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Wstęp
Trudno wyjaśnić, dlaczego jeden ze znanych angielskich kolokwializmów – partners in crime –
zakłada, iż trwałe więzi pomiędzy podmiotami powstają wówczas, gdy ich wspólne zamierzenie
ma charakter negatywny, gdy łączące ich dążenie cechują wyraźnie pejoratywne konotacje.
Celem publikacji pt.: Współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych jest sfalsyfikowanie powyższej tezy; bo choć stworzenie dobrze funkcjonującego partnerstwa międzysektorowego to zadanie nad wyraz trudne, wymagające ścisłej współpracy przedstawicieli wielu
organizacji, których priorytety i metody działania mogą się bardzo od siebie różnić, przykładów
na powodzenie takich relacji jest już w samej Małopolsce coraz więcej.
Niniejsza publikacja ma pełnić w ramach małopolskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej
funkcję informacyjno-edukacyjną, traktując partnerstwo jak nową odpowiedź na instytucjonalną i organizacyjną słabość w osiąganiu rezultatów zrównoważonego rozwoju. Współpraca
międzysektorowa zdaje się bowiem stanowić istotne narzędzie w procesie łączenia gospodarczych i społecznych dążeń, kompetencji i zasobów z poprawą programowania i realizacji
celów publicznych.
Wydawnictwo, które trzyma Państwo w rękach, to przede wszystkim atlas dobrych praktyk,
będących instrumentem innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych. Przegląd pokazuje, iż sprawne funkcjonowanie partnerstwa międzysektorowego uzależnione jest od różnych
czynników. Najważniejsze z nich to odpowiedni poziom umiejętności organizowania i koordynowania współpracy partnerskiej, wspólne wartości i zasady, zbieżne cele, transparentne
i efektywne procedury zarządzania, a także sprzyjające warunki zewnętrzne.
Prezentacja przykładów udanej współpracy międzysektorowej w ramach niniejszej publikacji
utrzymana jest w formule studiów przypadku, prezentujących najlepsze przykłady partnerstw
podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej z terenu
województwa małopolskiego. Część praktyczna została tak opracowana, aby można ją było
wykorzystywać jako narzędzie do doskonalenia współpracy, poprzedzona zaś jest wprowadzeniem do problematyki budowy i funkcjonowania partnerstw międzysektorowych.
W ramach części teoretycznej opracowania szeroko omówiona została koncepcja partnerstwa.
Szczególne miejsce dedykowano specyfice partnerstwa międzysektorowego w ujęciu prawnym
i społecznym, uznając je za istotny czynnik integracji społecznej. Odrębny tekst poświęcono
skutecznemu animowaniu kultury współpracy, czynnikom sukcesu i barierom w procesie budowy partnerstw. Udało się także omówić funkcjonowanie partnerstw w obszarze integracji
społeczno-zawodowej, a także poruszyć kwestię standaryzacji współpracy międzysektorowej
i funkcji, jaką miałaby ta standaryzacja pełnić.
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Współpraca przedstawicieli reprezentujących różne sektory życia społecznego i gospodarczego,
zwana partnerstwem międzysektorowym, zawiązywana na rzecz rozwoju, staje się coraz bardziej popularna. Inicjatorami partnerstw są podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe
lub instytucje publiczne, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym czy nawet krajowym.
Jeśli do idei współpracy międzysektorowej uda się przekonać (i jednocześnie uaktywnić) jak
najwięcej możliwie różnorodnych podmiotów, wzrasta szansa na trwałe urzeczywistnienie niektórych celów publicznych, w szczególności tych, przy osiągnięciu których zasada partnerstwa
ma ogromne znaczenie, a do nich bez wątpienia należy integracja społeczna.
Do tego właśnie kręgu jednostek, świadomych nie tylko swojej roli jako potencjalnych partnerów współpracy międzysektorowej, a także pełniących ważną funkcję w procesie szeroko
rozumianej integracji społecznej, kierowana jest niniejsza publikacja, mając ambicje stać się
zbiorem dobrych praktyk, indukującym wielu naśladowców.
Wydawnictwo powstało w ramach projektu INES, którego głównym celem jest wzmocnienie
i rozwój sektora ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez powołanie do życia profesjonalnej
infrastruktury wsparcia, kreowanie przyjaznego otoczenia dla podmiotów ekonomii społecznej
oraz budowanie świadomości społecznej.
Projekt INES jest integralną częścią małopolskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej,
którego podstawowymi funkcjami są:
• informowanie – rozumiane jako przekazywanie informacji na temat funkcjonowania
poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej, zmian prawnych dotyczących
ekonomii społecznej oraz możliwości uzyskania wsparcia,
• doradztwo – będące zindywidualizowaną poradą, opierającą się na rozpoznaniu i diagnozie
problemu oraz próbie znalezienia rozwiązania lub wskazania drogi do jego poszukiwania,
• szkolenie – stanowiące aktywne formy edukacyjne, obejmujące różne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (zarówno zakładanie, jak i funkcjonowanie) – dopasowane i adaptowane do realiów i możliwości grupy odbiorców; i wreszcie
• finansowanie – rozumiane jako wspieranie w pozyskaniu pomocy finansowej, przede wszystkim
w formie dotacji, a docelowo również polegające na udzielaniu takiego wsparcia,
• realizowane przy przychylności władz regionu w komplementarnym układzie projektów
dofinansowanych ze środków UE, w warunkach swoistego związku partnerskiego beneficjentów je realizujących, gdzie głównym spoiwem nie jest doraźna wspólnota interesów,
lecz tożsamość długofalowych celów.
Do współpracy przy powstawaniu niniejszej publikacji zaproszono grupę znakomitych specjalistów, których przygotowanie teoretyczne i bogata praktyka dziedzinowa pozwoliły na
powstanie opracowania, którego zamierzeniem jest nie tylko ekspozycja prawdziwej natury
partnerstwa, ale – co ważniejsze – chęć zarażenia ideą współdziałania międzysektorowego
jak najszerszego kręgu podmiotów działających w Małopolsce. Gdyby lektura wydawnictwa
pt.: Współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych choć w niewielkim stopniu
przyczyniła się do realizacji powyższych zamierzeń – pracę całej redakcji i zespołu autorskiego
można byłoby uznać za sukces.

Teoretyczne aspekty
partnerstwa

Jakub Wygnański

Skuteczne animowanie kultury
współpracy – czynniki sukcesu
w procesie budowy partnerstw
Źródła idei partnerstwa
Idea partnerstwa czerpie z wielu tradycji i łączy je. Po pierwsze nawiązuje do idei dialogu społecznego (głównie pomiędzy partnerami społecznymi, w szczególności związkami zawodowymi
i pracodawcami). To z tej właśnie „gałęzi” wyrastają przede wszystkim specyficzne i bardzo
popularne w Europie tzw. pakty na rzecz zatrudnienia. Innym składnikiem owej tradycji jest idea
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (która w specyficznej formie pojawiła się najpierw w USA,
a później trafiła do Europy). Niezwykle istotna (w szczególności dla sektora pozarządowego)
jest też idea community development, która w pewnym sensie zapowiada późniejsze i obecnie
bardziej modne sformułowania, takie jak społeczeństwo obywatelskie czy kapitał społeczny,
stanowiące niezwykle istotne budulce partnerstw.
Warto też podkreślić, że ważnym elementem otwierającym drogę do popularności partnerstwa
okazały się też różne formy modernizacji po stronie samej administracji publicznej. Należą do nich
zmiany w modelu rządzenia i ewolucja różnych jego paradygmatów, tzw. New Menagerialism,
New Public Management czy wreszcie tzw. Enabling State. Wszystkie one miały znaczy udział
w rozwoju idei partnerstwa (nawet jeśli sama idea powstawała w pewnej opozycji do dwóch
pierwszych form). Można powiedzieć, że ich zasługą było przełamywanie mentalnej bariery
dotyczącej monopolu administracji na dostarczanie usług publicznych. Zasady partnerstwa
natomiast demonopolizowały rolę administracji w ich definiowaniu.
Idea partnerstwa w krajach UE ma też bardzo silny związek z załamywaniem się (a w każdym razie
modernizowaniem) tradycyjnych modeli polityki społecznej. Wymieniane dawniej europejskie,
klasyczne (czyste) modele (nordycki, kontynentalny, południowy, anglosaski) coraz częściej
okazują się niewydolne i kraje UE zmuszone są do poszukiwania lepszych rozwiązań. Wspólną
cechą tych poszukiwań jest przesuwanie się tradycyjnego modelu welfare state w kierunku
czegoś, co określa się jako welfare society. Istotną cechą takiego przesunięcia akcentów jest
swoiście rozumiane uspołecznienie i zwiększenie zakresu współodpowiedzialności poszczególnych osób, ich rodzin i społeczności, w których żyją, za zapewnienie godnych warunków życia
i spójności społecznej. Można powiedzieć, że chodzi o renesans spontanicznych mechanizmów
solidarności społecznej.
Powstający w tym procesie rodzaj tzw. welfare mix bardzo często odwołuje się właśnie do idei
partnerstwa jako specyficznego sposobu organizacji wzajemnych relacji. Idea ta występuje
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praktycznie we wszystkich krajach UE i stała się, jeśli można tak powiedzieć, rodzajem doktryny.
Szczególnie ostatnio, w związku z kryzysem ekonomicznym w wielu krajach wskazuje się na nieuchronność przekroczenia tradycyjnych modeli czysto państwowych lub czysto rynkowych.
Jednym z najbardziej wyrazistych reprezentantów tego kierunku jest promowana ostatnio
w Wielkiej Brytanii idea Big Society, u podłoża której leży właśnie przekonanie o konieczności
większego niż obecnie uznania i, de facto, polegania na aktywności obywatelskiej.
Zasada partnerstwa ma od strony aksjologicznej i ustrojowej jeszcze jedno bardzo istotne
(i specyficznie europejskie) zakorzenienie, a mianowicie zasadę pomocniczości (subsydiarności). Zasada ta ma długie europejskie tradycje. W niektórych krajach została ona podniesiona
do rangi zasady konstytucyjnej. Tak jest np. w Niemczech1 i w Polsce. Zasada subsydiarności
wskazuje na specyficzny „podział pracy” między poszczególnymi wspólnotami. Oznacza ona,
że zawsze wtedy, kiedy mniejsza (bardziej lokalna czy ogólnie rzecz biorąc oddolna) wspólnota
jest w stanie podołać rozwiązywaniu danego problemu, tam wspólnota (instytucja) znajdująca się „wyżej” w hierarchii może i powinna wspierać ową wspólnotę w jej wysiłkach, ale nie
powinna własnymi działaniami wkraczać na jej terytorium i tym samym (choćby pośrednio)
ubezwłasnowolniać jej obywateli.

Idea partnerstwa w Polsce
Warto zacząć od tego, że termin „partnerstwo” stał się ostatnio niezwykle w Polsce popularny.
Można powiedzieć, że jest on używany tak często, że podlega swoistej inflacji i dlatego warto
może zastanowić się nad istotą tego pojęcia. Rzecz jasna chodzi o partnerstwo między instytucjami, a nawet bardziej szczegółowo – instytucjami pochodzącymi z różnych sektorów, w tym
instytucjami sektora publicznego (zwłaszcza władzami samorządowymi). Mogą one przybierać
różne formy. Dość specyficzną i prawnie zdefiniowaną jest tzw. PPP, czyli Partnerstwo Publiczno-Prywatne (mimo pierwotnego entuzjazmu instrument ten w sensie formalnym używany jest
niezwykle rzadko i traktowany nieco podejrzliwie). Inną i bardziej interesującą w tym miejscu
formułą jest tzw. Partnerstwo Publiczno-Społeczne. Póki co, nie zostało ono nigdzie ściśle
zdefiniowane w sensie formalnym i funkcjonuje jako pewna intelektualna figura, stworzona po
to, aby podkreślić jego odrębność właśnie od PPP i zaakcentować istotny składnik tego rodzaju
przedsięwzięć, jakim jest udział strony społecznej. Ta ostatnia może być różnie rozumiana, od
rozumienia węższego, w którym chodzi o organizacje pozarządowe, aż po rozumienie szersze,
w którym chodzi o społeczność lokalną jako taką.
Warto przypomnieć, że ustrojową podstawą każdego samorządu jest wspólnota mieszkańców.
To oczywiście zasada ogólna – rodzaj aksjomatu i jako taki nie wymaga on uzasadnień. Nam
jednak chodzić będzie o bardziej konkretne przedsięwzięcia o charakterze celowym. Czasem
1	Zasada pomocniczości w niemieckim systemie prawnym rozumiana jest w pierwszym rzędzie jako ustanowienie pierwszeństwa działań prywatnych przed działaniami publicznymi. W tej formie, chociaż jedynie pośrednio, odzwierciedlona
została w konstytucji. W szczególności w ustawowych zakresach pomocy dla dzieci i młodzieży oraz pomocy społecznej
zasada pomocniczości przybiera postać zasady względnego pierwszeństwa organizacji pozarządowych przed administracją publiczną w świadczeniu usług i prowadzeniu placówek, przy równoczesnym nałożeniu na stronę publiczną
ogólnego obowiązku finansowego wspierania organizacji w wykonywaniu tych zadań.

10

Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych

chodzi o konkretne przedsięwzięcie o charakterze bilateralnym – np. realizację konkretnej
usługi – w które zaangażowane są władze publiczne oraz organizacja, czasem o coś znacznie
szerszego i trwalszego, np. wspólne tworzenie i realizację całej sekwencji działań – strategii
rozwoju gminy czy jakiejś jej części, np. strategii rynku pracy.
Szczególnie to właśnie zagadnienie stało się bodaj najbardziej popularnym przedmiotem budowy partnerstw lokalnych w Polsce (siłą rzeczy istotnym elementem tego rodzaju przedsięwzięć
są pracodawcy). Partnerstwa lokalne związane z rynkiem pracy zostały nawet zdefiniowane
w sensie prawnym w ramach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Rozdz. 3
Art. 6), a także w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jak była już o tym mowa,
partnerstwa tego rodzaju nie są tylko polskim „wynalazkiem”. Można nawet powiedzieć, że
pomysł ten został niejako sprowadzony do Polski, jako wynik promocji, poprzez wpływowe
instytucje – m.in. takie jak OECD2. Chronologicznie – partnerstwa, które można uznać za rodzaj
prototypów dla tego rodzaju przedsięwzięć powstawały w Polsce na początku lat 90. w ramach
tzw. Programu Inicjatyw Lokalnych, finansowanego ze środków PHARE. Idea tego projektu nie
przypadkiem była przygotowywana we współpracy z OECD.
Niezwykle ważnym promotorem wielu partnerstw lokalnych był działający na terenach wiejskich Program LEADER i powstałe w jego następstwie liczne Lokalne Grupy Działania. Działa
ich w Polsce obecnie kilkaset. Nie wszystkie recenzje dotyczącego tego programu są entuzjastyczne, ale ważne jest, że co do zasady jego lokalne implementacje niejako obowiązkowo (ze
wszystkimi tego konsekwencjami) bazowały na zasadach partnerstwa, które następnie zostały
zinstytucjonalizowane w postaci określonego precyzyjnie składu „udziałowców” Lokalnych
Grup Działania. LGD gwarantują uczestnictwo sektora pozarządowego oraz biznesowego.
Obydwie przywołane tu grupy partnerstw przybrały rodzaj replikowalnej lokalnej społecznej
franszyzy i częściowo z tego powodu są one stosunkowo liczne i możliwe do „sieciowania”
na poziomie regionalnym i krajowym.
Do tego rodzaju sieciowych przedsięwzięć, z pewnymi zastrzeżeniami, można zaliczyć też
działania inspirowane przez środowisko pozarządowe. Przykładem stosunkowo rozległej sieci
tego rodzaju jest sieć CAL. CAL w istocie jest bardziej metodą działania niż formalnie instytucją,
ale częścią owej metody i jej koniecznym elementem jest zbudowanie lokalnego porozumienia
różnych aktorów. Nie musi mieć ono charakteru trwałego partnerstwa, ale zawsze zakłada ich
bliskie współdziałanie.
Oczywiście powstają (i jest ich zapewne większość) partnerstwa o charakterze lokalnym, niebędące częścią żadnego ogólnopolskiego planu. Każde z nich samodzielnie musi zdefiniować
cel i zasady swojego działania. Jak była już o tym mowa, często pretekstem do tego rodzaju
działania jest tworzenie i wdrożenie jakiegoś lokalnego planu, programu czy strategii. Może
to być całościowa strategia rozwoju danej wspólnoty albo skromniej, np. strategia rozwiązywania problemów społecznych (teoretycznie dokument taki powinna posiadać każda gmina).
Często partnerstwo jest też zawiązywane jako rodzaj podstawy do ubiegania się o finansowanie
2	W szczególności chodzi o OECD LEED Forum for Partnerships and Local Governance.
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ze strony instytucji ponadlokalnych. Bardzo często jest to niestety partnerstwo wyłącznie nominalne, „załącznik do wniosku” – czysta formalność pozbawiona głębszej treści i znaczenia.
Paradoksalnie, fakt częstego zawiązywania partnerstw w celu spełnienia formalnego wymogu
aplikowania o środki może mieć zgubne skutki dla autentyczności partnerstwa. Zapewne nie
takie były intencje osób, które podjęły decyzję o tym, aby w ten sposób nadać partnerstwu
szczególną rangę.

Partnerstwo – jako wartość i zasada
Środowisko pozarządowe poniekąd naturalnie powinno pielęgnować zasadę, zgodnie z którą
działania wspólne mają większy sens niż działanie w pojedynkę. Dotyczy to współdziałania
między samymi organizacjami pozarządowymi, ale także współdziałania z innymi podmiotami. Szczególne znaczenie mają z tego punktu widzenia relacje z administracją publiczną. Są
one w pewnym sensie konstytutywne dla sektora, który jednak nie przypadkiem nazywa się
pozarządowym. Ta negatywna, jeśli można tak powiedzieć, rezydualna definicja nie oznacza
jednak, że obywa sektory nie pozostają w złożonych relacjach. W tym miejscu pomińmy skomplikowaną historię wzajemnych relacji (chodzi o czas, kiedy istotnie organizacje nie mogły
cieszyć się suwerennością działania, a ich relacje z administracją miały charakter politycznego
podporządkowania), mówmy raczej o obecnej sytuacji demokratycznej, w której obydwa
sektory są ustrojowo odrębne i suwerenne (istnieją skuteczne prawne gwarancje tworzenia
i funkcjonowania organizacji).
Sytuacja taka, potraktowana jako sytuacja wyjściowa, może rozwijać się w różnych kierunkach.
Kształty relacji organizacje pozarządowe – administracja publiczna są w pierwszej kolejności
pochodną przyjętych zasad rządzenia. Niektóre z nich mają charakter ustrojowy, takie np. jak
wspomniana wyżej konstytucyjna zasada pomocniczości, inne powiązane są z przyjętym stylem
rządzenia. Mówi się ostatnio wiele o tzw. dobrym rządzeniu, a Polska aspiruje do tego, aby
idee takiego właśnie rządzenia realizować. Jedną z naczelnych zasad / kompetencji nowoczesnego modelu rządzenia jest właśnie umiejętność budowania partnerskich relacji z innymi
sektorami. Chodzi o to, co czasem określa się jako Enabeling State (używając sformułowania
S. Mazura – chodzi o państwo „mobilizujące zasoby” [Mazur, 2011]). Chodzi o rzeczywiste partnerstwo. Zastrzeżenie to jest o tyle ważne, że pojęcie to ulega ostatnio inflacji. Można odnieść
wrażenie, że nazywana w ten sposób bywa każda forma współpracy, np. wymiana informacji,
czy fakt uzyskiwania środków od strony administracji publicznej (dotyczy to ponad połowy
organizacji pozarządowych w Polsce [Herbst, 2011]). W niniejszym tekście idzie o głębsze znaczenie partnerstwa, a zatem takie, które opiera się na uznaniu odrębności i integralności stron
i równoczesnej wzajemności [Brinkerhoff, 2002].
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Właściwa natura partnerstwa
Jeśli na wzajemne relacje sektorów patrzeć z punktu widzenia celów i środków, jakimi dysponuje państwo i organizacje pozarządowe (czy szerzej inne sektory), można wyróżnić przynajmniej cztery typy sytuacji (popularnie nazywane 4C’s wyodrębnione w oparciu o kryterium
zgodności (względnie braku zgodności) celów i środków, jakie przyjmuje każda ze stron relacji
[Najim, 2000]). W przypadku zgodności celów i środków, jakie przyjmują strony relacji, mówimy o kooperacji (współpracy). W przypadku zgodności jedynie co do celów przy zachowaniu
odmiennych środków mówić możemy o komplementarności. Przypadek niezgodności celów
przy stosowaniu podobnych środków może być przypadkiem kooptacji jednej ze stron (najczęściej kooptacji organizacji przez państwo). W tej sytuacji organizacje ryzykują, że zamienią
się w „przedłużenie państwa”. Państwo poniekąd ich „rękoma” wykonuje, definiowane przez
siebie samodzielnie, cele. Mamy wreszcie sytuację konfrontacji, w której nie ma zgodności ani
co do celów, ani co do metod ich realizacji. Warto dodać, że specyficznym wariantem ostatniej
sytuacji (dość popularnym zresztą w tej części Europy) jest coś, co można określić jako ignorowanie jednej ze stron przez drugą.
Z czterech opisanych tu sytuacji, jedynie dwie pierwsze – a zatem współpracę i komplementarność – można uznać za sytuacje wyjściowe, upoważniające do myślenia w kategoriach
partnerstwa. Jak zatem można zdefiniować partnerstwo? Spośród licznych definicji wybrano
taką, która w przekonaniu autora najlepiej akcentuje potrzebę „dynamicznej równowagi”
pomiędzy poszczególnymi stronami relacji.
Partnerstwo jest dynamiczną relacją pomiędzy różnymi podmiotami, opartą na wzajemnie
uzgodnionych celach, realizowanych dzięki podzielanemu rozumieniu najbardziej racjonalnego
podziału pracy z uwzględnieniem przewagi komparatywnej każdego partnera. Partnerstwo
obejmuje wzajemne oddziaływanie, przy starannym zachowaniu równowagi pomiędzy zbliżeniem a autonomią, na którą składa się wzajemny szacunek, równy udział w procesie decyzyjnym,
wzajemna odpowiedzialność i przejrzystość3.
Definicja powyższa wyraźnie akcentuje fakt, że dla zachowania istoty partnerstwa konieczne
jest spełnienie przynajmniej dwóch warunków. Wszystkie jego strony powinny zachować
jednocześnie własną tożsamość (odrębność), z drugiej, zachowane muszą być zasady wzajemności. W każdym z przypadków, kiedy któraś z powyższych zasad jest złamana, trudno mówić
o prawdziwym partnerstwie. Oczywiście spełnienie tych warunków (szczególnie drugiego) jest
wyjątkowo trudne w przypadku partnerstwa, w którym (tak jak ma to miejsce w przypadku
państwa i organizacji pozarządowych) istnieje oczywista i olbrzymia asymetria pozycji i siły.
Z tego zresztą powodu znacznie częściej w praktyce mamy do czynienia z sytuacją kooptacji
(względnie niewiele tylko różniącej się od niej sytuacji tzw. kontraktowania). Nazywając rzeczy
po imieniu, partnerstwo z organizacjami pozarządowymi (podobnie jak inne formy zarządzania
partycypacyjnego) wymaga bardzo często ze strony administracji publicznej rodzaju „abdykacji” z części posiadanej władzy.
3

Jennifer M. Brinkerhoff [2002], Government-Nonprofit partnership: A defining framework, in: „Public Administration and Development” vol. 22, pp. 19–30.
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Państwo i reprezentująca je administracja publiczna, aby skorzystać z dobrodziejstw partnerstwa, musi uznać odrębność podmiotów, z którymi wchodzi w relacje. Musi umieć docenić
ich kompetencje i unikalność, i to nawet wtedy, gdyby nominalnie mogła wykonać zadania
samodzielnie lub też, występując w roli płatnika, de facto wymusić na partnerach akceptację
własnych preferencji. Zrezygnowanie przez administrację z tej swoistej „renty pozycji” w praktyce
bywa dla administracji bardzo trudne i wymaga olbrzymiej dojrzałości. Z tego punktu widzenia
trzeba podkreślić, że partnerstwo nie jest tylko metodą wykonywania zadań publicznych, ale
w istocie jest specyficzną metodą zarządzania (należącą do katalogu instrumentów wchodzących w skład konceptu good governance).
Partnerstwo w sensie aksjologicznym ma umocowanie podobne do tych, jakie obowiązuje
w przypadku tzw. partycypacji obywatelskiej (można powiedzieć, że jest to partycypacyjny
mechanizm wyznaczania celów powiązany z partycypacyjną metodą ich realizacji). Raz jeszcze podkreślić trzeba ową podwójność – partnerstwo jest nie tylko współwykonywaniem,
ale także współdecydowaniem. Odkrycie, że podwójność ta jest konieczna do uchwycenia
zasady partnerstwa zajęło w UE sporo czasu nie tylko administracji publicznej, ale także samym
organizacjom. Dobrym przykładem jest tu Wielka Brytania, która ponad trzydzieści lat temu
zaczęła zmieniać swoje relacje z organizacjami. Zaczynając od dość prostych mechanizmów
opartych na prywatyzacjach usług publicznych, poprzez tzw. kulturę kontraktu, aż do coraz
popularniejszej w ostatnich kilku latach zasady partnerstwa. Proces ten wymagał nie tylko
głębokiej zmiany po stronie administracji, ale także wielu starań po stronie organizacji, które
musiały bronić własnej tożsamości i przeciwdziałać zepchnięciu do prostej roli wykonawców
usług. Obydwie strony musiały dojść do punktu, w którym stało się jasne, że czysto kontraktualny
model relacji w istocie szkodzi obydwu stronom. Organizacje pozbawione swojej unikalności,
elastyczności, a także możliwości reprezentowania swoich podopiecznych, zatracały w istocie
to, co dawało im względną przewagę w wykonywaniu zadań i uzasadniało korzystanie z ich
pomocy w zaspokajaniu potrzeb publicznych. Punktem wyjścia dla rozwoju partnerstw było
zatem zaobserwowanie swoistego paradoksu, zgodnie z którym im bardziej organizacje podporządkowują się administracji i jej standardom (tzw. izomorfizacja), tym mniej są dla tejże
administracji wartościowe. Ewolucje tych relacji opisano w tabeli 1.
Tabela 1. Paradygmaty governance i uproszczony podział ról wewnątrz nich (Deakin, Taylor)

Paradygmat

Rola
państwa

Rola organizacji
dostarczających
Obywatele usługi

Państwowa
biurokracja

Zasadnicza
Odbiorca /
w dostarczaniu egzekutor
dóbr publicznych uprawnień

Prywatyzacja

Minimalna /
Konsument / Kompensacja deficytów
standaryzacyjna / Wolontariusz / rynkowych / konkurent
interwencyjna
Darczyńca
w dostarczaniu usług

Decentralizacja

Zdystansowana /
Partycypacja
uzupełniająca

Rola
organizacji
w systemie
governance

Komplementarna
Watchdog
(uzupełnianie deficytów)

Uczestnictwo
w lokalnych systemach
dostarczania usług

Wyzwania
3. sektora

Uznanie
i akceptacja roli

Konkurencja /
Krytyk / recenzent zasoby / wydolność /
trwałość
Mechanizm
obywatelskiej
partycypacji

Wydolność /
jakość usług /
legitymizacja
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Paradygmat

Rola
państwa

Rola organizacji
dostarczających
Obywatele usługi

Rola
organizacji
w systemie
governance

Wyzwania
3. sektora

New Public
Management

Odpowiedzialna
za dostarczanie
usług w oparciu
o mechanizm
kontraktowania

Niejasna
(konsument /
wyborca)

Dostarczanie usług
Watchdog
w reżimie kontraktowym

Odnalezienie roli
(ochrona przed
izomorfizacją)

Partnerstwo

Partner wiodący

Partner /
indywidualny
uczestnik

Współwytwórca
(„koproducent”)

Kooptacja / utrata
odrębności

Partner

Tak więc ewidentne jest, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Europie ewoluuje system
wzajemnych relacji. Proces ten przebiega różnie w zależności od przyjętego modelu polityki
społecznej, ale właściwie wszędzie przechodzi on przez podobne fazy. Stopniowo porzucany
jest model administracji publicznej, jako jedynego czy nawet głównego dostarczyciela usług
społecznych. W różnym stopniu, ale praktycznie wszędzie, ten prosty model modyfikowany
jest różnymi dawkami decentralizacji, prywatyzacji oraz kontraktowania i powierzania zadań.
Każda z tych sytuacji wyznacza różne role zarówno obywatelom (konsument, wyborca, płatnik,
posiadacz uprawnień), jak i organizacjom pozarządowym (kompensowanie deficytów systemu,
monitorowanie administracji, konkurencja w dostarczaniu usług lub konkurencja w dostępie
do publicznych pieniędzy).
Także w Polsce pojawiają się wszystkie te elementy, choć trudno powstrzymać się od wrażenia,
że jest to proces nieco chaotyczny i że ciągle brakuje klarownej wizji „podziału pracy” między
poszczególnymi instytucjami i sektorami. W wielu dziedzinach dominuje model w najlepszym
przypadku „dwubiegunowy” (Państwo i Rynek). Państwo i jego administracje często dość niechętnie pozbywają się zadań i często gwarantują sobie prawo swoiście rozumianego „pierwokupu”.
Decentralizacja oznacza przerzucanie się kompetencjami i środkami (nie zawsze jednocześnie)
i często nie jest podporządkowana skuteczności rozwiązywania problemów, ale raczej politycznej
grze pozbywania się i przerzucania problemów na innych. Prywatyzacja rozumiana jest jako zaniechanie odpowiedzialności państwa, a powierzanie usług oparte jest na słabo zdefiniowanych
standardach, braku skutecznych mechanizmów ochrony interesów ich odbiorców oraz uznaniu
za dominujący czynnik rozstrzygnięć nie jakości, ale wyłącznie ceny. Wreszcie stosunki z organizacjami, które silnie uzależnione są od środków publicznych, nabierają często charakteru
podporządkowania i klientyzacji. Organizacje uczestniczą co roku w różnego rodzaju „loteriach
grantowych”, ale w oparciu o takie mechanizmy trudno budować trwałą instytucję. Organizacje
zamieniają się zatem w rodzaj taniej siły roboczej do wynajęcia. Nie będąc dostatecznie silne,
nie są partnerem dla administracji, zamieniają się w petenta niezdolnego ani do roli stabilnego
dostarczyciela usług, ani do roli rzecznika interesów lokalnej społeczności.
Gdyby istotnie udało się zdefiniować, odbanalizować i traktować serio zasadę partnerstwa,
dawałoby to nadzieję na przekroczenie opisanej wyżej sytuacji i na nową jakość w wzajemnych
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relacjach administracji publicznej i podmiotów. Partnerstwo to bowiem nie tylko kolejne gładkie
i politycznie poprawne słowo, ale nowoczesna zasada i mechanizm ustalania wzajemnych relacji
między poszczególnymi sektorami. Wpisuje się ono, a właściwie konstytuuje zasady nowoczesnej
filozofii rządzenia, gdzie ważniejsze niż hierarchie są sieci, ważniejsze jest delegowanie zadań
niż wykonywanie ich przez aparat państwowy, ważniejsze jest motywowanie do działań niż
nakazywanie działań, a co najważniejsze – istnieje przestrzeń i mechanizm wspólnego definiowania potrzeb publicznych i sposobu ich zaspokajania. Administracja publiczna wprawdzie dbać
musi, aby w tej dyskusji interesy poszczególnych grup nie zostały zapomniane, ale rezygnuje
z monopolu ich definiowania. Organizacje pozarządowe nie są już po prostu wykonawcą zadań
definiowanych przez administrację, ale są też współautorem lokalnych strategii i uczestnikiem
debaty o kondycji lokalnej społeczności. Mają szansę występować w obydwu ważnych dla
nich rolach, a zatem zarówno dostarczyciela usług jak i źródła wiedzy o lokalnych potrzebach.
Wydawanie instrukcji zamienia się w dialog – hierarchia w sieci współpracy.
Zapewne opisane wyżej postulaty część czytelników może uznać za przykład życzeniowego
fantazjowania. Większość pewnie zgodzi się, że idea partnerstwa jest w Polsce cenna i potrzebna,
ale jednocześnie często dość trudna do zrealizowania. Przeciwko niej działają długo utrwalane
centralistyczne praktyki oraz rodzaj „opiekuńczego ubezwłasnowolnienia”, dziedziczony jeszcze
z okresu realnego socjalizmu. Pamiętajmy, że w istocie większość decyzji podejmowanych była
przez wiele lat przez aparat państwowy. Z nieufnością traktowano oddolną inicjatywę i to bez
względu na to, czy dotyczyła ona spraw społecznych czy gospodarczych. Po upadku komunizmu odziedziczyliśmy paradoksalną mieszankę wysokich oczekiwań (zgoła uzależnienia)
w stosunku do państwa i jednoczesny brak szacunku do niego.
W Polsce podobnie zresztą jak w innych krajach postkomunistycznych ciągle jeszcze dość słaba
jest kondycja społeczeństwa obywatelskiego (a zatem obszaru znajdującego się właśnie między
państwem, rynkiem i rodziną). Nie znaczy to bynajmniej, że państwo jest silne, jeśli jego siłę
i autorytet mierzyć nie tyle jego rozmiarami, ale zdolnością do wyznaczania strategicznych
wizji i realizowania ich. W szczególności państwo nie jest na ogół zdolne do mobilizowania
innych sektorów i obywateli do włączania się w sprawy publiczne. Wydaje się, że mamy zatem
do czynienia z efektem słabego państwa i słabego społeczeństwa obywatelskiego jednocześnie.
Obydwie „strony” potrzebują wzmocnienia i wzajemnie potrzebują siebie, aby cel ten osiągnąć,
co w warunkach bardzo ograniczonego (wzajemnie) zaufania jest bardzo trudne.

Partnerstwa w praktyce
Warto rozróżnić różne rozumienia partnerstwa. Po pierwsze zatem, za partnerstwo można uznać
rodzaj ogólnej zasady i dyrektywy postępowania w stosunku do innych uczestników relacji.
To sposób, w jaki się traktujemy i odnosimy się do siebie (mam tu na myśli zarówno osoby, jak
i instytucje). To właściwie podstawa wszystkich innych „wcieleń” partnerstwa. Jeśli strony nie
traktują się po partnersku, to na niewiele zdadzą się umowy, instytucje itd. W tym znaczeniu
dla przykładu partnerstwo zostało użyte w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), kiedy mowa jest w art. 5
o tym, że współpraca między organizacjami a administracją odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Nieco bardziej techniczne rozumienie partnerstwa polega po prostu na wspólnym (partnerskim)
prowadzeniu określonego przedsięwzięcia. Jest to rodzaj związku celowego / zadaniowego.
Takie partnerstwa są obecnie bardzo popularne w świecie zorganizowanym wobec różnego
rodzaju projektów. Takie ułożenie spraw, jak już była o tym mowa, często jest wymogiem
o charakterze formalnym i może czasem zagrażać ich autentyczności.
Wreszcie partnerstwo może być odrębną instytucją w sensie formalnym. Zasady współpracy są
w niej zinstytucjonalizowane w sposób trwały (np. poprzez odpowiednią strukturę uczestników,
zasady podejmowania decyzji etc.).
Można też mówić o „skalowalności” pojęcia partnerstwa, przebiegających od form najprostszych do bardzo zaawansowanych. Do form najprostszych (w istocie z trudem można mówić
w tym wypadku o partnerstwie) należy sytuacja, kiedy na potrzeby jednego projektu dochodzi
do porozumienia minimum dwóch podmiotów. Porozumienie to w niektórych przypadkach
może mieć charakter czysto instrumentalny, wynikający np. z faktu, że partnerstwo jest
formalnie wymagane do ubiegania się o wsparcie finansowe. Partnerstwo takie ma często
wymuszony charakter i nie niesie z sobą żadnych dodatkowych wartości. Może się okazać, że
jedyną i w pewnym sensie jednorazową funkcją, jaka przypada w tego rodzaju partnerstwie
administracji jest np. dostarczenie części pieniędzy, udzielenie formalnego poparcia organizacji,
przyznanie lokalu na działalność czy wreszcie kierowanie klientów i podopiecznych do organizacji. Z największym trudem można sytuację taką uznać za partnerstwo. Ma ono bowiem
w istocie czysto formalny (rytualny) charakter.
Bliższe idei prawdziwego partnerstwa są takie formy relacji, które mają charakter względnie
trwałego (często zinstytucjonalizowanego) procesu polegającego na wspólnym definiowaniu
potrzeb, ewidencjonowaniu zasobów, tworzeniu planów działań i wreszcie wspólnego, a zatem
zharmonizowanego, ich wykonywania. Partnerstwa takie mogą być zawiązywane na potrzeby
konkretnego zadania, mogą też jednak przekształcać się w ogólniejszy (czasem zinstytucjonalizowany i posiadający odrębną osobowość) mechanizm współdziałania. Partnerstwo nie
jest już wtedy li tylko przymiotnikiem określającym specyficzny typ relacji, ale staje się wręcz
rzeczownikiem i odrębnym podmiotem.

Co przeszkadza w budowaniu partnerstwa?
W tym artykule opisane zostały teoretyczne i ustrojowe zasady koniecznie do funkcjonowania
poprawnie rozumianego partnerstwa. Warto zapytać, co powoduje, że zasady te pozostają w sferze
postulatów. Poniżej lista przyczyn, które w moim przekonaniu mają wpływ na taką sytuację:

Skuteczne animowanie kultury współpracy
– czynniki sukcesu w procesie budowy partnerstw

•

•

•

•

•

•

17

Często we wzajemnych relacjach dominują trudne do przezwyciężenia stereotypy, uniemożliwiające zbudowanie rzeczywistego partnerstwa. Organizacje oceniane są jako: nieprzewidywalne, amatorskie, słabe, niereprezentatywne, a urzędnicy jako: bezduszni, zbiurokratyzowani, niesprawni, uwikłani w politykę i broniący interesów samej administracji.
Obydwie strony traktują się dość instrumentalnie. O tym, że skłonność do tego ma administracja była już wielokrotnie mowa, ale i organizacje bardzo często pomimo stosowania
retoryki partnerstwa nie mają innych pomysłów na współpracę z administracją poza tym,
żeby uzyskać od niej fundusze. Samorządowcy często skarżą się na to, że paradoksalnie to ich
stosunek do współpracy jest, jeśli można tak powiedzieć, bardziej idealistyczny i szerszy i że
z rozczarowaniem przyjmują fakt, że trudno znaleźć w sektorze pozarządowym partnerów
do poważniejszych wspólnych przedsięwzięć. Sporo do myślenia daje np. fakt, że mimo tego,
że w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest możliwość zgłaszania
przez organizacje samodzielnych pomysłów na działania (niezależnych od ogłaszanych
konkursów), to w praktyce mechanizm praktycznie w ogóle nie jest wykorzystywany.
Administracja publiczna zbyt często, jak się zdaje, sama próbuje uruchamiać i kontrolować
przedsięwzięcia, które mogłyby być przedmiotem współdziałania z innymi. Czasem mamy
do czynienia ze swoistą maskaradą – administracja tworzy podporządkowane sobie i w tym
sensie pseudopozarządowe organizacje i z nimi „dzieli się pracą”.
Często całkowicie mylnie redukuje się kompetencje organizacji do bycia tańszym dostawcą
usług. Powodem takiej redukcji jest też fakt, że tylko tak ich przydatność potrafią zrozumieć
dysponenci publicznych środków. Z chęcią sięgają wtedy po określenie trzeciego sektora
jako sektora non-profit, wywodząc mylnie, że oznacza to przede wszystkim „taniość”. Na tym
tle często dochodzi do fundamentalnych nieporozumień – mylone jest mianowicie to, kto
wspiera kogo. Organizacje wykonują często zamiast administracji ważne zadanie publiczne
(np. wsparcie osób bezdomnych), a samorząd „ustawia” je w roli petenta i klienta, każąc im
dodatkowo konkurować między sobą o to, która z nich dostarczy większego tzw. wkładu
własnego. Po ośmiu latach funkcjonowania ustawy zdecydowanie nadużywana jest formuła
wspierania działań tam, gdzie trzeba by mówić o ich powierzaniu.
Bardzo często ceną za dobrą współpracę z samorządem jest całkowite wyrzeczenie się
jakichkolwiek ambicji do samodzielności i uwikłanie się w relacje klientystyczne (samorząd
ma np. swoich „faworytów” i „czarne owce”). Szczególnie w mniejszych miastach i gminach
wiejskich często „niedopuszczalne” jest wykazywanie się autentycznym przywództwem
i ambicjami, które mogą zostać „zdemaskowane” jako polityczna konkurencja. Działacze
samorządowi często wręcz chwalą się swoim paternalistycznym i opiekuńczym stosunkiem
do lokalnych organizacji, podczas gdy powinni chcieć być dumni przede wszystkim z ich
siły i kompetencji.
We wzajemnych relacjach panuje wręcz dziwny splot relacji nieformalnych i jednocześnie
nieprawdopodobny wręcz ładunek formalizmu. Mnóstwo rzeczy okazuje się „niemożliwych”
– nie ma miejsca na spontaniczność i innowacje. Często obłędnie wręcz rozbudowana jest
sprawozdawczość, jakiej podlegają organizacje, szczególnie w wymiarze finansowym.
W istocie dochodzi do swoistego zaciemnienia istoty działań organizacji. Muszą one poświęcać olbrzymią część swojej energii na konstruowanie olbrzymiej liczby sprawozdań.
Często są też udręką samorządów. W konsekwencji nie ma prawie miejsca na poważniejszą
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refleksję nad rzeczywistymi rezultatami działań. Trudno w takiej sytuacji podtrzymywać
„ducha partnerstwa”.
Prawie z zasady umowy, jakie konstruowane są między sektorem pozarządowym a administracją, mają głęboko niesymetryczny charakter. Niespotykane są praktycznie przypadki,
kiedy niewywiązywanie się z umów przez administrację (np. terminowość przekazywania
środków) wiąże się z jakimikolwiek sankcjami. Można natomiast przytoczyć mnóstwo przykładów, w których za najdrobniejsze odstępstwo od reguł surowo karane są organizacje.
Istotną przeszkodą w zawieraniu partnerstw jest też rodzaj „instytucjonalnej bulimii”,
na którą często cierpi administracja. Dobrym tego przykładem jest to, co dzieje się w przypadku tzw. projektów systemowych finansowanych ze środków europejskich. Zostały one
(wbrew merytorycznym argumentom) w znakomitej większości „przechwycone” przez
administrację publiczną.

Lista ta nie jest zapewne kompletna, ale dość dobrze oddaje naturę wyzwań, jakie stają
przed promotorami idei partnerstwa w Polsce.

Skuteczne animowanie kultury współpracy
– czynniki sukcesu w procesie budowy partnerstw
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Partnerstwo międzysektorowe
w ekonomii społecznej –
współpraca z administracją
publiczną i biznesem
Komplikacje współczesności, z którymi przyszło się nam zmierzyć nie zostaną rozwiązane przez
inicjatywy podejmowane w ramach administracji publicznej, ani przez działania rynkowe. Natomiast pogląd, że należy dążyć do zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych poprzez
stymulację rozwoju ukierunkowanego na zysk, już dawno przestał być wyjściem akceptowalnym.
W związku z tym należy poszukiwać alternatyw, które nie tylko będą zorientowane na ekonomiczny rozwój, lecz także umożliwią przeciwdziałanie problemom społecznym.
Ekonomia społeczna daje taką nadzieję i stwarza nowe perspektywy dla grup defaworyzowanych i doświadczających marginalizacji. Do grup tych zalicza się: długotrwale bezrobotnych
i bezrobotnych z krótkimi okresami zatrudnienia, pracowników niskowykwalifikowanych,
bezdomnych, osoby niepełnoprawne, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, osoby
chore psychicznie, osoby starsze, osoby opuszczające zakłady karne, uchodźców4. Wszystkie
te osoby korzystają z usług pomocy społecznej, od której stają się zależne, co w konsekwencji
prowadzi do powielania wzorców wśród następnych generacji, wyzwalając tym samym mechanizm dziedziczenia biedy i ekskluzji społecznej. Dlatego też pula problemów, z którymi dzisiaj
usiłuje się zmierzyć ekonomia społeczna – od integracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób defaworyzowanych, poprzez wzmacnianie spójności społecznej, gospodarowanie
odnawialnymi źródłami energii, ekologiczne formy produkcji, odpowiedzialność konsumencką,
aż do solidarności międzynarodowej – znajdzie efektywne rozwiązanie, dzięki zawiązywaniu
partnerstw międzysektorowych z sektorem biznesowym oraz z administracją publiczną.
Celem rozdziału Partnerstwo międzysektorowe w ekonomii społecznej – współpraca z administracją publiczną i biznesem jest wykazanie, że efektywność realizacji misji i celów przedsiębiorstw
ekonomii społecznej w dużej mierze zależy od odpowiedniego wspomagania z zewnątrz
i kooperacji z kluczowymi partnerami, w tym administracją publiczną i biznesem.

4	Wyliczenie na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225
z późn. zm.).
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Zasada partnerstwa międzysektorowego
w zrównoważonym rozwoju
Z perspektywy efektywności realizowania zamierzonych celów zrównoważonego rozwoju
szczególnie istotna na poziomie lokalnym wydaje się zasada partnerstwa. Można ją zdefiniować
dwojako. W szerokim ujęciu zasada partnerstwa polega na urzeczywistnieniu partnerstwa
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, który ma zasięg powiatowy lub gminny. Z kolei w sensie
zawężonym oznacza wspólną realizację konkretnego działania czy też projektu, co częstokroć
jest następstwem szerokiego rozumienia. Definicja ta umożliwia odróżnienie lokalnego partnerstwa społecznego od spontanicznych, niesformalizowanych procesów współpracy różnych
sektorów na szczeblu lokalnym [Geddes, 2001, s. 5] .
Partnerstwo musi spełniać następujące warunki: posiadać formalnie zorganizowaną strukturę
aktywności, charakteryzować się potencjałem włączania interesariuszy z różnych grup społecznych, cechować się wspólnym długofalowym i wielowymiarowym programem działania,
a także wspólnym celem. Natomiast jeżeli chodzi o specyficzny typ partnerstwa – partnerstwo
międzysektorowe, to według definicji sformułowanej przez Overseas Development Institute
(ODI) oraz International Business Leaders Forum (IBLF), stanowi ono dobrowolne, świadome
i strategiczne przymierze partnerów reprezentujących różne sektory: publiczny, komercyjny
i pozarządowy. Zostaje ono zawarte w celu realizacji założeń rozwoju zrównoważonego
i wszyscy partnerzy wspólnie ponoszą ryzyko, a także dzielą się korzyściami wynikającymi
z realizacji celów zarówno kolektywnych, jak i indywidualnych. Zasada partnerstwa opiera
się na uwzględnieniu swoistego rodzaju pluralizmu. W odniesieniu do polityki społecznej,
oznacza to zaangażowanie różnych sektorów w kreowanie nowego modelu polityki społecznej, co umożliwia przezwyciężenie sektorowych ograniczeń i wykorzystanie posiadanego
potencjału, bez których realizacja idei i zasady zrównoważonego rozwoju nie byłaby możliwa
[Rymsza, Hryniewiecka i in., 2004, s. 180].
Idea dialogu i wielosektorowego partnerstwa społecznego jest głęboko zakorzeniona w prawie Unii Europejskiej. Punktem wyjścia do zrozumienia doniosłości partnerstwa w prawie Unii
Europejskiej jest europejski model socjalny. Istotnym elementem tego modelu jest zinstytucjonalizowany dialog społeczny, który prowadzi do zawiązania partnerstwa międzysektorowego.
Pierwsze przesłanki pojawienia się nowego wielosektorowego paradygmatu miały miejsce
na spotkaniu ministrów ds. socjalnych w Bratysławie w 1993 roku, które organizowane było
przez ONZ. Wówczas namawiano do umacniania sektora obywatelskiego poprzez współpracę
różnych sektorów. Dokument zatytułowany: Realizacja wytycznych ONZ w sprawie umacniania jedności społeczeństwa obywatelskiego powstał w czasie trwania obrad, zawierał między
innymi sugestie dotyczące decentralizacji procesów decyzyjnych, a także rozdziału odpowiedzialności w sferze społecznej pomiędzy sektorami. Rekomendowano również poszukiwanie
alternatywnych sposobów komunikacji z partnerami społecznymi, zwiększenie efektywności
administrowania oraz wypracowanie nowych rozwiązań. Rok później Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała dokument: Nowe kierunki polityki społecznej,
w którym znalazły się zalecenia dotyczące zrównoważonych form kooperacji między sektorem
publicznym, prywatnym i pozarządowym. Zarówno publikacja przygotowana przez ONZ, jak
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i OECD akcentowały konieczność prowadzenia wielosektorowych inicjatyw ukonstytuowanych przez zasadę pluralizmu [Grewiński, 2006, s. 9-10]. Podobnie jak dwie wyżej wymienione
organizacje, Unia Europejska od połowy lat 90. wspiera prowadzenie wielosektorowej polityki
społecznej. Dała temu wyraz w swoich programach socjalnych, strategiach oraz rekomendacjach. Pierwsze wzmianki dotyczące pluralistycznego podejścia w rozwiązywaniu problemów
socjalnych w obrębie Wspólnoty Europejskiej można odnaleźć w Białej Księdze Wzrost, Konkurencyjność , Zatrudnienie z 1994 roku, Zielonej i Białej Księdze Polityki Społecznej, działalności
Lokalnych Paktów na rzecz Zatrudnienia, filozofii Europejskiej Strategii Zatrudnienia i Strategii
Lizbońskiej, czy w zastosowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL [Grewiński, 2006, s. 9-10].
Według strategicznych wytycznych Wspólnoty 2007-2013, partnerstwo na poziomie regionalnym i lokalnym jest gwarantem efektywności polityki spójności w kontekście lizbońskiej
agendy reform. Sformułowana w wytycznych wizja partnerstwa znajduje odzwierciedlenie
w tak zwanych krajowych strategicznych ramach odniesienia (KSRO), jak również programach
operacyjnych. Założenia dokumentów unijnych znajdują przełożenie na zapisy w polskim
prawie [Sobolewski i in., 2007, s. 10-12]. Przykładem może być Ustawa z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z późn. zm.) wpisująca się
w konkretyzację podstawowych założeń Strategii Lizbońskiej i wspólnotowego programu
przeciwdziałaniu marginalizacji. Natomiast tekst jednolity Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz. U.
z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest odpowiedzią na Dyrektywę Rady nr 2000/78/WE z dnia
27 listopada 2000 r. dotyczącą ustanowienia ram równoprawnego uczestnictwa w rynku pracy
(32000L0078) [Małecka-Łyszczek, Wesołowski, 2008, s. 29]. Przede wszystkim jednak w treści
Konstytucji Rzeczypospolitej została urzeczywistniona koncepcja dialogu i współpracy społecznej, między władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, w tym podmiotami ekonomii
społecznej i przedsiębiorcami [Wejcman, 2007, s. 4]. Zasady konstytucyjne, które mogą mieć
wpływ na wzajemne oddziaływanie między różnymi partnerami to: zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada dobra wspólnego, zasada pomocniczości, zasada legalności,
zasada decentralizacji, zasada równości oraz zasada proporcjonalności [Małecka-Łyszczek,
Wesołowski, 2008, s. 27].
Międzysektorowe kontakty, dialog oraz działania umożliwiają weryfikację rozumienia idei
zrównoważonego rozwoju przez poszczególne organizacje, prowadzenie komparatystyki,
koordynację i podjęcie partnerskich przedsięwzięć, opierających się na kanwie wspólnej, transsektorowej, jednoczącej wizji i misji, jaką stanowi ekologiczny i społeczny rozwój gospodarczy
[Tennyson, 2003, s. 6]. Formuła partnerstwa międzysektorowego umożliwia:
• wypracowanie nowatorskich podejść do problematyki zrównoważonego rozwoju,
• transfer kompetencji i możliwości poszczególnych partnerów z różnych sektorów,
• dostęp do zasobów o charakterze technicznym, ludzkim i finansowym,
• tworzenie nowych, dynamicznych sieci powiązań, pozwalających partnerom na bardziej
skuteczne oddziaływanie na cele polityczne, społeczne, ekonomiczne, itp.,
• zrozumienie wartości i natury poszczególnych sektorów, przyczyniające się do większego
zintegrowania i stabilności społeczeństwa [Niedek, 2006, s. 106-123].
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Możliwe jest wyróżnienie następujących typów partnerstw międzysektorowych:
• Partnerstwa o charakterze dwusektorowym:
»» publiczno-społeczne – zawiązywane między jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi,
»» prywatno-społeczne – zawiązywane między firmami prywatnymi a organizacjami
pozarządowymi,
»» publiczno-prywatne (PPP) – w skład których wchodzą jednostki publiczne (samorządowe) i podmioty prywatne.
• Partnerstwo o charakterze trójsektorowym: publiczno-prywatno-społeczne [Eichner,
Bańczyk, 2011, s. 10].
W obrębie partnerstw międzysektorowych możemy wyróżnić następujące formy współpracy
między partnerami:
• partnerstwo sieciowe – wymiana informacji, idei, sprawozdań i komunikatów (brak sformalizowanego partnerstwa),
• partnerstwo koordynacyjne – zaangażowanie aktywów partnerów: czasu, personelu,
funduszy (większe sformalizowanie działań),
• partnerstwo kooperacyjne (koalicyjne) – cel współdziałania ma charakter złożony i długofalowy (wszystkie działania są silnie sformalizowane) [Eichner, Bańczyk, 2011, s. 12-14].
Partnerstwo winno opierać się na wspólnie przyjętym systemie wartości etycznych, w szczególności na współodpowiedzialności partnerów za stan otoczenia społecznego i środowiska
naturalnego. Dodatkowo, ważne jest wprowadzenie, adekwatnego do możliwości i kompetencji, rozdziału praw, funkcji i powinności, odpowiednio do specyfiki podejmowanej wspólnie
inicjatywy [Niedek, 2006].
Efektywność kooperacji i partnerstwa międzysektorowego uzależniona jest w głównej mierze
od postawy partnerów i pozytywnej korelacji między możliwymi do zaoferowania, a oczekiwanymi przez poszczególne strony, wartościami [Gosk, Pyrka, 2008, s. 1-3]. Wkład działania
partnerów może dotyczyć następujących obszarów: zasoby własne, zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe. Można go zaprezentować w następujący sposób:
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Tabela 1. Wkład organizacji z różnych sektorów w partnerstwo
Sektor publiczny
(samorządowy)

Sektor biznesu

WKŁAD WŁASNY

zgodność działania i zamierzeń
z regulacjami prawnymi
i dokumentami strategicznymi

dążenie do efektywności
ekonomicznej; optymalizacja
kosztów i nakładów

zapobieganie marginalizacji
społecznej i minimalizacja
bezrobocia, dążenie do wzrostu
spójności społecznej (podmioty
nowej i tradycyjnej ekonomii
społecznej)

ZASOBY LUDZKIE

pracownicy ze znajomością
procedur i regulacji prawnych

pracownicy posiadający
know-how z zakresu
zarządzania i marketingu

pracownicy posiadający wiedzę
na temat usług, które nie są
osiągalne w ramach rynku
komercyjnego, moderacji

ZASOBY
ORGANIZACYJNE

znajomość procedur
formalnych, dostęp
do decydentów, statystyka /
ramy prawne

Obszar

ZASOBY
FINANSOWE

współfinansowanie
przedsięwzięć

wkład materialny organizacji,
transport, sprzęt, meble,
analizy rynku / prognozowanie

środki finansowe

Sektor ekonomii
społecznej

znajomość sytuacji lokalnej
warunki
przedsiębiorstwa społeczne
inwestują nadwyżkę we
wspólnotę, zamiast kierować
się potrzebą osiągania
maksymalnego zysku na rzecz
akcjonariuszy lub właścicieli

Źródło: Tennyson, 2003, s. 26

Należy jednak pamiętać, że zawiązanie efektywnego partnerstwa między partnerami z sektora biznesowego, publicznego czy ekonomii społecznej możliwe jest przy okazji spełnienia
warunków takich jak:
• transparentność komunikacji, umożliwiająca budowę zaufania i wzajemnego zrozumienia;
• klarowność funkcji, obowiązków i praw,
• zrozumiałość zasad i celów,
• zrozumienie różnic w kulturze organizacyjnej, kompetencjach, zaangażowaniu czasowym
poszczególnych stron,
• koncentracja na dążeniu do wzajemnych korzyści, tak aby zrealizować cele indywidualne,
jak i wspólne partnerów,
• rozumienie potrzeb lokalnych interesariuszy i wspieranie potencjału, a nie zależności
[Korbus, Strawiński, 2009, s. 48].
Inicjatywy z obszaru partnerstw międzysektorowych między podmiotami ekonomii społecznej
a biznesem czy administracją nie stanowią oczywiście uniwersalnego instrumentu i nie można
w związku z tym oczekiwać, że przyczynią się one do rozwiązania wyzwań globalizacyjnych,
demograficznych, klimatycznych, politycznych, jak również najbardziej palących problemów
ekonomicznych i społecznych. Niemniej jednak, mogą istotnie wpływać na osiąganie szeregu
ważnych celów, takich jak:
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1. Zwiększenie poziomu integracji społecznej – co wynika z faktu, iż podmioty komercyjne
w ramach implementacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu aktywnie dążą
do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób defaworyzowanych na rynku pracy;
2. Upowszechnianie edukacji, przekwalifikowywanie, podnoszenie kwalifikacji czy kształcenie
ustawiczne, które są warunkami niezbędnymi w procesie kreowania konkurencyjności
polskiej gospodarki w kontekście ogólnoświatowej gospodarki opartej na wiedzy;
3. Zwiększanie poziomu rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, szczególnie w odniesieniu innowacji ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych;
4. Zwiększanie kapitału społecznego, podnoszenie poziomu zaangażowania obywatelskiego,
zaufania, poprzez dialog z różnymi grupami interesu – jest to szczególnie istotne w krajach,
które niedawno przeszły transformację, a społeczeństwo wciąż uczy się uczestnictwa
w życiu publicznym;
5. Polepszenie sytuacji bytowej, a także zdrowia publicznego poprzez podejmowanie inicjatyw
edukacyjnych przez przedstawicieli sektora biznesowego;
6. Upowszechnienie praktyk, mających na celu racjonalną eksploatację zasobów naturalnych
oraz minimalizację poziomów zanieczyszczenia poprzez promowanie innowacji ekologicznych i adaptacji systemów zarządzania środowiskiem naturalnym;
7. Zaszczepianie postaw proaktywnych względem rynku, przedsiębiorczości, kreatywności,
a także gotowości do podejmowania przedsięwzięć nacechowanych ryzykiem, zwłaszcza
w grupach osób młodych i doświadczających wykluczenia na rynku pracy;
8. Popularyzację praw człowieka, ochrony środowiska i podstawowych norm pracy, minimalizację zjawiska pauperyzacji społecznej, a także wspieranie dostawców w przestrzeganiu
tych zasad [Rok, 2005, s. 6].
Choć podmioty społeczne i podmioty komercyjne zorientowane są na różne cele (działanie
na rzecz dobra społecznego versus maksymalizacja zysku), to należy wziąć pod uwagę, że te dwa
sektory mają różne możliwości działania, a co za tym idzie, różne narzędzia.

Celowość współpracy podmiotów ekonomii
społecznej z biznesem
Częstokroć przyjmuje się, że obszarem, który zbliża ekonomię społeczną z biznesem, jest
koncepcja i praktyka społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Jej założenia są dość
dobrze znane w Polsce, niemniej jednak liderami i głównymi „wykonawcami” pozostają
w znacznej mierze duże firmy z kapitałem zagranicznym [Juraszek-Kopacz, 2006, s. 6-9]. Koncepcja CRS nie może być jednak uważana za integralną część ekonomii społecznej. Realizacja
celów społecznych jest tu tylko instrumentem wspierającym osiągnięcie sukcesu biznesowego,
podczas gdy podmioty ekonomii społecznej, a zwłaszcza przedsiębiorstwa społeczne, kierują
się odwrotną zależnością: to sukces biznesowy jest instrumentem realizacji celu społecznego
[Juraszek-Kopacz, 2006, s. 6]. Pomimo to koncepcja CSR może stanowić istotny punkt wyjścia
w tworzeniu klimatu akceptacji ze strony biznesu dla ekonomii społecznej. Otwiera bowiem
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pole do debaty nad innymi celami działalności gospodarczej, aniżeli maksymalizacja zysku
finansowego [Juraszek-Kopacz, 2006, s. 7].
Silny, aktywny, wytwarzający relatywnie wysoki przychód biznes, to prócz jednostek gminnego i powiatowego samorządu, bardzo często poszukiwany partner. W bieżącym dyskursie
narosłym wokół koncepcji ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, coraz
częściej postuluje się zawiązywanie partnerstw pomiędzy podmiotami komercyjnymi a instytucjami ekonomii społecznej [Rok, 2006]. Podejmowanie międzysektorowych inicjatyw jest
istotne z dwóch powodów. Z jednej strony, wzmacniają partnerów, ugruntowują ich wartości
konstytutywne oraz umacniają konkurencyjność na rynku, a z drugiej, stwarzają warunki
do podjęcia dialogu pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. W konsekwencji, partnerstwa
międzysektorowe mogą mieć pozytywny wpływ na harmonijny rozwój gospodarki, a także
budowanie spójności społecznej.

Korzyści dla partnerów
biznesowych i społecznych
W ramach partnerstwa współpracujące ze sobą strony zachowują odrębność i swoistą symetryczność relacji. Każdy z partnerów wnosi do wspólnie podejmowanych działań inny rodzaj
wiedzy merytorycznej, standardów, norm, praktyk, co powoduje, że partnerstwo stanowi
dość skuteczną formę działań ukierunkowanych społecznie. Dla biznesu podmioty społeczne,
ze względu na charakter projektowanych przez siebie działań, mogą stać się ważnym partnerem. Nie zważając na krótkookresowe koszty ponoszone przez partnerów biznesowych (które
mogą okazać się wysokie), w ostatecznym rozrachunku przedsiębiorcy zyskują istotnego partnera, który może efektywnie asystować w przeprowadzaniu działań społecznych, co stwarza
następujące korzyści:
• korzyści dla podmiotów ekonomii społecznej:
»» pozyskanie nowych, stałych źródeł finansowania,
»» ograniczenie zależności od dotacji przyznawanych z ramienia administracji publicznej,
»» uzyskanie dostępu do wiedzy merytorycznej, doświadczeń i narzędzi, umożliwiających
wdrożenie bardziej złożonego systemu zarządzania organizacją,
»» wypracowanie i zaimplementowanie norm i wzorców pracy, wykorzystywanych na co
dzień w sektorze biznesowym,
»» pozyskanie finansowania na konkretyzację celów statutowych,
»» obniżenie kosztów działalności poprzez wykorzystanie pracy wolontariuszy z sektora
biznesowego,
»» upowszechnianie proaktywnych postaw wśród beneficjentów i w środowisku lokalnym,
»» neutralizacja negatywnych stereotypów wśród środowiska biznesowego,
»» pomoc w znalezieniu pracy w przypadku współpracy z podmiotami komercyjnymi,
posiadającymi status zakładu pracy chronionej,
»» pozyskanie kapitału rzeczowego, który obejmuje swym zakresem takie aktywa, jak:
infrastruktura transportowa, budynki, wyposażenie.
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korzyści dla podmiotów komercyjnych:
»» pozyskanie nowych możliwości biznesowych, których nie da się zrealizować bez uczestnictwa partnera społecznego,
»» dostęp do nowych rynków, ekspertów oraz usług, które nie są osiągalne w ramach
rynku komercyjnego,
»» zawieranie kontraktów i korzystanie z funduszy unijnych, które nie byłyby dostępne
bez partnerstwa,
»» wykorzystanie doświadczeń partnerów społecznych w zakresie współpracy z wolontariuszami, w celu włączenia pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat
pracowniczy),
»» pozyskanie nowych kanałów komunikacji pomiędzy podmiotem komercyjnym i społecznością lokalną,
»» uczestnictwo w zarządzaniu konfliktami społecznymi i ryzykiem,
»» realizacja założeń koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR),
»» kreacja wizerunku firmy społecznie zaangażowanej,
»» asocjacja z czytelnym programem społecznym,
»» poprawa świadomości ekologicznej, społecznej, kulturowej osób zatrudnionych,
»» w przypadku zobowiązań wynikających ze statusu zakładu pracy chronionej, współpraca
z podmiotami społecznymi umożliwia rekrutację potencjalnych pracowników z różnym
stopniem niepełnosprawności,
»» podnoszenie gorliwości i zaangażowania pozostałych pracowników firmy oraz umacnianie
odpowiedzialnych postaw względem osób przynależących do grup defaworyzowanych,
»» w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, legitymujących się statusem zakładu
pracy chronionej, możliwy jest zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON) [JuraszekKopacz, Piekut, 2006, s. 4].

Innowacyjne formy współpracy sektora biznesu z partnerami społecznymi poprzez realizację
istotnych ze społecznego punktu widzenia inicjatyw (np. związane z zagrożeniem wykluczeniem
informatycznym lub wykluczeniem energetycznym), generują ogromny potencjał w sferze
strategii mających na celu minimalizację problemów społecznych. Umożliwiają one wypracowanie nowatorskich platform komunikacji i współdziałania między podmiotami społecznymi
i podmiotami komercyjnymi w ramach wdrażania projektów partnerskich na rzecz likwidacji
przeciwności społecznych na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym.

Formy współpracy
Efektywne i ekonomicznie uzasadnione narzędzia wsparcia społecznej odpowiedzialności
biznesu stanowią punkt wyjścia do promowania dobrych przykładów i standardów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa oraz branże uczestnictwa w odpowiedzialnej konkurencji
i dookreślania obszarów, w których należy zmodyfikować istniejące regulacje prawne [Rok,
2004, s. 8]. W konsekwencji polityka przedsiębiorców powinna opierać się na synergii przedsiębiorczości i innowacyjności, dialogu oraz solidarności międzygrupowej i międzygeneracyjnej.
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Poniżej w tabeli krótko scharakteryzowano formy współpracy w ramach partnerstwa międzysektorowego pomiędzy biznesem a podmiotami społecznymi.
Tabela 2. Formy współpracy między biznesem a podmiotami społecznymi

FORMY WSPÓŁPRACY
TERMIN

DEFINICJA

CRM - CAUSE
RELATED MARKETING

Całokształt prowadzonych przez daną firmę działań komercyjnych z wykorzystaniem środków
finansowych, technik oraz strategii marketingowych w celu wspierania istotnych społecznie
spraw, przy jednoczesnym wzmocnieniu własnego wizerunku.

FILANTROPIA

Bezinteresowna aktywność podejmowana przez podmioty komercyjne ukierunkowana wyłącznie
na dobro wspólne, polegająca na udzielaniu wsparcia materialnego lub finansowego podmiotowi
społecznemu, z którym pozostaje w relacji partnerstwa.

SPONSORING

Wzajemne świadczenia, zobowiązania składane przez dwie strony zaangażowane w partnerstwo
– podmiot komercyjny oraz społeczny. Sponsor przekazuje sponsorowanemu subsydia
finansowe, wsparcie materialne bądź też świadczy usługi na jego rzecz.

WOLONTARIAT
PRACOWNICZY

Polega na dobrowolnym włączaniu się przedstawicieli sektora biznesowego w działalność
wolontarystyczną na rzecz danego podmiotu społecznego.

KAMPANIA
SPOŁECZNA

Zestaw aktywności rozplanowanych w konkretnym przedziale czasowym, zorientowanych
na określoną grupę docelową. Celem kampanii społecznej jest upowszechnianie świadomości
związanej z konkretnym problemem społecznym, zmiany myślenia bądź też zachowania wobec
określonego problemu społecznego.

INWESTYCJE
SPOŁECZNE

Nadają biznesowy charakter działaniom o charakterze społecznym i jawnie wpisują się
w strategię firmy. Podejmowane inwestycje wynikają z analizy potrzeb społeczności lokalnej.
W ramach realizowanych inwestycji podmioty komercyjne angażują swój know-how, produkty,
usługi, a także kapitał ludzki.

SYSTEM GRANTOWY

Forma dotacji pieniężnej na realizację projektów o charakterze społecznym. System grantowy ma
na celu promowanie projektów najbardziej potrzebnych gospodarce, nauce i kulturze.

Źródło: opracowanie własne na postawie artykułów zamieszczonych w portalu www.fob.pl

Na przestrzeni ostatnich lat wiele udało się zrobić i istnieje wiele przykładów dobrych praktyk
międzysektorowych. Istotne jest więc, aby czerpać z doświadczeń już zdobytych, jak również
krytycznie rozpatrywać praktyki stosowane w innych państwach, uwzględniając przy tym
polski kontekst i uwarunkowania całościowej polityki społecznej, a także nastawienie partnerów z sektora prywatnego, publicznego i społecznego. Tylko w ten sposób będzie możliwa
realizacja partnerstw, wsparcia odpowiedzialnej konkurencyjności i upowszechniania rozwiązań
innowacyjnych w gospodarce nastawionej na zrównoważony rozwój.

Celowość współpracy podmiotów ekonomii
społecznej z administracją publiczną
Instytucje lokalnej administracji publicznej i ich jednostki wspomagające stanowią istotny
element otoczenia przedsiębiorstw społecznych z kilku powodów. Samorząd jest ważnym,
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stabilnym i uznanym aktorem sceny publicznej. Wsparcie i protekcja udzielone przez instytucje
samorządu bardzo często prowadzą do uwierzytelnienia działań PES w oczach społeczności
lokalnych oraz zachęcają do kooperacji partnerów z różnych grup. Nadto samorząd terytorialny zarządza sprawami gminy / powiatu, podejmując przy tym decyzje dotyczące strategii
rozwoju, charakteru lokalnych aktów prawa, realizacji zadań służących dobru wspólnemu
oraz wydatkowania środków finansowych [Głażewska i inni, 2006, s. 17]. Samorząd może angażować do tych sfer swojego działania elementy inicjatyw partnerskich. Również instytucje
samorządu terytorialnego zarządzają pulą zasobów, które mogą być użyteczne w procesach
wspierania PES. Wreszcie, z uwagi na fakt, że administracja publiczna konkretyzuje zasadę
pomocniczości, stanowiącą, że instytucje państwowe zobligowane są do wyznaczania ram dla
działań obywateli, jest najbliższym i najbardziej naturalnym odbiorcą działań przedsiębiorstw
społecznych [Hausner, 2008, s. 5].
Dialog i współpraca społeczna zasadzają się na zaangażowaniu instytucji władz lokalnych,
organizacji pozarządowych, administracji publicznej, placówek oświatowych, lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą mieć swój udział w lokalnym rozwoju. Ta idea została skonkretyzowana
w polskim ustawodawstwie (w tekście preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polski) [Gosk,
Pyrka, 2008, s. 4]. Współpraca między aparatem państwowym i podmiotami ekonomii społecznej
może być narzędziem umożliwiającym stworzenie dobrych warunków efektywnych działań
w obszarze polityk publicznych i pozarządowych [Wejcman, 2007, s. 4]. Ponadto, przy założeniu, że współdziałanie będzie miało efektywny charakter, istnieje spora szansa, że partnerstwa
przeciwko wykluczeniu społecznemu (zarówno pojedyncze, jak i sieciowe), będą znacznie
odciążały jednostki administracji samorządowej [Wejcman, 2007, s. 4].
W środowisku administracji publicznej podmioty ekonomii społecznej mogą nawiązywać
współpracę ze starostwami powiatowymi, urzędami gminy, urzędami marszałkowskimi,
urzędami szczebla centralnego, a także z instytucjami takimi jak: ośrodki pomocy społecznej,
powiatowe urzędy pracy, czy też wojewódzkie urzędy pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Inspektorat Służby Więziennej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej [Głażewska i inni, 2006, s. 17].
Efektywna i skuteczna kooperacja między podmiotami reprezentującymi administrację publiczną i ekonomię społeczną może zachodzić na skutek implementacji aktywnego modelu
obywatelstwa. Ekonomia społeczna urzeczywistnia ideę aktualności państwa obywatelskiego,
bowiem czerpie z potencjału inicjatyw typu „bottom-up”. Stanowi to dość istotny argument
za konkretyzacją różnorakich form partnerstwa między administracją publiczną a sektorem
społecznym. Administracja publiczna do partnerstwa wnosi przede wszystkim swoistego rodzaju ład bazujący na standardach i rozporządzeniach. Stanowi on podstawę mechanizmów
dystrybucji praw i obowiązków. Natomiast sektor ekonomii społecznej gwarantuje pewną
dynamikę rozwoju, dając sposobność zapobiegania wykluczeniu i marginalizacji osób defaworyzowanych. Oscyluje on wokół wartości niemalże autotelicznych, a więc dobra wspólnego,
jak również koncentruje się na poszukiwaniu nowych rozwiązań z zakresu implementacji usług
publicznych, co z kolei może znaleźć przełożenie na odciążenie struktur administracyjnych.
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Korzyści dla administracji publicznej i sektora
ekonomii społecznej
W przypadku zawiązania partnerstwa międzysektorowego partnerzy zyskują możliwość:
• implementacji innowacyjnych form współpracy,
• wykorzystania potencjału, umiejętności, posiadanej wiedzy merytorycznej w praktyce,
• zwielokrotnienia potencjału poprzez wykorzystywanie pełnego zakresu możliwości finansowych, kadrowych i technicznych każdej ze stron,
• ekspansji nowych elastycznych struktur, poprzez tworzenie sieci współpracy, generowanie
kanałów aktywności i zobowiązań dla nowych partnerów,
• uchwycenia i zinternalizowania kluczowych celów współdziałania poprzez obopólne
zidentyfikowanie swoich możliwości,
• projektowania zintegrowanych i efektywnych działań,
• tworzenia podstaw dla zaufania społecznego [Małecka-Łyszczek, Wesołowski, 2008, s. 24].
Stwarzanie właściwych warunków do powstania skutecznego partnerstwa międzysektorowego jest dość skomplikowane. Niejednokrotnie bowiem charakter bilateralnej współpracy jest
warunkowany przez otoczenie społeczne i polityczne.

Formy współpracy
W świetle tego, co zostało napisane powyżej, można wywnioskować, że partnerstwo może
zaowocować korzyściami dla obydwu stron. Można rozróżnić następujące formy współpracy
między podmiotami ekonomii społecznej i administracją publiczną:
• projekty partnerskie realizowane w ramach funduszy unijnych,
• dotacje jednostek samorządu terytorialnego:
»» wspieranie realizacji działań przez jednostki samorządu terytorialnego,
»» kontraktowanie zadań publicznych,
»» zadania zlecane w trybie ustawy o promocji zatrudnienia,
• udzielanie zamówień publicznych [Gosk, Pyrka, 2009, s. 6, 8, 10].
Mechanizm zorientowany na realizację projektów partnerskich widoczny jest w przypadku
tematu D Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL z okresu programowania z lat 2004-2006 oraz przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) z okresu
programowania w latach 2007-2013. Dla podmiotów ekonomii społecznej trzy spośród 10
priorytetów tych dwóch programów były istotne: Priorytet I – Promowanie równych szans
na zatrudnienie, wdrażany na szczeblu regionalnym, Priorytet VI – Otwarcie rynku pracy dla
wszystkich oraz Priorytet VII – Upowszechnianie koncepcji integracji społecznej.
W myśl różnych regulacji prawnych, samorządy terytorialne mogą dotować podmioty społeczne:
wspomagać działania podmiotów społecznych bądź też zlecać wykonanie zadań własnych.
Podmioty, które otrzymują dotację są wyłaniane w drodze konkursu. Władze lokalne mogą
podjąć decyzję o wspieraniu działań społecznie użytecznych, które są dość istotne z perspektywy lokalnej społeczności. Wsparcie ma charakter dotacji i przyznawane jest w myśl zasad
sprecyzowanych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
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i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Zazwyczaj dotacja jest przyznawana po zakończeniu procedury konkursowej, która jest przeprowadzana z inicjatywy organu
administracji bądź też na wniosek podmiotu społecznego.
W ramach dotacji samorządu terytorialnego rozróżnia się także: kontraktowanie zadań publicznych, które mają formę zlecenia lub powierzenia. Władze lokalne mogą przekazać zadania
własne ograniczonej grupie podmiotów (o czym była mowa w zapisach ustawy). Wówczas ma
to formę zlecenia bądź powierzenia. Analogicznie jak w przypadku wspierania realizacji działań
przez jednostki samorządu terytorialnego, podmioty, którym ostatecznie powierzane/zlecane
są zadania, są typowane na podstawie wyników konkursu. Następnie środki przekazywane są
w formie dotacji. W ramach dotacji można również zlecać zadania w trybie Ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69,
poz. 415 z późn. zm.). Marszałek województwa bądź też starosta ma prawo zlecenia zadania,
które wpisuje się w założenia ww. ustawy. Zadania te mogą być zlecone instytucjom rynku
pracy, które są dookreślone w ustawie (do grupy tych podmiotów zalicza się organizacje pozarządowe, nie zaś spółdzielnie socjalne). Jeżeli natomiast chodzi o grupę zadań, które mogą
zostać zlecone, to zalicza się do niej:
• zadania związane z pośrednictwem pracy,
• pośrednictwo zawodowe oraz informacja zawodowa,
• aktywizowanie poszczególnych grup w strukturach rynku pracy,
• organizacja szkoleń.
W przypadku udzielenia zamówień publicznych, samorządy wraz z publicznymi służbami
zatrudnienia mają prawo zlecenia realizacji zadań publicznych bądź też zakupu niezbędnych
usług i towarów udzielając zamówień publicznych. Ponadto, władze samorządowe mogą zlecać w tej formie zadania instytucjom rynku pracy (ponowne odwołanie do ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Z perspektywy efektywnego partnerstwa międzysektorowego istotne jest, aby przedstawiciele administracji publicznej traktowali przedsiębiorstwa społeczne, jako strategicznych
i kluczowych partnerów w działaniach, które mają na celu integrację i rehabilitację społeczną
i zawodową osób z grup ryzyka. Jako przykład podaje się tu Europejską Sieć Miast i Regionów
dla Ekonomii Społecznej. Jest to sieć, która skupia samorządy oraz instytucje obywatelskie
i dąży do utworzenia wspólnych efektywnych strategii politycznych na rzecz zrównoważonego
rozwoju i ograniczenia społecznej ekskluzji.

Czynniki powodzenia i bariery rozwoju
partnerstw międzysektorowych
Podmiot społeczny, który dąży do autarkii, potrafi umiejętnie adaptować się do zmian. Nieustannie analizuje i ocenia podejmowane przez siebie przedsięwzięcia, tak aby zwiększać swoją
skuteczność. Bierze pod uwagę opinie różnych interesariuszy, zdobywa niezbędną wiedzę
i praktyczne doświadczenie, a także identyfikuje potrzeby społeczności lokalnych, dzięki czemu
efektywnie odpowiada na nowe zapotrzebowania społeczne. Elastyczność podejmowanych
działań, zaradność, kreatywność, brak biurokracji, pomysłowe rozwiązania, to cechy podmiotów
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społecznych, kluczowe dla siły i skuteczności. Trudno jednak wyobrazić sobie efektywność
realizacji misji i celów przedsiębiorstw ekonomii społecznej bez odpowiedniego wspomagania
z zewnątrz i kooperacji z kluczowymi partnerami społecznymi, w tym administracją publiczną
i biznesem [Głażewska i inni, 2006, s. 26].
Współpraca pomiędzy administracją publiczną a podmiotami społecznymi w Polsce jest względnie nowym zjawiskiem, a sam stopień zaawansowania współdziałania jest dość zróżnicowany,
zarówno jeśli chodzi o poziom regionalny5, jak i wielkość miejscowości [Gosk, Pyrka, 2008, s. 3].
Konieczne jest zatem wypracowanie wspólnego, rozumiejącego podejścia oraz długofalowych
planów działania. Szanse na powodzenie działań zmierzających do ustanowienia programu
współpracy nie są bowiem możliwe bez zaangażowania partnerów.
I choć inicjatywy międzysektorowe wciąż są dalekie od ideału, a cały proces nawiązywania
wspólnych kontaktów jest dość trudny, to jednak pożytek płynący ze współdziałania przewyższa poniesione koszty. Nieodzowne jest więc przezwyciężenie barier i wspieranie czynników
rozwoju występujących po obu stronach.
Tabela 3. Czynniki powodzenia i bariery przedsiębiorczości społecznej w partnerstwach
międzysektorowych z administracją publiczną

CZYNNIKI POWODZENIA
PARTNERSTW
MIĘDZYSEKTOROWYCH
Z ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ

• zwięzła koncepcja wspólnych działań, która polega na jasno sprecyzowanym pomyśle,
któremu ma służyć współpraca z administracją publiczną,
• doprecyzowanie preferowanych mechanizmów i instytucji, które zostaną utworzone
w ramach partnerstwa (np. zespół konsultacyjny),
• dobry klimat wspólnie podejmowanych działań, gremialne uczestnictwo, zaangażowanie
różnych szczebli hierarchii samorządu, a także przychylność opinii publicznej,
• aktywni i charyzmatyczni liderzy współpracy,
• zasoby umożliwiające realizację współpracy, a więc środki budżetowe i pozabudżetowe,
zasoby organizacyjno-techniczne, kadra po stronie PES i administracji publicznej,
• realizacja szkoleń i warsztatów służących wypracowaniu zasad partnerstwa prowadzonych
przez specjalistów: trenerów i facylitatorów,
• tanie miejsca pracy tworzone przez PES dla grup ryzyka, a także doświadczenie i fachowość
w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych,
• upowszechnianie praktyk prowadzących do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i zwiększenia poziomu wykształcenia, gwarantowanie dostępu do placówek szkoleniowych
i edukacyjnych,
• kształtowanie się postaw proaktywnych względem uczestnictwa w gospodarce rynkowej,
życiu obywatelskim i usamodzielnianie się grup wykluczonych,
• budowa wizerunku administracji publicznej społecznie zaangażowanej,
• podejmowanie działań mających na celu pozyskanie zaufania społeczności lokalnej.

5	I. Gosk i A. Pyrka twierdzą, że najbardziej rozwinięte formy partnerstw publiczno-społecznych dostrzegalne są na Śląsku
i Dolnym Śląsku, natomiast najmniej świadome korzyści wynikających ze wzajemnej kooperacji są władze Mazowsza.
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• nieufność ze strony władz samorządowych i niechęć do dzielenia się władzą,
• postawy paternalistyczne, brak merytorycznego przygotowania i niski poziom świadomości
zasad i procedur funkcjonowania społeczeństwa ze strony przedstawicieli administracji
publicznej,
• współpraca jest traktowana jako formalny i niejako wymuszony obowiązek,
• brak zrozumienia ze strony urzędników dla form aktywizacji osób z grup ryzyka,
• rozdźwięk pomiędzy tematyką działań a rzeczywistymi potrzebami grup defaworyzowanych
oraz sytuacja, w której podaż wsparcia dla niektórych grup ryzyka przewyższa popyt,
• nieczytelność lub brak przepisów i regulacji prawnych dotyczących zasad wzajemnej
współpracy, a przez to niewielka wiedza merytoryczna partnerów reprezentujących obie strony,
• złożone procedury związane z koniecznością stworzenia i utrzymania miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych, uzależnionych,
• ze względu na zawężony katalog zadań zlecanych w tym trybie konkursu, nie jest możliwe
pełne wykorzystanie potencjału podmiotów społecznych,
• dotacja na realizację projektu przyznawana jest w zamykającym się roku budżetowym,
co skraca czas realizacji zadania i może niekorzystnie wpływać na jakość wykonania,
• mała elastyczność przy zmianach projektu, np. budżetowych,
• złożone wymogi i procedury konkursowe,
• niewystarczalność podmiotów ekonomii społecznej – polegająca na niedostatku zasobów,
• partykularyzm podmiotów ekonomii społecznej, odnoszący się do realizacji interesów
własnych i niekoniecznie tożsamych z dobrem wspólnym.
• paternalizm PES dotyczący uznaniowego świadczenia usług na rzecz beneficjentów, co może
przyczynić się do utrwalania postaw roszczeniowych wśród różnych grup (szczególnie
widoczne w kontekście działalności Habitat for Humanity),
• brak profesjonalizmu podmiotów społecznych, a więc niewydolność kadr, która skutkuje
dość słabą jakością wykonywanych usług.

Źródło: opracowanie własne.

Jak już wspomniano wcześniej, względnie słaby kapitał społeczny i niewielki poziom uczestnictwa obywatelskiego zestawić można z nowym zjawiskiem, jakim jest społeczne zaangażowanie firm. Obecnie podmioty sektora biznesowego osiągnęły status instytucji, które prócz
przeznaczenia rynkowego, spełniają również funkcje tradycyjnie przypisywane państwu.
Innowacyjne formy współdziałania partnerów biznesowych i społecznych z pewnością generują ogromny potencjał.
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Tabela 4. Czynniki powodzenia i bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w partnerstwach międzysektorowych z biznesem

CZYNNIKI POWODZENIA
PARTNERSTW
MIĘDZYSEKTOROWYCH
Z BIZNESEM

• sporządzenie dobrej oferty dla przedsiębiorcy i zachęcenie go do współpracy,
• wiedza merytoryczna i doświadczenie w obszarze efektywnych sposobów dotarcia do grup
ryzyka i pracy z nimi,
• współpraca z wolontariuszami, w celu włączenia pracowników firmy w projekty społeczne
(wolontariat pracowniczy),
• otwartość, innowacyjność i elastyczność w działaniu,
• znana i uznana marka,
• pozyskanie nowych kanałów komunikacji pomiędzy podmiotem komercyjnym
i społecznością lokalną,
• asocjacja z czytelnym programem społecznym,
• poprawa świadomości ekologicznej, społecznej, kulturowej osób zatrudnionych,
• współpraca zakładu pracy chronionej z PES umożliwia rekrutację potencjalnych
pracowników z różnym stopniem niepełnosprawności.

BARIERY PARTNERSTW
MIĘDZYSEKTOROWYCH
Z BIZNESEM

• nietrafny dobór partnera, którego misja nie przystaje do misji przedsiębiorstwa
społecznego,
• wysoki koszt wyszkolenia osób pełnosprawnych do wspólnej pracy z osobami
niepełnosprawnymi,
• częste kontrole i protekcjonalny stosunek instytucji kontrolnych,
• skomplikowane procedury związane z koniecznością stworzenia i utrzymania miejsc pracy
dla osób niepełnosprawnych,
• brak przejrzystych przepisów prawa,
• niezrozumienie kontekstu społecznego.

Źródło: opracowanie własne.

W realiach polskich władze samorządowe i przedsiębiorcy są potencjalnie najistotniejszymi
partnerami w rozwoju sektora ekonomii społecznej, co wynika ze swoistej wspólnoty interesów. To właśnie gminy i lokalni przedsiębiorcy powinni być zainteresowani zacieśnianiem
współpracy międzysektorowej. Potencjalnie bowiem sektor ekonomii społecznej gwarantuje
pewną dynamikę rozwoju, daje sposobność zapobieganiu wykluczeniu i marginalizacji osób
defaworyzowanych i jest zorientowany na dobro wspólne.
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Józefa Grodecka

Funkcjonowanie partnerstw
międzysektorowych w obszarze
integracji społeczno-zawodowej
Pojęcie wykluczenia społecznego
W publicystyce, opracowaniach naukowych, dokumentach politycznych w ostatnich trzydziestu
latach nader często pojawiają się pojęcia: „wykluczenie”, „wykluczenie społeczne”, „ekskluzja”,
a także „inkluzja”, „włączanie”, „reintegracja społeczna”. Czy zawsze mówiąc czy pisząc to samo,
myślimy tak samo?
Za początki dyskursu nad wykluczeniem społecznym uznać można analizy dokonywane przez
Maxa Webera w odniesieniu do monopolizacji ważnych dóbr i przywilejów uzyskiwanych przez
grupy statusowe [Grotowska-Leder, 2005, s. 27]. Pula dóbr i przywilejów jest ograniczona, zaś
społeczeństwo wytwarza mechanizmy nierównego dostępu, np. poprzez proces zamknięcia,
ograniczenia dostępu do zasobów, co oznacza wykluczenie społeczne. Inny socjolog, Ralph
Dahrendorf wskazywał nieszczelną sieć bezpieczeństwa socjalnego jako przyczynę wykluczenia społecznego [Grotowska-Leder, 2005, s. 27]. Jolanta Grotowska-Leder wskazuje na trzy
typy definicji wykluczenia społecznego. Pierwszy rodzaj nazywa definicjami analitycznymi,
określającymi istotne cechy wykluczenia społecznego, jego przejawy i mechanizmy. Drugi typ
definicji, to definicje robocze, opracowywane na użytek prowadzonych badań. Trzeci rodzaj,
to definicje zawarte w dokumentach z obszaru polityki społecznej [Grotowska-Leder, 2005, s.
28 i dalej].
W kategorii dociekań analitycznych odnotować można dwa podejścia: partycypacyjne oraz dystrybucyjne. To pierwsze koncentruje się na braku uczestniczenia lub uczestniczeniu osób,
grup w istotnych obszarach życia społecznego, takich jak: obszar ekonomiczny, polityczny,
społeczny. Wykluczenie w obszarze politycznym charakteryzuje się brakiem uczestnictwa
w kształtowaniu i podejmowaniu decyzji politycznych, zaś wykluczenie w obszarze życia
społecznego oznacza ograniczenie lub brak kontaktów społecznych (sąsiedzkich, koleżeńskich), ograniczenie lub brak uczestniczenia w instytucjach oświatowych i kultury. Podejście
dystrybucyjne koncentruje się na ograniczeniach dostępu do istotnych zasobów społecznych
[Grotowska-Leder, 2005, str. 29-30].
Z punktu widzenia instytucji zobowiązanych do działań zapobiegających wykluczeniu
lub do przywrócenia do uczestnictwa w życiu społecznym, istotne jest odnotowanie definicji
zawartych w dokumentach programowych odnoszących się do omawianej kwestii. Dokumentem podstawowym, w oparciu o który tworzone są programy odnoszące się do problematyki
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wykluczenia jest Odnowiona Strategia Lizbońska. Wiosną 2005 roku Rada Europejska stwierdziła,
że pierwotnie ustalone w Strategii Lizbońskiej cele nie są w wystarczającym stopniu osiągane,
co spowodowane jest niewystarczającą koordynacją działań, zbyt niskim zaangażowaniem,
zwłaszcza finansowym, poszczególnych państw w realizację działań, a przede wszystkim zbyt
obszerną listą priorytetów. Wypracowane rozwiązania związane były z zobowiązaniem krajów
członkowskich Unii Europejskiej do opracowania Krajowych Programów Reform, a w oparciu
o Strategiczne Wytyczne Wspólnoty – Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
Podsumowując, reforma Strategii Lizbońskiej przyczyniła się przede wszystkim do:
• zawężenia celów lizbońskich (wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia),
• usystematyzowania obszarów priorytetowych (rozwój wiedzy i innowacji, rozwój atrakcyjności Unii Europejskiej jako miejsca do inwestowania i pracy, rozwój „mechanizmów”
umożliwiających przedsiębiorstwom tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy).
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (NSIS) ujmuje i podkreśla czynnik partycypacji / jej braku jako kluczowy dla wskazania kategorii osób podlegających wykluczeniu
społecznemu. „Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca
jednostce lub grupie, zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny
sposób”. Autorzy definicji wskazują na trzy ważne elementy: „Sytuacja wykluczająca, będąca
splotem czynników czy warunków wykluczających (odpowiedź na pytanie co/kto wyklucza?).
Jednostka wykluczana, czyli osoba lub grupa znajdujące się w sytuacji wykluczającej (odpowiedź
na pytanie: Kto jest wykluczany?). Zgodne z prawem społeczne funkcjonowanie, korzystanie
z zasobów publicznych i zabezpieczanie własnej egzystencji w godny sposób, co w wyniku
sytuacji wykluczającej jest uniemożliwione lub znacznie utrudnione (odpowiedź na pytanie:
Z czego wykluczana jest dana jednostka?). Pełnienie ról społecznych (m.in. rodzinnych, zawodowych, obywatelskich, towarzyskich), korzystanie z zasobów publicznych (m.in. dobra, usługi,
infrastruktura) i godne zabezpieczanie egzystencji (zdobywanie dochodów i gromadzenie
zasobów) są ze sobą ściśle powiązane” [Dokument nr 1, s. 23].
Jako cel utworzenia Narodowej Strategii Integracji Społecznej wskazano potrzebę „przełamywania bierności” oraz uwarunkowań wykluczenia, które przez twórców NSIS lokowane są
w trzech płaszczyznach:
• grupowej dyskryminacji, ograniczającej swobodę i możliwości działania jednostek,
• zerwania więzi społecznych, prowadzącego do pozbawiania jednostki zdolności do działania,
• niedostatecznego poziomu zabezpieczenia podstawowych potrzeb społecznych tych
obywateli, którzy nie są zdolni własnym staraniem zapewnić ich sobie sami [Dokument
nr 1, s. 14].
W literaturze, jak wcześniej wskazano, pojęciu „wykluczenie” przeciwstawia się pojęcie „włączanie”, jednak w NSIS wskazuje się jako działanie adekwatne do przeciwdziałania ubóstwu
i wykluczeniu integrację społeczną, definiując ją jako „działania wspólnotowe oparte na zasadach
dialogu, wzajemności i równorzędności, których celem jest dążenie do społeczeństwa opartego na demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu różnorodności
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kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela
oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych” [Dokument
nr 1, s. 24].
Wśród kategorii osób i grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, oprócz rodzin,
w tym wielodzietnych i niepełnych, dzieci wychowujących się poza rodziną, osób niepełnosprawnych, wymienia się osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne. Sytuacja wykluczenia
społecznego jest wieloczynnikowa, wydaje się więc, że i charakter oddziaływań dotyczących
integracji społecznej winien być wieloczynnikowy. Taką konkluzję zawiera także NSIS, w której
odnotowano, iż „programy ukierunkowane na zwalczanie wykluczenia, aby były skuteczne,
muszą uwzględniać problem kumulacji cech wykluczających; brać pod uwagę wszystkie czynniki
wykluczenia występujące w danej grupie, czy u danej osoby” [Dokument nr 1, s. 62].
Proces integracji powinien uwzględniać zarówno aspekty integracji psychicznej (wewnętrznej)
osoby, konieczność osiągnięcia równowagi między poznaniem intelektualnym i zmysłowym,
integrację społeczną, czyli włączenie się osoby w środowisko, co oznacza umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich, uczestniczenie w życiu społecznym, ale także
otwarcie środowiska na osobę, a także integrację usług społecznych w taki sposób, aby osoba
mogła efektywnie wybierać z dostępnej oferty [Juros, 2008, s. 15 i dalej].

Wspieranie osób wykluczonych społecznie
Wspieranie osób wykluczonych społecznie regulowane jest w polskim prawie w kilku ustawach,
mających zasadnicze znaczenie dla zdefiniowania kategorii osób zagrożonych wykluczeniem,
określenia celów oddziaływań oraz narzędzi ich osiągania. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje, że promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa należą do zadań państwa, a realizowane są
przez instytucje rynku pracy [Dokument nr 2, art. 1 ust. 2]. Do tej kategorii zalicza się Ochotnicze
Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego,
instytucje partnerstwa lokalnego, a także publiczne służby zatrudnienia. Te ostatnie to system
organów zatrudnienia (starosta, marszałek województwa, minister właściwy do spraw pracy)
z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego
do spraw pracy oraz urzędy wojewódzkie realizujące zadania określone ustawą [Dokument
nr 2, art. 6 ust. 1].
Jak więc widać, do instytucji rynku pracy zgodnie z wolą ustawodawcy zaliczono jedną konkretną
jednostkę organizacyjną (OHP), ale też system administracji publicznej, zarówno rządowej, jak
i samorządowej, do zadań której przypisano zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia,
a także niepubliczne jednostki świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej (agencje zatrudnienia), czy też
publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów. Szczególną formą, czy raczej kategorią instytucji rynku pracy, są instytucje
dialogu społecznego, do których zalicza się organizacje związków zawodowych, pracodaw-
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ców, bezrobotnych czy organizacje pozarządowe, jeśli wśród ich zadań statutowych znajdują
się zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia czy aktywizacji
zawodowej, czyli dokładnie takie, jakie uznano w ustawie za zadania państwa. Na szczególną
uwagę zasługuje instytucja partnerstwa lokalnego, jako grupa instytucji realizujących,
na podstawie umowy, przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.
Wszystkie wskazane instytucje winny działać w celu uzyskania pełnego i produktywnego
zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, zwiększenia mobilności na rynku pracy, a także wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej. Polityka
rynku pracy kształtowana jest z uwzględnieniem zasad Europejskiej Strategii Zatrudnienia,
stanowiącej część Strategii Lizbońskiej oraz inicjatyw samorządu gminy, powiatu, województwa oraz partnerów społecznych, które są bazą dla Krajowego Planu Działania. Ten kluczowy
dokument polityczny określa cele i kierunki zgodne z priorytetami państwa, wysokość środków
finansowych na działania w nim ujęte oraz ustala wskaźniki efektywności dla tychże. Obecnie
opracowane zostały Założenia programowo-organizacyjne do przygotowania Krajowego Planu
Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, który ma określać priorytety polityki państwa
w obszarze zatrudnienia [Dokument nr 3].
Kolejnym aktem prawnym regulującym kwestie związane z organizowaniem pomocy i wsparcia
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej , która wskazuje, że celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości [Dokument nr 4, art. 2]. Dodatkowo ustawodawca
wskazał, że pomoc społeczną organizują zarówno instytucje administracji rządowej, jak
i samorządowej, współpracując – na zasadzie partnerstwa – z organizacjami społecznymi,
pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, osobami fizycznymi i prawnymi.
Podkreślenie zasady partnerstwa oraz wskazanie na wielość podmiotów realizujących pomoc
społeczną jest istotne z punktu widzenia możliwości, konieczności i potrzeby ich współpracy
z uwzględnieniem zasady subsydiarności wynikającej wprost z Konstytucji RP.
Pomoc społeczna dysponuje usługą, narzędziem niesłychanie ważnym dla realizacji wszelkich
przedsięwzięć związanych z integracją społeczną osób, rodzin i grup społecznych. Jest nią praca
socjalna definiowana w ustawie jako „działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie odpowiednich warunków
sprzyjających temu celowi” [Dokument nr 4, art. 6 ust. 1 pkt 12].
Definicja pracy socjalnej przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji
Pracowników Socjalnych (Montreal, Kanada, lipiec 2000) określa, że „praca socjalna jest profesją
wspierającą zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów powstających w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnianie (empowerment) i wyzwalanie ludzi dla wzbogacenia ich dobrostanu.
Wykorzystując teorie ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna interweniuje
w miejscach, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem. Fundamentalnymi
dla pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej” [Szmagalski, 2006,
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s. 22]. Misją tak rozumianej pracy socjalnej jest dokonanie zmiany społecznej zarówno na poziomie jednostki, rodziny jak i grupy społecznej czy społeczności. Zmiana ma dotyczyć relacji
między jednostką i społecznością. Klasyczny podział pracy socjalnej na prowadzoną metodą
indywidualnego przypadku, pracy grupowej i pracy w środowisku lokalnym nie ma istotnego
znaczenia w realizacji działań prowadzących do integracji społecznej, jako że każda z metod
może i powinna mieć zastosowanie w doprowadzeniu do zmiany sytuacji życiowej jednostek,
rodzin, grup [Szatur-Jaworska, 1995, s. 112 i dalej]. Praca socjalna dotyczy obszaru interakcji
jednostki ze środowiskiem społecznym. Według Allena Pincusa i Anne Minahan celem pracy
socjalnej, jako planowanego działania zorientowanego na wywołanie zmiany, jest „potęgowanie ludzkich zdolności rozwiązywania problemów i zdolności zaradczych; przyłączanie ludzi
do systemów, które dysponują niezbędnymi z punktu widzenia ich potrzeb zasobami, usługami
i możliwościami; promowanie efektywnego i przyjaznego ludziom działania tych systemów;
przyczynianie się do rozwoju i poprawy polityki społecznej” [Kaźmierczak, 2006, s. 97].
Stosując postępowanie metodyczne według sekwencji: zapoznanie się z problemem i/lub oczekiwaniem podopiecznego – analiza sytuacji – ocena wstępna i ocena operacyjna – opracowanie jednego lub kilku projektów działania i porównanie ich z propozycjami podopiecznego
oraz zawarcie umowy – realizacja wspólnego (pracownika socjalnego i podopiecznego) projektu
przedsięwzięć przyjętych w planie działania – ocena rezultatów – zakończenie, pracownik socjalny
ma możliwość rozpoznania wszelkich aspektów sytuacji życiowej podopiecznego oraz czynników na nią wpływających [de Robertis, 1998, s. 98 i dalej]. Może także, a właściwie powinien,
ustalić przyczyny położenia podopiecznego oraz jego potencjał zmian w postaci umiejętności,
postawy, szansy uzyskania wsparcia ze strony otoczenia społecznego. Dla zbudowania projektu planu działania konieczne jest także rozpoznanie zasobów środowiskowych – instytucji
usług społecznych, w tym instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, edukacji itd.
Zdiagnozowana sytuacja, określone cele (kierunki zmian), podział zadań między podopiecznym
a pracownikiem socjalnym są kanwą umożliwiającą zawarcie kontraktu socjalnego, narzędzia
wprowadzonego do ustawy o pomocy społecznej [Dokument nr 4, art. 6. ust. 1 pkt 6].
Kontrakt socjalny to „pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca
uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osoby lub rodziny”. Celem kontraktu
jest „wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej lub przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu” [Dokument nr 4, art. 108 ust. 1]. Przepisy odnoszące się do kontraktu socjalnego
wiążą niektórych odbiorców usług pomocy społecznej i służb zatrudnienia, bowiem zgodnie
z przepisami art. 108 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej w związku z artykułem 49 i 50 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby będące w szczególnej sytuacji
na rynku pracy mogą być skierowane do zawarcia kontraktu socjalnego. Odrębną kwestią
jest skuteczność kontraktu, jeśli nie jest poprzedzona działaniem motywującym do zmiany
sytuacji życiowej.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym posługuje się pojęciem „reintegracji
społecznej”, która definiowana jest jako „działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie (…) umiejętności uczestniczenia w życiu
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społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu”
[Dokument nr 5, art. 2 pkt 4]. Cele reintegracji uzyskiwane są poprzez udział w zajęciach
w centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej lub zatrudnieniu u pracodawcy.
Z kolei reintegracja zawodowa definiowana jest jako „działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie (…) zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy” [Dokument
nr 5, art. 2 pkt 5]. Dokonując analizy przepisów wskazanych wcześniej ustaw, z uwzględnieniem
określonych wprost przez ustawodawcę podmiotów pozostających w zakresie ich oddziaływania,
można sporządzić katalog kategorii osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie.
Tabela 1. Kategorie osób / rodzin zagrożone wykluczeniem społecznym / wykluczone
społecznie, ujęte w ustawach

Ustawa
o pomocy społecznej
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ubodzy
sieroty
bezdomni
bezrobotni
niepełnosprawni
długotrwale lub ciężko chorzy
osoby dotknięte przemocą w rodzinie
rodziny bezradne w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach
wielodzietnych i niepełnych
cudzoziemcy odczuwający trudności
w integracji
osoby mające problemy
w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
alkoholicy
narkomani

Ustawa
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
• bezrobotni, w tym osoby będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
• bezrobotni do 25. roku życia
• bezrobotni długotrwale albo kobiety,
które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka
• bezrobotni powyżej 50. roku życia
• bezrobotni bez kwalifikacji
zawodowych, bez doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia
średniego
• bezrobotni samotnie wychowujący
co najmniej jedno dziecko do 18. roku
życia
• bezrobotni, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia
• bezrobotni niepełnosprawni

Ustawa
o zatrudnieniu socjalnym
• bezdomni realizujący indywidualny
program wychodzenia z bezdomności
• uzależnieni od alkoholu,
po zakończeniu programu
psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego
• uzależnieni od narkotyków lub innych
środków odurzających, po zakończeniu
programu terapeutycznego
w zakładzie opieki zdrowotnej
• chorzy psychicznie
• długotrwale bezrobotni
• zwalniani z zakładów karnych, mający
trudności w integracji ze środowiskiem
• uchodźcy realizujący indywidualny
program integracji
• osoby niepełnosprawne

Źródło: opracowanie własne.

Porównując zestawione wyżej kategorie osób można zauważyć, że najszerszym kręgiem
odbiorców zajmuje się pomoc społeczna, dalej Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, najmniej zróżnicowaną grupę wskazano w Ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Warto też zauważyć istotne różnice między beneficjentami działań
wynikających ze wskazanych ustaw. Osoby wskazane jako adresaci oddziaływań wynikających
z ustawy o zatrudnieniu socjalnym muszą wykazać się już wcześniej podjętymi przedsięwzięciami dla poprawy własnej sytuacji życiowej, a szczególności uzależnieni od alkoholu
lub innych środków odurzających muszą odbyć stosowną terapię, bezdomni, uchodźcy winni
realizować właściwe dla nich programy reintegracji, jedynie chorym psychicznie, długotrwale
bezrobotnym, zwalnianym z zakładów karnych oraz osobom niepełnosprawnym nie stawia
się wstępnych warunków skorzystania z instrumentów określonych ustawą, takich jak centrum
integracji społecznej, klub integracji społecznej.
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Nieco odmienne kategorie osób wskazane są w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Generalnie działania w niej przewidziane adresowane są do osób bezrobotnych,
czyli niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (…). Tylko dla niektórych kategorii
bezrobotnych – młodych lub po 50. roku życia lub nie posiadających kwalifikacji przewiduje się
szczególne sposoby oddziaływań. Najszerszą, jak już wskazano, grupę beneficjentów określono
w ustawie o pomocy społecznej, w której nie wskazano warunków wstępnych do korzystania
z usług instytucji pomocy społecznej, jakkolwiek ujęto zasadę obowiązku współdziałania osób
i rodzin w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej [Dokument nr 4, art. 4] oraz wskazano,
jako podstawę do odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej, brak takowej współpracy.
[Dokument nr 4, art. 11 ust. 2]. Jako wskaźniki braku współpracy wymienia się w szczególności
odmowę zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, odmowę podjęcia
zatrudnienia, udziału w pracach społecznie użytecznych lub podjęcia leczenia odwykowego.
Jakkolwiek odmowa współdziałania może skutkować wstrzymaniem świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, to jednak ustawodawca zobowiązuje uwzględnić przy podejmowaniu
decyzji sytuację osób „będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenia lub korzystającej ze świadczeń” [Dokument nr 4, art. 11 ust. 11].
Instrumentarium oddziaływań pomocy społecznej w odniesieniu do kategorii osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym jest dość obszerne i obejmuje siedem
rodzajów świadczeń pieniężnych oraz szesnaście rodzajów świadczeń niepieniężnych. Jednak
tylko niektóre z nich wypełniają funkcję aktywizacyjną w odniesieniu do podopiecznych pomocy społecznej, w tym w szczególności omówiona wcześniej praca socjalna oraz poradnictwo
specjalistyczne. Określone zostały trzy rodzaje poradnictwa specjalistycznego, a mianowicie
prawne, psychologiczne i rodzinne, adresowane do osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia, bez względu na posiadany dochód [Dokument nr 4, art. 46].
Poradnictwo prawne ma być realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących
przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, a także
ochrony praw lokatorów. Udzielenie informacji nie jest jednak tożsame z udzieleniem porady,
a w szczególności z pomocą w przygotowaniu pism procesowych czy tez prezentacją interpretacji, wykładni czy też możliwością skorzystania z konkretnych przepisów w jednostkowej
sytuacji. Na podobnym poziomie ogólności, czy właściwie braku określenia zakresu działania,
funkcjonuje poradnictwo psychologiczne, które „realizuje się przez procesy diagnozowania,
profilaktyki i terapii” oraz poradnictwo rodzinne, które wg brzmienia przepisu obowiązującego
od 01.01.2012 r., „obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą
niepełnosprawną, a także terapię rodzinną” [Dokument nr 4, art. 46 ust. 3].
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Rola projektów systemowych realizowanych
w ramach PO KL w funkcjonowaniu partnerstw
międzysektorowych w obszarze integracji
społeczno-zawodowej
Od 2008 roku ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie są beneficjentami środków przeznaczonych na realizację projektów systemowych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28
września 2007 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, obejmujący działania z zakresu polityki integracji społecznej, których celem
jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym
wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie
ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu
na rynek pracy.
Zadania określone w projekcie systemowym ośrodków pomocy społecznej realizowane są
poprzez stosowanie instrumentów aktywnej integracji, obejmujących działania w sferze aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Zgodnie z „Zasadami przygotowania
realizacji i rozliczania projektów systemowych (…)” ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe
centra pomocy rodzinie są zobowiązane do działań aktywizacyjnych na rzecz osób:
a) bezrobotnych i/lub
b) nieaktywnych zawodowo i/lub
c) zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami
w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej i/lub
d) osób traktowanych, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w ppkt
a) - c), przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób
wykluczonych społecznie. Osoby będące „otoczeniem” mogą występować w projektach
wyłącznie w powiązaniu z osobami, o których mowa w ppkt a) - c)” [Dokument nr 6]. Warto
zauważyć, że przyjęto interpretację, iż za osoby korzystające z pomocy społecznej uznano
zarówno te, które uzyskują świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne, w tym w szczególności
pracę socjalną oraz te, które korzystają z pomocy realizowanej przez powiatowe centra
pomocy rodzinie na podstawie przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przyznano także beneficjentom (ops i pcpr)
prawo uznania za uprawnione do udziału w projekcie także osoby czasowo korzystające
z pomocy społecznej w związku z korzystaniem z usług oferowanych w ramach projektu.
Zważywszy na szeroki krąg odbiorców świadczeń pomocy społecznej, beneficjentami
ostatecznymi projektu mogą być zatem:
»» osoby długotrwale bezrobotne,
»» osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
»» osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej,
»» osoby bezdomne,
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»» osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami
zależnymi,
»» osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub będące po jego zakończeniu,
»» osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotyczących rodziny
w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej,
»» osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
»» uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany oraz cudzoziemcy
posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objęci ochroną
uzupełniającą, mający trudności z integracją zawodową i społeczną,
»» młodzież w wieku od 15. do 25. roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, rodzinach
zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
W ramach realizacji projektu systemowego stosowane mogą być narzędzia, które wcześniej tylko
w ograniczonym zakresie pozostawały w dyspozycji instytucji pomocy społecznej. Określono
je zbiorczym pojęciem instrumentów aktywnej integracji i podzielono na cztery kategorie:
1. Instrumenty aktywizacji zawodowej:
»» uczestnictwo w zajęciach centrum integracji społecznej,
»» uczestnictwo w zajęciach klubu integracji społecznej,
»» skierowanie do pracy w istniejącej spółdzielni socjalnej utworzonej przez osoby prawne
lub osoby fizyczne,
»» włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych
z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz wszystkich
»» dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez
WTZ (np. dodatkowe zajęcia aktywizacyjne),
»» usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym trenera pracy, doradcy zawodowego.
2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:
»» skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia
na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,
»» skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających
na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy uczestnikiem projektu jest osoba
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna),
»» skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności
zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (po konsultacji z właściwym
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powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy uczestnikiem projektu jest osoba
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna),
»» organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera
edukacyjnego),
»» sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.
3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
»» skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku
z możliwością podjęcia zatrudnienia,
»» skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej
dla rodzin lub osób,
»» skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie,
»» skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
»» skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
»» sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołów ćwiczeń
fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.
4. Instrumenty aktywizacji społecznej:
»» organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
»» koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez
osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą działań – objętą działaniami
aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej.
Zasady zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe
centrum pomocy rodzinie,
»» organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym kosztów
zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta
osoby niepełnosprawnej,
»» organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,
»» organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych,
w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego,
»» pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej dla osób usamodzielnianych, osób opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze i rodzin zastępczych oraz bezdomnych,
»» organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności
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pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej
klub wolontariuszy,
organizacja i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym,
organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym
kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę,
organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym
kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej,
mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące
przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy,
organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego
w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy
i aktywizację zawodową.

Z przeglądu instrumentów aktywnej integracji możliwych do zastosowania przez instytucje pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej oraz stosowanego kontraktu socjalnego lub programu
usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
wynika, że dominująca ich część zorientowana jest na uzyskanie umiejętności służących integracji
społecznej oraz zawodowej rozumianej jako zatrudnienie na rynku pracy. Tym samym wykorzystanie możliwych działań przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Realizując projekt systemowy beneficjenci (ops, pcpr) zobowiązani są do zawarcia pisemnego
porozumienia z powiatowym urzędem pracy w celu określenia zasad współpracy w zakresie
realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. Porozumienie winno obejmować w szczególności
zasady współdziałania wobec osób bezrobotnych, a równocześnie uczestników projektu, określenie sposobów i procedur wymiany informacji o podopiecznych i podejmowanych działaniach
integracyjnych, z uwzględnieniem działań adresowanych do osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy [Dokument nr 2, art. 49]. Umowa winna też określać zasady współpracy
w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych oraz sposób realizacji współpracy dotyczącej upowszechniania ofert pracy oraz organizacji robót publicznych. Obowiązek współpracy
z powiatowym urzędem pracy oraz instytucji realizujących zadania pomocy społecznej gminy
wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy społecznej [Dokument nr 4, art. 17 ust. 2 pkt 5].
We wskazanym przepisie gminy zobowiązane są nie tylko do upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, ale też upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i szkoleniach. Zawieranie porozumień służyć ma unikaniu sytuacji podwójnego
finansowania oddziaływań tego samego rodzaju przez powiatowe urzędy pracy i ośrodki
pomocy społecznej (np. szkolenia), ale przede wszystkim winno prowadzić do budowania
spójnego systemu oddziaływań, uzupełnianiu się i realizacji wspólnych celów.
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Czym są partnerstwa lokalne?
Ustawodawca wskazuje na potrzebę wspólnego działania określając zadanie samorządu powiatu
w zakresie opracowania i realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy [Dokument nr 2, art. 9 ust. 1 pkt 1]. Program ten winien być częścią powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, do opracowania którego powiat jest zobowiązany
na mocy przepisów Ustawy o pomocy społecznej. Oczywistym wydaje się zatem fakt koniecznej
współpracy instytucji pomocy społecznej oraz instytucji rynku pracy, ze szczególnym udziałem
służb zatrudnienia zarówno na etapie projektowania strategii, jak jej realizacji.
Jakkolwiek przytoczone przesłanki legislacyjne dają asumpt do tworzenia partnerstw na rzecz
integracji społecznej, to trudno uznać zawierane porozumienia mające charakter bardziej
techniczny za wskaźnik ich powstawania. Jedną z instytucji rynku pracy jest partnerstwo
lokalne, czyli grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty
na rzecz rynku pracy. W literaturze można zetknąć się z rozlicznymi próbami prezentacji partnerstw na rzecz rozwiązania istotnych problemów środowiska lokalnego [W. Misztal i in., 2008;
E. Griermanowska i in., 2003; T. Kaźmierczak i in., 2003]. Definicja tego sposobu działania ujęta
w wydawnictwie opracowanym na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, określa
partnerstwo lokalne jako „platformę współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy
wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest
rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród
członków danej społeczności”[ T. Kaźmierczak i in., 2003, s. 10].
Czynnikiem wyróżniającym partnerstwo lokalne jest zaangażowanie w prace partnerów reprezentujących różne sektory, takie jak gospodarka, rynek pracy, kultura, edukacja czy pomoc
społeczna. Istotne jest także, aby wola współpracy miała charakter autentyczny, a partnerzy
byli zainteresowani rzeczywistym współdziałaniem, a nie jedynie formą deklaratoryjną.
Dla tworzenia partnerstw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym
uwzględnieniem integracji zawodowej poprzedzonej lub równolegle uzyskiwanej integracji
społecznej, wydaje się właściwą formą zawiązywanie partnerstw formalnych, o jasno określonej
strukturze, podziale zadań i kompetencji. Inicjatorem ich zawiązania powinny być lokalne instytucje
publiczne – takie jak służby zatrudnienia czy instytucje pomocy społecznej. Jedną z instytucji
rynku pracy jest partnerstwo lokalne, którego członkowie są podmiotami realizującymi inicjatywy
partnerów rynku pracy, które tworzone są na rzecz realizacji zadań określonych ustawą. Do zadań
tych należą m.in. doradztwo i poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Samorządy lokalne
są zobligowane do wspierania partnerstwa lokalnego, a jego prace (np. konferencje) mogą być
finansowane z Funduszu Pracy. W przypadku tak sformalizowanego partnerstwa, korzystającego
ze środków publicznych, liderem obligatoryjnie jest powiatowy urząd pracy.
Budowanie partnerstw lokalnych wydaje się naturalnym miejscem zaangażowania organizacji
pozarządowych czy też instytucji pomocy społecznej, realizującej zadania uwzględniające integrację zawodową i włączenie na rynek pracy. Wśród czynników determinujących skuteczność
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działania partnerstw są między innymi umiejętność określenia potrzeb i celów beneficjentów,
poczucie partycypacji, współdecydowania w zakresie podejmowanych działań, przejrzystość
struktur decyzyjnych partnerstwa, innymi słowy klarownie określony podział odpowiedzialności
za podejmowane działania, dobra koordynacja, która zapobiegnie występowaniu powielających
się zadań, innowacyjność, nowatorstwo w opracowywaniu projektów. Nie mniej ważny wydaje
się czynnik elastycznego reagowania na zmiany [W. Misztal i in., 2008, s. 1].
Skuteczność funkcjonowania partnerstwa wynika wprost z zasad tworzenia i jego budowania.
Kluczowym jednak warunkiem jest zaufanie, otwartość, jawność”. Istotne znaczenie posiada
przejrzystość organizacji społecznej (…). To co znamy i rozumiemy, budzi zaufanie. Jeżeli budowa, racje istnienia, zasady działania są dobrze widoczne, łatwe do zrozumienia, podlegające
kontroli – czujemy się bezpiecznie i obdarzamy instytucję zaufaniem” [P. Sztompka, 2002,
s. 318]. Nie należy też pominąć kwestii innowacyjności, jako warunku skuteczności działania.
Dysponując trafną diagnozą oraz akceptując cele, członkowie partnerstwa winni skoncentrować
się na szukaniu nowych sposobów ich uzyskania.
Opracowany Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu (edycja 2011)
zakłada podjęcie działań, których celem jest wzmocnienie tendencji do tworzenia lokalnych
partnerstw na rzecz organizowania na obszarze gmin przedsięwzięć wykorzystujących aktywne
formy pomocy, wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, urzędami
pracy, podmiotami usług reintegracji społecznej i zawodowej (centrów i klubów integracji
społecznej) a lokalnymi przedsiębiorcami [Dokument nr 7]. Program ma być kolejną inspiracją
do tworzenia partnerstw jako dobrowolnych porozumień podmiotów zainteresowanych rozwiązaniem problemów osób wykluczonych społecznie lub tym wykluczeniem zagrożonych, jako
dających szansę na efekt synergiczny podejmowanych oddziaływań, co wydaje się znacznie
bardziej korzystne niż równoległe, ale jednak niezależne działania zorientowane na rozwiązanie
tego samego problemu. Kwestia ważna tym bardziej, że tworzenie skutecznego partnerstwa
wymaga czasu i zaangażowania wszystkich podmiotów i nie można uzyskać wystarczającego
rezultatu w krótkim czasie.
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Magdalena Dudkiewicz

Czego nie chcielibyście wiedzieć
o standaryzacji współpracy
międzysektorowej6
Coraz częściej mówi się o konieczności standaryzacji relacji państwo-obywatel, co zazwyczaj
sprowadza się do standaryzacji usług publicznych. Proces ten i związane z nim oczekiwania
wiążą się ze zmianą postrzegania relacji między urzędem (jako instytucją reprezentującą sektor
publiczny) a obywatelem (a także formalną lub nieformalną grupą obywateli). W tym układzie
powoli znika petent, który powinien cieszyć się, gdy w ogóle jego sprawa zostanie jakkolwiek
załatwiona, a pojawia się klient, którego zadowolenie stanowi podstawowy wyznacznik
jakości pracy urzędu. Ta nowa relacja w Polsce dopiero się kształtuje, nie jest to proces ani
łatwy (trudno jest zmienić stare nawyki zarówno urzędników, jak i obywateli), ani oczywisty
– kłopoty pojawiają się już wtedy, gdy próbujemy określić standardy, jak i formułowane pod
ich adresem oczekiwania.
Standaryzacja często wiąże się z zadowoleniem – wprowadzamy jasne procedury po to, aby
sprawa, z którą przychodzi do urzędu obywatel została załatwiona sprawnie i bezstronnie,
za każdym razem według tych samych reguł, a obywatel wyszedł z urzędu usatysfakcjonowany.
Jednak samo określenie, czym jest zadowolenie klienta urzędu publicznego może być zadaniem
karkołomnym – jak określić zadowolenie, np. klienta gminnego ośrodka pomocy społecznej?
Czy ma być to zadowolenie z wysokości otrzymanego zasiłku, czy może ostateczną miarą zadowolenia powinien być fakt, że obywatel więcej nie pojawi się już w GOPS-ie, bo została mu
udzielona na tyle skuteczna pomoc, że przestał potrzebować wsparcia?
Wszystkie te problemy ulegają zwielokrotnieniu, gdy zamiast pojedynczego klienta partnerem
w relacji z urzędem (np. władzą samorządową) staje się mniej lub bardziej sformalizowana
grupa obywateli, często pod postacią organizacji pozarządowej. Komplikacja wynika przede
wszystkim z tego, że wchodzimy tu na teren zdecydowanie trudniejszy do opisania w kategoriach: usługodawca-usługobiorca, ponieważ chodzi o coś więcej – o proces partycypacji,
upodmiotowienia oraz faktycznego partnerstwa.

Co to jest standaryzacja i czemu służy?
W tym kontekście niezwykle trudne okazuje się udzielenie, nawet bardzo wstępnej, odpowiedzi
na zasadnicze pytania dotyczące procesu standaryzacji: czym jest i jaki ma być standard oraz cze6

Problematyce standaryzacji współpracy międzysektorowej poświęcony został także artykuł Magdaleny Dudkiewicz,
pt. Standaryzacja współpracy międzysektorowej – jak dalece pożądana, jak bardzo potrzebna, w jakim stopniu realna, opublikowany w Kwartalniku „Trzeci Sektor”. Niniejszy artykuł w części odwołuje się do treści tam zamieszczonych.
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mu ma on służyć. Jak wspomniano, nie jest oczywiste, czym standard ma być. Zacznijmy od
definicji najbardziej uniwersalnych. Podręczny słownik wyrazów obcych definiuje standard jako
„typ, model, normę, wzorzec”, a standaryzację jako „ujednolicenie, znormalizowanie, typizację”
[Kopaliński, 1996, s. 760]. Wg Wikipedii standard to „wspólnie ustalone kryterium, które określa
powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś (…) np. ludzkiego zachowania (norma
kulturowa). Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu”7.
Jak można było przypuszczać, o standaryzacji wiele mówią także dokumenty unijne, chociaż
dominują tu podejścia odnoszące się do przedsiębiorstw i przemysłu: „Standaryzacja to dobrowolny proces opracowania specyfikacji technicznych w warunkach konsensusu wszystkich
zainteresowanych stron: przemysłu, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, konsumentów,
związków zawodowych, środowisk, organizacji pozarządowych czy władz publicznych”8. Bardziej
adekwatna wydaje się definicja zaproponowana przez autorów Krajowego Raportu Badawczego: Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli
instytucji pod redakcją Ryszarda Szarfenberga. Czytamy, że standard to „uzgodnione i uznane
za obowiązujące, najczęściej utrwalone w postaci dokumentu lub zestawu dokumentów stwierdzenia, w których szczegółowo opisano, czym jest i czym powinien się charakteryzować obiekt
standardu” [Szarfenberg, 2011, s. 366]. Warto zwrócić uwagę na zastrzeżenie, że „dokumenty
zawierające standardy nie muszą operować nazwą >standard<. Mogą określać normy, wymogi,
warunki, reguły czy zasady dotyczące standaryzowanego obiektu” [Szarfenberg, 2011, s. 366].
Ten pobieżny przegląd zakończmy próbą odpowiedzi na pytanie o cele standaryzacji. Jak pisze
Barbara Zbyrad należą do nich: „funkcjonalność i użyteczność”, „zgodność (kompatybilność)
i zamienność” oraz „ograniczenie (zbędnej) różnorodności”9. Niezależnie od zróżnicowanego
zakresu analizowanego pojęcia, z przytoczonych definicji wyłania się jednak pewien wspólny
rys – standard jest czymś typowym, wspólnym (czasem wręcz – uzgodnionym) i normalizującym
(często – ograniczającym różnorodność, a zapewniającym typowość, powtarzalność).
Niestety, zarysowane powyżej cele standaryzacji tylko pozornie są oczywiste. Sam w sobie
standard nie jest ani dobry, ani zły. Najlepiej widać to na przykładzie kolejnych wariantów
ISO – ten system certyfikacji i historia jego rozwoju pokazuje te same dylematy, które stoją
przed standaryzacją sfery społecznej, w tym usług publicznych w Polsce. Jeszcze kilkanaście
lat temu wprowadzenie ISO do firmy polegało na ustaleniu procedur określających przebieg
procesu produkcji lub przebieg wykonywania usługi, zależnie od obszaru działalności danej
firmy. Naczelną zasadą było, aby procedury te pozwalały jednoznacznie zidentyfikować, kto
jest odpowiedzialny za dany etap produkcji, a w konsekwencji, w jaki sposób i w jakim terminie
produkt ma być wykonany. Pozwalało to na zapewnienie przewidywalności, a tym samym
powtarzalności procesu – każdy produkt lub usługa miały być tworzone w ten sam sposób,
a transparentność procedur miała pozwolić na szybkie zidentyfikowanie miejsc, w których
7
8

Por. http://pl.wikipedia.org/wiki/Standard [dostęp: 1 grudnia 2011 r.].
Por. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/index_en.htm [dostęp: 1 grudnia 2011 r.]
(tłumaczenie własne).

9	B. Zbyrad, Standaryzacja – http://mfiles.pl/pl/index.php/Standaryzacja
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coś nie funkcjonowało właściwie i w konsekwencji obniżało jakość produktu końcowego. Cała
ta idea była skupiona zatem bardziej na przebiegu procesu, a nie na jego celu (choć oczywiście
deklarowanym zamierzeniem miała być powtarzalna jakość każdego produktu). Takie podejście
do ISO pozwalało na produkcję produktu precyzyjnie określonego, ale niekoniecznie wysokiej
jakości i niekoniecznie potrzebnego. Inaczej mówiąc – cały proces standaryzacji, choć świetnie
działający, nie zapewniał pożądanych efektów, tzn. nie zawsze prowadził do wytwarzania tego,
co potrzebne i użyteczne. Problem te został dostrzeżony i w normie ISO 9001:2000 oraz kolejnych
wersjach pojawiła się, jako element niezbędny, zasada zorientowania na klienta, czyli uznanie,
że pozycja firmy zależy od odbiorców jej prac: jasno zostało powiedziane, że standaryzacja nie
jest celem samym w sobie, ale ma czemuś służyć.

Co to jest i czemu służy standaryzacja w sferze
relacji społecznych?
Wszystko, o czym była mowa powyżej istotnie się komplikuje, gdy odejdziemy od procesów
produkcyjnych w stronę skomplikowanej materii relacji społecznych: cele standaryzacji stają
się niezwykle trudne do określenia. Zastanawiając się nad zagadnieniem standaryzacji tak
złożonej i różnorodnej materii, jak współpraca między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi, nie możemy zapominać o kontekście; bardzo łatwo bowiem skupić
się na dyskusji o samych standardach, a zapomnieć o tym, czemu mają one służyć, zwłaszcza,
że te cele nie są w żadnym stopniu oczywiste.

Perspektywy teoretyczne
Zacznijmy od wskazania dwóch zasadniczych perspektyw teoretycznych, odnoszących się
do standaryzacji, które skupiają się na funkcjach, jakie spełniają standardy. Pierwsza z nich ma
charakter proceduralny: w tym ujęciu mamy do czynienia z mniej lub bardziej rozbudowanym
opisem sposobu postępowania, określeniem usługi poprzez zdefiniowanie kolejnych czynności,
sposobu ich wykonania, określenia czasu, w jakim mają być wykonane, sposobu dokumentacji itp.
Byłyby to zatem różnego typu specyfikacje, procedury, wykazy – dokumenty mające charakter
instrukcji postępowania, przeznaczone przede wszystkim dla urzędników. Za przykład tego
podejścia mogą służyć karty usług opracowane w wielu gminach i zamieszczone na stronach
internetowych jednostek samorządu terytorialnego i w BIP-ie, a w odniesieniu do współpracy
międzysektorowej mogłaby to być np. procedura konkursowa.
Drugie podejście standaryzację postrzega przez pryzmat działań ewaluacyjnych. W tej perspektywie standard byłby w pewnym sensie tożsamy z kryterium jakości – akceptowanym
poziomem wykonania danej usługi, którego osiągnięcie pozwala mówić o skuteczności działania,
osiągnięciu pożądanego celu itp. Standard taki może po prostu definiować jakość usługi albo
może wyraźnie określać jej pożądany poziom. Przykładowo uznajemy, że realizując zadanie
publiczne, polegające na zorganizowaniu wypoczynku wakacyjnego, naszym celem jest objęcie tą akcją jak największej liczby dzieci i młodzieży z terenu danej gminy (np. za wskaźnik
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osiągnięcia celu przyjmujemy, że 75% dzieci i młodzieży z terenu gminy przynajmniej raz w roku
w okresie ferii zimowych lub wakacji letnich wyjedzie na zorganizowany wypoczynek na okres
przynajmniej jednego tygodnia). Tak zdefiniowany wskaźnik służyć nam będzie do oceny
stopnia osiągnięcia celu i rozliczenia realizacji zadania publicznego, czyli będzie standardem,
a jednocześnie kryterium ewaluacji. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że tak rozumiany
standard nie musi zapewniać wypoczynku ciekawego, atrakcyjnego dla dzieci itd. – ma wyraz
ilościowy, a nie jakościowy.
Można zatem, za Ryszardem Szarfenbergiem, uznać, że standardy10 mogą – w zależności
od przyjętych założeń – być rozumiane jako „kryterium jakości usługi”; „docelowe wartości
na wskaźnikach kryteriów jakości usługi”11; „jej (tj. jakości usługi) specyfikacja”; „kilka podstawowych grup wymogów” oraz „możliwie najpełniejszy opis – od opisu problemu, który ma
usługa społeczna ograniczać aż do zasad jej ewaluacji” [Szarfenberg, 2011, s. 30].

Perspektywy praktyczne
Tyle teoria. Praktyczny wymiar procesu standaryzacji, zwłaszcza gdy mamy do czynienia
z działaniami lokowanymi w sferze relacji społecznych, odnosi się do wyobrażeń i oczekiwań
tych, których standaryzacja ma dotyczyć. W analizowanym kontekście będzie to dotyczyło
optyki stron na co dzień praktykujących współpracę międzysektorową, czyli przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Jak pokazały badania
prowadzone w ramach projektu systemowego pn.: „Model współpracy administracji publicznej
i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”12,
codzienna praktyka wcale nie oznacza zdolności do teoretycznej refleksji.
Praktycy – przedstawiciele obu stron współpracy międzysektorowej – mieli wiele kłopotów
ze zdefiniowaniem zagadnienia, które pozostawało wszak w obrębie ich codziennego doświadczenia. Nie chodzi tu o oczekiwanie pogłębionej i uporządkowanej teoretycznej systematyki
na ten temat, rzecz w tym, że zaniepokojenie i konsternacja, jaką podczas zogniskowanych
wywiadów grupowych wywoływało zagadnienie standardów współpracy międzysektorowej
wskazują, że jest to niemal wyłącznie uzus, bez próby zastanawiania się czemu to ma służyć.
Standardy nie stanowiły dla praktyków naturalnego tematu rozmowy, jak choćby współpraca,
jej ramy czy związane z nią problemy. Mamy zatem do czynienia z zagadnieniem absorbującym
teoretyków, badaczy, w pewnym stopniu legislatorów, jednak wciąż jeszcze generalnie nieobecnym w debacie środowiskowej praktyków współpracy międzysektorowej. Wyniki badań
powodują, że nie należy dziwić się temu, że zasady współpracy międzysektorowej w naszym
kraju wyznacza przypadek i doraźne (często nieprzemyślane, tworzone ad hoc, nie wiadomo
10	Rozważania Ryszarda Szarfenberga dotyczą standardów usług publicznych, jednak w pewnym zakresie mogą mieć zastosowanie także w odniesieniu do współpracy międzysektorowej.
11	Szarfenberg odwołuje się tu do koncepcji Barbary Szatur-Jaworskiej.
12 Projekt „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie
standardów współpracy”, realizowany w ramach Priorytetu 5 Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego
sektora, Poddziałania 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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czemu służące) procedury. Sam proces pozostaje w efekcie nieprzewidywalny i jest przez
samych badanych lokowany poza ich mocą sprawczą i kontrolą.
Opinie, które udało się podczas badań sformułować, pokazywały całkowity brak spójnego
rozumienia standardów. Zaliczano tu dobre praktyki, czasem zadania wykonywane ponad
obowiązujące minimum, a czasem właśnie minimum do wykonania; generalnie standardy
postrzegano jako rodzaj umowy społecznej niemającej charakteru przepisu prawa.
Mimo generalnego nieuporządkowania tych opinii, badania pozwalają zarysować linie podziału. Zasadnicza dotyczy odmiennego postrzegania tej problematyki przez organizacje
pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego – ta różnica zostanie omówiona w dalszej
części artykułu. W tym miejscu trzeba jednak wspomnieć także o różnicach występujących
w zależności od wielkości terytorium, jakie reprezentowali badani. Na pewno można wskazać
na specyfikę myślenia o standardach współpracy, jaka zarysowała się w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich, gdzie mają one bardzo konkretny charakter – są odnoszone do realnych
działań, bezpośrednio doświadczanej rzeczywistości. Wśród respondentów z mniejszych
miejscowości silniejsze było także skojarzenie procesu standaryzacji z nadmierną biurokratyzacją, postulowano raczej skupienie się na polepszeniu komunikacji między oboma sektorami,
konieczności współuczestniczenia w lokalnych wydarzeniach i zwiększeniu przejrzystości przy
przeprowadzaniu konkursów, przy jednoczesnym uproszczeniu prawa i procedur.

Źródło standardów: prawo czy kultura?
Nie sposób pominąć w tym miejscu zagadnienia źródła standardów. Spór o to, czy powinny
to być przepisy prawa czy zdecydowanie trudniej definiowana domena obyczaju i kultury
współpracy, zarysowuje podstawową różnicę w podejściu do procesu standaryzacji, jaką można
zaobserwować pomiędzy samorządowym i pozarządowym punktem widzenia. Zlekceważenie
tej różnicy i wynikających z niej często niespójnych oczekiwań może być brzemienne w skutki
– wszak współpraca między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi przebiega przede wszystkim między ludźmi, którzy wprawdzie reprezentują konkretne podmioty,
pełnią przypisane funkcje i pozostają względem siebie w określonych rolach, ale wciąż pozostają
osobami, które z jednej strony postępują wedle wyznaczonych i opisanych w prawie zasad,
ale z drugiej poruszają się w zdecydowanie bardziej miękkim obszarze społecznego obyczaju.
Opracowanie pt. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, stanowiące jeden z produktów wspomnianego wcześniej projektu systemowego, w zdecydowany
sposób podkreśla rolę kultury współpracy, która „jest zagadnieniem szerszym niż poszczególne
formy, obszary, czy nawet płaszczyzny współpracy (…), wykracza także poza zasady współpracy – lokuje się w sferze trudno podlegającej regulacjom czy formalizacji” [Model…, s. 89].
Z tego względu kultury współpracy nie da się po prostu „zadekretować”, chociaż nie ulega
wątpliwości, że pozostaje w bezpośrednim związku i oddziaływaniu z legislacją – może sprzyjać
jej wprowadzaniu i stosowaniu, może też z dobrych rozwiązań prawnych korzystać. Jednak
zasadnicze możliwości rozwoju kultury współpracy lokują się, jak podkreślono w Modelu, w tak
miękkich kategoriach, jak wzajemny wizerunek, postawy i zaufanie.
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Trzeba jasno stwierdzić: bez kultury współpracy nawet najlepsze prawo może zamienić się
w swoje przeciwieństwo. Niebezpieczeństwo takie jest tym większe, że urzędnicy mają tendencję do traktowania przepisów zgodnie z ich literą, a nie duchem – inaczej mówiąc: co nie
jest zapisane w przepisach, to nie istnieje i nie może się wydarzyć. A tak subtelnej kwestii,
jak kultura współpracy nie da się w pełni ująć w przepisach – zawsze jakiś aspekt pozostanie
nieokreślony i będzie musiał być poddany swobodnej interpretacji. Z drugiej strony pozostawienie współpracy bez przepisów regulujących jej reguły otwiera pole dla wszelkiego rodzaju
nadużyć i patologii.
Prawo czy kultura… Zacznijmy od prawa: nieco upraszczając można powiedzieć, że dla samorządowców standardy wynikają przede wszystkim z regulacji prawnych. Dodatkowo nie
chodzi tu jedynie o legislację samego procesu współpracy, lecz ważny jest cały prawny kontekst
funkcjonowania samorządu. Inaczej widzą to przedstawiciele strony pozarządowej, dla nich
legislacja współpracy sprowadza się niemal wyłącznie do zawartości Ustawy 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie13 . Druga różnica dotyczy tego,
że dla samorządowców liczy się przede wszystkim litera prawa, a dla organizacji ważniejszy
jest jego duch. Interpretując przepisy, organizacje skupiają się na potencjale, sprawczości,
możliwości wykorzystania prawa, na przykład w tworzeniu lokalnych standardów współpracy.
Prawo to dla strony pozarządowej konieczna, acz dalece niewystarczająca rama współpracy.
Za konieczne i w gruncie rzeczy funkcjonalnie istotniejsze uznawane są takie elementy, jak
praktyka współpracy – to, co się dzieje „tu i teraz”, znajomość i zdolność od zaspakajania lokalnych potrzeb, specyficzne, lokalne pozytywne precedensy i przetestowane w codziennej
współpracy reguły. Czyli… kultura współpracy.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że przywiązywanie znaczenia w pierwszym rzędzie do legislacyjnych źródeł standardów współpracy nie oznacza, że samorządowcy nie są świadomi
problemów z prawem. Dostrzegają jego nadmiar, biurokratyzację i formalizację i podkreślają,
że to im „wiąże ręce”, jednak nie oznacza to gotowości do tworzenia innych zbiorów zasad,
czy kodeksów, lecz raczej do poprawiania legislacji. Natomiast przedstawiciele organizacji
pozarządowych gotowi są raczej ograniczać sfery życia regulowane prawnie na rzecz bardziej
miękkich zasad odnoszących się do kwestii dobrego obyczaju: przychylności i pozytywnego
nastawienia decydentów, dobrej atmosfery, zaufania. Dla strony samorządowej prawo to zatem
konieczny gwarant nieprzekraczalnych granic, podstawowe źródło standardów współpracy,
podczas gdy dla przedstawicieli organizacji prawo to rama, która musi zostać dopiero wypełniona kulturową i obyczajową treścią, dostosowaną sytuacyjnie i lokalnie.

Stwórzmy sobie standard
Następna kwestia to powstawanie standardów. Jak pokazują badania, mamy tu do czynienia
z dosyć przypadkowym procesem, w wyniku którego utrwalają się zachowania i nawyki –
działa tu zasada: „zawsze tak było”. Mamy zatem do czynienia ze swego rodzaju „skutkiem
13	Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
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ubocznym” procesu współpracy, co oczywiście samo w sobie nie przesądza o jego niskiej
jakości, jednak fakt, że nie ma utrwalonej procedury konsultacyjnej może powodować, że tak
naprawdę trudno mówić o budowaniu jakiegokolwiek konsensusu czy porozumienia w tym
względzie. Dodatkowo, taki nieformalny proces powstawania standardów w konsekwencji
uniemożliwia praktycznie dokonywanie ich ewaluacji, bo jeśli nie wiadomo dokładnie, jaka
jest treść standardu oraz czemu ma on służyć, to trudno jest stwierdzić, czy faktycznie się
to dzieje. Badania pokazały także, że o ile strona pozarządowa jest często inicjatorem tego
procesu, to jednak o ostatecznym kształcie tych utrwalonych nawyków decydują urzędnicy.
Trzeba to jasno stwierdzić: problemem nie jest takie nieformalne rozpoczynanie procesu
standaryzacji, wręcz przeciwnie, to generalnie stwarza dobre perspektywy, jeśli chodzi o ich
osadzenie w lokalnej rzeczywistości społecznej. Rzecz w tym, by na tej nieformalnej fazie nie
poprzestać: dla faktycznego procesu standaryzacji konieczne jest pójście dalej.

Jak samorząd z organizacją pozarządową
Różnice pomiędzy postrzeganiem procesu standaryzacji przez obie strony współpracy międzysektorowej nie ograniczają się do etapu ich tworzenia. Kolejne, zidentyfikowane w badaniach
punkty sporne dotyczą treści standardów (niezbędne minimum czy raczej wyczerpujący model),
ich dopuszczalnej elastyczności (niezmienne i powszechne czy lokalne i dopasowujące się do okoliczności) oraz ich legitymacji i funkcji (aksjologicznych czy pragmatycznych). Zdiagnozowanie
tych różnic między oboma stronami współpracy stanowi pierwszy krok do tego, by możliwa
stała się skuteczna implementacja standardów i ich faktyczne (nie pozorne) traktowanie, jako
obowiązujących reguł współpracy międzysektorowej.
Analiza tych trzech czynników doprowadziła badaczy do nieco metaforycznego stwierdzenia, że
jednostki samorządu terytorialnego są z Marsa, a organizacje pozarządowe – z Wenus. Różnice
w obu podejściach w skondensowany (i oczywiście, dla wyostrzenia różnic, nieco uproszczony
sposób przedstawia tabela 1).
Tabela 1. Różnice w podejściu do procesu standaryzacji pomiędzy przedstawicielami
samorządów i organizacji pozarządowych

ASPEKT

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

źródło standardów

prawo

obyczaj, uzus

typowa rola w procesie
standaryzacji

ostateczny decydent

inicjator

zakres standardów

niezbędne minimum

wyczerpujący model

cel procesu
standaryzacji

usprawnienie procesu współpracy,
lepsze zarządzanie, ułatwienie pracy
urzędnikom

gwarancja dobrej atmosfery i klimatu
współpracy (szacunku, otwartości,
zaufania, elastyczności wspólnoty celów,
aktywności, zrozumienia)
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ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

charakter standardów

statyczne, uniwersalne, dotyczą
dwóch wyraźnie wyznaczonych stron
(konkretnego urzędu i konkretnych
organizacji)

dynamicznie dostosowujące się
do zmiennych warunków współpracy,
dostosowane lokalnie, dotyczą mało
wyrazistych partnerów (władzy, państwa
i sektora obywatelskiego)

treść standardów

dotyczące konkretnych uregulowań,
o jasno określonym zakresie: konkretny
proces, nastawiony na osiąganie
danego celu, który jest zdefiniowany
przez precyzyjnie określone elementy
(technokratyczne podejście do procesu
współpracy)

źródło zasad aksjologicznych,
kształtujących określony, pożądany
typ relacji, stanowiących wartość
autoteliczną, a nie tylko środek do celu
(„romantyczne” podejście do procesu
współpracy)

największa obawa

niedookreśloność, zbytnia dowolność

biurokratyzacja

ASPEKT

Źródło: Opracowanie własne.

Kłopoty z implementacją
Standaryzacja ze swej istoty jest procesem ograniczania różnorodności – zapisanie standardu
zawsze jest aktem wyboru: wskazujemy rekomendowany sposób postępowania, który (czasem
explicite, czasem implicite) traktujemy jako bardziej pożądany (co nie zawsze musi oznaczać lepszy), niż inne sposoby. Chcąc nie chcąc, dokonujemy więc pewnej hierarchizacji reguł i sposobów
postępowania, jedne wzmacniając, inne marginalizując. Standaryzacja jako proces jest zatem
„z natury” bliższa administracji publicznej, która lepiej czuje się w świecie uporządkowanym,
w którym wiadomo, jak postępować i w którym znane są reguły zapewniające bezpieczeństwo
urzędnikom. Tymczasem można powiedzieć, że istotą funkcjonowania organizacji pozarządowych
jest identyfikowanie obszarów i sposobów działania, które nie są objęte aktywnością państwa,
elastyczne podchodzenie zarówno do definiowania, jak i zaspakajania potrzeb społecznych (w tym
rozwiązywania problemów); krótko mówiąc, logika pozarządowa to jedno wielkie wychodzenie
poza standard. To kolejny dylemat standaryzacji współpracy międzysektorowej – jak pogodzić
ogień z wodą, jak sprawić, aby dobrze współpracował świat przepisów, przetargów, kontroli NIK
w zakresie wydawania pieniędzy publicznych ze światem improwizacji, elastyczności, prymatu
(ideowych) celów nad (utartymi, doprecyzowanymi) metodami.
Standaryzacja może zatem z jednej strony wzmacniać profesjonalizację trzeciego sektora,
ale może też przerodzić się w zbytnie zbliżenie się przez organizacje pozarządowe do świata
urzędniczego ze szkodą dla ich podstawowej funkcji – identyfikowania problemów, których
nie dostrzega administracja publiczna i proponowania sposobów działania skuteczniejszych i tańszych, niż te oferowane przez urzędy. Mamy wówczas do czynienia z procesem
„upaństwowienia” („govermentalizacji”) polskiego trzeciego sektora, który, jak przestrzega
wielu autorów, może stanowić istotny hamulec rozwoju społeczeństwa obywatelskiego14.
14 Por. m. in. Kazimierz Z. Sowa, Obywatel w państwie, czyli o typach ładu zbiorowego i społeczeństwie polskim słów kilka, Marek
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Innym efektem standaryzacji (i niestety związanego z nią ograniczania różnorodności) może być
efekt, który w jakość współpracy uderzy rykoszetem, a mianowicie utrudnienie dla upowszechniania dobrych praktyk. Powszechne mogą stać się bowiem tylko te dobre praktyki, które są
zgodne ze standardami współpracy, te zaś, które poza nie wybiegają, mogą być automatycznie
odrzucane. Standaryzacja zatem może wprawdzie eliminować złe praktyki, ale z drugiej strony
może zubażać katalog praktyk dobrych, których upowszechnienie należałoby uznać za zdecydowanie pożądane i społecznie pożyteczne.
Kolejne zagrożenie związane ze standaryzacją współpracy międzysektorowej, to jej zbytnie
usztywnienie – zbyt duże obwarowanie współpracy przepisami może sprawiać, że standardy
okażą się nieżyciowe. Organizacje pozarządowe, ale także urzędy, staną wtedy przed problemem – postępować zgodnie ze standardami czy może, w imię bardziej efektywnej współpracy,
starać się je obejść. Taki sztywny standard może zatem psuć relacje między oboma sektorami.
Jeśli prawo jest tak skonstruowane, że dla osiągnięcia dobrych efektów trzeba je obchodzić,
to w rezultacie takie obchodzenie prawa psuje obyczaje. I nawet jeśli literę prawa obchodzi
się w imię dobrych celów i z dobrymi intencjami (w imię ducha prawa), zawsze tworzy się
sytuacja przyzwolenia dla lekceważenia standardów współpracy. Takie lekceważenie tworzy
z kolei pokusę, by postępować (np. w imię wygody) również niezgodnie z duchem standardów.
To doskonała podstawa do budowania mniej lub bardziej doraźnych wspólnot prywatnych
interesów między ludźmi z obu sektorów. Mówiąc wprost: pojawia się zagrożenie powstawania
tzw. „brudnego” kapitału społecznego.

Czy to w ogóle da się zrobić?
Wprowadzanie standardów w życie to kolejne – po osiągnięciu konsensusu co do ich treści
i celów – wielkie wyzwanie: „konsultacyjne”, edukacyjne, organizacyjne, wdrożeniowe (w tym
z zakresu działań public relations, nastawionych na świadome i konsekwentne budowanie pozytywnego wizerunku, a nawet reputacji wypracowanych rozwiązań), wreszcie obyczajowe.
Następne wielkie pole refleksji i działania to egzekwowanie standardów. Inaczej rzecz ujmując:
stworzenie standardów, niezależnie od formuły, jaką ostatecznie przyjmą, to dopiero początek
złożonego procesu ich implementowania, sprawiania, że nie pozostaną jedynie zapisem, lecz
będą używane. Cała trudność lokuje się zatem w uznaniu złożoności procesu społecznego.
Wypracowany Model współpracy stawia w tym miejscu bardziej na kulturę niż legislację.
Wskazanych zostało wiele narzędzi sprzyjających tworzeniu pozytywnych i użytecznych ram
dla współpracy międzysektorowej, czego ukoronowaniem może być konsensus dotyczący
potrzeby stosowania standardów. Do takich działań zaliczyć należy przede wszystkim stwarzanie możliwości wymiany wiedzy, doświadczeń, wzajemnego uczenia się oraz przełamywanie
stereotypów i rutynowego myślenia. Można to czynić poprzez wspólne warsztaty, szkolenia,

Rymsza, Państwo i sektor obywatelski: między kulturą kontraktu i kulturą partnerstwa, w: Kwartalnik „Trzeci Sektor”, nr 20,
wiosna 2010, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
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programy stażowe i wolontariackie, cykliczne spotkania – nie tylko w celu załatwienia konkretnej
sprawy, ale także o bardziej swobodnej formule.
Kolejna kwestia to wprowadzanie faktycznych, nie pozorowanych, czy fasadowych mechanizmów partycypacyjnych, m.in. podczas prac nad dokumentami strategicznymi, czy poprzez
prowadzenie konsultacji społecznych, nie odnoszących się jedynie do konkretnego, wąsko
rozumianego zadania, ale traktowanych także jako okazja do wzmocnienia relacji interpersonalnych. W tego rodzaju działaniach chodzi o dążenie do wspólnego definiowania zadań,
z założeniem, że najważniejszy jest wspólny cel, a nie to, kto odpowiada za jego realizację,
a dopiero kolejnym krokiem powinien być doraźny, funkcjonalny w danym momencie podział
zadań pomiędzy poszczególnych (publicznych i społecznych) partnerów. Takie podejście nie
tylko usprawni proces wymiany informacji, ale także umożliwi wzajemne poznanie swoich
potrzeb, oczekiwań, punktów widzenia oraz, co nie mniej ważne dla planowania wspólnych
działań, identyfikowanie dostępnych zasobów wszystkich podmiotów: ludzkich, kompetencyjnych, materialnych, instytucjonalnych, z zakresu doświadczenia, uprawnień, legitymacji
i poparcia społecznego, wcześniejszych partnerów działań. Taki styl pracy nad standardami
potencjalnie pozwoli rozpisać poszczególne działania w oparciu o te zasoby, a nie przynależność
instytucjonalną, a nawet jeśli to się nie uda, to z pewnością ułatwi inne spojrzenie na partnerów
i dostrzeżenie w nich bogatych w zasoby sojuszników, a nie tylko kontrahentów.
Pozostaje kwestia egzekwowania standardów, po tym, jak już zostaną one opracowane,
upowszechnione, implementowane… Paradoksalnie można założyć, że jeśli te wszystkie
etapy się powiodą, to standardy „same się wyegzekwują”. Wiele zależeć będzie od tego, na ile
standaryzacja będzie postrzegana jako element ze swej natury bardziej legislacyjny (wówczas i egzekwowanie będzie miało taki charakter), a na ile kulturowy, czy wręcz obyczajowy.
W tym drugim wypadku trudno wskazać inną drogę egzekwowania standardów niż kontrola
społeczna, co oczywiście jest procesem zdecydowanie mniej klarownym, bardziej złożonym
i uzależnionym od wielu czynników zewnętrznych, przede wszystkim od zainteresowania
sprawą i podejmowania aktywności przez lokalną społeczność, ale także np. przez proces
federalizacji sektora pozarządowego, który – tworząc swoje przedstawicielstwa (czy to lokalne, czy branżowe) – miałby jednocześnie większą szansę oddziaływania na rzeczywistość
społeczną. Z jak bardzo złożonym procesem mamy tu do czynienia wskazuje chociażby generalnie niska znajomość i egzekwowalność takich dokumentów, jak np. Karta Zasad Działania
Organizacji Pozarządowych15. Nawet bardzo powierzchowna wiedza o polskich organizacjach
(poparta zresztą wynikami wielu badań) pokazuje, że zawarte w tym dokumencie takie postulaty, jak „jawność”, „szczególna troska o posiadane środki publiczne”, czy „współpraca ze
sobą na zasadach partnerstwa i wzajemnego wspierania się w swoich działaniach”, to wciąż
nieosiągalne minimum i niezrealizowany postulat. Zresztą bardzo złożone doświadczenia
związane z funkcjonowaniem w Polsce mechanizmu jednego procenta (jak wykorzystywanie
go niezgodnie z przeznaczeniem i założonym przez ustawodawcę celem, czy nawet w sposób
przestępczy16), pokazują też, że nawet prawne umocowanie (i potencjalnie egzekwowanie)
15 Por. http://www.fip.ngo.pl/x/350953
16 Por. m. in. Grzegorz Makowski, Czy mechanizm jednego procentu jest publicznie pożyteczny?; Tomasz Perkowski, Mechanizm
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standardów nie gwarantuje prawidłowego procesu. Tak czy inaczej, bez kontroli społecznej
się zatem nie obędzie – przyjęcie obowiązujących standardów i podanie ich do publicznej
wiadomości to wstęp, konieczne jest też stworzenie mechanizmów „tropienia” i ujawniania
opinii publicznej ewentualnych nieprawidłowości w ich stosowaniu. Nie do przecenienia jest
tutaj rola mediów, zwłaszcza lokalnych. Wprawdzie ich kondycja finansowa często sprawia,
że są uzależnione od władz samorządowych, tym niemniej należy dążyć do uczynienia z nich
miejsca obiektywnej debaty.
***
Czy zatem standaryzacja może się udać? Wydaje się, że tematem nie jest „czy” wprowadzać
standardy do współpracy międzysektorowej, ale „jak” to zrobić. Zarówno sam proces tworzenia standardów, jak ich wprowadzania kryje w sobie duży potencjał pozytywny – umiejętne
i koniecznie partycypacyjne przejście przez ten proces powinno podnieść jakość współpracy.
Niezależnie od ostatecznego efektu, już wspólna praca i dyskusja obu stron – administracji
publicznej i organizacji pozarządowych – sprawi, że strony lepiej się poznają, zrozumieją
swoje ograniczenia i warunki, w których funkcjonują, może nawet polubią. To jedna z tych
sytuacji społecznych, w których zorientowanie na efekt nie powinno przesłaniać uważnego
i starannie organizowanego procesu dochodzenia do tego efektu. Tylko takie – refleksyjne,
otwarte i partycypacyjne podejście może zaowocować zbudowaniem solidnej podstawy
do wypracowania właściwej kultury współpracy; bez niej, o czym jestem przekonana, żadna
współpraca międzysektorowa nie będzie funkcjonować dobrze, niezależnie od ostatecznie
przyjętych i wprowadzonych standardów.

jednego procentu jako „fałszywa” filantropia, w: Kwartalnik „Trzeci Sektor”, nr 24, lato 2011, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa.
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Stowarzyszenie „Jurajska Wioska Rodaki”
ul. Strażacka 4, 32-310 Rodaki
e-mail: stowarzyszenie-rodaki@o2.pl
www.jurajskawioskarodaki.prv.pl

Wprowadzenie
Rodaki to malownicza miejscowość w gminie Klucze, położona na granicy województwa małopolskiego i śląskiego. Najstarsze dane o wsi Rodaki pochodzą z 1386 roku. W 1601 roku zbudowany został modrzewiowy kościółek św. Marka, który zachował się do dnia dzisiejszego.
Według danych z 2010 roku, miejscowość zamieszkuje 948 osób. Rodaki słyną ze swojej lokalnej aktywności. Już od dawna mieszkańcy zdają sobie sprawę, że poprzez wspólne działanie
można osiągnąć naprawdę wiele. Przed wieloma laty zawiązywano komitety, mające na celu
ochronę drewnianego kościółka. Budynki szkoły podstawowej, Ochotniczej Straży Pożarnej
czy nowego kościoła parafialnego zostały wzniesione przez samych rodaczan − w czynie
społecznym. W ostatnich latach Rodaki są miejscem powstawania licznych projektów, z których najbardziej znany to „Zielona Gęś w Krainie Białego Puchu” łączący w sobie działania
społeczne i prezentację dorobku kulturowego. W 2004 roku wioska Rodaki uzyskała I miejsce
na szczeblu wojewódzkim w Europejskim Konkursie Rozwoju i Odnowy Wsi. Na szczeblu europejskim została wyróżniona przez jury Europejskiego Konkursu Odnowy Wsi w Wiedniu,
jako jedna z czterech wsi polskich. W 2009 roku Rodaki, jako pierwsze w Polsce rozpoczęły
realizację projektu „Otwarte Zagrody”, który ma na celu zachęcenie społeczności lokalnych
do kreatywnego spojrzenia na własną historię.
Stowarzyszenie „Jurajska Wioska Rodaki” istnieje od 2005 roku. Powstało jako alternatywa
dla prób likwidacji miejscowej szkoły podstawowej przez władze gminne. Paradoksalnie
polityka gminna doprowadziła do zjednoczenia społeczności wsi Rodaki i zaowocowała
wzmożoną aktywizacją jej mieszkańców. W tym momencie należy przytoczyć kilka faktów
z historii Rodak. Otóż szkoła podstawowa traktowana była od czasów przedwojennych jako
centralny ośrodek, wokół którego skupiało się życie kolejnych pokoleń. Wiele trudu i wysiłku
kosztowało wybudowanie nowego budynku szkoły w latach siedemdziesiątych. Mieszkańcy
przekazywali swe działki pod budowę szkoły, pracowali przy budowie w czynie społecznym.
Wieś stanowiła wspólnotę i na przekór wszystkim przeciwnościom budynek powstał. Nic
więc dziwnego, że w momencie kiedy władze gminne podjęły próby likwidacji miejscowej
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placówki, natrafiły na zdecydowany opór mieszkańców Rodak. Rozważano różne scenariusze ewentualnych wydarzeń, w tym przejęcie szkoły przez stowarzyszenie. Szkoły ostatecznie
nie zamknięto, a stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność na innych płaszczyznach.
Należy nadmienić, że Rodaki wypracowały sobie własną koncepcję działania w oparciu o lokalne instytucje. Działania te sięgają korzeniami do lat dwudziestych ubiegłego wieku, który
był początkiem ruchu ludowego i młodzieżowego. Kolejne pokolenia podejmowały nowe wyzwania, które utrwalały poczucie lokalnej więzi społecznej wśród mieszkańców. Nie oznacza
to, że wszyscy byli jednakowo aktywni. Oczywiście zawsze pojawiała się grupa mieszkańców
obojętnych, czy też przeciwnych temu, co się wokół działo. Ale w decydujących momentach,
kiedy chodziło o dobro i przyszłość wsi, mieszkańcy potrafili się jednoczyć i działać jednym
frontem. Tak było przy budowie drogi, kościoła, szkoły, elektryfikacji, gazyfikacji wsi czy zakładania sieci wodociągowej. Mieliśmy zawsze aspiracje, by dorównać innym miejscowościom,
a przy tym wiedzieliśmy, że możemy liczyć przede wszystkim na siebie. Kierunek konkretnym
działaniom nadawali liderzy, których w poprzednich okresach nazywano społecznikami. Byli
to ludzie bezinteresowni, w pełni oddani i zaangażowani w pracę społeczną na rzecz swojej
miejscowości. Co więcej, znajdowali oni swoich następców nie tylko wśród rdzennych mieszkańców Rodak, ale także wśród tych, którzy tutaj przybyli.
Obecnie w Rodakach działają sformalizowane instytucje, które realizują konkretne zadania
i wzajemnie się uzupełniają. Rodaki to mała wioska, stąd też łatwo zdiagnozować braki i określić potrzeby społeczności lokalnej. Instytucje, które działają na terenie naszej miejscowości
są odpowiedzialne za konkretne działania i wzajemnie się uzupełniają. Należą do nich: rada
sołecka, reprezentująca sektor publiczny, Ochotnicza Straż Pożarna i Stowarzyszenie „Jurajska Wioska Rodaki” – reprezentujące sektor pozarządowy. Ponadto działa Koło Gospodyń
Wiejskich, kabaret „Swojacy”, grupa mieszkańców związana ze szkołą podstawową, a także
proboszcz parafii.
Ponadto przedsięwzięcia lokalne, których współorganizatorem jest także nasze stowarzyszenie, przyciągają i uaktywniają wielu mieszkańców. Mieszkańców, którzy posiadają przecież
różne pasje, talenty i umiejętności. Często czuli się oni zapomniani, niedoceniani lub nie byli
świadomi wartości swojego rękodzieła.
O sukcesie realizowanych przedsięwzięć decydują także partnerzy zewnętrzni. Są to niewątpliwie organy samorządowe, a także organizacje i osoby prywatne. Pozyskujemy ich różnymi
drogami, czy to uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, czy też wykorzystując
kontakty osobiste. W 2007 roku delegacja Stowarzyszenia „Jurajska Wioska Rodaki” uczestniczyła w spotkaniu Krajowych Grup Partnerskich w Radomiu. Jesteśmy członkiem Lokalnej
Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” z siedzibą w Wolbromiu. Na spotkaniach jest możliwość
zaprezentowania swoich dotychczasowych dokonań i wymiany doświadczeń. Ponadto Internet jest niezwykle skutecznym źródłem poszukiwania informacji i nawiązywania kontaktów.
Często także i do nas zgłaszają się różne instytucje i osoby prywatne z konkretnymi zapytaniami czy propozycjami współpracy.

64

Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych

Współpracujące podmioty
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach
ul. Strażacka 11, 32-310 Rodaki
tel.: 32 642 01 21, e-mail: rodaki.szkola@op.pl
www.sp.rodaki.pl
forma prawna: jednostka budżetowa gminy, sektor finansów publicznych

Początki szkolnictwa w Rodakach sięgają okresu po 1918 roku. Początkowo dzieci pobierały naukę w prywatnych domostwach. W latach 1923-1925 mieszkańcy wsi wybudowali Dom
Ludowy, który następnie został przeznaczony na Szkołę Podstawową. Po II wojnie światowej
z roku na rok uczniów zaczęło przybywać. Powodowało to, iż budynek stał się zbyt mały i ciasny. W latach sześćdziesiątych podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. W 1968 roku podczas
rozbiórki budynku okazało się, iż zły stan fundamentów nie pozwala na budowę w tym miejscu nowej szkoły. Mieszkańcy wspólnie wytypowali nowe miejsce pod budynek, nieodpłatnie przekazując swoje działki. Zobowiązali się również do pomocy w czynie społecznym przy
budowie fundamentów. 24 lipca 1971 roku odbyło się uroczyste oddanie szkoły do użytku.
Od tego czasu budynek był wielokrotnie remontowany i modernizowany.
Do szkoły uczęszczają dzieci zamieszkałe w Rodakach. W placówce ukończyć można 6 klas,
istnieje również oddział „zerowy”. Dzięki realizacji licznych projektów, których autorem była
Ilona Szczęch (ówczesny dyrektor szkoły), prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych oraz
warsztatów. Obecnie do szkoły uczęszcza 55 uczniów kształconych przez 11 nauczycieli. Od
2011 roku dyrektorem placówki jest mgr Renata Niepsuj. W szkole istnieje biblioteka szkolna
połączona z biblioteką wiejską dostępną dla wszystkich mieszkańców. W 2010 roku w ramach
rządowego programu „Orlik 2012” na placu szkolnym powstało boisko piłkarskie.
Szkoła skupia się na działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz wykonuje szereg zadań
opiekuńczych. Placówka posiada Certyfikat lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, odnosi sukcesy i zdobywa liczne nagrody. Od momentu powstania szkoła jest sercem naszej
miejscowości. To właśnie tam skupia się przede wszystkim jej życie kulturalne.
Ochotnicza Straż Pożarna w Rodakach
ul. Strażacka 6, 32-310 Rodaki
e-mail: osp.rodaki@interia.pl
www.osp.rodaki.pl
forma prawna: stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego

Przyczyną powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach był wielki pożar, jaki wybuchł
we wsi w 1928 roku. Pożoga strawiła większość drewnianych domostw i stodół. Już rok później, w maju 1929 roku zorganizowano oddział Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo
remiza mieściła się w drewnianej szopie, pełniącej również funkcję lokalnej świetlicy. Po II
wojnie światowej zaczęto gromadzić materiały budowlane z myślą o budowie nowej remizy.
Jesienią 1956 roku mieszkańcy rozpoczęli budowę fundamentów. Uroczystość otwarcia no-
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wego „Domu Straży” odbyła się 7 czerwca 1959 roku. Budynek składał się z dużej sali widowiskowej oraz garażu z przeznaczeniem na 1 wóz strażacki. Stopniowo potrzeby straży jednak
rosły, dlatego podjęto decyzję o rozbudowie. Nowy, piętrowy budynek przylegający do świetlicy ukończono w 1979 roku. W 2007 roku wyremontowano część pomieszczeń. Powstała
tam świetlica strażacka z dostępem do internetu. Jest to miejsce, gdzie zarówno młodzi jak
i ci starsi mogą spędzić wolny czas, pograć w bilard czy piłkarzyki. W czerwcu 2011 roku rozpoczął się generalny remont sali widowiskowej. Zły stan techniczny obiektu wymusił jego
rozbiórkę, dlatego nowa sala jest budowana od podstaw.
Od wielu lat funkcję prezesa straży w Rodakach pełni Józef Domagała. Jednostka liczy obecnie
ponad 70 członków, z tym kilkanaście kobiet. Z powodzeniem działa młodzieżowa drużyna
pożarnicza, zarówno męska jak i żeńska. Straż prowadzi akcje gaśnicze nie tylko na terenie
miejscowości, ale również i poza nią. W 2010 roku podczas powodzi strażacy pomagali przy
umacnianiu wałów w miejscowości Szczurowa w powiecie brzeskim.
Oprócz podstawowego celu realizacji ochrony przeciwpożarowej straż w Rodakach działa również na wielu innych płaszczyznach. Aktywnie włączają się w organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Prowadzą działania proekologiczne i kultywują lokalne tradycje i zwyczaje.
Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
tel.: 32 642 85 08, 32 642 84 39, e-mail: klucze@gmina-klucze.pl
www.gmina-klucze.pl
forma prawna: samorządowa jednostka organizacyjna

Gmina Klucze położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego,
na terenie powiatu olkuskiego. Składa się z 15 sołectw. Gmina leży na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a więc na obszarze bardzo ciekawym i ładnym krajobrazowo. Na terenie gminy położona jest unikatowa Pustynia Błędowska. Urząd Gminy Klucze duży nacisk kładzie na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wspiera wszelkie przedsięwzięcia z zakresu sportu,
ochrony i promocji zdrowia czy organizacji imprez kulturalnych, festiwali. Popiera i pomaga
w realizacji inicjatyw mieszkańców. Wójtem Gminy Klucze jest obecnie Kazimierz Ściążko.
Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
tel.: 32 647 14 60, 32 647 14 61
e-mail: gok@gmina-klucze.pl
www.gokklucze.pl
forma prawna: samorządowa instytucja kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach został powołany w 1985 roku. Sprawuje on nadzór nad
takimi placówkami jak: Dom Kultury „Papiernik” wraz z Kinem „Papiernik” w Kluczach, Dom
Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, czy świetlice w miejscowościach gminy Klucze. GOK Klucze od
wielu lat z powodzeniem prowadzi działalność mającą na celu upowszechnienie kultury, re-
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kreacji, kultywowanie lokalnych tradycji oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców gminy.
Organizuje on liczne sekcje zainteresowań, koncerty, wystawy i seanse filmowe. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach aktywnie włącza się w organizację wielu imprez kulturalnych, festiwali
i przeglądów. Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach jest mgr Barbara Wąs.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze
tel.: 32 647 10 15, e-mail: chsd@o2.pl
www.chsd.pl
forma prawna: stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne to organizacja skupiająca swoje działania
na polu pomocy społecznej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 roku a swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski. Obecnie jego siedziba mieści się w Kluczach a jego prezesem jest pastor Daniel Wołkiewicz. Dzięki staraniom organizacji powstało schronisko dla
bezdomnych „Dom Nadziei”. Ponadto organizowane są warsztaty terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy działają 22 oddziały terenowe a podobnych schronisk dla osób bezdomnych jest już 19. Stowarzyszenie aktywnie angażuje się we wszelkie
akcje charytatywne, wspiera nie tylko bezdomnych ale również ubogich czy bezrobotnych.
Utrzymuje się głównie z darowizn i dotacji. W 2004 roku stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Centrum Pracy A4e Polska w Olkuszu
ul. K. K. Wielkiego 92A, 32-300 Olkusz
tel.: 32 494 37 99
e-mail: olkusz@popierwszepraca.pl
www.a4epolska.pl
forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

A4e to międzynarodowa firma działająca w Europie, Australii oraz Azji. Firma powstała w odpowiedzi na potrzebę pomocy zwalnianym pracownikom, aby po odbyciu odpowiednich
szkoleń mogli ponownie zostać zatrudnieni. Do głównych zadań A4e należy poprawa wydajności pracy, stawianie czoła bezczynności zawodowej oraz wspieranie mobilności społecznej. Dzięki realizacji projektu „Droga do zatrudniania” w pobliskim Olkuszu otwarte zostało
„Centrum Pracy A4e”. Powstało ono z myślą o pozostających bez zatrudnienia osobach po
45. roku życia. Mogą oni nieodpłatnie zasięgnąć opinii doradcy i specjalistów z zakresu kontaktów z pracodawcami. Dodatkowo organizowane są warsztaty, szkolenia i sesje doradcze
pomagające powrócić na rynek pracy.
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Fundacja „Biuro Inicjatyw Społecznych”
ul. Pomorska 8/4, 30-039 Kraków
tel.: 12 412 15 24, 12 418 00 77
e-mail: biuro@bis-krakow.pl
www.bis-krakow.pl
forma prawna: fundacja

Fundacja „Biuro Inicjatyw Społecznych” ma za zadanie budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności lokalnych. Dzięki temu każda organizacja pozarządowa, lokalni liderzy czy samorządy mogą liczyć na wsparcie doradcze, szkoleniowe i informacyjne. Fundacja
rozwija również usługi z zakresu ekonomizacji organizacji pozarządowych oraz pobudzania
wszelkiej lokalnej aktywności. Biuro Inicjatyw Społecznych działa na terenie województwa
małopolskiego.

Formy współpracy
Rodaki są małą miejscowością, gdzie wszyscy się znają, toteż współpraca między organizacjami działającymi na terenie wsi jest czymś naturalnym. Niejednokrotnie te same osoby działają
w różnych lokalnych organizacjach. Jest to efekt zaufania i szacunku, jakim darzą mieszkańcy
Rodak swoich przedstawicieli.
Podobne względy decydują o kontaktach z organizacjami samorządowymi. Status i możliwości
działania rady sołeckiej, dyrektora szkoły podstawowej, Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotniczej Straży Pożarnej wynika bezpośrednio z kierunku polityki samorządu lokalnego i wsparcia
finansowego, jakiego udziela Urząd Gminy Klucze. Oczywista jest więc współpraca stowarzyszenia z organami samorządowymi. W chwili obecnej nowe władze gminne starają się sformalizować współpracę z organizacjami pozarządowymi. Odbywają się konsultacje dotyczące
stworzenia „Rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi”.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne szybko zaistniało na terenie Gminy Klucze, jako
prężna organizacja oferująca różnorodne formy pomocy i działań. Szkoła podstawowa od wielu lat współpracowała z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym głównie w zakresie
integracji z osobami niepełnosprawnymi. Stąd też Stowarzyszenie „Jurajska Wioska Rodaki”, realizując kolejne projekty starało się także pozyskać tę organizację jako niezwykle cennego partnera. Mogliśmy także niejednokrotnie korzystać z oferowanej przez nią pomocy i doradztwa.
Współpraca z A4e rozpoczęła się w 2010 roku, po tym jak przedstawiciele tej organizacji świadczącej usługi społeczne na międzynarodową skalę, zwrócili się do stowarzyszenia
z prośbą o rozpropagowanie ich działań. Propozycja współpracy wydała nam się cenna i istotna ze względu na pogłębiające się bezrobocie w naszej gminie. Zaoferowaliśmy pomoc w zakresie rozreklamowania działalności tejże firmy poprzez rozprowadzenie plakatów, ulotek.
Umieściliśmy także na stronie internetowej stowarzyszenia informację o zakresie oferowanych przez nią usług. Przedstawiciele stowarzyszenia zostali zaproszeni w marcu 2011 roku
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do udziału w Dniach Otwartych połączonych z Małą Giełdą Pracy. Mieliśmy okazję zapoznać
się z aktualną sytuacją na rynku pracy w powiecie olkuskim, a także z dotychczasowymi osiągnięciami firmy.
Biuro Inicjatyw Społecznych niejednokrotnie oferowało naszemu stowarzyszeniu pomoc
i doradztwo w różnym zakresie, toteż konkretne formy współpracy wynikały z aktualnych
potrzeb i okoliczności. Dotyczyły one głównie organizacji wizyt studyjnych w naszym Stowarzyszeniu. Dwukrotnie gościliśmy grupę uczestników projektu „Sprawne i aktywne podmioty
ekonomii społecznej”. Ponadto dyrektorka szkoły podstawowej z ramienia stowarzyszenia
uczestniczyła jako prelegent w wizytach studyjnych zorganizowanych w Racławicach, Bolesławiu i Kosmolowie. Wizyty studyjne miały na celu podzielenie się doświadczeniami i osiągnięciami w zakresie aktywnego działania ze strony organizacji pozarządowych.

Konferencja „Gęś na stole, gęś w kulturze, gęś w środowisku”
Pierwszym realizowanym przez nas przedsięwzięciem była konferencja „Gęś na stole, gęś
w kulturze, gęś w środowisku”. Był to 25 kwietnia 2006 roku. Stowarzyszenie aktywnie włączyło się do programu, jaki stworzyła dla siebie wieś Rodaki, tj. powstania „wioski tematycznej”
nawiązującej do gęsi, w nadziei na ożywienie gospodarcze i społeczne. Zwróciliśmy się z prośbą do dyrektora szkoły w Rodakach o udostępnienie pomieszczeń, w celu zorganizowania
konferencji. Szkoła bardzo chętnie włączyła się w przygotowania, przedstawiając nam również własne pomysły i propozycje. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali niezwykle
ciekawą inscenizację, której motywem przewodnim była gęś. Ponadto, z myślą o zaproszonych gościach, wykonali przepiękne, gipsowe figurki. To szkoła zajęła się również dekoracją
sali, na którą składały się starannie wykonane styropianowe zielone gęsi i kwiaty.
Konferencja „Gęś na stole, gęś w kulturze, gęś w środowisku” nawiązywała do projektu realizowanego w 2002 roku: „Zielona Gęś w krainie białego puchu”, który otrzymał dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi. Projekt, którego autorką była Halina Ładoń, zakładał zakup
gęsich piskląt i przeznaczenie ich dla rodzin, które pozostawały bez pracy. W ten sposób zachęcano mieszkańców do aktywizacji zawodowej. Jednocześnie był to sposób na promocję
Rodak, a gęś stała się motywem przewodnim naszych kolejnych przedsięwzięć. Celem wspomnianej konferencji było przekonanie mieszkańców Rodak, że hodowla gęsi może stać się
pomysłem na życie, że mogą z tego mieć konkretne dochody.
Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach odnosili się do tematu gęsi w różnych aspektach: hodowli, ochrony genetycznej, produktów markowych i tradycyjnych, rejestracji produktów tradycyjnych. Pojawił się także wątek gęsi w twórczości K. I. Gałczyńskiego. Oczywiście
nie mogło zabraknąć wśród gości przedstawicieli władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, Gminnego Ośrodka Kultury, mieszkańców Rodak i okolicznych wsi, a także przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy, powiatu i lokalnych przedsiębiorców.
W przerwie pomiędzy wystąpieniami uczniowie zorganizowali warsztaty papieru czerpanego, które wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników konferencji.
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Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez współpracy i zaangażowania także innych
miejscowych organizacji, tj. Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej czy też Koła Gospodyń Wiejskich.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały gościom efekty swojej rękodzielniczej
twórczości − szydełkowe serwety, obrusy, figurki, kwiaty. Ponadto zespół „Rodaczanki” przygotował koncert pieśni ludowych, który zachwycił zebranych gości. Tradycją stało się już, że
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich częstowały gości swoimi regionalnymi specjałami, tj.
chlebem z gęsim smalcem, kiszonymi domowym sposobem ogórkami i słynną już skądinąd
„rodacką zalewajką”.
Natomiast panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej zapewnili obsługę techniczną konferencji, przygotowując salę, nagłośnienie, pilotując zaproszonych gości, czy chociażby dowożąc
wodę z miejscowego źródełka. Zadbali oni także o oznakowanie dróg prowadzących do szkoły, co ułatwiło dotarcie do miejsca konferencji. W ich gestii pozostały także czynności porządkowe po zakończonej konferencji.

Festiwal Koszenia Łąk
Bardzo ciekawym pomysłem było zorganizowanie w 2007 roku „Małopolskiego Festiwalu Koszenia Łąk”. Festiwal ten został objęty patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostę Powiatu Olkuskiego, Wójta Gminy Klucze. W ramach tej plenerowej imprezy odbyły się Mistrzostwa w Koszeniu Kosą, w których wzięli udział kosiarze z kilku gmin województwa.
Nawiązaliśmy kontakt z przedstawicielami Starobielskiej Fabryki Kos, którzy zaprezentowali
tradycyjne narzędzia rolnicze. Przedstawiciele tej fabryki bardzo chętnie przyjęli nasze zaproszenie, gdyż mieli nie tylko okazję sprzedać swoje produkty, ale także zareklamować się.
Do udziału w imprezie udało nam się zaprosić m.in. Teatr Ludowy Tradycja z Alwerni, zespół
Podlipianki z Podlipia, zespół śpiewaczy z Iwanowic, zespół folklorystyczny Broszkowianki
z Broszkowic k/Oświęcimia, zespół ludowy „Rodaczanki”. Można było podpatrzeć w jaki sposób wyplata się kosze z wikliny, dzierga koronki, czy też odlewa wyroby z gipsu. Była to wskazówka dla mieszkańców, że może to być pomysł na działalność gospodarczą.
Festiwal był doskonałą okazją do tego, aby dzieci mogły pochwalić się swoimi umiejętnościami i talentami. Po raz kolejny uczniowie szkoły przygotowali oprawę artystyczną imprezy.
Inscenizacja nawiązująca do tradycji ludowych czy koncert „orkiestry plastikowych butelek”
wzbudził ogromny zachwyt widzów. Wspólnie z dyrekcją placówki postanowiliśmy także
urządzić stoisko, na którym młodzi Rodaczanie mieli okazję zaprezentować wykonane własnoręcznie przedmioty z gipsu oraz ręcznie malowane szkło.
Impreza ta mogła się odbyć dzięki hojności wielu sponsorów oraz zaangażowaniu Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, uczniów i nauczycieli szkoły
podstawowej. Pomocy i wsparcia udzielił także Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. GOK zapewnił sprzęt nagłaśniający, namioty z przeznaczeniem na stoiska, oraz plat-
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formę, która stanowiła scenę. Ponadto gości i uczestników witała orkiestra dęta działająca
w GOK-u. Plastyczki na co dzień pracujące w ośrodku przygotowały z kolei plener malarski,
w którym wzięli udział artyści-amatorzy, a także wystawę prac wykonanych przez dzieci biorące udział w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury w Kluczach. Pomoc ta okazała się
niezwykle istotna dla organizatorów festiwalu i umożliwiła realizację przedsięwzięcia.
Każdorazowo przy tego typu zadaniach konieczna jest pomoc i współpraca lokalnych
podmiotów. Dzięki zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich można było zorganizować
na okolicznych łąkach małe zoo z kurami, gęsiami, królikami, kozami i cielątkami. Stanowiło
to niezwykłą atrakcję dla najmłodszych. Niejednokrotnie mogli oni po raz pierwszy zobaczyć
z bliska zwierzęta, które kiedyś były w każdej wiejskiej zagrodzie. Ponadto KGW zajęło się
przygotowaniem inscenizacji dotyczących starych, często zapomnianych już zwyczajów, jak
np. kiszenie kapusty w drewnianej beczce, skubanie pierza, klepanie kosy, robienie masła
w maśniczce, usypianie dziecka w gajdzie, młócenie cepami, wyrabianie chleba w dzieży.
Ochotnicza Straż Pożarna zajęła się przygotowaniem sceny, miejsc siedzących dla widzów, zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach dojazdowych i w trakcie trwania imprezy. Niecodzienną atrakcję stanowił pokaz gaszenia pożaru w wykonaniu drużyny młodzieżowej OSP Rodaki.
Zanim nastąpił efekt w postaci Festiwalu, należało na długo wcześniej zadbać o skoszenie traw, nawożenie i przygotowanie miejsc przeznaczonych do zaplanowanych występów, podłączenie prądu elektrycznego (były to przecież okoliczne łąki), przygotowanie
elementów dekoracyjnych, wytyczenie miejsc parkingowych, dróg dojazdowych itp. Była
to ogromna ilość szczegółów, która wymagała wykorzystania maszyn i narzędzi rolniczych,
samochodów czy w końcu chętnych rąk do fizycznej pracy. Nie byłoby to możliwe bez mobilizacji mieszkańców Rodak. Zwykle nie mówi się przy takich okazjach o tym, że po zakończeniu imprezy pozostaje teren do uporządkowania. Są to więc kolejne dni ciężkiej pracy
dla organizatorów.

Izba Pamiątek
Sukces Festiwalu Koszenia Łąk był motorem do dalszych działań dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego Rodak. Tak właśnie zrodził się pomysł utworzenia Izby Regionalnej,
w której zamierzaliśmy zgromadzić pamiątki po naszych przodkach. Problemem była lokalizacja Izby Pamiątek. Pomoc po raz kolejny zaoferowała miejscowa szkoła. Nieodpłatnie udostępniono nam pomieszczenie z przeznaczeniem na Izbę. Bardzo zależało nam na zebraniu
w jednym miejscu jak największej liczby pamiątek i starych sprzętów. Było to możliwe także
dzięki nauczycielom, którzy zachęcili uczniów i rodziców do przeszukania swoich strychów
i piwnic. Z pozyskanych przez nas środków pieniężnych wybudowano tradycyjny piec chlebowy, w którym nasze babcie wypiekały chleb. Stowarzyszenie uznało, iż Izba Regionalna jest
doskonałym miejscem do poznawania przez najmłodszych tradycji i obyczajów ludowych.
Część środków finansowych przeznaczyliśmy więc na wyposażenie zaplecza szkolnego,
do prowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu regionalizmu. Dzięki temu, uczniowie szkoły
w Rodakach mieli okazje na przykład wypiekać chleb według starych receptur.
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Festiwal Otwartych Ogrodów
W maju 2008 roku szkoła podstawowa wraz z grupą inicjatywną wsi Rodaki – m.in. Stowarzyszeniem „Jurajska Wioska Rodaki”, zorganizowała kolejną imprezę − „Festiwal Otwartych
Ogrodów”. Pomysłodawczynią projektu była Ilona Szczęch, a jego inspiracją Festiwal „Otwarte
Ogrody”, który odbywał się w miejscowościach okalających Warszawę. Festiwal ten jest organizowany w ramach programu Rady Europy „Europejski Dni Dziedzictwa” i ma na celu promocję zamkniętych i zagrożonych zniszczeniem zabytków. Autorka tego projektu Magdalena
Prosińska – prezes fundacji „Dziedzictwo dla Przyszłości” – wspierała nasze działania i zachęcała do współpracy w przyszłości.
Nasz festiwal odbył się w ogrodach zlokalizowanych wokół szkoły. Nowa, nieznana forma imprezy plenerowej niosła z sobą pewne ryzyko, czy zdołamy pozyskać uczestników i widzów.
Obawy okazały się zbędne, gdyż tak jak zawsze impreza okazała się strzałem w dziesiątkę.
Mieszkańcy Rodak i okolicznych miejscowości tłumnie przybyli na festiwal. Nie zabrakło także
przedstawicieli kluczewskiego samorządu. Patronat honorowy nad tą imprezą objęli znakomici goście – Kira Gałczyńska (córka K. I. Gałczyńskiego), Andrzej Zalewski – nieżyjący już redaktor EKO RADIA z Warszawy (niejednokrotnie na antenie radiowej przesyłał pozdrowienia
dla mieszkańców Rodak), wójt gminy Klucze – Małgorzata Węgrzyn, Rafał Serafin – dyrektor
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Władysław Skrzyński, dyrektor Hotelu Polskiego „Pod
Białym Orłem” w Krakowie.
Kira Gałczyńska przewodniczyła konkursowi recytatorskiemu pod nazwą „Przyroda w poezji
K. I. Gałczyńskiego”. Nasz honorowy gość był w Rodakach nie po raz pierwszy. Już wcześniej,
w 2003 roku, Kira Gałczyńska objęła honorowym patronatem imprezę pt. „Przygoda z Zieloną
Gęsią”.
W ramach festiwalu „Otwarte Ogrody” odbył się Jarmark Smaków i Konkurs Potraw Regionalnych. Koła Gospodyń Wiejskich powiatu olkuskiego oraz powiatów ościennych zaprezentowały potrawy regionalne smakowane nie tylko przez jury, ale również przez obecnych gości.
Ponadto imprezie towarzyszyły stoiska tematyczne, tzw. Ogrody. Wspomnieć należy o „ogrodzie malarskim”, który stworzyli plastycy z Gminnego Ośrodka Kultury. Niezwykły był także
„ogród integracji”, którego gospodarzami były osoby niepełnosprawne. Można było zachwycać się efektami ich pracy na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kluczach i Domu Samopomocy
w Kolbarku. Uwagę zebranych gości przyciągały także inne stoiska, a nagrodę za najpiękniejszy wystrój otrzymała piekarnia Zofii i Kazimierza Rydzyków z Kwaśniowa Górnego. Należy
nadmienić, że państwo Rydzykowie wspomagają każde nasze działania. Organizatorzy starali
się pozyskać do udziału w festiwalu osoby, których korzenie wywodzą się z Rodak, a które mogłyby podzielić się swoimi sukcesami. Powszechne zainteresowanie wzbudziła prezentacja
dr Katarzyny Krzykawskiej pt. „Rola detali architektury ogrodowej”. Przygotowała ona także,
wraz ze swoimi przyjaciółmi, wystawę prac plenerowych, które dotyczyły detalu architektury
ogrodowej oraz wystawę prac fotograficznych „Dziedzictwo przyrodnicze”.
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Festiwal Otwarte Zagrody
Projekt „Festiwal Otwartych Zagród – kluczem do integracji” był finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami festiwalu byli:
Fundacja „Dziedzictwo dla Przyszłości”, Stowarzyszenie „Jurajska Wioska Rodaki” i Szkoła Podstawowa w Rodakach. Festiwal zorganizowano w Rodakach dwukrotnie – w 2009 i 2010roku.
Stanowił on element większego projektu, który miał na celu ochronę wiejskiej tradycji. Projekt
objęty był patronatem honorowym UNESCO, INTBAU, Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym, Europejskich Dni Dziedzictwa.
Zasadniczym celem przyświecającym imprezie była ochrona sztuki ludowej, która zanika
w zetknięciu z nowoczesnością. Festiwal ten zmobilizował mieszkańców Rodak do kreatywnego spojrzenia na dorobek przodków, zachęcił do przejęcia tego dziedzictwa jako pewnych
wartości, z którymi należy się utożsamiać. Ponadto istotnym było, aby przekonać właścicieli
starych, drewnianych domów, że mają one swoją wartość i warto uchronić je przed rozbiórką.
Festiwal przyciągnął wielu miłośników regionalizmu z kraju, a nawet z zagranicy.
Mieszkańcy otworzyli swoje zagrody i stare ocalałe drewniane domy dla naszych gości. Zorganizowano w nich zagrody tematyczne obfitujące w liczne atrakcje. Można było wziąć udział
w warsztatach ceramicznych i plastycznych, prowadzonych jak zwykle przez plastyków GOK
w Kluczach. Warsztaty teatralne prowadzone były przez nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej. Można było własnoręcznie wykonać papier czerpany pod okiem instruktorów – uczniów.
W zagrodzie edukacji miała miejsce konferencja „Architektura drewniana dawniej i dziś”.
W zagrodzie tradycji zorganizowano wystawę sztuki ludowej. Panie prezentowały haftowane
i koronkowe dzieła. Zgromadzono przy tej okazji stare sprzęty, naczynia. Zwiedzający mogli
oglądać stary (liczący ponad 80 lat), drewniany warsztat stolarski z pełnym wyposażeniem.
Ciekawostką był także drewniany gramofon. Ochotnicza Straż Pożarna udostępniła zwiedzającym kolekcję obrazów przedstawiających Rodaki z I połowy XX wieku. Ciekawym pomysłem
było kino w starej, drewnianej stajni, gdzie wyświetlano prezentację multimedialną złożoną
ze starych zdjęć. Do dyspozycji zwiedzających była „Izba Regionalna”, gdzie czekały na zwiedzających nie tylko stare sprzęty, narzędzia, ale także i specjały kulinarne przygotowane
przez niezawodne panie z KGW. W jednej z zagród zorganizowano happening artystyczny
pod hasłem „Wmuruj się w tradycję”. W zagrodzie rolniczej można było podziwiać zgromadzone zwierzęta. Niecodziennym wydarzeniem były warsztaty murarskie, który poprowadził
specjalista w dziedzinie remontów historycznych budynków – Darren McLean z Timber and
Time Conservation Centre. Szkocki specjalista nawiązał z naszym stowarzyszeniem kontakt
poprzez Internet i zaprezentował sposób budowania kamiennych murów. Był bardzo zainteresowany nabyciem działki w Rodakach w celu założenia szkoły rzemiosła tradycyjnego.
Można było zwiedzać stary, drewniany kościółek św. Marka z 1601 roku, a przewodnikami były
uczennice szkoły podstawowej, których profesjonalizm i wiedza zadziwiały zwiedzających.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zajęły się oprawą artystyczną i kulinarną imprezy. Skubanie
pierza, kiszenie kapusty, wicie wianków to tylko niektóre ze starych obrzędów, jakie zaprezen-
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towały. Goście mogli się częstować przysmakami regionalnymi, które przygotowały nie tylko
panie z KGW z Rodak, ale też i z zaprzyjaźnionych miejscowości gminy Klucze.
Ochotnicza Straż Pożarna jak zwykle aktywnie włączyła się do organizacji zagród. Niezwykle ciekawym pomysłem strażaków było zorganizowanie zagrody strażackiej, w której można
było nie tylko zobaczyć stary sprzęt gaśniczy, ale przejechać się konną, strażacką „sikawką”.
Istotnym elementem I i II edycji festiwalu były zajęcia integracyjne z niepełnosprawnymi.
Partnerem projektu było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Klucz. Podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli okazję wziąć udział we wszystkich atrakcjach, jakie zapewnili organizatorzy festiwalu. W I edycji festiwalu uczniowie i ich niepełnosprawni koledzy
mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczkach szlakiem Orlich Gniazd, rajdzie rowerowym
pod hasłem „Zabytkom na odsiecz”, zajęciach warsztatowych czy też grach i zabawach, jakie
towarzyszyły imprezie. Ponadto stoiska, na których podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprezentowali swoje dzieła wzbudzały powszechne zainteresowanie i uznanie zwiedzających gości.
Niezwykle cenną inicjatywą I festiwalu była możliwość skorzystania przez osoby wykluczone
zawodowo z punktów konsultacyjnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska, Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
Także i podczas II festiwalu dla osób poszukujących pracy przygotowano punkty konsultacyjne. Stowarzyszenie Klucz dysponowało ofertami pracy i pomocy społecznej dla osób
wykluczonych zawodowo. Można było porozmawiać z doradcą zawodowym, uzyskać cenne
wskazówki, jak wrócić na rynek pracy. Specjalna oferta przygotowana przez Centrum Pracy
A4e skierowana była do osób powyżej 45 lat, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujących pracy. Współpraca z A4e wydała nam się bardzo cenna ze względu na problemy
naszego środowiska. Zmiany społeczno-ekonomiczne sprawiły bowiem, że pojawiła się duża
grupa bezrobotnych nie tylko wśród młodzieży, ale także wśród starszego pokolenia. Z naszej strony zobowiązaliśmy się rozpropagować w swoim środowisku możliwość korzystania
z usług oferowanych przez firmę A4e.
W obu edycjach podsumowaniem festiwalu były konferencje z udziałem wielu znakomitych gości. W 2009 roku w Konferencji „Architektura drewniana na szlaku Orlich Gniazd dawniej i dziś”
prelegentami byli m.in. przedstawiciele Małopolskiego Instytutu Kultury, Fundacji Dziedzictwo
dla Przyszłości, Stowarzyszenia Ziemia Kluczewska, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Natomiast w 2010 roku hasło przewodnie konferencji brzmiało: „Stare techniki, nowe perspektywy”. Prelegentami byli goście z zagranicy: Daren McLean z Timber and Time Conservation Centre przekazał cenne wskazówki dotyczące remontowania starych obiektów, szwajcarska artystka Annemarie Frascoli opowiedziała o remoncie swojego drewnianego domu,
Sir Julian Rose poruszył problem łączenia tradycji z nowoczesnością. Przedstawicielka Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przybliżyła problem dofinansowania prac
konserwatorskich zabytków. Natomiast Agata Swędzioł z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
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Dobroczynnego nawiązała do sposobów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bariery i problemy pojawiające się
w trakcie współpracy
Nasza współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami wynika z zadań i celów wytyczonych
przy realizacji konkretnych projektów. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, stąd też zwykle najistotniejszym problemem są pieniądze. Jedynym źródłem dochodów
stowarzyszenia są składki członkowskie w symbolicznej wysokości. Brak sponsorów (bądź
trudności w ich pozyskaniu) ze strony prywatnego sektora czy dużych firm, ogranicza nasze
możliwości działania. Problemem jest nawet obsługa księgowa stowarzyszenia. Brak wiedzy
i umiejętności w uzyskiwaniu przychodów z prowadzenia odpłatnej działalności statutowej
jest istotną przeszkodą w podejmowaniu działań. Stąd też tak duże zapotrzebowanie na dostępne, praktyczne szkolenia oraz porady dla działaczy organizacji non-profit. Ponadto nie
posiadamy personelu etatowego, bazując na pracy społecznej członków stowarzyszenia.
Poważnym utrudnieniem jest także brak dostatecznej infrastruktury lokalowej, czy też brak
odpowiedniego sprzętu. Korzystamy z osobistych telefonów, komputerów, prosimy o pomoc
członków swojej rodziny, znajomych, sąsiadów.
Istotną barierą we współpracy z Urzędem Gminy Klucze niewątpliwie był brak, w poprzednich
latach, wspólnej strategii działań gminy z organizacjami pozarządowymi, brak dostatecznego
wsparcia, także i finansowego. Efektem podejmowanych w przeszłości przez władze gminne
decyzji, niekorzystnie wpływających na rozwój wsi, był brak zaufania w stosunku do władzy.
Przedstawiciele samorządu zwykle byli obecni na oficjalnych uroczystościach, ale nic z tego
nie wynikało. Mieszkańcy odnosili wrażenie, że we wsi nie robi się nic. Wydawało nam się, że
proponowane przez nas działania są na tyle atrakcyjne, iż można byłoby realizować je w skali
całej gminy.
Duże nadzieje wiążemy więc z opracowywanym przez nowe władze gminy programem
współpracy z organizacjami samorządowymi, który opiera się na wzajemnym partnerstwie.
Niezwykle cennym dla nas było uczestnictwo w cyklu spotkań dotyczącym rozwijania współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Organizatorami spotkania
był Urząd Gminy oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa w związku z przystąpieniem Gminy Klucze do udziału w Programie „Animacja współpracy JST-NGO” rozwijającym współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w ramach projektu
„Profesjonalnie znaczy skutecznie – program rozwoju kompetencji małopolskich organizacji
pozarządowych”. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych,
a finansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Wspomnieć także należy o istotnej barierze, jaką jest nowoczesna technologia. Tworzenie
i obsługa strony internetowej stowarzyszenia, tworzenie prezentacji multimedialnych, ga-
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lerii starych zdjęć, nawiązywanie kontaktu z obcokrajowcami, wyszukiwanie ciekawostek
to przede wszystkim domena ludzi młodych naszego środowiska.

Rezultaty osiągnięte dzięki współpracy
Realizowane projekty niewątpliwie odcisnęły pozytywne piętno na naszej wsi. Działania stowarzyszenia przy współpracy z innymi lokalnymi organizacjami były działaniami wspomagającymi rozwój społeczno-gospodarczy oraz zmierzającymi w kierunku aktywizacji zawodowej mieszkańców. Współpraca z władzami gminnymi, powiatowymi i innymi organizacjami
pozarządowymi miała na celu budowanie więzi wśród lokalnej społeczności i promowanie
Rodak. Niewątpliwie to nam się udało. Integracja społeczna była podstawą osiągniętego sukcesu − mieszkańcy udowodnili, że wspólnie mogą zdziałać bardzo wiele. Oczywiście osiągnięcia te, to także sukcesy naszych partnerów.
Pieniądze pozyskiwane z projektów wykorzystywane są na działania, których celem jest przeciwdziałanie biedzie, bezrobociu i wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Mieszkańcy dbają także
o to, aby wioska się rozwijała przy zachowaniu tradycji, zabytków i należytego środowiska.
Festiwal Otwartych Ogrodów i Otwartych Zagród miał uświadomić mieszkańcom, jak cenne
mamy miejsca, budowle, ogrody. W czasie II Festiwalu Otwartych Zagród Rodaki odwiedziło
kilka tysięcy osób, przybywali często z daleka. Przyjęta formuła imprez była okazją do uświadomienia mieszkańcom, że tradycja, zwyczaje, obrzędy warte są kultywowania i ocalenia.
Ponadto właściciele starych, drewnianych, często popadających już w ruinę domów uświadomili sobie, że mogą one stanowić atrakcję turystyczną. To, że goście chcą wynajmować
drewniane domy pozbawione wygód, że chcą spacerować po okolicznych lasach, interesują
się ocalałymi zabytkami, może zaowocować rozwojem agroturystyki wiejskiej. Pozwoli to być
może uratować część drewnianej zabudowy. Ponadto produkty lokalne, np. wiklinowe kosze,
kwiaty z bibuły, haftowane serwety, obrazy i inne wyroby rękodzieła to jest to, co cieszy się
ogromnym zainteresowaniem ze strony turystów, a więc można na tym zarobić.
Konferencja „Gęś na stole, gęś w kulturze, gęś w środowisku” dla mieszkańców Rodak miała
bardzo prestiżowe znaczenie. Po raz pierwszy bowiem Rodaki odwiedziła tak duża grupa wybitnych osobistości. Co więcej, hodowcy uświadomili sobie, że gęsi mogą stać się ich sposobem na życie. Przedstawiano realne możliwości skupu mięsa, pierza, a także zysków z produktu regionalnego – „Tuszki Gęsi Zatorskiej”. Hodowla gęsi na małą skalę nie mogła przynieść
spodziewanych zysków. Rozwinięcie hodowli wymagałoby dodatkowych inwestycji ze strony
hodowców. Być może nie byli oni wtedy jeszcze gotowi na takie wyzwania. Pamiętać należy,
że w Rodakach przeważały małe, rodzinne gospodarstwa, które z każdym rokiem starzały się
pod względem demograficznym. Na pewno brakło inwencji i poparcia ze strony gminnych
władz. Samorząd nie był zainteresowany tym kierunkiem rozwoju gminy.
Mimo że obecnie nie ma w Rodakach ani jednej gęsi, zyskaliśmy coś niezwykle istotnego.
Otóż o Rodakach zaczęto mówić i pisać. Mówiono żartobliwie, że „znak Rodak to gęś biała”.
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W 2008 roku Rodaki odwiedziła ekipa realizująca film z zakresu ekonomii społecznej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Tematem przewodnim filmu była troska o wspólne dobro, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Poprzez realizację tego filmu Rodaki mogły się poszczycić
także swoim niezwykłym zabytkiem – modrzewiowym kościółkiem. Przy okazji realizacji
Festiwalu Otwarte Zagrody naszą wieś odwiedziła ekipa Radia Kraków. Wywiady z Wójtem
Gminy, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, dyrektorką Szkoły Podstawowej
w Rodakach, radną Rodak, a także młodzieżą uczestniczącą w festiwalu, były cenną reklamą
nie tylko dla Rodak, ale także dla całej gminy Klucze.
Kontakty, które można było nawiązać dzięki kolejnym przedsięwzięciom umożliwiły nam uczestnictwo, np. w 2006 i w 2007 roku, w Targach Przedsiębiorczości i Pracy Małopolski w Chrzanowie. Zaprezentowana przez Rodaki tuszka gęsia została wyróżniona przez jurorów. W 2008 roku
członkowie stowarzyszenia razem z uczniami i nauczycielami szkoły podstawowej uczestniczyli
w spotkaniu w Krakowie w Hotelu Polskim „Pod Białym Orłem”. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania miejscowego folkloru. Dla dzieci była to wspaniała lekcja regionalizmu.
Zresztą kolejne projekty także miały na celu wychowywanie najmłodszego pokolenia w duchu poszanowania tradycji i zwyczajów. Zajęcia warsztatowe prowadzone np. w Izbie Regionalnej, publikacja wspomnień babć i dziadków, znajomość historii swojej miejscowości,
zbieranie starych fotografii, sprzętów, narzędzi – wszystko to działania ukierunkowane na poszanowanie tradycji rodzimej kultury.
Aktywnością mieszkańców naszej wsi zainteresowali się przedstawiciele Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, którzy wybrali Rodaki jako studium przypadku i odwiedzili naszą wieś
w czerwcu 2007 roku. Przeprowadzano wywiady z przedstawicielami wszystkich organizacji wsi, z Wójtem Gminy, z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. Ponadto
goście byli obserwatorami Festiwalu Koszenia Łąk. Materiały zebrane podczas dwukrotnej
wizyty w naszej wsi zostały opublikowane w książce pt. „Społeczność Lokalna w Działaniu”
rozdział pt. „Zielona Gęś w Rodakach, czyli jak przełożyć sukces projektu na rozwój społeczności lokalnej”.
W tym samym roku od 19 do 20 października odbyło się w Warszawie II Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej, na które została zaproszona przedstawicielka naszego Stowarzyszenia. Spotkanie to odbyło się pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego – Grażyny Gęsickiej oraz prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Tematem przewodnim była ekonomia społeczna jako element rozwoju regionalnego, lokalnego i rewitalizacji zarówno w Polsce jak też w Europie. Zaprezentowano trzy przykłady
przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich, wśród nich były Rodaki.
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych także wybrała Rodaki na miejsce wizyt studyjnych. Aktywiści naszego środowiska mieli okazję wskazać uczestnikom warsztatów te elementy, które
niewątpliwie decydują o sukcesie lokalnym.
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Projekty dawały szanse zarobkowe dla osób zaangażowanych w konkretne zadania. W trakcie
realizacji Festiwalu Otwarte Zagrody podpisano umowy z ponad 40 osobami. Był to czynnik
niewątpliwie motywujący do pracy. Mieszkańcy poczuli się docenieni i zauważeni, niektóre
panie już zimą przygotowywały nowe dzieła z myślą o festiwalu. Ponadto zdołaliśmy pozyskać młodzież, która aktywnie włączała się do działań i dzięki której mamy kontakt ze światem
poprzez Internet.
Oprócz opisanych przypadków współpraca z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska pozwoliła na pozyskanie środków finansowych, dzięki którym powstał w Rodakach przystanek rowerowy i plac zabaw dla dzieci. Natomiast w roku 2009/2010 i 2010/2011 realizacja projektu
„Kreowanie świata na potrzeby małolata” pozwoliła na prowadzenie punktu przedszkolnego
we wsi. Dzięki temu projektowi pracę uzyskały łącznie 3 młode nauczycielki i doraźnie zaspokojono potrzeby mieszkańców wynikające z braku przedszkola.
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Wprowadzenie
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej jest organizacją, która powstała z inicjatywy środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Głównym obszarem działalności jest udzielanie poręczeń finansowych podmiotom ekonomii społecznej. Fundusz realizuje współpracę
z jednostkami samorządu terytorialnego na różnych szczeblach. Najwięcej powiązań dotyczy Samorządu Województwa Małopolskiego, który po pierwsze jest jednym z udziałowców
Funduszu, a po drugie, poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który jest jednostką organizacyjną województwa, prowadzi wspólne działania z Funduszem na rzecz rozwoju
sektora ekonomii społecznej w regionie. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej aktywnie
współpracuje również z najniższym szczeblem miejscowego samorządu. Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, będącemu jednostką podległą w stosunku do Urzędu Miasta Krakowa, Fundusz corocznie poręcza dotacje dla kilkudziesięciu osób rozpoczynających własną
działalność gospodarczą.

O Małopolskim Funduszu Ekonomii Społecznej
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej jest jedną z niewielu w Polsce, niepublicznych instytucji o charakterze finansowym, działających na rzecz organizacji pozarządowych. Idea
powstania Funduszu zrodziła się z doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” finansowanego z programu EQUAL.
Jednym z jego elementów było zdiagnozowanie problemów napotykanych przez przedstawicieli sektora ekonomii społecznej. W wyniku przeprowadzonych badań, zarówno organizacje pozarządowe, jak i inne podmioty stawiające sobie cele społeczne (np. spółdzielnie
socjalne) wśród najważniejszych trudności wymieniały problemy w zdobywaniu funduszy
niezbędnych do prowadzenia swojej działalności. Jednocześnie badania pokazały, iż ponad
80% podmiotów ekonomii społecznej nie kwalifikuje się do dostępu do komercyjnych instrumentów finansowych, niezbędnych do rozwoju i realizacji celów społecznych. Bardzo rzadko
wykorzystują one kredyty lub pożyczki − głównie z uwagi na brak własnego majątku oraz sto-
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sunkowo niskie przychody, które zwykle nie mogą posłużyć jako zabezpieczenie zaciąganych
zobowiązań. Dlatego środowisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mocno zaangażowane we wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, podjęło wysiłki na rzecz wypracowania
koncepcji, a następnie stworzenia instytucji oferującej finansowe instrumenty wsparcia. Tak
narodził się pomysł powołania Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej. Już w trakcie
prowadzonych prac koncepcyjnych, idea jego powołania została włączona do Małopolskiego
Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej. Unikatowość przedsięwzięcia wynika również z faktu,
iż do udziału w nim udało się nakłonić szereg instytucji o zasięgu krajowym jak i regionalnym. Należą do nich Bank Gospodarstwa Krajowego, Krakowski Bank Spółdzielczy, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
w Warszawie. Formalne zawiązanie Fundacji pod nazwą Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej nastąpiło 19 maja 2009 roku.
Siedziba MFES zlokalizowana jest w Krakowie, jednak jego działalność obejmuje obszar całego województwa małopolskiego. W najbliższej przyszłości Fundusz planuje rozwinięcie swojej aktywności na skalę krajową.
Głównymi celami działalności MFES, zapisanymi w statucie, są:
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
• promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, ładu demokratycznego i gospodarki rynkowej,
• inspirowanie i popieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych,
• rozwój współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji
rządowej i udzielanie jej niezbędnej pomocy doradczej w zakresie wspierania rozwoju
przedsiębiorczości społecznej,
• kreowanie przedsiębiorczości społecznej, partnerstwa i rzetelnej konkurencji.
Powyższe cele realizowane są poprzez szereg działań. W szczególności MFES wspiera funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych poprzez udzielanie im poręczeń, w celu umożliwienia dostępu do środków finansowych niezbędnych do realizacji ich celów społecznych.
Ponadto Fundusz udziela pomocy doradczej i szkoleniowej, a także organizuje działalność
badawczą i promocyjną sfery przedsiębiorczości społecznej poprzez organizację konferencji,
seminariów czy warsztatów.

Zakres działań MFES
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej oferuje przede wszystkim poręczenia skierowane
do wszystkich podmiotów, niezależnie od przyjętej formy prawnej, które w swojej działalności stawiają sobie cele społeczne. Poręczenie może dotyczyć kredytu, pożyczki, dotacji
na wkład i wyposażenie spółdzielni socjalnej, zobowiązań wynikających z transakcji handlowych, finansowania wadium przetargowego, finansowania pomostowego dla projektów finansowanych ze środków UE. Standardowo poręczenie obejmuje do 70% wartości zobowią-
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zania, jednak w szczególnych, uzasadnionych społecznie przypadkach, może ono wzrosnąć
nawet do 100%. Kwota poręczenia dla jednego podmiotu nie przekracza obecnie ok. 50 tys. zł,
co stanowi 10% kapitału funduszu. Większe poręczenia obsługiwane są wspólnie z innymi
poręczycielami. Maksymalny okres poręczania to 5 lat.
W ciągu pierwszego roku działalności głównymi klientami MFES były spółdzielnie socjalne,
których bezrobotni członkowie otrzymali od urzędów pracy dotacje na wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Urzędy w takich wypadkach żądają zabezpieczenia dla wypłaconych środków, co jest zwykle sporym ograniczeniem w dostępie
do tego typu pomocy. Ponadto MFES udzielił także kilku poręczeń na dotacje udzielane osob
om niepełnosprawnym.
Twórcy MFES postarali się, aby procedura udzielania poręczenia była możliwie nieskomplikowana, ale jednocześnie gwarantująca bezpieczeństwo zaciąganego zobowiązania. Zawsze wnioskodawcy odbywają spotkanie z pracownikami Funduszu, na którym szczegółowo omawiane są
kwestie związane z bieżącą lub planowaną działalnością. Dzięki starannej weryfikacji, głównie
kompetencji oraz motywacji do działania osób ubiegających się o poręczenia, jak dotychczas
MFES nie był zmuszony do uruchamiania środków na spłacenie poręczanych zobowiązań.

Podstawa współpracy
Współpraca i związki Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej z lokalnym i regionalnym samorządem terytorialnym mają charakter wielowątkowy. Po pierwsze, jednym z fundatorów MFES jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR), będąca spółką, której
większościowym właścicielem jest Samorząd Województwa Małopolskiego. MARR to regionalna instytucja działająca na rzecz rozwoju regionalnego, która specjalizuje się w obsłudze
komercyjnych przedsiębiorstw. Jednak z racji intensywnego rozwoju sektora ekonomii społecznej w Małopolsce MARR postanowił wesprzeć inicjatywę Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie i dołączył do grona fundatorów MFES. Inną płaszczyzną współpracy Funduszu
z samorządem regionalnym, jest kooperacja z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
(ROPS), który jest z kolei wojewódzką jednostką organizacyjną, realizującą zadania samorządu regionalnego z zakresu m.in. pomocy społecznej, polityki prorodzinnej czy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. MFES i ROPS współpracują przy wspieraniu nowopowstających
przedsiębiorstw społecznych. Obecnie realizowany jest projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, w ramach którego przyznawane będą środki finansowe dla członków nowo
założonych spółdzielni socjalnych. MFES będzie poręczał udzielane beneficjentom dotacje.
Bardzo istotną platformą współpracy z innymi podmiotami jest członkostwo MFES w Małopolskim Pakcie na Rzecz Ekonomii Społecznej. Jest to porozumienie wypracowane i podpisane
w 2008 roku przez przedstawicieli m.in. samorządu terytorialnego, sektora pozarządowego,
środowiska akademickiego, sektora prywatnej przedsiębiorczości czy mediów. W założeniu Pakt ma służyć wspólnemu promowaniu idei ekonomii społecznej oraz wspomaganiu
i wzmacnianiu podmiotów związanych z tą sferą gospodarki. Koncepcja Paktu zakłada dzia-
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łania na rzecz regulacji prawnych oraz konsultowanie i lobbowanie projektowanych zmian.
Dzięki obecności doświadczonych profesjonalistów podejmowane będą działania na rzecz
rozwoju edukacji w obszarze ES i wzmacniania kompetencji w sektorze. Wspólne projektowanie i uruchamianie działań inicjowanych w ramach Paktu w dalszej perspektywie przyczyni się
do wypracowania silnej marki małopolskiej ekonomii społecznej. MFES dołączył do sygnatariuszy Paktu w 2011 roku.
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej stale współpracuje również z przedstawicielami samorządu lokalnego na terenie województwa małopolskiego. Szczególnie dotyczy to instytucji
rynku pracy, takich jak Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (GUP) czy Powiatowe Urzędy Pracy
w Wieliczce i Nowym Sączu. Najbardziej intensywnie MFES współdziała z krakowskim GUP-em,
któremu poręczył w ciągu ostatnich dwóch lat kilkadziesiąt dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, udzielanych osobom bezrobotnym. Podpisanie w ostatnim czasie przez
MFES i GUP porozumienia o współpracy dodatkowo wzmocniło te powiązania oraz uwiarygodniło dotychczasowe działania Funduszu. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest „pomoc i ścisła współpraca w upowszechnianiu i podejmowaniu działań aktywizujących na rzecz
osób bezrobotnych, a w szczególności wykorzystanie możliwości, jakie proponuje fundusz
poręczeniowy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym”.

Podmioty współpracujące
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej jest przykładem organizacji, która narodziła się w wyniku oddolnej inicjatywy, będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora ekonomii społecznej na określonego typu usługi. Niszy, którą wypełnił MFES nie były gotowe zagospodarować
ani komercyjne organizacje, ani jednostki sektora publicznego. Działając na zasadzie indywidualnego podejścia do każdego przypadku, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej w ciągu
2 lat działalności stał się instytucją aktywnie wspierającą sektor ekonomii społecznej, rozpoznawalną w regionie przez podmioty tego sektora oraz pozostającą niezależną finansowo.
Głównymi partnerami MFES, wywodzącymi się z sektora samorządowego, są:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR)
MARR jest spółką należącą do Samorządu Województwa Małopolskiego, która realizuje zadania mające na celu kreowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. W szczególności cele MARR to:
• przekształcenia strukturalne i własnościowe,
• inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
• zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa i mienia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, powierzonego przez organy i jednostki państwowe i samorządowe,
• udzielanie pomocy finansowo-kapitałowej na realizację przedsięwzięć i programów restrukturyzacji,

82

•
•
•
•
•
•
•
•

Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych

inicjowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz
tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
wspieranie rozwoju gospodarczego gmin, powiatów i regionów oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich,
realizowanie zadań o charakterze publicznym, zleconych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
uczestnictwo w programach współpracy europejskiej,
współpraca z programami pomocowymi,
działanie na rzecz przygotowania regionu Małopolski do udziału w strukturach europejskich,
restrukturyzacja przedsiębiorstw,
działanie na rzecz ochrony środowiska.

Poprzez zaangażowanie się w tworzenie Funduszu, MARR realizuje cel dotyczący inicjowania i wspierania podmiotów zaangażowanych w tworzenie nowych miejsc pracy i walki
z bezrobociem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS)
ROPS, który został utworzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca
1999 roku realizuje w regionie zadania samorządu z zakresu1:
• pomocy społecznej,
• polityki prorodzinnej,
• przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się
osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie
świadczeń rodzinnych.
Do zadań ROPS należy w szczególności2:
• opracowanie i realizacja programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrów•
•
•
•
•
•
•

nywania szans osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej,
organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie programów pomocy społecznej
wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, w tym
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa,
sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej, a zwłaszcza opracowywanie i wdrażanie
programów dotyczących polityki prorodzinnej,
opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych progra-

1	Na podstawie informacji na stronie internetowej www.rops.krakow.pl (05.08.2011).
2	Tamże.
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mów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
realizowanie zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych,
współuczestniczenie w wykorzystaniu środków unijnych, szczególnie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizacja innych zadań wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie i inne urzędy pracy
Grodzkie i powiatowe urzędy pracy są podmiotami odpowiedzialnymi za walkę z bezrobociem na poziomie lokalnym. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej współpracuje z kilkoma tego typu instytucjami na terenie województwa małopolskiego, jednak najściślejsza
współpraca dotyczy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Przedmiotem podstawowej działalności GUP w Krakowie jest:
• opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
• pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
• udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
• rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, − inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy,
• inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
• inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
• inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych,
• opracowywanie analiz i sprawozdań , w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby
powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
• inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
• współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
• współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji
robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
• realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między
państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska za-
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warła umowy o swobodzie przepływu osób, a w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników GUP w Krakowie.

Podstawy prawne współpracy
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej przyjął formę prawną fundacji, czyli jednostki, której substratem jest określony majątek. Najistotniejszą cechą fundacji jest realizacja celów publicznych na rzecz nieograniczonego kręgu odbiorców. Statut uchwalony przez Fundatorów
zakłada, że organami MFES są:
• Zgromadzenie Fundatorów,
• Rada Fundacji,
• Zarząd Fundacji.
Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym w hierarchii organem MFES. Ma prawo przede
wszystkim do powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji. Rada, w skład której
wchodzi 5 członków, jest organem inicjatywnym, nadzorującym i opiniującym. Do jej zadań
należy w szczególności:
• wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
• wprowadzanie zmian do Statutu,
• uchwalanie Regulaminu Zarządu Fundacji,
• powoływanie oraz odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
• dokonywanie oceny pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu
oraz udzielanie lub nieudzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
• udzielanie zgody Zarządowi na tworzenie jednostek organizacyjnych fundacji,
• utworzenie funduszów celowych i określenie źródeł ich finansowania,
• dokonywanie podziału przedmiotu działalności Fundacji na działalność odpłatną i nieodpłatną,
• podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
• ogólny nadzór nad działalnością Fundacji.
Rada Fundacji jest organem inicjatywnym, nadzorującym i opiniującym. W jej skład wchodzi
obecnie 5 członków, którzy są przedstawicielami Fundatorów. Członkowie Rady za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. Do zadań Rady należy w szczególności:
• wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
• wprowadzanie zmian do Statutu,
• uchwalanie Regulaminu Zarządu Fundacji,
• powoływanie oraz odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
• dokonywanie oceny pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu
oraz udzielanie lub nie udzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
• udzielanie zgody Zarządowi na tworzenie jednostek organizacyjnych fundacji,
• utworzenie funduszów celowych i określenie źródeł ich finansowania,

Dobre praktyki – studium przypadku jako instrument
innowacyjnego rozwiĄzywania problemów spoŁEcznych

•
•
•

85

dokonywanie podziału przedmiotu działalności Fundacji na działalność odpłatną
i nieodpłatną,
podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
ogólny nadzór nad działalnością Fundacji.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z 3 członków,
którzy również nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Do zakresu kompetencji Zarządu należy w szczególności:
• uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
• tworzenie za zgodą Rady jednostek organizacyjnych i uchwalanie ich regulaminów
organizacyjnych,
• sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
• podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
organów Fundacji,
• przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
• prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
• realizowanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji

Finansowanie
Podstawą funkcjonowania MFES jest kapitał założycielski, który dzięki 5 fundatorom (Bank
Gospodarstwa Krajowego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Krakowski Bank
Spółdzielczy, Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej) zgromadził kwotę ok. 510 tys. zł. Dochody odsetkowe, które
Fundusz uzyskuje z założonych lokat, wystarczają do pokrycia niewielkich bieżących kosztów
działalności, takich jak opłaty za lokal czy wynagrodzenie dla pracownika biurowego. MFES
posiada również własną salę szkoleniową, która jest źródłem dodatkowych przychodów. Prowizje z tytułu udzielanych poręczeń, które na okres 1 roku wynoszą zwykle ok. 2-3% wartości
poręczenia, pokrywają jedynie koszty związane z przeprowadzeniem formalnych procedur
oceny i przygotowania stosownej dokumentacji dla beneficjenta3. Coraz większe zapotrzebowanie na usługi poręczeniowe, zarówno w województwie małopolskim jak i w innych
regionach kraju, powoduje, że kapitał Funduszu jest w coraz większym stopniu obciążony
udzielonymi poręczeniami. W chwili obecnej MFES podejmuje więc działania zmierzające
do zwiększenia wartości kapitału założycielskiego.

Ocena rozwiązania
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej od początku swojej działalności4 udzielił 70 poręczeń, na łączną kwotę ok. 2,6 mln zł. Średnia wartość przyjętego zobowiązania jest niewielka
i nie przekracza 25 tys. zł. Główni beneficjenci to osoby fizyczne zakładające przedsiębiorstwa
3

Poręczenia udzielane zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym poświadczane są notarialnie, co wiąże się
z kosztami ustawowymi.
4	Stan na koniec lutego 2012 r.

86

Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych

społeczne oraz osoby bezrobotne lub niepełnosprawne, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą. Bez pomocy MFES te osoby nie miałyby możliwości uzyskania wsparcia
finansowego od dotujących je instytucji. Szacuje się, że działalność MFES dotychczas pomogła w utworzeniu 119 miejsc pracy w Małopolsce. Sporą część tej grupy stanowią kobiety
oraz osoby niepełnosprawne. Dodatkowo w ostatnich kilku miesiącach zauważalna jest duża
dynamika liczby udzielanych poręczeń, co świadczy o coraz większym zainteresowaniu tego
typu instrumentami finansowymi.

Czynniki sukcesu
Analizując przypadek Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej można wyróżnić 3 czynniki, które zadecydowały o sukcesie przedsięwzięcia. Są to:
nisza rynkowa

W toku wielu badań sektora ekonomii społecznej, wielokrotnie formułowano wnioski dotyczące złej sytuacji finansowej funkcjonujących w tym obszarze podmiotów. Jednak jak dotychczas nikt nie podjął próby przełamania impasu w tej sprawie. Oferowanie bezzwrotnych
instrumentów finansowych wymaga po pierwsze zaangażowania dużych środków pieniężnych, a po drugie uzależnia organizacje od tego typu wsparcia. Mogą je zatem oferować
przede wszystkim instytucje publiczne. Rozwijanie oferty w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych dla sektora ekonomii społecznej jest jak dotychczas mało popularne, zarówno w Małopolsce, jak i całym kraju. Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej jako pierwszy
podjął próbę zawiązania funduszu poręczeniowego skierowanego do podmiotów ekonomii
społecznej. Jak dotychczas na terenie województwa małopolskiego brak jest podobnej instytucji.
zaangażowanie dużych partnerów

Oczywiście nie byłoby Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, gdyby nie zaangażowanie wielu dużych instytucji o zasięgu regionalnym i krajowym. Ich wsparcie pozwoliło
zebrać kapitał, który na tle innych funduszy poręczeniowych nie jest imponujący, jednak pozwala finansować bieżącą działalność Funduszu oraz realizować jego cele statutowe. Pozyskanie tego typu wsparcia nie jest zapewne łatwym zadaniem dla małych podmiotów chcących
prowadzić podobną działalność. W tym przypadku zadecydowała aktywność Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, który zainicjował działania i wykorzystując swoją wiarygodność,
namówił innych partnerów do udziału w przedsięwzięciu.
praca woluntarystyczna

Zgromadzony kapitał, jak na standardy klasycznych funduszy poręczeniowych, jest stosunkowo mały. Przychody uzyskiwane z odsetek od kapitału wystarczają jedynie na pokrycie
bieżących kosztów funkcjonowania. Wobec braku środków na wynagrodzenia, członkowie
Zarządu oraz Rady wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie. Ponadto Fundusz może liczyć
na pomoc i zaangażowanie wielu osób, którym idea MFES jest bliska. Tego typu wsparcie jest
szczególnie istotne w początkowym etapie działalności.
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Bariery
Do barier ograniczających w pewnym stopniu możliwości rozwojowe MFES można zaliczyć:
niewielki kapitał

Jak już wspomniano powyżej, kapitał MFES nie jest duży. Przy zachowaniu obecnej dynamiki
wzrostu liczby klientów, w niedługim czasie może zostać zablokowana możliwość udzielania
nowych poręczeń. Dlatego kwestią priorytetową w tej chwili jest pozyskanie dodatkowych
środków, które zasilą kapitał założycielski. Możliwe rozwiązania to m.in. poszerzenie składu
fundatorów o kolejne podmioty lub dofinansowanie Funduszu ze środków publicznych.
nieznajomość i niechęć przedsiębiorstw społecznych do korzystania z instrumentów
finansowych

Wiele podmiotów ekonomii społecznej w Polsce w ostatnich latach mocno uzależniło się od
przekazywanych bezzwrotnie środków publicznych. Efektem tego jest duże wyspecjalizowanie się organizacji w zakresie aplikowania o tego typu wsparcie. W coraz mniejszym stopniu
źródłem stałych przychodów jest działalność gospodarcza, a to powoduje, że podmioty te nie
są zainteresowane zwrotnymi instrumentami finansowymi.

Możliwości w zakresie replikacji
Utworzenie niewielkiego funduszu poręczeniowego, przeznaczonego do obsługi podmiotów ekonomii społecznej nie jest wymagającym zadaniem. Podstawą do zainicjowania tego
typu działalności jest oczywiście kapitał, jednak jego wielkość nie jest decydująca. Z doświadczeń MFES wynika, że większość udzielonych poręczeń nie przekracza wartości 25 tys. zł
(ok. 6 tys. euro). Dodatkowo, działalność poręczeniowa charakteryzuje się tym, że środki,
które przeznaczane są na zabezpieczenie zobowiązania beneficjenta pozostają w dyspozycji funduszu. Można je zatem zdeponować na koncie oszczędnościowym lub zainwestować
w inny sposób. Te czynniki powodują, że już niewielka zebrana kwota pozwala prowadzić
tego typu aktywność.
Bardzo istotną sprawą jest odpowiednia procedura udzielania poręczeń. Z jednej strony,
z uwagi na specyfikę sektora ekonomii społecznej, musi ona być elastyczna, ale z drugiej strony, mając do dyspozycji niewielki kapitał należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko związane
z udzielanym poręczeniem. W tym celu pracownicy MFES każdorazowo osobiście spotykają
się osobami potrzebującymi poręczenia i odbywają z nimi krótką rozmowę, w trakcie której
identyfikowane są potrzeby klientów oraz weryfikowana jest przede wszystkim motywacja,
jaką posiadają osoby do prowadzenia określonej działalności. Takie podejście sprawia, że MFES
do tej pory podjął próbę pomocy każdej osobie, która się do niego zgłosiła, ale z drugiej strony
nie był zmuszony do spłacenia zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia.
Pewną przeszkodą mogą być koszty związane z bieżącą działalnością, takie jak wynajem lokalu czy koszty wynagrodzeń dla pracowników. Można je jednak zminimalizować poprzez
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takie działania jak wybór niewielkiego lokalu, niekoniecznie w centrum miasta, oraz poprzez
zaangażowanie do przedsięwzięcia osób, dla których idea udzielania wsparcia podmiotom
realizującym cele społeczne jest ważniejsza niż wynagrodzenie. Przy odpowiedniej organizacji pracy, czasu, który wolontariusze będą musieli poświęcić, nie musi być dużo.

LGD „Korona Sądecka”
Autorzy: Paulina Babula, Monika Turek

LGD „Korona Sądecka”
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
tel.: 18 443 33 73
e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
www.lgdkoronasadecka.pl

Wprowadzenie
Proces przekształceń ustrojowych zapoczątkowany w 1989 roku stał się momentem zwrotnym na drodze ku budowie w pełni demokratycznego państwa. Pobudzona wówczas aktywność społeczna została spożytkowana nie tylko na poziomie całego kraju, ale także, a może
przede wszystkim – przy tworzeniu małych Ojczyzn. Pierwsze wybory samorządowe, sukcesywnie wcielane w życie reformy administracyjne przesądziły o miejscu i kształcie polskiej
demokracji lokalnej. Przyznana samorządom autonomia czyniła zeń podmioty o znacznej sile
decyzyjnej.
Gminy, powiaty czy województwa powstały po to, by zaspokajać potrzeby społeczności,
w ramach których funkcjonują5. Nie mają jednak monopolu na rozwiązywanie problemów
czy poprawę jakości życia mieszkańców wspólnot lokalnych oraz regionalnych. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także promocja idei demokracji lokalnej spowodowały wzrost
znaczenia organizacji pozarządowych, działających również na rzecz rozwoju czy poprawy
warunków funkcjonowania konkretnego – w zależności od obranego celu − podmiotu, obszaru, zjawiska itp. Przykładem takich organizacji są lokalne grupy działania, funkcjonujące w ramach programu Leader. Program ów narodził się w ślad za ewolucją Wspólnej Polityki Rolnej,
a tym samym zmianą europejskiego postrzegania wsi, kojarzonej już nie tylko z rolnictwem
i rolnikami, ale głównie poprzez pryzmat potencjału drzemiącego w obszarach wiejskich. Nazwa programu stanowi skrót od francuskiego Liaison Entre Actions de Dèveloppement de
l’Economie Rurale, co tłumaczy się jako „powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju
gospodarczego obszarów wiejskich”6. W Polsce historia funkcjonowania Leadera i lokalnych
grup działania wiąże się ze wstąpieniem kraju w struktury Unii Europejskiej.
W książce „Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989)”
Jerzy Regulski oraz Michał Kulesza uzasadniając potrzebę budowy samorządu wskazali, iż jest
5	Zob. szerzej na temat niejasności w określeniu podmiotu samorządu terytorialnego: A. Lutrzykowski, M. Legiędź-Gałuszka, „Wspólnota samorządowa” czy „społeczność lokalna” (regionalna)? Spór nie tylko semantyczny, w: J. Marszałek-Kawa,
A. Lutrzykowski, Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), Toruń 2008.
6 P. Kościelecki, Podręcznik tworzenia systemów i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2010, s. 18.
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to najbardziej naturalna droga zarządzania sprawami publicznymi przez mieszkańców7. Skoro
więc lokalne grupy działania stały się elementem lokalnych społeczności (o czym w dalszej
części rozważań), to równie naturalna powinna być współpraca pomiędzy nimi a samorządem. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przedmiotowej współpracy na przykładzie
LGD „KORONA SĄDECKA” oraz gmin: Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka.

Szczegóły współpracy
Jak wskazano wyżej, samorząd terytorialny został powołany do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Jego istota polega na wykonywaniu przez korporacje samorządowe jako
własnych praw, praw zwierzchnich, odstąpionych przez państwo8. W Polsce historia funkcjonowania samorządu terytorialnego sięga średniowiecza, czasów lokacji miast i wsi. W zależności od ustroju politycznego przybierał on różne formy. Rzeczpospolita szlachecka dzięki
ustawie o miastach z 21 kwietnia 1791 roku zapewniła mieszczaństwu możliwość udziału
w kierowaniu sprawami państwa. Kolejny okres w historii Polski, mianowicie czas zaborów,
przerwał proces tworzenia się samorządności, uzależniając wszelkie działania na poziomie
lokalnym od konkretnej polityki zaborców. Najbardziej samorządnym był wówczas zabór austriacki, najmniej – rosyjski. Mimo odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku samorząd terytorialny był nadal zróżnicowany, w zależności od obszaru, na którym działał. Dopiero
ustawa scaleniowa z 23 marca 1933 roku ujednoliciła jego strukturę9. Całkowity brak samorządności miał miejsce w okresie komunizmu. Wówczas dominował system jednolitej władzy
państwowej, a miasta i gminy pozbawione były osobowości prawnej.
Restytucja samorządu terytorialnego nastąpiła w 1990 roku w związku z koniecznością wypracowania nowych standardów w przechodzącym transformację państwie polskim. Ukształtowany wówczas system władzy lokalnej, w ciągu dwudziestu dwóch lat jego funkcjonowania,
ulegał licznym przeobrażeniom. Obecnie polski samorząd terytorialny charakteryzuje się trójszczeblową strukturą, w skład której wchodzą gminy, powiaty i województwa. Wymienione
jednostki realizują swoje cele, wykonując określone zadania, stosownie do których wyposażone są w odpowiednie źródła dochodów. Tzw. ustawy ustrojowe szczegółowo określają zasady
funkcjonowania lokalnych oraz regionalnych szczebli podziału terytorialnego kraju. W przypadku pierwszych jest to Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym10. Natomiast szczebel regionalny i jego
rola zostały określone w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa11.
Wśród jednostek samorządu terytorialnego, znajdujących się na obszarze działania LGD „KORONA SĄDECKA” i będących tym samym członkami zwyczajnymi stowarzyszenia są trzy gminy: Chełmiec, Grybów oraz Kamionka Wielka. Gminy te położone są w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Łącznie zajmują obszar ok. 389 km2 z liczbą mieszkańców
7 J. Regulski, M. Kulesza, Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), Warszawa 2009, s. 67.
8 P. Sarnecki, Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 9.
9 J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2003.
10	Zob. Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm., Dz. U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578 z późn. zm.
11	Zob. Dz. U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576 z późn. zm.
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w wysokości 56,9 tys.12 Usytuowanie ww. gmin na tle powiatu nowosądeckiego przedstawia
poniższa mapka.
Rysunek 1. Mapka obszaru LGD
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Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju LGD „KORONA SĄDECKA”.

Gmina Chełmiec jest największą gminą wiejską w Polsce, z 27 sołectwami otaczającymi pierścieniem Nowy Sącz. Zgodnie ze strategią rozwoju do głównych priorytetów przedmiotowej
jednostki należą:
• zdrowie i wykształcenie mieszkańców gminy,
• nowoczesna infrastruktura techniczna,
• bezpieczeństwo mieszkańców,
• przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy (każda rodzina samodzielnie zdobywa środki na utrzymanie),
• sport, rekreacja, aktywne formy wypoczynku,
• ochrona środowiska,
• rolnictwo (hodowla, sadownictwo) i przetwórstwo rolne (owoce, warzywa),
• rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych gminy,
• kultywowanie tradycji i zachowanie kultury13.
12	Lokalna Strategia Rozwoju LGD „KORONA SĄDECKA”, s. 17.
13	Strategia Rozwoju Gminy Chełmiec do 2013.
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Natomiast Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Grybów na lata 2008-2015 określa następujące cele strategiczne:
• poprawa jakości życia mieszkańców poprzez nasilenie inwestycji w zakresie rozbudowy
infrastruktury,
• tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości,
• zwiększanie atrakcyjności turystycznej i sportowej,,
• zapewnienie warunków umożliwiających realizację celów Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
W przypadku Gminy Kamionka Wielka, zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kamionka
Wielka na lata 2005-2013 jej działania koncentrują się w 4 obszarach:
• poprawa stanu środowiska naturalnego,
• rozwój systemu komunikacji i infrastruktury technicznej,
• poprawa warunków i jakości życia mieszkańców,
• rozwój infrastruktury społecznej, kultury i rekreacji.
Z atrakcjami turystycznymi oraz z bieżącą działalnością gmin można zapoznać się poprzez ich
oficjalne strony internetowe: www.chelmiec.pl, www.gminagrybow.pl, www.kamionka.iap.pl.
Lokalne grupy działania nie mają tak bogatej jak samorząd historii funkcjonowania. Niemniej
jednak poprzez swoje działania coraz bardziej wpisują się w lokalny krajobraz. „Leader jest
podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze”14. Integracja sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, czyli
budowanie partnerstwa trójsektorowego w postaci lokalnych grup działania, tzw. LGD, ma
stanowić pierwszy krok na drodze do wprowadzenia zmian na polskiej wsi. Grupa aktywistów z różnych środowisk może przyjąć formę organizacji pozarządowej i funkcjonować jako
stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Organizacja działa na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach15 oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW16. Obszar działania
każdej LGD zamyka się w granicach administracyjnych gmin będących członkiem danego
stowarzyszenia. Organizacja może powstać na obszarze gminy: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców) oraz gminy miejskiej
(z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców), która liczy powyżej
10 tys. mieszkańców17. W przypadku LGD powstałych w partnerstwie kilku gmin wymogiem
jest spójność terytorialna całego obszaru działania. Ponadto jedna gmina może być członkiem tylko jednej lokalnej grupy działania. We współczesnej gospodarce, przy rozmaitych
ułomnościach władz publicznych, rozwój trzeciego sektora jest niezbędny w celu uzyskania
trwałych efektów rozwoju. Z tego też względu oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
14	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Warszawa lipiec 2011,
s. 316.
15	Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.
16	Dz. U. Nr 64, poz. 427.
17	Zob. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
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Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 stanowi odpowiedź na niewystarczające zarządzanie
na poziomie lokalnym w zakresie społecznym i gospodarczym. Pierwszym, a zarazem newralgicznym zadaniem powstałych stowarzyszeń było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Dokument ten stanowi precyzyjną ocenę posiadanych zasobów, potrzeby oraz adekwatnie zdefiniowane cele.
LGD „KORONA SĄDECKA” powstała w 2007 roku z inicjatywy władz samorządowych oraz grupy lokalnych aktywistów. Wspomniane podmioty zawiązały partnerstwo w postaci „Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec”. Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana była
na rozwój społeczno-kulturalny gminy Chełmiec. Jednym z pierwszych istotnych wydarzeń
realizowanych przez stowarzyszenie była organizacja konferencji rozpoczynającej projekt
(rozumiany jako wdrażanie lokalnej strategii rozwoju oraz funkcjonowanie LGD) Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele gmin: Grybów i Kamionka Wielka. Przeprowadzona konferencja zapoczątkowała cykl rozmów ww. gmin z Zarządem Stowarzyszenia dotyczących dołączenia do jego struktur. Prowadzone negocjacje
zakończyły się rozszerzeniem o nowych członków z sektora publicznego, na mocy uchwały
Zarządu z dnia 18 sierpnia 2010 r. Rozszerzenie obszaru działania LSR wiązało się z aktualizacją
Strategii oraz przyjęciem nowej nazwy LGD. Nazwa wraz ze zmianami w LSR, odpowiadającymi obecnemu obszarowi działania, zostały przyjęte podczas Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w dniu 27 sierpnia 2010 roku. Na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie nazwa Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec została zmieniona na LGD „KORONA
SĄDECKA”18. Aktualizacja Strategii wymagała wyznaczenia celów spójnych dla wszystkich
3 gmin. Zgodnie z założeniem prowadzona przez LGD „KORONA SĄDECKA” działalność ma
prowadzić do „wzmocnienia kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców i budowanie potencjału społecznego na terenie objętym działaniem LSR”. Cel ten ma zostać zrealizowany za pomocą 3 celów szczegółowych: „Rozwój biznesu i jego otoczenia”, „Rozwój
produktu regionalnego z uwzględnieniem produktów turystycznych” oraz „Wzrost standardu
życia mieszkańców”19. Za prawidłowy przebieg nad realizacją założeń zapisanych w LSR ma
odpowiadać Zarząd Stowarzyszenia, natomiast bezpośrednia realizacja zaplanowanych zadań została powierzona pracownikom biura. Siedziba biura LGD „KORONA SĄDECKA” została
zlokalizowana na ul. Papieskiej 2 w Chełmcu, natomiast samo biuro znajduje się w miejscowości Klęczany 1, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach.
Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia można odnaleźć na stronie internetowej:
www.lgdkoronasadecka.pl.
Wśród środowisk samorządowych wielokrotnie słychać głosy sprzeciwu wobec nakładania
nań coraz większej liczby zadań bez gwarancji środków na ich realizację. W dalszej części niniejszego artykułu wykazywać będziemy, iż jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne
grupy działania w pewnych aspektach otaczającej nas rzeczywistości mają zbieżne interesy.
Kompetencje przyznane samorządom, odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa jest procesem dynamicznym, którego zakres jest nieustannie poszerzany. Taka sytuacja wymusza posiadanie odpowiednich środków, niezbędnych do realizacji ustawowo wytyczonych zadań.
18	Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalna Grupa Działania LGD „KORONA SĄDECKA”, Chełmiec 2010, s. 5.
19	Lokalna Strategia Rozwoju, op. cit., s. 46.
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Wobec powyższego warto zastanowić się, czy LGD mogłyby częściowo „wyręczyć” samorządy w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
Specyfika lokalnych grup działania niejako „wymusza” partnerstwo trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W przypadku LGD „KORONA SĄDECKA” przedstawicielami sektora publicznego są gminy: Chełmiec, Grybów oraz Kamionka Wielka. Wymienione wyżej podmioty mają status tzw. członka zwyczajnego lokalnej grupy działania. Osoba
prawna, jaką jest jednostka samorządu terytorialnego zyskuje miano członka zwyczajnego
na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia. Nabycie członkostwa warunkowane jest
przedstawieniem przez gminę stosownej uchwały organu stanowiącego zawierającej deklarację przystąpienia do LGD oraz informację o osobie upoważnionej do reprezentowania
danej jst w stowarzyszeniu. Wobec powyższego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/368/2009
Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy
Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec”, Uchwały nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy
Kamionka Wielka z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia rozwoju
Gminy Chełmiec oraz Uchwały nr XXXVI/331/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Grybów do Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Chełmiec w poczet
członków zwyczajnych LGD „KORONA SĄDECKA” przyjęto gminy: Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka.
Zgodnie z § 12 Statutu Stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA” członek zwyczajny LGD jest
obowiązany:
1. Propagować cele LGD i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji.
2. Przestrzegać postanowień Statutu.
3. Opłacać składki członkowskie.
4. Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
Obok obowiązków każdemu członkowi zwyczajnemu przysługują następujące prawa:
1. Wybierania i bycia wybieranym do władz LGD.
2. Składania Zarządowi LGD wniosków dotyczących działalności LGD.
3. Brania udziału w organizowanych przez LGD imprezach i uroczystościach.
Obok obligatoryjnych zakresów współpracy LGD podejmuje się również realizacji innych, dodatkowych przedsięwzięć. Formalne podstawy fakultatywnej współpracy to:
• Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Radosny świat przedszkolaka” z dnia 8 lutego 2010 roku zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Chełmiec a Gminą
Chełmiec,
• Umowa 198/2009/C o udzielenie pożyczki przeznaczonej na realizację działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” z dnia 2 października 2009 r. zawarta pomiędzy Gminą
Chełmiec a Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Chełmiec,
• Umowa 198/2010/C o udzielenie pożyczki przeznaczonej na realizację działania „Radosny
świat przedszkolaka” z dnia 3 sierpnia 2010 roku pomiędzy Gminą Chełmiec a Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Chełmiec.
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Partnerski charakter LGD, o czym już wspominano, przejawia się w realizacji zarówno obligatoryjnych zadań statutowych, jak i przedsięwzięć fakultatywnych. Istotne z punktu widzenia
stowarzyszenia jest wspólne decydowanie o kierunkach rozwoju, towarzyszących im działaniach oraz środkach na realizację. Służą temu posiedzenia Zarządu oraz Walne Zebrania
Członków Stowarzyszenia. Ponadto w ramach współpracy z gminami, Lokalna Grupa Działania organizuje comiesięczne konsultacje związane z bezpłatnym doradztwem dla podmiotów z gmin: Chełmiec, Grybów oraz Kamionka Wielka zainteresowanych pozyskaniem
środków finansowych na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju ww. gmin i ich
mieszkańców. Ponadto każda z gmin w swojej siedzibie wygospodarowała na tablicach ogłoszeń miejsce dla wiadomości przygotowywanych przez LGD. Jest to najbardziej skuteczny
oraz bieżący kontakt grupy z mieszkańcami, którzy częściej odwiedzają urzędy gmin niż biuro
LGD. Tym samym za pośrednictwem gmin następuje szeroka promocja stowarzyszenia i podejmowanych przez niego działań.
W ramach współpracy LGD uczestniczy również w wydarzeniach ważnych dla społeczności
lokalnej, w tym w popularnych dożynkach czy imieninach gmin. Dzięki poparciu jst działalność LGD wpływa na wzrost wzajemnego zaufania i integracji z mieszkańcami. Uczestnictwo
czy organizacja różnych przedsięwzięć: od spotkań integracyjnych po specjalistyczne szkolenia podnosi poziom aktywizacji społeczności lokalnej, a tym samym wzmacnia poczucie
wpływu na kształtowanie jakości życia w miejscu zamieszkania.
Bez wątpienia za modelowy przykład współpracy w przypadku LGD „KORONA SĄDECKA” należy uznać realizację projektu pn. „Radosny świat przedszkolaka”. Celem projektu jest wzrost
udziału dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Chełmiec w edukacji przedszkolnej. W wyniku przyznanego dofinansowania LGD w partnerstwie z Gminą Chełmiec utworzyło Punkt
Przedszkolny „Radosny świat przedszkolaka”. Działania związane z przystosowaniem pomieszczeń, znajdujących się w zabytkowym dworku w Klęczanach rozpoczęły się w sierpniu
2010 roku. I tak radosne przedszkolaki po raz pierwszy przekroczyły próg swojego ulubionego przedszkola w drugim tygodniu września 2010 roku. Zadania w ramach projektu zaplanowano do lipca 2012 roku. W tym okresie dwadzieścioro dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy
Chełmiec zostało objęte bezpłatną edukacją przedszkolną. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00, a dzieci do niego uczęszczające obok podstawy programowej korzystają z następujących zajęć dodatkowych: język angielski, rytmika,
plastyka, taniec, gimnastyka korekcyjna, logopedia oraz religia. Natomiast rodzice dzieci,
w związku z rozwojem swoich pociech, mogą korzystać z bezpłatnych porad specjalistów,
tj. pedagoga, psychologa, logopedy i fizjoterapeuty. Dzięki dofinansowaniu z POKL możliwe
było kompleksowe wyposażenie punktu w meble, zabawki i materiały dydaktyczne. Zatrudniona została również kadra w postaci: nauczyciel, pomoc nauczyciela oraz woźna. Dzieci
mają zagwarantowane trzy posiłki dziennie. Dodatkowo uzupełnieniem realizowanych zajęć
są organizowane przynajmniej raz na kwartał wydarzenia edukacyjne, takie jak: wycieczka
do zoo, parku etnograficznego, inscenizacje, dzień rodziny. Szczegółowy zakres obowiązków
obydwu partnerów określa przywołana wyżej umowa partnerska, zgodnie z którą do zadań
stowarzyszenia należy: zarządzanie projektem, rekrutacja uczestników projektu oraz utwo-
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rzenie punktu przedszkolnego, poprzedzone stosowną adaptacją pomieszczeń. Gmina
natomiast zobowiązała się do pomocy w rekrutacji uczestników projektu, w szczególności
poprzez rozpowszechnienie wiedzy o przedmiocie partnerstwa na rynku lokalnym. Ponadto
w związku z realizowanym projektem co najmniej raz na kwartał odbywają się spotkania grupy roboczej, w skład której wchodzą: przedstawiciel LGD oraz gminy. Spotkania mają na celu
omówienie bieżącej realizacji poszczególnych zadań, w tym wypracowanie rozwiązań pojawiających się problemów.
Z punktu widzenia organizacji pozarządowej, jaką jest LGD gminy stanowią wysoce zbiurokratyzowany i sformalizowany podmiot. Urzędowy sposób załatwiania spraw nie ma nic
wspólnego z zaufaniem, na bazie którego LGD próbuje budować swoją pozycję. Taka sytuacja sprawia, że obydwa podmioty mimo wspólnych celów i działań, podchodzą z pewnym
dystansem do poczynań partnera.
Faktem jest, że LGD „KORONA SĄDECKA” to organizacja bardzo młoda i niedoświadczona.
Stąd by zaistnieć i odnaleźć się w rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej, potrzebowała pomocy gmin. Wówczas pojawiło się istotne dla grupy zagrożenie: chęć dominacji
(rzeczywista lub potencjalna) przedstawicieli sektora publicznego. Należy zauważyć, iż pokusa ta jest szczególnie silna w przypadku, gdy LGD działa na obszarze tylko jednej gminy.
Większa liczba gmin uruchamia funkcje kontrolne i jest gwarancją demokratycznego sposobu podejmowania decyzji. W przypadku LGD „KORONA SĄDECKA” pierwszy okres jej funkcjonowania, jeszcze pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec, mógł budzić wątpliwości w zakresie partnerskiego decydowania o sprawach istotnych dla grupy. Było tak z kilku
powodów:
1. Z inicjatywą zawiązania stowarzyszenia wyszli przedstawiciele samorządu lokalnego,
2. Do sierpnia 2010 roku Gmina Chełmiec była jedynym podmiotem reprezentującym sektor
publiczny w LGD,
3. Raczkujące stowarzyszenie potrzebowało wsparcia bardziej doświadczonej instytucji.
Wobec powyższego nie można jednoznacznie ocenić liderowania gminy w budzącej się do życia organizacji. Z jednej strony była to bowiem bariera dla rozwoju stowarzyszenia w mniej
ważnych dla gminy aspektach, z drugiej jakże pożądany wentyl bezpieczeństwa. Niemniej
jednak nie ulega wątpliwości, że stowarzyszenie zawdzięcza Gminie Chełmiec ugruntowanie
własnej pozycji w środowisku lokalnym.
Każda lokalna grupa działania funkcjonuje w oparciu o unijne wytyczne. Nieodzownym elementem tego funkcjonowania jest zachowanie zasady partnerstwa. Wobec powyższego dopóki LGD będzie istniało dopóty będzie podejmowało współpracę z jednostkami samorządu
terytorialnego, przynajmniej w obligatoryjnym, statutowym zakresie. Niemniej jednak celem
LGD „KORONA SĄDECKA” jest efektywna realizacja zadań, a taką ułatwiają m.in. projekty
partnerskie. Bez wątpienia stowarzyszenie będzie starało się o przedłużenie funkcjonowania
punktu przedszkolnego. Ponadto należy zauważyć, że LGD i jst mają zbieżne zadania, przynajmniej w części dziedzin ludzkiej aktywności. Wśród najczęściej pojawiających się celów
ujętych w różnych LSR znajdują się:
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poprawa jakości życia mieszkańców,
rozwój turystyki i promocja regionu,
podniesienie aktywności społecznej mieszkańców,
rozwój infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu regionu,
wzrost kapitału ludzkiego,
podniesienie estetyki regionu20.

By osiągnąć ww. cele, lokalne strategie rozwoju proponują realizację działań polegających na:
budowie/modernizacji obiektów, organizacji spotkań/szkoleń lub innych przedsięwzięć edukacyjnych, zakupie wyposażenia, promocji oraz doradztwie. Analogiczne działania realizuje
samorząd gminny, którego zadania własne obejmują m.in.:
• poprawę jakości życia mieszkańców poprzez: utrzymanie i budowę dróg gminnych, prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, ochronę środowiska, dbałość o kulturę, porządek publiczny i bezpieczeństwo, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej itp.,
• sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
• wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej.
Faktem jest, że machina biurokratyczna coraz bardziej zniechęca mieszkańców do załatwiania spraw w urzędzie gminy, starostwie czy w urzędzie marszałkowskim. Pojawia się więc
przestrzeń, która może być z powodzeniem zagospodarowana przez lokalne grupy działania. Wobec powyższego przykłady wspólnych działań zapoczątkowane przez LGD „KORONA
SĄDECKA” i gminy z obszaru jej funkcjonowania będą nie tylko kontynuowane, ale również
poszerzane o nowe aspekty.

Osiągnięte rezultaty
Co daje wspólna realizacja projektów? Na pewno samodzielne wykonywanie zadań nie przyczynia się do pełnego wykorzystania dostępnych zasobów. Wobec powyższego najważniejszą
przesłanką wspólnych inicjatyw powinna być ich efektywność. W przypadku LGD „KORONA
SĄDECKA” oraz gmin znajdujących się na obszarze jej funkcjonowania powody współpracy
były różne. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę również bariery i problemy, które pojawiły
się w trakcie wspólnie realizowanych przedsięwzięć, bilans przedmiotowych działań należy
niewątpliwie do dodatnich.
Dzięki wspólnie realizowanym przedsięwzięciom zapewne wzrosła wiedza obydwu podmiotów o funkcjonowaniu partnera, stąd przedmiotowemu partnerstwu należy przypisać
wartość edukacyjną. Podejmując współpracę z organizacją pozarządową gmina wzmacnia
demokrację lokalną i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast
20	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Oś IV PROW 2007-2013 – Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju,
Warszawa 2009.
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stowarzyszenie współdziałając z gminą, może korzystać z jej doświadczenia w pisaniu wniosków, realizacji projektów czy organizacji pracy. Dzielenie się umiejętnościami i doświadczeniem stanowi więc nieoceniony wymiar współpracy.
Nie bez znaczenia jest również wymiar finansowy wspólnie podejmowanych działań. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypracowywuje zysku, a w przypadku
wielu programów finansowanych ze środków zewnętrznych mamy do czynienia z refundacją. Partner w postaci jednostki samorządu terytorialnego jest więc gwarantem zachowania płynności finansowej. Tak było w przypadku początkowych etapów wdrażania Leadera
oraz realizacji projektu „Radosny świat przedszkolaka” przez LGD „KORONA SĄDECKA”, gdzie
gmina Chełmiec udzieliła stowarzyszeniu nieoprocentowanej pożyczki na poczet realizacji
przedmiotowych działań.
Realizując Lokalną Strategię Rozwoju LGD przyczynia się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, a tym samym zaspokajania jej potrzeb. W interesie jednostek samorządu
terytorialnego jest więc wspieranie takiej działalności. Przypomnijmy bowiem, że gminy,
powiaty i województwa powstały po to, by zaspokajać potrzeby społeczności, na obszarze
której funkcjonują.
Ponadto istotny wymiar współpracy, przynoszący wymierne korzyści zwłaszcza LGD odnosi
się do rozwoju funkcji informacyjno-promocyjnej. Dzięki potencjałowi administracyjno-organizacyjnemu gmin możliwa była szeroka akcja informacyjno-promocyjna o stowarzyszeniu. Tym sposobem do mieszkańców danych jednostek dotarł czytelny sygnał, że lokalna
grupa działania jest podmiotem popieranym przez gminy, a więc godnym zaufania. Wspólnie podejmowane zadania wpływają również na lepszą i bardziej efektywną promocję gmin
partnerskich. O ile nazwy gmin mogą być znane szerszemu gremium, o tyle ich wewnętrzny
potencjał niekoniecznie. Działalność LGD, w tym opracowywane na potrzeby stowarzyszenia
materiały informacyjno-promocyjne opierają się na wewnętrznych zasobach gmin partnerskich, które następnie są przez ów podmiot prezentowane podczas różnorodnych wydarzeń
o zasięgu regionalnym, jak i krajowym. Przedmiotowa sytuacja wpływa więc na pobudzenie
atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej omawianego obszaru.
Na koniec najważniejszy rezultat osiągnięty dzięki współpracy LGD „KORONA SĄDECKA”
z gminami obszaru swojego działania: chęć podejmowania wspólnych działań również
w przyszłości.

Pogórzańskie
Stowarzyszenie Rozwoju
Autorzy: Janusz Kowalski, Wiktor Chrzanowski

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
33-170 Tuchów, ul. Chopina 10
tel.: 14 652 44 04

Wprowadzenie
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami Statutu PSR, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem obejmującym osoby fizyczne i osoby prawne. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju posiada osobowość prawną, nie prowadzi działalności gospodarczej. PSR swym obszarem
działania obejmuje gminy: Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów. Siedzibą stowarzyszenia jest Tuchów. Stowarzyszenie jest partnerstwem sektorów publicznego,
społecznego i gospodarczego działającym jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu zasad
programowych podejścia Leader. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zostało zarejestrowane 2 lutego 2006 roku.
Budowanie partnerstwa rozpoczęło się w 2005 roku z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu
„Korzenie przyszłości Pogórza” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat I. Realizację projektu rozpoczęła Gmina Tuchów, podejmując działania aktywizowania i integrowania społeczności lokalnej w celu utworzenia na obszarze pięciu gmin stowarzyszenia (LGD)
oraz opracowywania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

Partnerstwo w podejściu Leader
na konferencji inaugurującej
Na konferencji mieszkańcom pogórzańskich gmin przekazano informacje o rozpoczęciu realizacji projektu i jego istotnych celach, czyli powołaniu Lokalnej Grupy Działania oraz opracowaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także, w jaki sposób mogą się aktywnie włączyć w działania i tworzenie LGD
oraz opracowywanie założeń strategicznych dla obszaru. Udział w konferencji wzięli radni
gmin, sołtysi wszystkich wsi, przedstawiciele stowarzyszeń, zrzeszeń, związków branżowych,
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grup nieformalnych, przedstawiciele rolników i małych przedsiębiorstw, proboszczowie, dyrektorzy szkół i młodzież oraz lokalne media. W konferencji wzięło udział aż 189 osób.
W ramach tworzenia partnerstwa zorganizowano sesje we wszystkich gminach objętych
przedsięwzięciem pt. „Korzenie przyszłości Pogórza”, co umożliwiło uczestnictwo mieszkańcom w warsztatach i szkoleniach.
Zorganizowano dla rolników warsztaty, których celem było zapoznanie ich z programami
przeznaczonymi na finansowanie projektów na obszarach wiejskich, poszerzenie wiedzy
na temat możliwości rozwoju działalności rolniczej z pomocą zewnętrznych źródeł finansowania oraz wykreowania alternatywnego dochodu w swoim gospodarstwie. Zapoznani zostali
także z podstawowymi informacjami nt. produktu turystycznego oraz z dobrymi praktykami
działań związków producenckich, a także innych grup budowanych pod potrzeby realizacji
kreowania produktu od jego produkcji po promocję i sprzedaż.
Warsztaty dla kobiet poświęcone były problematyce ich udziału w życiu społeczno-gospodarczym. Miały na celu zachęcenie do zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej kobiet,
szczególnie na obszarach wiejskich.
Podczas warsztatów dla młodzieży uczestnicy zapoznali się z wieloma ciekawymi przykładami
aktywności zawodowej i społecznej. Przekazano informację na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, a także organizacji pozarządowych. Zaprezentowana została idea wolontariatu jako sposobu na zdobycie doświadczenia zawodowego, społecznego i gospodarczego.
Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z rozwojem lokalnym, poszukiwaniem produktu turystycznego i lokalnej marki, a także myśleniem projektowym. Dzięki tak określonej problematyce szkoleń uczestnicy otrzymali zestaw informacji niezbędnych przy tworzeniu dokumentów strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Podczas szkoleń mieszkańcy pogórzańskich gmin dowiedzieli się, jak
trudnych wyborów trzeba dokonywać podczas budowania planów strategicznych, a także
jakie są najważniejsze przesłanki, które decydują o rozwoju. Ponadto osoby uczestniczące
w szkoleniach mogły dowiedzieć się, które elementy w największym stopniu decydują o turystycznej atrakcyjności miejsca. Celem szkoleń było pobudzenie aktywności lokalnej i obywatelskiej, promocja działań zintegrowanych oraz identyfikacja w poszczególnych grupach
szkoleniowych liderów, których następnie zachęcano do włączenia się w tworzenie Lokalnej
Grupy Działania, a w dalszej perspektywie wdrażanie ZSROW.
Na szkoleniach zaproponowano cele dla LGD, które powinny być realizowane przez wszystkich członków zarówno przed, jak i po przystąpieniu do PSR;
• działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności terenów gmin: Ryglice,
Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik,
• opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego (ZSROW) dla terenów wymienionych gmin,
• wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla terenów pięciu pogórzańskich gmin,
• promocję obszarów wiejskich położonych na terenie gmin wchodzących w skład obszaru
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działalności Lokalnej Grupy Działania,
mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru,
upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach
wiejskich położonych na terenie gmin z obszaru działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich powinno uwzględniać ochronę
oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu, a w szczególności zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Budowanie partnerstwa w oparciu o analizy
gminnych strategii
Poprawne i dobre zdiagnozowanie możliwości budowania partnerstwa oparte było na eksperckim przeprowadzeniu analizy strategii gmin biorących udział w realizacji projektu „Korzenie przyszłości Pogórza”. Analiza ta miała na celu zidentyfikowanie potencjalnych, wspólnych obszarów działań gmin, wynikających z najważniejszych dla poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego dokumentów strategicznych.
W ramach opracowania analitycznego dokonano przeglądu najważniejszych elementów
poszczególnych strategii rozwoju – ich części diagnostycznych, wizji i misji gmin oraz analiz
silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT), a także przyjętych kierunków rozwoju
oraz celów i zadań uwzględnionych w dokumentach strategicznych gmin. Analiza tych strategii była dla Lokalnej Grupy Działania dokumentem rekomendującym podstawy tworzenia
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych obszarów współpracy gminnych społeczności. W analizie wykorzystano gminne
plany rozwoju lokalnego, a także inne opracowania strategiczne. Wnioski ekspertów wypracowywane w trakcie prac analityczno-audytorskich były poddawane dyskusji podczas warsztatów i szkoleń. Stanowiły one materiał programowy do opracowywania ZSROW.

Sankcjonowanie partnerstwa poprzez działania
Przeprowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń i analiz pozwoliło na zgromadzenie materiału do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin i ich
mieszkańców. Wyłonieni na spotkaniach aktywni liderzy lokalni utworzyli 15-osobową grupę
inicjatywną do powołania stowarzyszenia LGD oraz opracowania strategii. Przeprowadzono
zatem 7 spotkań programowo-projektowych, na których przygotowane zostały projekty
dokumentów statutowych dla stowarzyszenia oraz dokumentacji analityczno-programowej
do opracowania strategii. Opracowanie strategii zostało zlecone Małopolskiemu Instytutowi
Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
ZSROW pn. Program Rozwoju Pogórza zawierała charakterystykę Lokalnej Grupy Działania,
charakterystykę obszaru, na którym działa LGD, w tym uwarunkowania: przyrodnicze, kultu-
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rowe, historyczne, społeczne i ekonomiczne. Strategia obejmowała analizę SWOT dla obszaru oraz cele strategiczne, w tym tematy wiodące i określone konkretne zadania do realizacji
w latach 2006-2008. Zawierała również zakres tematyczny i zadaniowy do roku 2013. Strategia
określała sposób i metodologię wykonania zadań w oparciu o partnerstwo sektorowe. Zawierała rezultaty realizacji strategii i wpływ na rozwój obszaru, w tym promocję i informacje
o jej realizacji. Wiązała rozwój tego obszaru jako zintegrowane działania z zakresu rolnictwa
ekologicznego, rzemiosła artystycznego i użytkowego, produktu lokalnego, kreowania marki
pogórzańskiej, turystyki i agroturystyki, kultury, promocji i informacji. ZSROW opracowano
jako dokument, na podstawie którego partnerstwo publiczno-społeczno-gospodarcze stanowi o nowej idei oddolnego podejścia do rozwoju z perspektywy zintegrowanej i aktywnej
społeczności, wybranego do działania obszaru.

Zbudowanie partnerstwa
Idea planowania strategicznego promowana przez instytucje europejskie oparta jest na szerokim partnerstwie lokalnym, wspieranym przez konsultantów zewnętrznych. Zatem tak
istotne stało się pozyskanie możliwie największej liczby informacji od mieszkańców, co nastąpiło w trakcie cyklu szkoleń, warsztatów, a także przeprowadzonych badań społecznych. Co
bardzo istotne, w trakcie konsultacji udało się dotrzeć zarówno do pojedynczych obywateli,
którzy prezentowali swoje prywatne opinie, jak również do przedstawicieli ważniejszych środowisk gmin biorących udział w projekcie:
•

partnerzy publiczni:
»» przedstawiciele władz wykonawczych gmin – burmistrzowie i wójtowie,
»» przedstawiciele władz uchwałodawczych gmin – radni,
»» kierownicy kluczowych wydziałów urzędów gmin,
»» pracownicy urzędów gmin,
»» przedstawiciele jednostek gminnych – przedsiębiorstw komunalnych, szkół, domów
kultury,
»» przedstawiciele innych instytucji publicznych objętych realizacją projektu,

•

partnerzy społeczni:
»» przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na obszarze realizacji
ZSROW,
»» lokalni liderzy,
»» przedstawiciele młodzieży,
»» reprezentacja kobiet poszczególnych gmin,

•

partnerzy gospodarczy:
»» osoby prowadzące działalność gospodarczą,
»» osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne,
»» lokalni rzemieślnicy,
»» reprezentanci rolników.
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W skład powołanego Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju weszli członkowie: 15 osób
grupy inicjatywnej oraz 36 osób z gmin − jako założyciele, którzy reprezentowali 21 podmiotów sektora publicznego oraz 30 podmiotów sektora społeczno-gospodarczego.
LGD przyjęła do realizacji ZSROW jako dokument obowiązujący i uprawniający do aplikowania w Leader+ Schemat II.
Partnerstwo usankcjonowane formalnie, prawnie oraz wyposażone w dokument strategiczny
mogło realizować działania sprzyjające umacnianiu i rozwijaniu partnerstwa dla rozwoju obszaru gmin w nim uczestniczących.
W ramach kolejnego etapu realizacji pilotażu programu Leader+, realizowano ZSROW wprowadzając tym samym nową jakość w tworzeniu perspektywy dla rozwoju Pogórza, a tym
samym przygotowując się do praktyk w partnerstwie realizującym wdrożeniowe projekty
rozwojowe, w tym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013.

Formy działalności
Cykl szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców
gmin Pogórza
Realizacja niniejszego zadania wpisała się w modny w ostatnich latach nurt „społeczeństwa
opartego na wiedzy”. W ramach realizacji projektu „Korzenie przyszłości Pogórza” przeprowadzono szkolenia:
• dla przedsiębiorców i rolników − zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa,
zasady wypełniania wniosków o płatność obszarową, marketing, rozwój grup producenckich, rozwój rolnictwa ekologicznego,
• z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców − racjonalna gospodarka odpadami,
kształtowanie świadomości ekologicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii,
• z zakresu turystyki i agroturystyki − zasady zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej, promocja turystyczna,
• podnoszące umiejętności komputerowe − z zakresu obsługi komputera, wykorzystania
Internetu,
• z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego − zasady zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na działalność organizacji pozarządowych, zasady działania wolontariatu, kształtowanie wśród mieszkańców „miękkich umiejętności”, np. wystąpienia publiczne, negocjacje, komunikacja interpersonalna.
Rolą Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w ramach realizacji niniejszego zadania była:
identyfikacja potrzeb szkoleniowych mieszkańców bazująca na powyższej liście tematów,
poszukiwanie partnerów prowadzących poszczególne tematy szkoleniowe, organizacja kalendarza szkoleń, nabór uczestników oraz techniczna organizacja szkoleń. Zorganizowano
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12 dni szkoleniowych. Podczas szkoleń identyfikowano potrzeby partnerów publicznych,
społecznych i gospodarczych pod kątem planowania rozwoju dla obszaru, gmin, miejscowości i partnerów indywidualnych. Identyfikacja potrzeb rozwojowych pozwoliła na określenie
i planowanie zadań do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013.

Ruchomy Punkt Doradczy dla przedsiębiorców i rolników
Cechą charakterystyczną Ruchomego Punktu Doradczego (RPD) była jego mobilność. Funkcjonował w wyznaczonych dniach we wszystkich gminach z obszaru wdrażania ZSROW. We
wstępnej części realizacji zadania został opracowany harmonogram działalności Punktu.
Harmonogram określał zakres świadczonych usług doradczych oraz konkretne daty spotkań
w poszczególnych gminach. Uwzględniał rzeczywiste potrzeby obywateli pięciu gmin Pogórza. Do prowadzenia doradztwa byli wynajmowani specjaliści od konkretnego zagadnienia.
Potencjalny zakres świadczenia usług doradczo-informacyjnych przedstawiał się następująco:
• dostępne źródła finansowania projektów dla przedsiębiorców i rolników,
• zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
• doradztwo prawne dla przedsiębiorców,
• zasady prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach,
• doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców,
• zasady prowadzenia gospodarstw ekologicznych,
• tworzenie grup producenckich, forów i stowarzyszeń przedsiębiorców,
• prowadzenie i promocja gospodarstwa agroturystycznego,
• rejestracja i promocja produktów lokalnych,
• wypełnianie wniosków o płatność obszarową,
• możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zainteresowani byli obsługiwani na bieżąco. Punkt prowadził ewidencję świadczonych
usług.

„Biesiady Pogórzańskie – odkrywanie tajemnic”
– cykl imprez kulturalno-turystycznych na terenie
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Zorganizowano dziesięć „Biesiad Pogórzańskich”, które były działaniem służącym integracji i logistycznemu rozplanowaniu wydarzeń kulturalnych i turystycznych odbywających się
na terenie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Zrealizowano je na terenie każdej gminy
wchodzącej w skład obszaru. Cieszyły się one dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. Powodowały oddziaływanie na rozwój lokalnej gospodarki oraz aktywizację społeczności, szczególnie że dotychczas wydarzenia te organizowane były bez jakiejkolwiek współpracy pomiędzy gminami i partnerami lokalnymi, bez żadnej wspólnej marki. Członkowie
LGD – Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju – zidentyfikowali podstawowe czynniki, które
umożliwiły poszczególnym wydarzeniom uzyskanie odpowiedniego statusu promocyjnego:
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uzyskanie marki dla wydarzeń kulturalno-turystycznych na obszarze objętym działaniem
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
zintegrowany kalendarz wydarzeń kulturalno-turystycznych zorganizowanych na obszarze LGD,
wspólna promocja i plan marketingowy dla organizowanych imprez.

Ranga wydarzeń oraz ich oddziaływanie na promocję regionu przyczyniła się w znaczny sposób do rozwoju takich gałęzi lokalnej gospodarki jak: agroturystyka, rzemiosło, usługi okołoturystyczne, handel. Wydarzenia te pozwoliły na:
• uatrakcyjnienie turystyczno-kulturowe obszaru,
• zapewnienie efektywnej promocji imprez pod wspólną marką „Biesiada Pogórzańska
– odkrywanie tajemnic”,
• zaangażowanie partnerów zewnętrznych do realizacji wydarzeń kulturalno-turystycznych.
Zaangażowanie partnerów pokazało potencjał społeczny, gospodarczy, kulturowy i turystyczny obszaru. Zaangażowały się Gminne Ośrodki Kultury, szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia kulturalne, rady
sołeckie, miejscowi rzemieślnicy, twórcy ludowi, rzeźbiarze, malarze, miejscowe przedsiębiorstwa, związki producenckie, związki rolników.
Działania informacyjne i promocyjne zrealizowane w ramach ZSROW:
• Folder poświęcony lokalnym walorom przyrodniczym, historycznym oraz ludowym (promocja pogórzańskiego dziedzictwa kulturowego, promocja spędzania wolnego czasu
na terenie LGD, promocja lokalnej bazy turystycznej, promocja atrakcji turystycznych)
– 5 tys. egzemplarzy.
• Mapa turystyczna – materiał promujący lokalną bazę turystyczną, a w szczególności liczne szlaki piesze, ścieżki rowerowe i konne, ścieżki dydaktyczne, miejsca atrakcyjne turystycznie, w tym promocje partnerów, 1,5 tys. egzemplarzy.
• Nagrany i wyemitowany w TVP film promujący lokalne walory turystyczne, przyrodnicze
i kulturowe – 5 odcinków filmu (dla każdej gminy osobno) 10-minutowych, w których pokazano partnerów, ich działalność i zaangażowanie w sprawy rozwoju obszaru.
• Zbiór lokalnych, pogórzańskich legend i podań ludowych wraz ze słownikiem opisującym
pochodzenie historyczne wsi i przysiółków znajdujących się na terenie objętym działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju – 1,5 tys. egzemplarzy.
• Zbiór tradycyjnych, lokalnych przepisów kulinarnych zebranych z obszaru LGD − 1,5 tys.
egzemplarzy.
• Wykonano 38 tablic z mapami obszaru oraz informacjami turystycznymi i ustawiono w 38
wsiach (wszystkich) z obszaru działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Wszystkie formy promocyjne zawarte w niniejszym zadaniu zostały rzetelnie wyłonione jako
materiały, które w sposób efektywny wpłyną na popularyzację obszaru LGD wśród turystów
oraz gości przejeżdżających przez ten region.
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Materiały promocyjne były opracowywane przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
oraz jego partnerów lokalnych, tj.: ośrodki kultury, samorządy lokalne, miejscowe organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia grupy rolników i przedsiębiorców, organizacje turystyczne.
Partnerzy publiczni, społeczni i gospodarczy wzięli udział w zorganizowanych wyjazdach na Targi Agroturystyczne w Krakowie, Międzynarodowe Targi w Poznaniu oraz wizycie
studyjnej w Alta Valtelinie we Włoszech. We wszystkich tych wydarzeniach zaprezentowało
się na stoiskach i wystawach promocyjnych, 56 partnerów z obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Opracowano wspólnie z partnerami pięć koncepcji merytoryczno-technicznych dokumentacji planistycznych dla gmin z aktywnym udziałem partnerów:
• Plan odnowy dla miejscowości Gminy Szerzyny,
• Plan odnowy i rozwój centrów wsi dla miejscowości Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
• Koncepcja architektoniczna i budowlana amfiteatru w Gromniku,
• Projekt boiska sportowego, rozwój centrum wsi Lubcza – Ryglice,
• Projekt ścieżek edukacyjnych łączących kompleks sportowy ze stadionem w Tuchowie.
Dokumentacja była opracowywana z udziałem partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Opracowywanie dokumentacji pozwoliło na zaktywizowanie partnerów, a równocześnie umocnienie ich roli w planowaniu rozwoju
tego obszaru.
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju realizując idee podejścia Leader, w tym partnerstwa
w działaniu, przyjmuje równocześnie na siebie obowiązek prowadzenia stowarzyszenia zgodnie z prawem obowiązującym i normami wynikającymi z przepisów, ustaw, rozporządzeń
i uchwał Unii Europejskiej i Państwa Polskiego dotyczących Lokalnych Grup Działania realizujących strategie rozwoju w granicach obszaru swojego działania.
Powyższe zapisy regulują również zasady rozszerzenia lub zmiany składu LGD Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zgodnie z przyjętym statutem, który stanowi podstawę działania
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Zgodnie z zapisami w statucie Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, jako cel swojego działania wyznaczyło m.in. aktywizowanie i mobilizowanie społeczności lokalnej do działań rozwojowych i równocześnie określiła zasady członkostwa jako dobrowolnego uczestnictwa dla
osób fizycznych i prawnych spełniających warunki, określone obowiązki i zasady członkostwa, jak w Rozdziale III Statutu PSR.
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju chcąc umacniać potencjał rozwojowy obszaru swojego działania, prowadzi w ramach statutowych zapisów aktywizację podmiotów sektora
gospodarczego, społecznego i publicznego do przystępowania, zrzeszania się w stowarzyszeniu. Wszystkim tym podmiotom z obszaru działania PSR, którzy wyrażą i zadeklarują chęć
pracy jako członkowie i partnerzy w stowarzyszeniu, przyjmą zasady jego działania, stowarzyszenie będzie otwarte.
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Przygotowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju rozpoczęto już w okresie realizacji Programu
Rozwoju Pogórza. Prace przygotowawcze zintensyfikowano w maju 2008 roku. Od maja 2008
przeprowadzono:
• spotkanie konsultacyjne zespołu roboczego, walne zebranie członków PSR, warsztaty
analityczno-diagnostyczne (czerwiec),
• spotkanie zarządu z zespołem konsultacyjnym, spotkanie zarządu z partnerami społecznymi (sierpień),
• spotkanie zarządu z partnerami publicznymi i gospodarczymi (wrzesień),
• spotkanie zarządu i rady decyzyjnej, warsztaty dotyczące opracowania ostatecznego
kształtu LSR (październik).
Przeprowadzono dwie warsztatowe sesje strategiczne z członkami Lokalnej Grupy Działania
i jej partnerami, na których opracowano założenia Strategii.
Lokalna Strategia Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju jest realizowana poprzez:
• wdrożenie kompleksowej oferty turystycznej Pogórza, opartej na lokalnych walorach kulturowych oraz przyrodniczych,
• zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców,
• zachowanie walorów środowiska naturalnego Pogórza.
Są to cele o charakterze strategicznym, długim horyzoncie realizacji. Korespondują z celami
Osi 4. Leader, określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
• poprawa jakości życia,
• różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy,
• aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego,
• zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
• polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja,
• poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.
Plan operacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju realizowany jest poprzez przedsięwzięcia. Mają
one postać lokalnych programów, do realizacji których zaproszone są wszystkie podmioty
działające na terenie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Każdy z nich, bez względu
na status, formę prawną, czy też obszar działania może we własnym zakresie przyczyniać się
do realizacji danego przedsięwzięcia, a tym samym celów szczegółowych i ogólnych LSR.
Wpływ partnerów lokalnych jest najsilniejszy poprzez zgłaszanie i realizowanie projektów
w ramach LSR, zgodnie z działaniami:
• różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
• tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
• odnowa i rozwój wsi,
• małe projekty,
• funkcjonowanie LGD – nabywanie umiejętności i aktywizacja,
• wdrażanie projektów współpracy.
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Perspektywy na przyszłość
Wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w rozwoju obszarów wiejskich we
współpracy partnerskiej pozwala na zdefiniowanie perspektywy rozwoju na przyszłość.
• W sektorze publicznym konieczne jest nowe spojrzenie na inicjatywy oddolne, wzmocnienie konsultacji społecznych i debat publicznych dotyczących programowania rozwoju. Ponadto sektor publiczny powinien mieć dobre, jasne i czytelne umocowania prawne
do realizacji projektów z sektorem gospodarczym, a szczególnie sektorem społecznym.
• W sektorze społecznym konieczne jest zastosowanie umocnień formalno-prawnych
do realizacji projektów rozwojowych, w tym przedsięwzięć o charakterze kulturowym,
ekologicznym i społecznym.
• W sektorze gospodarczym, aby mógł wprowadzać nowe i innowacyjne rozwiązania
gospodarcze, a tym samym stymulować rozwój, konieczne są usprawniające działania
i umocowania formalno-prawne. Te działania winny zmierzać do ułatwiania realizacji
przedsięwzięć gospodarczych i podejmowania działalności rozumianych jako jedno-,
dwuosobowe czy rodzinne firmy.
Jakiekolwiek projekty rozwojowe uzależnione są w większości od mobilności formalnej, proceduralnej i prawnej poszczególnych sektorów. Rozwój obszarów wiejskich nie może oznaczać tylko i wyłącznie budowy centrów wsi i ich oprzyrządowania. Rozwój obszarów wiejskich,
czyli rozwój owych centrów powinien być stymulowany poprzez aktywność i inicjatywność
społeczną i gospodarczą. Zatem jakiekolwiek budowanie przyszłości w ujęciu partnerstwa
publiczno-społeczno-gospodarczego uzależnione jest od uwarunkowań, tylko i wyłącznie
od ich możliwości jasnego, czytelnego, sprawnego i partnerskiego systemu administracyjnego i prawnego − polskiego i Unii Europejskiej.

Centrum Integracji Społecznej
w Wieprzu
Autor: Witold Ekielski

Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Wieprzu
Wieprz 424, 34-122 Wieprz
tel.: 33 843 66 30
e-mail: ciswieprz@interia.pl
www.cis.wieprz.pl

Wprowadzenie
Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest wyspecjalizowaną instytucją oferującą pomoc osobom już wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem. CIS w Wieprzu rozpoczął działalność
w styczniu 2010 roku i był odpowiedzią na niekorzystne zmiany na rynku pracy w całym powiecie wadowickim, którego Wieprz jest jedną z 10 gmin.
Począwszy od września 2008 roku w wyniku postępującego spowolnienia gospodarczego
sytuacja na rynku pracy w powiecie wadowickim pogarszała się. Na koniec 2008 roku spadło
zatrudnienie w powiecie o ok. 2000 osób, na koniec marca 2009 bezrobocie ogółem wzrosło
z poziomu 5005 bezrobotnych o 19% do poziomu 5967 na koniec marca 2009. Warto przy tym
zauważyć, że choć liczba bezrobotnych ogółem wzrosła o 965 osób, to tylko 82 osoby, tj. 15%
nowych bezrobotnych stanowiły kobiety. Efektem tego był spadek feminizacji bezrobocia
we wspomnianym okresie z 62% na koniec I kwartału 2008 roku do poziomu 54% na koniec
I kwartału 2009 roku. Wieprz nie był na tle powiatu wadowickiego gminą wyjątkową pod
tym względem. Spadający poziom feminizacji bezrobocia był zjawiskiem obecnym w całym
powiecie, czego przejawem był fakt, że w okresie marzec 2008 – marzec 2009 wzrostowi bezrobocia ogółem we wszystkich 10 gminach powiatu wadowickiego towarzyszył spadek liczby
bezrobotnych kobiet aż w 3 gminach. Innym przejawem wspomnianej tendencji w Powiecie
Wadowickim był fakt, że liczba kobiet bezrobotnych wzrosła szybciej niż bezrobotnych mężczyzn wyłącznie w jednej gminie. Wspomniane dane w sposób wymierny pokazały pierwszy
problem rynku pracy w Gminie Wieprz, tj. narastający problem bezrobocia wśród mężczyzn.
Kolejnym problemem, który obnażyła diagnoza rynku pracy przed powołaniem CIS to sytuacja osób młodych, które najczęściej cechował krótki staż. W okresie marzec 2008 – marzec
2009 odsetek bezrobotnych w wieku 18-34 zwiększył się o 7 pkt. proc. do poziomu 52%. Coraz
młodszy wiek bezrobotnych był spójny z dynamiką odsetka osób o stażu nie dłuższym niż
5 lat, który z 31% ogółu bezrobotnych na koniec marca 2008 wzrósł do poziomu 36% na koniec marca 2009 roku.
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Ostatnim problemem, który zdecydował o konieczności powołania CIS był gwałtownie spadający odsetek wychodzenia z bezrobocia przez osoby długotrwale bezrobotne. Na koniec
marca 2009 tylko 14% osób długotrwale bezrobotnych – mieszkańców Wieprza podjęło pracę, podczas gdy na koniec marca 2008 odsetek ten wyniósł 39%.
Wyżej opisane problemy rynku pracy w Gminie Wieprz z lat 2008-2009, tj.:
• narastający problem bezrobotnych mężczyzn,
• narastające bezrobocie osób w wieku 18-34,
• malejący odsetek podejmowania zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne
spowodowały, że Wójt Gminy Wieprz – Pani Małgorzata Chrapek podjęła decyzje o utworzeniu Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego jako gospodarstwo pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Wieprzu.
Wobec zmian w Ustawie o finansach publicznych, na przełomie lat 2010 i 2011 CIS został przekształcony i od stycznia 2011 roku jest prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”.

Działalność CIS w Wieprzu
W latach 2006-2008 w Gminie Wieprz realizowany był projekt „Akademia Przedsiębiorczości
– Rozwój Alternatywnych Form Zatrudnienia” realizowany w ramach IW EQUAL. Realizatorem
zadań Gminy Wieprz w tym projekcie było wspomniane Stowarzyszenie „Nadzieja”. W ramach
tegoż projektu wykształcono i zatrudniono między innymi dwóch Trenerów Zatrudnienia
Wspieranego oraz Managera Społecznego. Te trzy osoby na co dzień pracując w jednym pokoju stworzyły zgrany, świetnie funkcjonujący zespół liderów lokalnych, do których z czasem
dołączył specjalista ds. finansowania projektów. Zespół ten stał się trzonem powstałego Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu.
Wobec zdiagnozowanych problemów rynku pracy powołany CIS dla mężczyzn przewidywał
możliwość reintegracji zawodowej w formie zajęć w grupie remontowo-budowlanej, z myślą
o osobach młodych i ich reintegracji zawodowej oferował warsztat „pogotowie komputerowe”, a dla bezrobotnych kobiet, które nadal stanowiły ponad połowę bezrobotnych, proponował zajęcia reintegracji zawodowej w warsztacie wytwarzającym wyroby z wikliny.
Centrum Integracji Społecznej pomaga każdemu uczestnikowi CIS na pięć sposobów:
1. Dając możliwość na zdobycie wiedzy, której posiadanie zwiększa szansę na zatrudnienie
na otwartym rynku pracy,
2. Dając możliwość na zdobycie doświadczenia którego posiadanie zwiększa szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy,
3. Dając możliwość na wykształcenie cech miękkich tj.zachowań, nawyków, umiejętności współpracy w grupie itp., które zwiększają szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy,
4. Wspierając działania związane z poszukiwaniem pracy przez uczestnika CIS i jej późniejszym utrzymaniem,
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5. Pośrednicząc w wypłacaniu co miesiąc świadczenia integracyjnego w wysokości zasiłku
dla bezrobotnych, które przysługuje uczestnikom zajęć CIS.
Dokonując pewnego uproszczenia można stwierdzić, że Centrum Integracji Społecznej to przedsiębiorstwo społeczne, które zatrudnia na mocy Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w warsztatach CIS osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem. Osoby – uczestnicy
CIS „pracują” codziennie przez co najmniej sześć godzin, a ich praca jest zorganizowana w taki
sposób, by pod okiem instruktora zawodu mogli nauczyć się wykonywania pracy i zdobyć doświadczenie. CIS musi także dla swoich uczestników prowadzić zajęcia dopasowane do ich problemów „miękkich”, wśród których najczęściej pojawiają się takie problemy jak: alkoholizm i inne
nawyki, problemy z samooceną, brak pewności siebie, niski poziom aktywności i brak inicjatywy,
bezradność wyuczona, brak systematyczności i determinacji w dążeniu do celu, nieumiejętność
współpracy w grupie, wyolbrzymianie problemów do tego stopnia, że w mniemaniu tychże osób
uniemożliwiają one bycie aktywnym lub aktywizowanie siebie.

Podmioty współpracujące
O możliwościach jakie oferuje CIS decyduje nie tylko odpowiednie wyposażenie biura i warsztatów CIS, baza lokalowa, zespół i skład pracowników CIS, ale także współpraca Centrum z innymi podmiotami.
Najważniejszym współpracownikiem CIS w Wieprzu jest :
Gmina Wieprz,
Urząd Gminy Wieprz
Wieprz 217, 34-122 Wieprz
tel.: 33 875 51 89, e-mail: sekretariat@wieprz.eu
www.wieprz.pl
Pod koniec 2010 roku zmiana w Ustawie o finansach publicznych wymusiła przekształcenie
CIS w Wieprzu w instytucję prowadzoną przez organizację pozarządową. Właśnie dlatego
Gmina Wieprz ogłosiła konkurs na prowadzenie CIS i realizowanie projektu finansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 7.2.1. PO KL, który zakładał realizację
działań przez CIS. Konkurs został przeprowadzony, w trybie o którym mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W wyniku tak przeprowadzonego konkursu status CIS i status realizatora projektu został powierzony Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu.
W II połowie 2011 roku CIS w Wieprzu był także Partnerem Gminy realizującym wspólnie zadanie wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podstawą takiej współpracy
była umowa partnerska, a jej celem zdobycie kwalifikacji przez 7 osób z warsztatu budowlanego, tak by mogły w 2012 roku w ramach robót publicznych wyremontować mieszkanie
chronione i lokal socjalny do dyspozycji GOPS w Wieprzu. Z początkiem stycznia 2012 roku
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Stowarzyszenie „Nadzieja” prowadzące CIS wspólnie z Gminą opracowały projekt zakładający
pilotażowe wdrażanie standardów CIS.
Instytucją, z którą współpraca dla CIS ma znaczenie krytyczne jest:
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
ul. Adama Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice
tel.: 33 873 71 00, e-mail: upwadowice@gmail.com
www.up.wadowice.pl
Formalną podstawą współpracy CIS z Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Dzięki tej współpracy możliwe jest wypłacanie świadczenia integracyjnego co miesiąc uczestnikom CIS.
Podczas prowadzenia swojej działalności dla CIS bardzo ważną instytucją był:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
Wieprz 424, 34-122 Wieprz
tel.: 33 875 54 15, e-mail: gopswieprz@poczta.onet.pl
Współpraca z GOPS w Wieprzu wynika z obowiązków nakładanych na CIS podczas rekrutacji
do CIS. Współpraca ta polega na zaopiniowaniu i skierowaniu chcącej uczestniczyć w zajęciach CIS. Inną formą współpracy jest wymiana informacji pomiędzy GOPS a CIS na temat
sytuacji uczestnika CIS, jego problemów, sytuacji rodzinnej i doboru form pomocy.
Współpraca z powyższymi instytucjami miała charakter merytoryczny. Stowarzyszenie „Nadzieja” prowadzące CIS chcąc pozyskać wsparcie finansowe na swoją działalność współpracowało ponadto z następującymi instytucjami:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
www.wup-krakow.pl
Podstawą współpracy była umowa, na podstawie której Stowarzyszenie „Nadzieja” zostało realizatorem projektu, który pierwotnie miała realizować Gmina Wieprz. Projekt nosił nazwę „Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu” i był finansowany w ramach Działania 7.2.1 PO KL.
Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa 42 osób z powiatu wadowickiego.
Centrum Integracji Społecznej jako partner Gminy Wieprz realizowało zadanie wspólne
wspierane przez:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
tel.: 22 661 12 98
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Stowarzyszenie „Nadzieja” prowadzące CIS podpisało umowę partnerską z Gminą Wieprz
i ona była dokumentem regulującym zasady współpracy z Gminą podczas realizacji zadania,
którego Gmina była liderem. Celem zadania była reintegracja zawodowa i społeczna 7 osób
w warsztacie budowlano-remontowym przeprowadzona w taki sposób, by w roku 2012
Stowarzyszenie „Nadzieja” wspólnie z Gminą mogły zrealizować roboty publiczne, których
efektem będzie remont dwóch budynków gminy i przystosowanie ich do funkcji mieszkania
chronionego i lokalu socjalnego.
CIS prowadząc swoją działalność współpracował także z lokalnymi instytucjami, świadczącymi usługi publiczne, tj. szkołami, ośrodkiem zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wieprzu
oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, na rzecz których świadczył usługi remontowo-budowlane, informatyczne oraz którym nieodpłatnie przekazał wytworzone przez uczestników warsztatu wikliniarskiego produkty w wikliny.
Podstawą współpracy była umowa ustna regulująca zakres prac, które CIS miał wykonać
oraz termin wykonania. Uzgodnienie takie w przypadku wykonywania robót budowlanych regulowało jakie materiały i w jakiej ilości zakupuje CIS a jakie zlecający. Celem takiej współpracy
było stworzenie możliwości uczestnikom CIS do nauczenia się praktycznej nauki zawodu.
W latach 2006-2008 Gmina Wieprz była Partnerem w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości Rozwój Alternatywnych Form Zatrudnienia” finansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL. Realizacja tego projektu nie tylko przełożyła
się na rezultaty osiągnięte w ramach projektu, ale także oddziaływała na sytuację w Gminie
Wieprz długo po jego zakończeniu.
Wyniki osiągnięte w ramach projektu robiły wrażenie. Ponad 30 osób spośród bezrobotnych
powróciło na rynek pracy, podjęcie przez nie zatrudnienia przełożyło się na spadek zasiłków
z tytułu bezrobocia lub ubóstwa. Ponadto każda z osób, która podjęła zatrudnienie płaciła
podatek dochodowy, którego trzecia część zasila budżet Gminy, także w ramach wspomnianego projektu został wyremontowany dawny ośrodek zdrowia, co także w sposób wymierny
można było wskazać jako korzyść z realizacji projektu.
W związku z powstaniem CIS w Wieprzu realizacja wyżej wspomnianego projektu miała jeszcze jedną korzyść o znaczeniu krytycznym. W wyniku realizacji wspomnianego projektu powstał świetnie funkcjonujący zespół, który tworzyło początkowo dwóch Trenerów Zatrudnienia Wspieranego oraz Manager Społeczny zastąpiony później przez inną osobę specjalizującą
się w finansowaniu projektów i ich realizacji.
Zgodnie z powyższym można powiedzieć, że powstanie CIS było możliwe dzięki działającym
wspólnie liderom lokalnym, którzy dotarli się w czasie projektu „Akademia Przedsiębiorczości…”, którzy dla swojej inicjatywy, jaką było założenie CIS w Wieprzu trafili na ufającego, rozumiejącego wagę pomocy wykluczonym, otwartego na nowe rozwiązania sprzymierzeńca
i przyjaciela w osobie Wójta Gminy Pani Małgorzaty Chrapek. Okolicznością, która sprzyjała
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decyzji o powołaniu CIS przez Wójta Gminy było także uzyskanie dofinansowania w wysokości 1 065 622 zł, dzięki któremu możliwe było wyposażenie i sfinansowanie działalności CIS
przez pierwsze dwa lata jego funkcjonowania.

Geneza powstania CIS w Wieprzu
Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2010 roku
jako gospodarstwo pomocnicze. Zmiany wprowadzone do Ustawy o finansach publicznych
zmusiły GOPS w Wieprzu do likwidacji gospodarstwa pomocniczego, jakim był CIS i powierzenia statusu i funkcji realizatora projektu organizacji pozarządowej. Obie te funkcje zostały
powierzone Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”, które jako jedyne złożyło ofertę do konkursu ogłoszonego przez Gminę, w trybie o którym mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podzas takiego działania doszło do bardzo ciekawej i nietypowej sytuacji, w której jednostka
samorządu terytorialnego uzyskała dofinansowanie na realizację projektu i powierzyła jego
realizację organizacji pozarządowej.
Inną rzeczą ważną w kontekście współpracy Gminy Wieprz z organizacjami jest decyzja Pani
Wójt Małgorzaty Chrapek o formie, którą wybrała jako najlepszą dla prowadzenia CIS do 2014
roku. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych możliwe było bowiem przekształcenie gospodarstwa pomocniczego GOPS w jednostkę budżetową lub samorządowy
zakład budżetowy.
Jednym z częstszych powodów pozostawania bez pracy jest brak kwalifikacji. Właśnie dlatego
każdy CIS prowadzi warsztaty reintegracji zawodowej, gdzie uczestnik CIS może pod okiem
instruktora zawodu zdobyć kwalifikacje, które zwiększą jego szanse na zdobycie pracy.
Podczas prac nad ustawą o zatrudnieniu socjalnym, która definiuje czym jest Centrum Integracji Społecznej przewidziano, że CIS prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.
Taka formuła sprawia, że choć CIS nie przynosi zysku, to jednak funkcjonuje na zasadach podobnych do tych, na jakich działa normalna firma, a uczestnicy CIS wykonują prace lub produkty, które są sprzedawane.
Niestety w myśl wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, sprzedaż takich usług
choć jest możliwa to jednak traktowana jest jako przychód projektu i pociąga za sobą konsekwencje w postaci nakazu zwrotu środków w wysokości tego przychodu. Sytuacja taka
zmusza każdy CIS do współpracy z instytucjami, które nie działają dla zysku (wykonanie nieodpłatnie pracy lub przekazanie produktów sfinansowanych ze środków publicznych jest
niedozwoloną pomocą publiczną) i wykonania działając w porozumieniu z nimi prac lub produktów nieodpłatnie. Właśnie dlatego rozpoczęcie działalności CIS w ramach Stowarzyszenia
„Nadzieja” było także początkiem współpracy CIS z instytucjami podlegającymi Urzędowi
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Gminy Wieprz takimi jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Zespoły Szkolno-Przedszkolne.
To także bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ CIS przyuczając swoich uczestników warsztatu
remontowo-budowlanego kupował materiały budowlane takie jak cement, płyty gipsowokartonowe, narzędzia budowlane i używane do prac remontowo-wykończeniowych ze środków PO KL jako materiały szkoleniowe, po czym działając w porozumieniu na przykład ze
szkołą wykonywał remont łazienki szkolnej. Dzięki takiej współpracy wszyscy byli usatysfakcjonowani. Szkoła miała za darmo wyremontowaną łazienkę, a CIS miał możliwość nauczenia
uczestników warsztatu remontowo budowlanego wykonywania takich prac jak kładzenie fliz
lub malowanie w warunkach, w jakich przyjdzie im pracować, gdy podejmą zatrudnienie.

Szczegóły współpracy z partnerami
Na osobny akapit zasługuje opis współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Współpraca ta realizowana była na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich była współpraca,
której celem było stworzenie warunków do zdobycia kwalifikacji przez uczestników warsztatu remontowo-budowlanego podczas wykonywania robót w miejscach udostępnionych
w siedzibie GOPS. Drugą płaszczyzną współpracy były wszystkie działania, których celem
było stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa w CIS poprzez:
• Opiniowanie osób, które ubiegają się o udział w zajęciach CIS. Działanie to jest wymogiem
ustawowym określającym sposób rekrutowania do CIS.
• Wymianę informacji o uczestniku CIS w wymiarze, na który pozwala na to ustawa o ochronie danych osobowych, tak by możliwe było stworzenie optymalnego Indywidualnego
Programu Zatrudnienia Socjalnego.
• Doradztwie poprzedzającym podjęcie kluczowej dla udziału uczestnika decyzji przez Kierownictwo CIS.
• Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uczestników CIS.
To co jest zarówno mocną stroną jak i słabością współpracy CIS z Ośrodkiem Pomocy Społecznej to nieformalny charakter tej współpracy. O ile wymóg wydania opinii przez Ośrodek Pomocy Społecznej podczas rekrutacji opisany jest w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, to jednak
kwestia ubezpieczenia zdrowotnego przez OPS nie jest uregulowana w sposób jednoznaczny
i znane są przypadki w Polsce (w innych Gminach niż Wieprz), gdzie Ośrodki Pomocy Społecznej
toczą spór z lokalnym CIS-em o to, czy OPS winien ubezpieczyć uczestnika CIS. Także współpraca polegająca na wymianie informacji o uczestniku CIS, który ma swoją „historię” w Ośrodku
Pomocy Społecznej zależy od dobrej woli zarządzających lokalnym CIS-em oraz OPS-em.
Instytucją szczególnie ważną podczas prowadzenia działalności przez CIS w Wieprzu był Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. CIS oprócz warsztatów reintegracji zawodowej, wsparcia
będącego reintegracją społeczną (szkolenia miękkie, psycholog, pracownik socjalny, doradca
zawodowy, Trener Zatrudnienia Wspieranego) wypłaca swoim uczestnikom świadczenie integracyjne. Świadczenie, integracyjne finansowane jest z Funduszu Pracy i choć ma formę
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świadczenia to jednak w odczuciu uczestników CIS jest ono pensją za uczestnictwo w zajęciach, które odbierają jako zatrudnienie w firmie wykonującej roboty budowlane, produkującej wyroby z wikliny lub tworzącej strony internetowe, a potem administrującej nimi.
Co miesiąc w pierwszych dniach miesiąca CIS składa do PUP-u wniosek o zaliczkę na wypłacenie świadczeń socjalnych, wraz z załącznikami takimi jak:
• rozliczenie środków,
• oświadczenie, że osoby wykazane w wniosku są objęte programem zatrudnienia socjalnego,
• oświadczenie, że w danym miesiącu osoby, którym będzie wypłacone świadczenie kwalifikowały się do uczestnictwa w CIS,
• kopie robocze ZUS-ów i listy płac,
• listy obecności oraz zwolnienia lekarskie.
Dzięki przekazywanej zaliczce uczestnicy CIS otrzymują 10. dnia każdego miesiąca świadczenia wraz ze składkami. Następnie w ciągu 4-5 dni składane jest do PUP-u rozliczenie składek
z takimi samymi załącznikami jak na początku miesiąca.
By prowadzić działalność, każda organizacja musi dysponować zasobami adekwatnymi do rodzaju tej działalności i jej wielkości. Stowarzyszenie „Nadzieja”, kiedy rozpoczynało prowadzenie CIS dysponowało zespołem specjalistów posiadającym doświadczenie wyniesione
z projektu realizowanego w ramach IW EQUAL oraz specjalistą ds. zarządzania projektami,
którego umiejętności potwierdzał dyplom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
projektami, które odbył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Najmocniejszą stroną Stowarzyszenia byli ludzie, a największą szansą zaufanie i przychylność Pani Wójt Gminy Małgorzaty Chrapek dla działań z zakresu ekonomii społecznej.
Sukces, który się wydarzył w Gminie Wieprz stał się faktem, ponieważ:
• Istniał zespół lokalnych liderów ufających sobie, zespół ludzi, którzy codziennie przez ponad 2 lata pracowali ze sobą i nie zawiedli siebie wzajemnie, zespół ludzi z inicjatywą,
który kilka podjętych przez siebie inicjatyw zakończył sukcesem, który scementował ich
współpracę.
• Wyżej opisany zespół natrafiając na problemy zawsze mógł liczyć na pomoc i wsparcie
Wójta Gminy. Wsparcie to miało bardzo różny charakter począwszy od wsparcia finansowego, poprzez delegowanie do podjętych przez zespół liderów inicjatyw specjalistów
na co dzień związanych z Urzędem Gminy, skończywszy na poszukiwaniu rozwiązań takich
problemów jak brak lokalu do prowadzenia działalności zbieżnej z zadaniami Gminy.
Wójt Gminy takiej jak Wieprz liczącej 12 tys. mieszkańców w sześciu sołectwach jest osobą,
która może być wielkim wsparciem dla podejmowanych inicjatyw przez mieszkańców gminy.
Mieszkańców, którzy choć często tak jak w Wieprzu posiadali i posiadają wielki zapał do działania, to nie zawsze dysponują lokalem do prowadzenia działalności, sprzętem biurowym potrzebnym w każdym biurze, takim jak komputer, fax, ksero lub choćby adekwatnymi do podejmowanej inicjatywy finansami.
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W Gminie Wieprz lokalni liderzy gotowi do działania znaleźli wsparcie w osobie Wójta. Dzięki
wynajęciu lokalu przez Gminę Stowarzyszeniu, dzięki zielonemu światłu dla inicjatyw, jaką
było napisanie projektu „Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu” złożonemu przez
Gminę na ogłoszony konkurs oraz późniejszemu zleceniu jego realizacji organizacji pozarządowej dziś działa CIS prowadzony przez Stowarzyszenie, które w roku 2011 co trzecią osobę
przywróciło na otwarty rynek pracy.
Sukces Wieprza można replikować w innych miejscach. By jednak to się udało, konieczne jest
spełnienie wszystkich poniższych warunków:
• Zostaje zbudowany zespół z osób, które wierzą, że podejmowane przez nich inicjatywy pomimo problemów, które zawsze pojawiają się w trakcie realizacji uda się zakończyć sukcesem.
• Budując zespół zwrócono uwagę na dobór osób do funkcji w zespole, jakie mają pełnić.
W Wieprzu początkowo zespół tworzył wizjoner, który wymyślał inicjatywy, kolejną osobą
był motywator, który od razu pytał „kiedy zaczynamy”, trzecią osobą był realista, który porywającej się do działania dwójce mówił „poczekajcie i zejdźcie trochę na ziemię. Przemyślmy
to i zaplanujmy”. Do tego zespołu dołączył po zakończeniu EQUAL-a specjalista ds. projektów,
którego rolą było zdobywanie pieniędzy na wymyślane inicjatywy
• Budując zespół ważne jest także, by zespół tworzyły osoby, które mają wspólny cel, w imię
którego chcą razem działać – cel, który ich jednoczy. Warte podkreślenia jest także to, że
szczególnie cementuje zespół sukces, jakim jest wspólne zrobienie tego, co dla wszystkich
było ważne.
• Każdy zespół, niewiadomo nawet jak bardzo zmotywowany i jak bardzo dobrze dobrany wg
ról, jeśli nie potrafi osiągnąć celu i swojego działania sukcesem, dla którego podejmuje wysiłek, prędzej czy później rozpadnie się. Właśnie dlatego szczególnie ważne jest, by w Gminach
liczących nie więcej niż kilkanaście tysięcy mieszkańców zespół mógł liczyć na pomoc Wójta
lub Burmistrza.
Tak jak zaznaczyłem replikowanie sukcesu Wieprza jest możliwe wyłącznie o ile zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki. Wszystkie bez wyjątku. To nie łatwe, polecam jednak spojrzeć na poniższą listę rezultatów osiągniętych tylko w 2011 roku dzięki CIS i jego współpracy
z Gminą Wieprz, jednostkami podlegającymi Gminie Wieprz oraz z lokalnymi organizacjami:
Podczas działającego w ramach CIS warsztatu komputerowego uczestnicy CIS nieodpłatnie
na zasadach współpracy:
• zmodernizowali stronę internetową Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu,
• pracowali nad stroną internetową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu,
• pracowali nad stroną internetową dla Biblioteki Gminnej w Wieprzu,
• pracowali nad stroną internetową dla Punktu Konsultacyjnego ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych w Wieprzu.
Podczas działającego w ramach CIS warsztatu wikliniarskiego uczestniczki CIS wykonywały
różnego rodzaju koszyki, kosze na pranie, drobne meble, gazetniki oraz ozdoby na ścianę,
które później zostały nieodpłatnie na zasadzie porozumień o współpracy przekazane:
• Kołom Gospodyń Wiejskich działającym w Gminie Wieprz,
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Wiejskim Domom Kultury działającym w Gminie Wieprz,
Ochotniczej Straży Pożarnej we Frydrychowicach,
Zespołom Szkolno-Przedszkolnym działającym w Gminie Wieprz.

Częstym problemem w rozmowach z radnymi gminy (na szczęście nie z Gminy Wieprz) albo
wójtami, burmistrzami i prezydentami jest brak ich przychylności dla przekazania środków
na reintegrację wykluczonych. Szczególnie im właśnie dedykuję poniższą listę prac, które wykonali uczestnicy warsztatu budowlanego CIS.
W sołectwie Wieprz:
1. Wykonano remont archiwum w Ośrodku Zdrowia w Wieprzu.
2. Położono kostkę brukową przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wieprzu.
3. Wykonano wylewki oraz zakupiono i położono flizy w przedszkolu w Wieprzu.
4. Wykonano wylewki w piwnicach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
5. Pomalowano i zakupiono niezbędne materiały do malowania praktycznie wszystkich pomieszczeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
6. Zakupiono i ułożono płytki wewnątrz i na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
7. Zakupiono i ułożono kostkę brukową przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieprzu.
W sołectwie Frydrychowice:
1. Ułożono kostkę brukową przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym we Frydrychowicach.
2. Wyplantowano ziemię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydrychowicach.
3. Dokonano poprawek ogrodzenia placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we
Frydrychowicach, oraz wykonano prace konserwujące.
4. Ułożono kostkę brukową przy Ośrodku Zdrowia we Frydrychowicach.
5. Wyplantowano ziemię przy Ośrodku Zdrowia we Frydrychowicach.
6. Ułożono krawężniki w Ośrodku Zdrowia we Frydrychowicach.
W sołectwie Gierałtowice:
1. Wykonano remont budynku Klubu Sportowego w Gierałtowicach (położono panele, płytki,
pomalowano ściany).
2. Wykonano ogrodzenie boiska przy Klubie Sportowym w Gierałtowicach.
3. Ułożono kostkę brukową przy Klubie Sportowym w Gierałtowicach.
W sołectwie Nidek:
1. Przystosowano pomieszczenia w budynku byłego przedszkola na mieszkanie chronione.
Prace w budynku polegały na ułożeniu płytek, wykonaniu kanalizacji, szpachlowaniu,
późniejszym malowaniu ścian oraz wyremontowaniu łazienki.
2. Wykonano remont mieszkania socjalnego w budynku byłego przedszkola.
W latach 2010-2011 Centrum Integracji Społecznej realizując dwa projekty tylko na materiały
budowlane i potrzebne do nauki zawodu budowlanego narzędzia wydało ponad 150 000 zł.
Dzięki tym narzędziom i materiałom współpracując z Gminą Wieprz, jej jednostkami i organizacjami pozarządowymi z jednej strony stworzyliśmy możliwość praktycznej nauki zawodu,
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a z drugiej strony pozostawiliśmy po sobie zmienione wyremontowane miejsca, gdzie nasi
uczestnicy grupy budowlanej się uczyli.
Zlecając roboty budowlane, w których uczestniczy 7 osób, pracujących przez dwa lata codziennie po 8 godzin, płacąc im tylko 20 zł za godzinę pracy na osobę otrzymamy równanie:
7 osób x 20 dni roboczych x 8 godzin x 23 miesiące x 20 zł brutto (umowa zlecenie obejmuje
także składki) = 515 200,00 zł
Gmina Wieprz w ciągu dwóch lat przekazała CIS kwotę ok. 130 000 zł. Tylko grupa budowlano-remontowa odwdzięczyła się „pracą” i materiałami o wartości ponad 660 000 zł. To jest
o wartości ponad pięć razy wyższej niż przekazane środki CIS.
Warto podjąć wysiłek w imię współpracy, której efektem jest powstanie Centrum Integracji
Społecznej w gminie. Warto współpracować z CIS. To się po prostu opłaca. Nie tylko dlatego,
że tworzy się miejsce, które co trzecią osobę wykluczoną przywraca na otwarty rynek pracy.

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna „Gorliczanin”
Autorzy: Klaudia Smaczniak, Adam Polak

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin”
ul. Słoneczna 11, 38-800 Gorlice
tel. 18 352 46 77, 793 879 710
e-mail: gorliczanin.gorlice@interia.pl
www.gorliczanin.gorlice.pl

Geneza powstania
Inicjatywa utworzenia spółdzielni socjalnej w Gorlicach wyszła w 2006 roku od ówczesnego
zastępcy burmistrza miasta Andrzeja Orchela oraz kierownika Gminnego Centrum Informacji w Gorlicach Bogusława Kamińskiego. To oni zdobyli wiadomości o powstaniu pierwszych
w Polsce spółdzielni socjalnych. Pragnąc zaszczepić tę ideę na terenie Gorlic zaprosili na oficjalne spotkanie prezesów dwóch istniejących już spółdzielni socjalnych w Polsce. Spotkanie
to było nagrywane przez Regionalną Telewizję Gorlicką. Konsekwencją tego zdarzenia było
powstanie grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej.
Spotkania tej grupy rozpoczęły się w lutym 2006 roku. Niektórzy ludzie rezygnowali, a na ich
miejsce pojawiały się nowe twarze. Bardzo wiele pomógł ówczesny kierownik GCI Bogusław
Kamiński. Grupa inicjatywna niejednokrotnie spotykała się z przedstawicielami samorządów lokalnych, z dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy. W czerwcu 2006 roku ustabilizowana już grupa
inicjatywna odbyła szkolenie z zakresu „Zakładanie i działalność spółdzielni socjalnych”. Niedługo po tym szkoleniu odbyło się Zebranie Założycielskie, w czasie którego został wybrany Zarząd
Spółdzielni oraz został podpisany opracowany wcześniej statut i została przyjęta nazwa Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin”. Oczywiście przygotowane zostały wszystkie
niezbędne dokumenty do rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wielokrotne
spotkania i rozmowy Zarządu z członkami Rady Miasta Gorlice zaowocowały otrzymaniem dla
spółdzielni poręczeniem Urzędu Miejskiego w Gorlicach, na dotacje otrzymane z Powiatowego
Urzędu Pracy. Wreszcie w dniu 31.08.2006 roku spółdzielnia otrzymała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i mogła rozpocząć działalność. Zatrudnienie na spółdzielczą umowę o pracę
w 2006 roku miało pięciu członków spółdzielni − czyli niezbędne minimum.
Od początku działalności zamiarem Zarządu były nie tylko prace porządkowe, remontowo-budowlane, pielęgnacja terenów zieleni, ale również prowadzenie działalności szkoleniowej.
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Pierwszy przyjazną dłoń wyciągnął wójt Gminy Lipinki Pan Czesław Rakoczy, który odważnie
zlecił spółdzielni remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Wójtowa. Drugie duże zlecenie, również w 2006 roku, spółdzielnia otrzymała od Burmistrza Biecza.
Zlecenie to dotyczyło pierwszego etapu remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej
w Bieczu. Od tamtej pory spółdzielnia „Gorliczanin” zaczęła się specjalizować w remontach
cmentarzy wojennych z I wojny światowej, których w samym powiecie gorlickim jest prawie
100. Nie są to proste i łatwe prace, ponieważ wszystkie te działania prowadzone są pod kontrolą i nadzorem konserwatorów zabytków. Spółdzielnia „Gorliczanin” wywiązała się z tych
prac uzyskując bardzo dobre referencje. Dzięki temu w następnych latach wykonywane były
remonty cmentarzy w Gminie Sękowa oraz w Mieście Gorlice. W 2010 roku „Gorliczanin” wykonywał następny etap prac na cmentarzu wojennym w Bieczu. Do chwili obecnej Spółdzielnia prowadziła remonty cmentarzy wojennych z I wojny światowej w miejscowościach: Krzywa, Rozdziele, Bednarka, Wójtowa, Biecz i Gorlice.
Trzeba tutaj podkreślić bardzo życzliwe nastawienie wójtów kilku gmin powiatu gorlickiego.
Dzięki wójtom gminy: Lipinki, Biecz, Sękowa oraz gminy Gorlice spółdzielnia nasza otrzymywała zlecenia robót, które pozwalały na utrzymanie i rozwój.
Nie można pominąć bardzo dużej życzliwości starosty gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza, który w niejednym przypadku podawał nam pomocną dłoń. Od samego początku –
jeszcze w trakcie powstawania spółdzielni – okazywał nam swoją sympatię.
Pielęgnacja terenów zieleni rozwijała się stopniowo. Początkowo były to zlecenia pojedyncze,
dotyczące jednorazowego wykaszania terenów zieleni. Były to zlecenia z Urzędu Miasta Gorlice oraz jednej spółdzielni mieszkaniowej. Solidność i szybkość wykonania tych prac zaowocowała podpisaniem stałej umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową MARIAMPOL w Gorlicach,
dotyczącą utrzymania porządku na terenie tej spółdzielni. Zakres tych prac obejmuje utrzymanie czystości, pielęgnację terenów zieleni, a w okresie zimowym odśnieżanie dróg osiedlowych i chodników. Kilkuletnia współpraca z tą spółdzielnią mieszkaniową została następnie
rozszerzona drugą umową obejmującą konserwację i naprawy awaryjne instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych.
Solidnie i terminowo wykonywana praca przynosi doskonałe efekty. Podpisane na okres jednego roku umowy są już trzeci rok odnawiane.
Umowy te są bardzo ważne w działaniach spółdzielni, ponieważ stałe comiesięczne przychody pozwalają w dużym stopniu planować gospodarkę finansową spółdzielni.

Formalno-prawne podstawy funkcjonowania
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” funkcjonuje opierając się na poniższych
ustawach:
• Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651);
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•

Ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848,
z późn. zm.); zwanej Prawem spółdzielczym;
• Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143,
z późn. zm.);
• Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
• Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
• Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.); zwanej Prawem pracy lub Kodeksem pracy;
oraz na Statucie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Gorliczanin”.
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” jak i inne spółdzielnie socjalne w Polsce
utworzyła dla swoich członków miejsca pracy. Jednak celem spółdzielni socjalnej jest integracja zawodowa i społeczna. Członkowie spółdzielni socjalnej wykonując swoje wyznaczone działania zaczynają odzyskiwać wiarę we własne możliwości. Prowadzenie wspólnego
przedsiębiorstwa zmusza ich do myślenia o dobru wspólnym jako podstawie do osiągnięcia
sukcesu. Rozwija przez to horyzonty myślowe nie tylko na jednostkę, ale przede wszystkim
na społeczeństwo. Jest to budowanie przedsiębiorstwa nastawionego na kapitał ludzki, a nie
tylko finansowy.
Spółdzielnie socjalne odgrywają przede wszystkim rolę społeczną. Działalność gospodarczą
może podjąć pojedyncza osoba, nawet jest to o wiele łatwiejsze do rozpoczęcia. W spółdzielni istnieje podział zadań na poszczególnych członków. Od samego początku wymaga myślenia o całej grupie, o wspólnym działaniu, o tym jaką rolę w spółdzielni będą odgrywały
poszczególne osoby.
Spółdzielnie socjalne tworzone są w większości przez osoby długotrwale bezrobotne. Z reguły ich zasoby finansowe są żadne. Majątek spółdzielni powstaje z reguły dopiero w momencie
otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności. Niewielki w początkowym okresie działania
spółdzielni majątek powoduje trudności z uzyskaniem kredytu lub limitu debetowego w bankach prowadzących rachunek spółdzielni. Jednak z czasem trudności te można pokonać, czego najlepszym przykładem może być Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin”,
która uzyskała w Banku Spółdzielczym w Bieczu najpierw limit debetowy, a w późniejszym
okresie kredyt.

Działalność szkoleniowa
Bardzo prężnie rozwijającą się w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Gorliczanin” gałęzią
jest działalność szkoleniowa. Niezbędne do tego celu było solidne przygotowanie. Dlatego
spółdzielnia zaczęła inwestować w ludzi. Odbywało się to przez udział w wielu rozmaitych
szkoleniach, kursach i seminariach. Do chwili obecnej członkowie spółdzielni systematycznie
podnoszą swoje kwalifikacje.
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Spółdzielnia w 2007 roku uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, który corocznie jest odnawiany. Dzięki zaangażowaniu Zarządu spółdzielni, w 2008 roku zrealizowana
była kompleksowa obsługa szkoleń w ramach projektu systemowego realizowanego przez
MOPS w Gorlicach. Było to również zapoznanie się spółdzielców z tego typu działaniami. Już
w następnym roku spółdzielnia „Gorliczanin” realizowała kompleksową obsługę szkoleń dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sękowej i w Szerzynach. Ponadto Zastępca Prezesa Zarządu prowadziła trening kompetencji społecznych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach. Również w tym
okresie przeprowadzone zostało szkolenie dla grupy założycielskiej pt. „Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej”. Szkolenie to zostało przeprowadzone przez członków Zarządu
spółdzielni „Gorliczanin”, na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.
W 2010 roku działalność szkoleniowa jeszcze bardziej rozkwitła. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” wygrała przetarg na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów systemowych realizowanych przez MOPS w Gorlicach oraz PCPR w Gorlicach. Referencje
spółdzielnia otrzymała bardzo pochlebne.
W wyniku przeprowadzonych szkoleń przez spółdzielnię socjalną „Gorliczanin” już kilka osób
znalazło zatrudnienie, co już jest wymierną i niezaprzeczalną wartością. Dowodzi to, że ostateczni beneficjenci skorzystali na uczestnictwie w tych programach i czegoś się nauczyli.
Oczywiście szkolenia mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Wśród członków spółdzielni dwoje posiada kwalifikacje trenerskie.
Jedna z tych osób prowadziła już od paru lat osobiście wiele szkoleń. Druga jako szkoleniowiec stawia pierwsze kroki, mając już na swoim koncie kilka przeprowadzonych szkoleń.
Do chwili obecnej spółdzielnia „Gorliczanin” może się poszczycić bardzo dobrymi ocenami
jakości przeprowadzonych przez nich szkoleń, jak i wysoką oceną ich kompleksowej obsługi.
Można bez przesady stwierdzić, że zaplanowana i prowadzona działalność szkoleniowa jest
najbardziej przyszłościową działalnością Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Gorliczanin”.

Bariery i problemy pojawiające się
w czasie współpracy
Pierwszą i chyba najważniejszą potrzebą jest zrozumienie przez samorządy lokalne oraz urzędników, jak wielkie ma znaczenie powstanie spółdzielczości socjalnej w Polsce. Spółdzielnie socjalne funkcjonują dopiero od kilku lat. Zauważalna jest znikoma wiedza o problemach, jakie
stoją przed tymi spółdzielniami. Dość powszechny jest pogląd, że spółdzielnie socjalne są
przez cały czas ich funkcjonowania dotowane.
W wielu wypadkach spółdzielnie socjalne nie są wspierane przez jednostki samorządu terytorialnego. Często spółdzielnie socjalne są traktowane tak samo, jak inne podmioty działalności
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gospodarczej. Pomijana jest zupełnie funkcja, jaką spełniają spółdzielnie socjalne na rynku
pracy oraz integracji społecznej i zawodowej.
Nielicznymi wyjątkami w Polsce są miejscowości, w których spółdzielnie socjalne mogą się
pochwalić wzorową wręcz współpracą z samorządem lokalnym. Bardzo dobrym przykładem
jest tutaj pięciotysięczna Byczyna, w której bardzo dobrze funkcjonują trzy spółdzielnie socjalne. Jest to niewątpliwa zasługa burmistrza Byczyny, który podchodzi do tematu przedsiębiorstw społecznych z wielką życzliwością i zrozumieniem.
Jednostki samorządu terytorialnego boją się stosować klauzul społecznych, jako możliwości
powierzania spółdzielniom socjalnym zleceń na wykonywanie rozmaitych prac. Pracownicy
urzędów mają obawy, czy zastosowanie klauzul społecznych nie będzie podważane przez
Regionalne Izby Obrachunkowe. W wielu miejscach w Polsce potężną konkurencją dla spółdzielni socjalnych są zakłady usług komunalnych będące jednostkami organizacyjnymi samorządów lokalnych.
Jedną z dużych trudności jest prowadzenie pełnej księgowości. Obecnie po nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, istnieje zapis o możliwości prowadzenia przez spółdzielnie
socjalne uproszczonej księgowości. Jednak jak twierdzi Prezes Zarządu Wielobranżowej
Spółdzielni Socjalnej „Gorliczanin” jest to martwy zapis. Nie ma określenia, w jakiej formie
ta uproszczona księgowość może być prowadzona − przy tylu ustawowo wskazanych funduszach – i jak może ona funkcjonować w przypadku sięgania przez spółdzielnie socjalne po
fundusze unijne. Przecież wtedy obligatoryjnie spółdzielnie socjalne obowiązuje pełna księgowość. Koszty prowadzenia pełnej księgowości są niewątpliwie o wiele wyższe, niż prowadzenie księgowości uproszczonej. Są to koszty, które spółdzielnie socjalne muszą ponosić.
Następną wielką trudnością jest zrozumienie przez samych członków spółdzielni wyjątkowości ich statusu, a mianowicie tego, że równocześnie są oni pracownikami i pracodawcami.
Jest to bardzo trudne i w wielu spółdzielniach z tego powodu narastały konflikty. Wiele grup
założycielskich oraz już istniejących spółdzielni socjalnych rozpadło się z powodu braku zrozumienia powyższej zasady. Praca w grupie, analiza SWOT, występy publiczne, prezentacje są
tak bardzo potrzebne do zespolenia całej grupy. Osoby bardzo często zagubione, z bardzo
niską samooceną, zaczynają odżywać. Zauważają, że jednak jest w nich potencjał, który można i trzeba wykorzystać.
Jak podkreśla w swojej publikacji Cezary Miżejewski21, „W utworzeniu spółdzielni najważniejsze jest wzajemne zaufanie. Nie. Trzeba to napisać jeszcze wyraźniej: WZAJEMNE ZAUFANIE!
Jeśli tego nie mamy, rozejdźmy się od razu do domów. Spółdzielnia socjalna wymaga zrozumienia, że stanowi nasze wspólne dobro, nasz wspólny zakład pracy, nasz drugi dom”.
Słowa te podkreślają właściwie całą ideę spółdzielczości socjalnej. To nie tylko ludzie, którzy
wykonują swoją pracę, jest to grupa, która wzajemnie się wspiera.
21 Cezary Miżejewski, Dlaczego warto założyć spółdzielnię socjalną, Poznań 2009.
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Zasada jeden członek – jeden głos wyrabia u członków spółdzielni odpowiedzialność za całokształt jej działalności. Każdy spółdzielca jest równie ważny i z każdym zdaniem trzeba się liczyć. Ta zasada odróżnia spółdzielnię socjalną od innych przedsiębiorstw. Często osoby te nie
sprawdziłyby się w pojedynczym działaniu, razem jednak przedstawiają potężną siłę. Kapitał
ludzki jest więc ważniejszy niż kapitał finansowy.
Trzeba tu wspomnieć również o tym, że bardzo trudno przebić się na rynku. Istnieje wiele
firm, które dla spółdzielni socjalnych są potężną konkurencją. Firmy istniejące od lat, posiadające specjalistów z różnymi uprawnieniami, niejednokrotnie posiadają swoje hurtownie,
w których spółdzielcy zaopatrują się w towary niezbędne do wykonywania usług. Przy przetargach dzięki temu są już konkurencyjni w cenach materiałów. Spółdzielnie socjalne w większości zakładane były i są przez osoby bezrobotne, niejednokrotnie długotrwale bezrobotne,
osoby nie posiadające zasobów finansowych. Jedyną możliwością rozpoczęcia działalności
są dotacje przeznaczone na ten cel. Trzeba tu jednak przypomnieć, że środki na rozpoczęcie
działalności dla członka założyciela spółdzielni socjalnej są mniejsze niż dla osoby rozpoczynającej własną działalność gospodarczą. A przecież jedna spółdzielnia socjalna to minimum 5
nowych miejsc pracy. Jest to forma o wiele trudniejsza, niż własna działalność gospodarcza.
Działalność gospodarczą można rozpocząć bardzo łatwo i bardzo łatwo zakończyć.

Czy spółdzielnie socjalne potrzebują wsparcia?
Wsparcie dla spółdzielni socjalnych jest niezbędne. Trzeba pamiętać o tym, że zdecydowana
większość członków spółdzielni socjalnych to były osoby długotrwale bezrobotne. Ci ludzie
często będąc bardzo dobrymi i solidnymi pracownikami, równocześnie nie potrafią być dobrymi przedsiębiorcami. Dlatego potrzebne jest wsparcie prawne, doradcze, bardzo często
nawet psychologiczne. Większość szkoleń i kursów jest odpłatna, więc niewiele spółdzielni
może sobie pozwolić na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Z kolei spółdzielni socjalnych nie stać na zatrudnienie wysokiej klasy fachowców ze względu na oczekiwane przez
nich wysokie zarobki.
Bardzo dużą rolę mogą tu odegrać samorządy lokalne i urzędy. Często wymienia się niektóre
spółdzielnie socjalne jako przykłady tzw. dobrych praktyk. Jeżeli się prześledzi początki tworzenia i działalności tych spółdzielni, od razu rzuca się w oczy jedna prawidłowość. Jest to mianowicie dobra wola, życzliwość i wyciągnięta ręka samorządów lokalnych. Samorządów, które
rozumieją, że pomoc spółdzielniom socjalnym przynosi nie tylko wartości propagandowe, ale
również wymierne wartości finansowe. Są to odprowadzane podatki, miejsca pracy dla osób
bezrobotnych oraz odpływ osób, które do tej pory sięgały po pomoc do Ośrodków Pomocy
Społecznej. To już są wymierne korzyści dla wszystkich samorządów lokalnych.
Są też i inne duże wartości. Dzięki pracy w spółdzielni osoby te zaczynają odczuwać swoją
człowieczą wartość, co doskonale przekłada się na życie w społeczeństwie. Wspólna praca
i wspólne zmagania się z przeciwnościami uwrażliwia ich na potrzeby i problemy innych osób.
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Członkami spółdzielni socjalnych są niejednokrotnie osoby niezaradne życiowo, które dzięki
pracy w spółdzielni odnalazły swoje miejsce w społeczeństwie.
W tym miejscu trzeba wspomnieć o możliwości stosowania klauzul społecznych. Są już w Polsce przypadki zastosowania ich przy ogłaszaniu zamówień publicznych. Przykładem tego
jest Toruń, gdzie Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, które prowadzi Centrum Integracji
Społecznej CISTOR, działa na rzecz m.in. integracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, po terapiach, matek chcących powrócić na rynek pracy. Dzięki zastosowaniu klauzul
społecznych w zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miasta, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wygrało przetargi (m.in. na sprzątanie powierzchni biurowych), przy realizacji
których zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem.
Współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć, projektów partnerskich (zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) powinna być jedną z podstawowych form
wspólnego działania jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi.
Przedstawiciele spółdzielni socjalnych powinni być włączani do pracy w radzie zatrudnienia,
ponieważ to oni doskonale poznali teorię i praktykę przedsiębiorstw społecznych. Możliwe
jest również wsparcie rzeczowe, np. udostępnienie sali na spotkanie czy innych zasobów
na potrzeby działań podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie pozafinansowe przedsiębiorców społecznych jest o tyle ważne, że umożliwia profesjonalizację i w konsekwencji usamodzielnienie wspieranych podmiotów22.
Spółdzielnia socjalna „Gorliczanin” w znacznym stopniu poszerzyła swoje zasoby urządzeń
biurowych, komputerowych, a także drobnego sprzętu do obsługi terenów zielonych dzięki
wygranym grantom w konkursach organizowanych i prowadzonych przez Ośrodki Wspierania Spółdzielni Socjalnych. Niestety jest to już przeszłość. Teraz takich możliwości przed spółdzielniami socjalnymi nie ma. Ten zakres działań OWSS-sów został wycofany. W chwili obecnej spółdzielnia socjalna ma właściwie takie samo wsparcie, jak inne podmioty działalności
gospodarczej. Może skorzystać z dofinansowania nowego stanowiska pracy, jednak z takiego
wsparcia może skorzystać każde przedsiębiorstwo czy firma. Powrót do wcześniejszego systemu działań Ośrodków Wspierania Spółdzielni Socjalnych jest bardzo potrzebny.
W budowaniu i rozwijaniu ekonomii społecznej w gminie i powiecie mogą pomóc instytucje
pomocy społecznej i rynku pracy, które na co dzień pracują z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, czyli potencjalnymi odbiorcami działań ekonomii społecznej. Instytucje te dysponują różnymi narzędziami aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym także
narzędziami sprzyjającymi rozwojowi ekonomii społecznej. Lokalne samorządy i ich jednostki są podstawową infrastrukturą wsparcia przedsiębiorczości społecznej, wsparcia zarówno
finansowego, jak i merytorycznego. Naturalnym partnerem samorządu w rozwoju ekonomii
społecznej i kreowaniu lokalnej polityki społecznej są lokalni liderzy i organizacje pozarządowe, często podejmujące się rozwiązywania problemów społecznych przy wykorzystaniu
narzędzi, jakie daje ekonomia społeczna.
22 www.ekonomiaspoleczna.pl
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Jeśli chodzi o wsparcie podmiotów ekonomii społecznej przez jst to lokalne samorządy dysponują różnymi, zarówno finansowymi, jak i pozafinansowymi, możliwościami wsparcia PES.
Część z tych instrumentów wsparcia jest dedykowana specyficznym typom podmiotów,
np. spółdzielniom socjalnym, inne zaś szeroko są adresowane do wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych.
Przedsiębiorczość społeczną można wspierać finansowo poprzez powstały niedawno instrument, jakim jest klauzula społeczna. Jst może zlecić wykonanie usługi bądź dostarczenie
towaru w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, z możliwością wykorzystania klauzul
społecznych, wspierających inkluzję zawodową osób wykluczonych. Dotyczy to wszystkich
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym podmiotów ekonomii społecznej.
Istnieją również pozafinansowe formy wsparcia przedsiębiorczości społecznej. Tak więc Spółdzielni „Gorliczanin” można pomóc. Oto możliwe formy:
1. Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego możliwe jest udostępnienie przez
samorząd lokalu, budynku lub działki pod działalność, w formie najmu lub dzierżawy,
w przypadku organizacji pożytku publicznego możliwa jest również bonifikata od ceny
rynkowej przy kupnie nieruchomości.
2. Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami możliwe jest bezprzetargowe przekazanie nieruchomości osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą,
sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
3. Współpraca przy realizacji wspólnych przedsięwzięć, projektów partnerskich (zgodnie
z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).
4. Wsparcie rzeczowe w postaci np. udostępnienia sali na spotkanie czy innych zasobów
(telefon, faks itp.) na potrzeby działań podmiotów ekonomii społecznej.
Często urzędnicy obawiają się, czy wsparcie dla przedsiębiorstwa społecznego nie jest niedozwoloną pomocą publiczną i czy nie kłóci się z zasadą uczciwej konkurencji przedsiębiorstw.
Gdy jednostka samorządu terytorialnego wspiera finansowo bądź pozafinansowo podmioty
ekonomii społecznej, musi zadbać o to, by nie łamać zasad uczciwej konkurencji. W przypadku wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności spółdzielni socjalnej
– mamy do czynienia z tzw. pomocą de minimis, określoną odrębnymi regulacjami unijnymi.
Gdy zaś mówimy o wsparciu w formie dotacji na realizację zadań z obszaru pożytku publicznego – wspieramy przedsiębiorczość społeczną jedynie w obszarze jej działalności społecznej a nie gospodarczej, co nie zaburza uczciwej konkurencji.
Wsparcie w formie zlecenia w trybie zamówień publicznych jest zaś zgodne z zasadą uczciwej konkurencji przedsiębiorstw, nie umniejsza tego fakt wykorzystania klauzul społecznych,
które prowadzą do inkluzji zawodowej grup wykluczonych, gdyż każdy przedsiębiorca ma
możliwość ich spełnienia.
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Osoby związane z podmiotami ekonomii społecznej mogą być również pomocne przy tworzeniu strategii i polityk. Spółdzielnia socjalna „Gorliczanin” jako podmiot przedsiębiorczości
społecznej funkcjonuje na przecięciu płaszczyzny społecznej i biznesowej, a zdarza się też, że
realizuje zadania będące w domenie administracji publicznej. Osoby związane z ekonomią społeczną mają więc często wysokie kompetencje dotyczące wszystkich trzech sektorów. Na przykład podczas dyskusji o strategiach zatrudnienia przedsiębiorca społeczny może występować
zarówno jako organizacja, która ma bliski kontakt z osobami bezrobotnymi, jako lokalny pracodawca i jako podmiot realizujący zadania zlecane przez samorząd w zakresie rynku pracy.
Poza rynkiem pracy i pomocą społeczną przedsiębiorstwa społeczne działają aktywnie w wielu innych obszarach, będących w polu zainteresowania jst różnych szczebli, takich jak oświata, służba zdrowia, rozwój lokalny, gospodarka odpadami, zagospodarowanie przestrzeni itd.
Dzięki specyficznemu połączeniu misji społecznej i działalności ekonomicznej przedsiębiorca
społeczny ma często znacznie szersze od innych interesariuszy spojrzenie na lokalne wyzwania i dzięki temu może być bardzo wartościowym partnerem samorządu w diagnozowaniu
problemu i strategicznym planowaniu możliwości jego rozwiązania23.
Istnieje potrzeba uświadomienia konieczności ścisłej współpracy jst (jednostek samorządu
terytorialnego) z PES (podmioty ekonomii społecznej).
W dzisiejszej wolnorynkowej rzeczywistości obszary ekskluzji społecznej i zawodowej poszerzają się niepokojąco – aktywizacja zawodowa grup dotkniętych ekskluzją musi przybrać formę wspierania liderów podmiotów PES przez jst. Podstawą tego jest edukacja pracowników
w obszarze ekonomii społecznej. Uświadomienie, że społeczeństwo to system naczyń połączonych i odcinanie się od problemów społecznych nie załatwia sprawy, wręcz przeciwnie
– nawarstwia problem i generuje szereg skutków trudnych do przezwyciężenia.
Starosta powiatu gorlickiego jest osobą wspierającą spółdzielnię „Gorliczanin” – zawsze znajduje czas na rozmowę, a także stara się zlecać zadania.
Także wielu Wójtów okolicznych gmin, m.in. Lipinki i Sękowa również pamiętają o spółdzielni.
Kierownik MOPS Gorlice od początku istnienia spółdzielni wykazywał duże zrozumienie dla PES.
Urząd Miejski w Gorlicach w poprzednich latach zlecał spółdzielni do wykonania co jakiś czas
roboty. Od dłuższego już czasu jakby o nas zapomniał. Nigdy też nie udało nam się wyegzekwować choć małego, ale stałego zlecenia, pomimo że na etapie tworzenia spółdzielni
otrzymała ona takie zapewnienie. Miejski Zakład Usług Komunalnych będący jednostką Urzędu Miejskiego i mający bardzo duży zakres stałych zadań broni każdego skrawka i widać ma
tu ostatnie zdanie.

23 www.ekonomiaspoleczna.pl
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Od chwili powstania „Gorliczanina” w spółdzielni znalazło zatrudnienie ok. szesnastu osób
bezrobotnych oraz siedem osób niepełnosprawnych. Kilkoro z tych osób borykało się z poważnymi problemami, w przezwyciężeniu których pomogły im osoby zarządzające spółdzielnią.
W oczekiwaniu na lepsze czasy dla PES Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin”
weszła w szósty rok swojej działalności.

Stowarzyszenie
Kulturalno-Społeczne
Centrum Kultury Romów w Polsce
Autorzy: Katarzyna Płachta, Jerzy Płachta

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
Centrum Kultury Romów w Polsce
ul. Katedralna 2/3, 33-100 Tarnów
tel.: 14 655 94 49, e-mail: biuro@cazr.pl
www.cazr.pl

Geneza powstania CAZR
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Centrum Kultury Romów w Polsce (CKRR) to jedna z najstarszych organizacji romskich działających na rzecz tej jakże specyficznej mniejszości etnicznej. Organizacja ta powstała jako Stowarzyszenie w roku 1964 i od tego momentu w sposób
nieprzerwany podejmuje wszelkie możliwe inicjatywy w celu poprawy sytuacji bytowo-gospodarczej Romów. Inicjatywy podejmowane na rzecz romskiej mniejszości etnicznej nie
są wbrew pozorom ani łatwe, ani też szczególnie spektakularne. Wynika to z jednej strony
z odrębności etniczno-kulturowej samych Romów, z drugiej strony z izolacji Romów w obrębie społeczności lokalnych, w jakich żyją i funkcjonują. Problematyka ta, choć dostrzegana,
przez lata była marginalizowana i w pewien sposób spychana poza nawias istotnych czynników ograniczających życie społeczno-gospodarcze Romów. Z perspektywy CKRR istotny
przełom w kwestiach dotyczących tej problematyki przyniósł rok 2005 i lata następne, kiedy
to społeczność romska objęta została szczególnym priorytetem w zakresie wyrównywania
szans mniejszości etnicznych w kontekście reszty społeczności większościowych. Przystąpienie CKRR do projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pod nazwą „Inicjatywa na Rzecz
Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM”, którego działanie drugie realizowane było w latach 2005-2007, dało realną szansę podjęcia próby zmiany niekorzystnej sytuacji
i wizerunku romskiej mniejszości etnicznej. Podjęte tam działania przyczyniły się w sposób
istotny do zweryfikowania przyczyn, dla których Romowie izolowani są zarówno na rynku
pracy jak i w życiu społecznym społeczności lokalnych. Działania te stały się ważne z jeszcze
jednego, być może nawet znacznie ważniejszego powodu. Działanie drugie wspomnianego
wcześniej projektu EQUAL realizowane było w Partnerstwie dziewięciu podmiotów o różnych
strukturach i pozycjach w otoczeniu, co przyczyniło się niewątpliwie do zainteresowania tą
problematyką różnych gremiów mających wpływ na podejmowanie inicjatyw na rzecz słabszych i dyskryminowanych grup społecznych. Warto przypomnieć skład tego partnerstwa,
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które przez blisko trzy lata wspólnie kreowało i wzmacniało szanse poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów poprzez wspieranie i wyposażanie ich w nowe umiejętności
umożliwiające pełnoprawne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych.
Rolę Lidera w Partnerstwie przyjęła na siebie
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów
a jako partnerzy dołączyli do niej:
Powiat Tarnowski
ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 16, 31-510 Kraków
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie
ul. Słoneczna 32/9, 33-100 Tarnów
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów
Centrum Kultury Romów w Polsce
ul. Żydowska 13, 33-100 Tarnów
Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Urząd Miasta Nowego Sącza
ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – PARTNERS-NETWORK
ul. Krokusowa 1/79, 30-430 Kraków
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
Rolą partnerstwa jak już wspomniano było działalność na rzecz społeczności romskiej głównie w obszarze jej funkcjonowania na lokalnych rynkach pracy, jednakże dzięki takiej konfiguracji partnerstwa podczas trwania działań projektowych udało się w sposób istotny poruszyć
również inne aspekty sfery problemowej dotyczącej romskiej mniejszości etnicznej. Kiedy
dzisiaj dokonuję oceny działalności partnerstwa i analizuję jego efekty, to nie sposób nie dostrzec podobieństw do powstających dzisiaj Partnerstw, których działalność zdominowana
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jest zagadnieniami ekonomii społecznej. Takie właśnie były początki, w których Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce zaczęło współpracować
z innymi podmiotami kreującymi życie społeczne w regionie na rzecz romskiej mniejszości
etnicznej, która pozostawiona samej sobie nie ma praktycznie żadnych szans na zmianę swojej niekorzystnej sytuacji zarówno w obrębie życia społeczno-ekonomicznego, jak również
zmiany swojej sytuacji na rynku pracy. Projekt EQUAL przełamał pewną barierę mentalną
i pozwolił na świadome łączenie sił w budowaniu lepszych relacji społecznych bez względu
na odrębność kulturowo-etniczną. Efektem tych działań była realizacja kolejnych dwóch projektów mających na celu wzmocnienie aktywności zawodowej Romów na lokalnych rynkach
pracy. Tym razem zawiązano dwa partnerstwa, tj.:
1. Uniwersytet Łódzki jako Lider projektu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej i Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce jako partnerzy projektu w celu realizacji
projektu „Romska droga do pracy”.
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający przez Małopolską Szkołę Administracji
Publicznej jako Lider projektu oraz Uniwersytet Łódzki i Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce jako partnerzy projektu w celu realizacji
projektu „Edukacja-Przedsiębiorczość-Wzorce postaw. Trzy filary awansu społecznego”.
Obydwa te projekty realizowane były w latach 2009-2010 na terenie Małopolski i Podkarpacia, a środki na ten cel pochodziły z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1.3.1,
przeznaczony wyłącznie na wsparcie społeczności romskiej. Warto podkreślić, że te działania
miały na celu kompleksowe wsparcie romskiej mniejszości etnicznej. Partnerstwo w obrębie
środowisk akademickich w połączeniu z romską organizacją pozarządową dało możliwość
analitycznego spojrzenia na problem i kompleksowych rozwiązań. Stąd niemal równolegle
podjęte działania mające na celu z jednej strony zmiany mentalnościowe w społeczności romskiej i otoczeniu, a z drugiej strony zbieżne z tymi zmianami wzmożenie aktywności zawodowej tej grupy etnicznej.

Szczegóły współpracy
Tak prowadzone działania okazały się bardzo efektywne, a dzięki tak skonfigurowanym partnerstwom doprowadziły do zawiązania, a następnie zacieśnienia współpracy CKRR z publicznymi służbami zatrudnienia. Aktualnie nasze Stowarzyszenie współpracuje z licznymi
urzędami pracy, a większość tych relacji została sformalizowana w formie zwartych umów
o współpracy. Podmioty, które zdecydowały się z nami zawrzeć stosowne porozumienia to:
• Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, ul. J. Bema 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 688 23 00,
fax: 14 688 23 01, e-mail: krta@praca.gov.pl, up@uptarnow.pl
– porozumienie zawarte dnia 07.09.2009 r.,
• Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków,
tel.: 12 428 78 70, fax: 12 422 97 85, e-mail: kancelaria@wup-krakow.pl
– porozumienie zawarte dnia 08.09.2009 r.,
• Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, tel.: 13 436 17 19,
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e-mail: rzks@praca.gov.pl – porozumienie zawarto dnia 14.09.2009 r.,
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-754 Kraków, tel. :12 643 15 61,
fax: 12 643 48 76, e-mail: sekretariat@gupkrakow.pl
– porozumienie zawarto dnia 27.11.2009 r.,
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl,
tel.: 16 678 59 80, fax: 16 676 09 04, e-mail: sekretariat@pup.przemysl.pl
– porozumienie zawarte dnia 13.11.2009 r.,
Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz,
tel.: 18 442 91 10, fax: 18 442 99 84, e-mail: krno@praca.gov.pl
− porozumienie zawarte dnia 01.12.2009 r.

Jak widać z powyższego zestawienia, konsekwencją aktywnego udziału CKRR w partnerskich
działaniach stały się trwałe związki z publicznymi służbami zatrudnienia, co funkcjonuje i owocuje do dnia dzisiejszego. Dzięki wzajemnym relacjom i wzajemnemu wsparciu udało się zorganizować i przeprowadzić piętnaście trzymiesięcznych staży zawodowych dla najbardziej aktywnych Romów z woj. małopolskiego i podkarpackiego, a znaczna część populacji romskiej
zyskała też możliwość trwałego zatrudnienia. Ze wspólnych przedsięwzięć, które nie pozostały
niezauważone w regionie, warto wspomnieć o trzech edycjach targów pracy, które zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce
zyskały bardzo mocne wsparcie ze strony właściwych terytorialnie urzędów pracy. Targi zorganizowane zostały już po podpisaniu porozumień i każdorazowo przedstawiciele urzędów pracy wzbogacali edycje targowe prezentacjami czyniącymi relacje Romów z urzędami bardziej
przyjaznymi i partnerskimi. Najbardziej owocne i udane edycje targów pracy to:
1. Targi pracy zorganizowane w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów w Tarnowie (ul. Katedralna 2/3, 33-100 Tarnów) w dniu 29.03.2010 r.
2. Targi pracy zorganizowane w Krośnieńskim Domu Kultury (ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno)
w dniu 23.04.2010 r.
3. Targi pracy zorganizowane w Hotelu GRAND FELIX w Krakowie (ul. Złotej Jesieni 12,
31-827 Kraków) w dniu 31.05.2010 r.
Dzięki nawiązanej współpracy i zacieśnieniu wzajemnych relacji udało się łatwiej i trafniej zidentyfikować wzajemne relacje w kontaktach społeczności romskiej z publicznymi służbami
zatrudnienia, którym jak sądzę warto poświęcić nieco więcej uwagi.

Romowie w relacjach z publicznymi
służbami zatrudnienia
Poświęcając uwagę publicznym służbom zatrudnienia w kontekście ich relacji z przedstawicielami społeczności romskiej nie sposób pominąć aspektu relacji zwrotnej wynikającej z postrzegania tych służb ze strony samych Romów. W tym miejscu należy zastrzec, że poniższe
rozważania i wnioski dotyczą społeczności romskiej zamieszkującej obszar Małopolski i Podkarpacia, a więc biedniejszej części Romów wywodzących się z grup Bergitka Roma i Roma
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Polska. Przeglądając literaturę poświęconą problematyce romskiej trudno doszukać się dogłębnych analiz i opracowań poświęconych temu właśnie zagadnieniu. Wydaje się jednak , że
taki stan rzeczy jest dość łatwy do uzasadnienia. Analizując aktywność romskiej mniejszości
etnicznej na lokalnych rynkach pracy można dostrzec, jak niewielu członków tej społeczności
podejmuje zatrudnienie, zwłaszcza w formie pracy etatowej, zatem jak niewiele relacji łączy
członków tej grupy etnicznej z publicznymi służbami zatrudnienia. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w różnych obszarach życia społecznego, którego Romowie są uczestnikami.
Do najistotniejszych obszarów można zaliczyć:
• odrębność kulturową i etniczną,
• niski poziom wykształcenia,
• brak pozytywnych wzorców i tradycji.

Obszary problemowe w kontaktach
instytucjonalnych Romów
Odrębność kulturowa i przyzwyczajenia wynikające z tradycji ukierunkowują członków społeczności romskiej zdecydowanie bardziej w stronę samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Taka forma zatrudnienia w rozumieniu wielu Romów
stwarza im znacznie większe możliwości szybszego osiągnięcia satysfakcji majątkowej oraz,
co wydaje się najważniejsze, nie ogranicza sztywnymi ramami czasowymi, co jak sądzę jest
w rozumieniu Romów mankamentem i negatywnym aspektem pracy etatowej. Przykładem
doskonale obrazującym taki stan rzeczy jest program staży zawodowych realizowany przez
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce partnera
projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Romska droga
do Pracy – program aktywizacji zawodowej Romów z Małopolski i Podkarpacia” (POKL 1.3.1
Priorytet 1). W ramach wspomnianego programu okazało się, że znacznie łatwiej znaleźć i pozyskać do współpracy pracodawców, aniżeli niejednokrotnie młodych Romów, którzy w sposób zdecydowany i odpowiedzialny są zainteresowani podjęciem pracy. Analizując poszczególne przypadki łatwo dostrzec, że przyczyną takiego stanu rzeczy są najczęściej:
• konieczność systematycznego świadczenia pracy w określonym miejscu i czasie,
• brak utożsamienia się i przywiązania do miejsca pracy,
• brak postrzegania pracy jako wartości.
Myślę, że taki stan rzeczy może swoje podłoże znajdować w uwarunkowaniach wynikających
z tradycji, chociaż znacznie częściej jest moim zdaniem wynikiem sytuacji bytowo-gospodarczej Romów w ostatnich dziesięcioleciach i wynikających z tego powodu negatywnych wzorcach i przyzwyczajeniach.
Niski poziom wykształcenia to kolejny element blokujący aktywność zawodową Romów,
wpływający na ograniczone relacje tej społeczności z publicznymi służbami zatrudnienia.
Wśród biednych i mało aktywnych Romów zamieszkujących Małopolskę i Podkarpacie ten
problem wydaje się najbardziej nabrzmiały i wymagający radykalnych rozwiązań. Romowie pozbawieni możliwości wykonywania tradycyjnych zawodów, które ze względu na no-

Dobre praktyki – studium przypadku jako instrument
innowacyjnego rozwiĄzywania problemów spoŁEcznych

135

woczesne technologie zostały w sposób naturalny wyparte, nie tylko nie przystosowali się
do nowych warunków życia, ale wręcz popadli w zupełny marazm i zniechęcenie. Przejawia
się to niestety nie tylko w obszarze zatrudnienia, ale także w obszarach pokrewnych, w tym
w edukacji. Dzieci i młodzież nie mające pozytywnych wzorców często zaniedbują obowiązek
szkolny, poprzestając niejednokrotnie na poziomie niepełnego podstawowego wykształcenia i mając trudności z tak podstawowymi umiejętnościami jak czytanie czy pisanie. To powoduje, że w konfrontacji ze swoimi rówieśnikami pochodzącymi ze środowiska większościowego nie mają praktycznie żadnych szans i to nie tylko w obrębie możliwości podejmowania
zatrudnienia. W tym miejscu po raz kolejny warto odwołać się do wspomnianego już wcześniej programu staży zawodowych. Dla młodych Romów mających trudności z czytaniem
i pisaniem kontakt z pracodawcą, wypełnienie dokumentacji pracowniczej, czy chociażby
rozmowa kwalifikacyjna stawały się niejednokrotnie barierami nie do pokonania. Tylko dzięki
zaangażowaniu i wsparciu ze strony pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów
udawało się te bariery pokonywać i podejmować zatrudnienie. Jednakże ta sytuacja pozwala
zdiagnozować kolejny obszar problemowy tej społeczności w kontaktach z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami publicznymi, jakim jest brak samodzielności i ułomność wynikająca z braku podstawowych umiejętności nabywanych w toku systematycznej
nauki. Ten problem, chociaż nie jest bezpośrednim przedmiotem niniejszego opracowania
jest wart podkreślenia, gdyż stanowi fundamentalną barierę w procesie aktywizacji zawodowej Romów i powrotu członków tej społeczności jako pełnoprawnych uczestników życia
społecznego chociażby w obrębie społeczności lokalnych.
Brak pozytywnych wzorców i tradycji to również obszar złożony i wielopłaszczyznowy.
I choć najłatwiej byłoby go przypisać odrębnościom kulturowym i wielopokoleniowej tradycji, to tak stworzony obraz nie byłby prawdziwy, a już na pewno pozostawałby niepełny.
W tej sferze wiele negatywnych aspektów pojawiło się również w ostatnich dziesięcioleciach.
Brak alternatywy zarobkowania po zaniechaniu wykonywania tradycyjnych zawodów, brak
wsparcia ze strony instytucji publicznych w okresie transformacji społeczno-gospodarczej,
brak znajomości zasad funkcjonowania mechanizmów rynkowych to tylko niektóre czynniki
przyczyniające się do aktualnego stanu, w jakim znajdują się Romowie.
W tym miejscu warto nieco czasu poświęcić przemianom społeczno-gospodarczym lat 90. XX
wieku, jakie zachodziły w naszym kraju i jak one wpłynęły na obecną sytuację Romów oraz ich
relacje z publicznymi służbami zatrudnienia. Dla Romów to bardzo trudny okres. Tracą pracę
bądź to w wyniku likwidacji zakładów pracy, bądź też na skutek wypierania świadczonych
przez nich usług nowymi technologiami. Romowie opierający swoją egzystencję na umiejętnościach przekazywanych z pokolenia na pokolenie stają przed koniecznością zupełnego
przebranżowienia się albo też rezygnacją z aktywnego uczestnictwa na rynku pracy i ograniczania świadczonych usług do minimum i to najczęściej w obrębie szarej strefy. Niewykształceni, mający słabą siłę przebicia oraz niską świadomość społeczną Romowie zepchnięci zostają na margines życia społecznego i zdani sami na siebie. Mimo tak trudnej sytuacji niektórzy
z nich próbują sił jako przedsiębiorcy. Ich działalność gospodarcza to najczęściej drobny handel, handel obwoźny, czy też drobne usługi. Niestety w tym okresie konkurencja jest tak duża,
że dla większości z tych przedsiębiorczych Romów w konsekwencji i tak jedynym źródłem
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utrzymania staje się zasiłek dla bezrobotnych i świadczenia pochodzące ze środków pomocy
społecznej. Ten stan rzeczy utrzymuje się i z czasem dla wielu rodzin staje się jedynym sposobem na życie, tworząc jednocześnie trudny do rozwiązania problem społeczny.
Okres transformacji ustrojowej, jaki miał miejsce w latach 90. XX wieku w Polsce wspomniany
został nie bez powodu. Jest to okres w którym publiczne służby zatrudnienia nie funkcjonują jeszcze w sposób skomasowany i jednoznacznie ukierunkowany. Raczej są dopiero tworzone i przystosowywane do bieżących potrzeb nowo kształtującego się rynku pracy, które
to potrzeby niejednokrotnie okazują się większe aniżeli wcześniej zakładane. Stąd zagubienie i zniechęcenie Romów nie znajdujących oczekiwanej pomocy i wsparcia wśród instytucji
powoływanych i funkcjonujących jako publiczne służby zatrudnienia. Ponieważ członkowie
romskiej mniejszości etnicznej dość szybko się zniechęcają i z reguły nie posiadają determinacji w dążeniu do celu, często zarzucają ponawianie podejmowanych wcześniej prób poszukiwania pracy, bądź z błahego powodu w ogóle rezygnują z podejmowania jakichkolwiek działań w tym zakresie. Wydaje się, że Romowie raczej oczekują podejmowania inicjatyw na ich
rzecz, a nie sami je podejmują.
Ta sytuacja ma logiczne uzasadnienie w uwarunkowaniach wynikających z wielopokoleniowej tradycji jak i życia w społeczności opartej na bezwzględnym poszanowaniu hierarchii, co
z kolej znajduje swoje podstawy w historii i uwarunkowaniach kulturowych. Stąd rola, jaką
dzisiaj w życiu romskiej mniejszości etnicznej odgrywają organizacje działające na ich rzecz
najczęściej w formie organizacji pozarządowych. Doskonałym przykładem jest Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów (CAZR) w Tarnowie działające przy Stowarzyszeniu KulturalnoSpołecznym Romów Centrum Kultury Romów w Polsce. Centrum powstało w wyniku działań
podjętych na rzecz aktywizacji zawodowej Romów w ramach realizacji projektu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski „KXETANES-RAZEM”. Romowie podejmujący jakiekolwiek inicjatywy, bądź borykający się z problemami życia codziennego, w tym związanego z zatrudnieniem i samozatrudnieniem najczęściej pierwsze kroki kierują do CAZR, gdzie znajdują fachową
i kompetentną pomoc niezależnie od poziomu swojej wiedzy, umiejętności czy wykształcenia.
Pracownicy CAZR są przygotowani do pracy nie tylko merytorycznie, ale również poprzez cykl
szkoleniowy z zakresu poznania podstaw kultury i tradycji romskiej, co zdecydowanie ułatwia
kontakt i łamie wszelkie bariery niezrozumienia i nietolerancji. W Centrum każdy petent ma
nieograniczony czas i możliwość uzyskania pomocy w pełnym zakresie niezbędnym do rozwiązania problemu, z jakim przychodzi. Zrozumiałym jest fakt, że podobne działania nie mogą
być podejmowane przez publiczne służby zatrudnienia niezbyt pochlebnie oceniane przez
większość Romów, zatem wydaje się, że działanie podobnych centrów znacznie ułatwiłoby
kontakt na płaszczyźnie relacji społeczności romskiej z publicznymi służbami zatrudnienia.
Analizując powyższe rozwiązania można dojść do wniosku, że istnieją trzy zasadnicze obszary
problemowe, dla których Romowie nie tylko nie korzystają z pomocy i wsparcia publicznych
służb zatrudnienia, ale wręcz ich unikają:
• ograniczenie czasowe,
• brak tolerancji dla odrębności kulturowej i odmiennej tradycji,
• analfabetyzm.
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Dlaczego Romowie niechętnie korzystają
z pomocy publicznych służb zatrudnienia
Ograniczenia czasowe. Urzędnik publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji publicznych wykonując swoją pracę traktuje najczęściej petentów w sposób bardzo schematyczny
z pominięciem ich indywidualnych potrzeb. Trudno o taki stan rzeczy mieć pretensje, zwłaszcza że dla urzędnika każda sprawa jest jedną z wielu załatwianych w ciągu dnia pracy, a dodatkowo ograniczenia czasowe wymuszają efektywną i najbardziej skróconą formę załatwienia sprawy. Romowie, dla których ograniczony czas jest kolejnym ograniczaniem ich swobód
taka postawa budzi niechęć i powoduje, że często czują się pomijani i lekceważeni. To z kolei
jest przyczyną narastających frustracji i trwałej urazy do odwiedzanych urzędów. Rozwiązaniem wydają się wyżej opisane Centra, czy też romskie organizacje. Niestety nie zawsze są
to miejsca, w których pomoc dostępna jest w sposób ciągły w wyznaczonych godzinach pracy, stąd Romowie bardzo często pozbawieni są na co dzień wsparcia w kontaktach z instytucjami rynku pracy i innymi instytucjami publicznymi.
Brak tolerancji dla odrębności kulturowej i odmiennej tradycji. To temat delikatny i bardzo drażliwy zarówno dla mniejszości etnicznych, jak i dla społeczności większościowej. Najczęściej obserwujemy eskalację problematyki w zakresie nietolerancji ze strony środowisk
mniejszościowych, jak i nie dostrzeganie bądź spłycanie tego problemu przez społeczności
większościowe. Rzeczywista ocena sytuacji jak zwykle leży pośrodku. Myślę, że złotym środkiem byłoby uwzględnienie racji jednej i drugiej strony i wyciągnięcie stosownych wniosków
ze składanych postulatów przez obie strony. Przypomina mi się cykl spotkań zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Centrum Kultury Romów w Polsce w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt.
„Poznajmy się i szanujmy”. Projekt miał na celu przybliżenie i propagowanie kultury i tradycji
romskiej na forum jednostek edukacyjnych i instytucji publicznych. Jego ideą było przekonanie środowisk większościowych do spojrzenia na odmienność kulturową Romów przez
pryzmat poznania odrębności etnicznej wynikającej z poszanowania wielopokoleniowej tradycji. Okazuje się, że zdecydowana większość uczestników tych spotkań, nie mając żadnej
wiedzy na ten temat, z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem podchodziła do poruszanej
problematyki, a poznawanie innej kultury przyczyniało się do zmiany nastawienia i bardziej
pozytywnego postrzegania romskiej mniejszości etnicznej. Myślę, że taka forma propagowania wiedzy zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej stwarza ogromne szanse na zmianę
wizerunku Roma, a w konsekwencji na zmianę wzajemnych relacji, w tym relacji panujących
dzisiaj w konfrontacji Romów z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami publicznymi. Myślę że osiągnięcie kompromisu w tym zakresie możliwe jest tylko z wykorzystaniem szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej i to nie tylko skierowanej do Romów. W przypadku
społeczności romskiej koniecznym wydaje się zadbanie o edukację podstawową dającą możliwość nieskrępowanego kontaktu z urzędnikiem, natomiast w przypadku społeczności większościowej niezbędna jest edukacja podnosząca świadomość w zakresie wiedzy na temat tradycji i kultury romskiej i wynikających z niej różnic w odniesieniu do społeczności lokalnej.

138

Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych

Analfabetyzm. Problem analfabetyzmu dotyczy przede wszystkim Romów górskich (Bergitka Roma) zwłaszcza w obrębie wyizolowanych osad romskich, których skupiska najczęściej
można spotkać na obszarze południowej Małopolski. W obrębie tych osad zamieszkałych
przez najbiedniejszych Romów analfabetyzm można definiować jako wielopokoleniowy. Ze
względu na niepiszących i nieczytających rodziców i dziadków również dzieci z większości
tych rodzin nie przywiązują większej wagi do posiadania tych umiejętności. Z sytuacją tą
miałem okazję zetknąć się po raz pierwszy podczas uczestnictwa w realizacji wspomnianego
wcześniej projektu EQUAL na rzecz aktywizacji zawodowej Romów. Podczas wypełniania formularzy rekrutacyjnych i innej dokumentacji projektowej niezbędna była pomoc z zewnątrz
niemal każdemu uczestnikowi projektu deklarującemu chęć uczestnictwa. Podczas tych spotkań obecni byli jednak Liderzy romscy oraz starsi Romowie, którzy swoim autorytetem zachęcali młodych Romów do uczestnictwa. Tylko dzięki takim relacjom i tak organizowanym
spotkaniom przedsięwzięcie prozatrudnieniowe miało szansę powodzenia. Romowie nabierali do nas zaufania i na tej podstawie ich skrępowanie z powodu nieumiejętności pisania
zastępowała ciekawość i szansa na zmianę swojej niekorzystnej sytuacji bytowo-materialnej
chociażby w horyzontalnym wymiarze czasowym. Z podobną sytuacją spotkałem się realizując inwestycję świetlicy środowiskowej na terenie osady w Maszkowicach-Jazowsku. Po kilku
dniach mojej obecności na terenie osady Romowie nabrawszy zaufania dzielili się ze mną
swoimi problemami zwykłej, codziennej egzystencji, prosząc o przygotowanie pism urzędowych, podań, odwołań, czy najzwyklejszych zapytań dotyczących sfery życia społecznego
w zakresie stosowania procedur administracyjnych. Podczas tych spotkań uświadomiłem
sobie, jak wielką barierą w kontaktach instytucjonalnych jest dla Romów problem analfabetyzmu. W moim odczuciu członkowie społeczności romskiej nieumiejący czytać i pisać ograniczają swoje kontakty z instytucjami publicznymi do absolutnego minimum, gdyż kontakt
ten wiąże się niejednokrotnie z ich zawstydzeniem czy nawet upokorzeniem.
Z przedstawionych problemów, sytuacji i zagadnień jawi się dość jaskrawo obraz Roma w relacjach z instytucjami publicznymi, w tym publicznymi służbami zatrudnienia, co jest tym
istotniejsze, że proporcjonalnie do populacji romska mniejszość etniczna w znacznie większym stopniu dotknięta jest problemem bezrobocia aniżeli społeczność większościowa. Rom
udający się do urzędu, starający się załatwić ważną dla siebie sprawę często jest przerażony
koniecznością konfrontacji z wykształconym i najczęściej dobrze przygotowanym merytorycznie urzędnikiem oraz koniecznością wypełniania niezbędnych formularzy. Stąd tak często
Romowie przejawiają postawy agresywne ukrywając w ten sposób analfabetyzm, brak przygotowania czy podstawowej wiedzy w zakresie problematyki administracyjnej. Doskonałym
przykładem takiej niewiedzy jest nagminnie występująca samowola budowlana na terenach
ubogich osad romskich. To kolejny bardzo trudny obszar stanowiący zarzewie konfliktów
wśród społeczności lokalnych. Nieumiejętność jednak i brak wzorców oraz pozytywnych postaw powodują, że Romowie bardzo często podejmują decyzje, które w konsekwencji rodzą
dość dotkliwe dla nich skutki prawne, do egzekucji administracyjnych włącznie.
Aby jednak rozważań na temat postrzegania przez Romów instytucji publicznych ze szczególnym uwzględnieniem publicznych służb zatrudnienia nie kończyć w tak PESymistycznym
nastroju myślę, że warto nieco miejsca poświęcić również pozytywnym działaniom, jakie od
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wielu już lat mają miejsce w Polsce, zwłaszcza w obrębie województwa małopolskiego i są
nastawione na zmianę tej niekorzystnej sytuacji, w jakiej znajduje się społeczność romska.
Przykładem tak pozytywnych działań jest rządowy Program na rzecz społeczności romskiej
na lata 2004-2013 poprzedzony wcześniejszym trzyletnim programem pilotażowym na terenie województwa małopolskiego24. Zgodnie z intencjami jego twórców rządowy Program
na rzecz społeczności romskiej w Polsce ma być realizowany na obszarze całego kraju w latach
2004-2013, z możliwością kontynuacji w latach następnych. W jego zakres wchodzą sprawy:
edukacji, walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom
popełnianym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy
o Romach w społeczeństwie polskim, wiedzy o reformach dokonujących się w Polsce wśród
Romów25. W realizacji programu uczestniczą, poza instytucjami rządowymi, przedstawiciele społeczności romskiej, jednostki samorządu terytorialnego (podstawowymi jednostkami,
na których opiera się program są gminy) oraz organizacje pozarządowe, którym bliskie są
problemy społeczności romskiej26. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia założonych w Programie celów jest udział w nim społeczności lokalnych. Starano się tak go konstruować, aby
integrował mniejszość romską z tymi społecznościami oraz zapobiegał ewentualnym nieporozumieniom i konfliktom27.
Jak widać, przywołany powyżej Program skupia w sobie cele wskazane wcześniej jako obszary problemowe, aby poprawić relacje społeczności romskiej ze społecznością lokalną, a także przywrócić pełnoprawne uczestnictwo Romów w życiu społecznym danego regionu czy
miejscowości, w tym również w relacjach zachodzących na szeroko rozumianym rynku pracy.
Z podobnymi działaniami spotkać się można analizując również zagadnienia innych projektów zwłaszcza w obszarze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ukierunkowanych na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej romskiej mniejszości etnicznej. Ważne jest, aby cele
podejmowanych przedsięwzięć nie stawały się celem samym w sobie, ale aby przyczyniały się
do realizacji innych celów. Oczywiście i przy podejmowaniu tych inicjatyw można wskazywać
szereg różnych problemów. Niejednokrotnie są to problemy bardzo nabrzmiałe i wymagające rozwiązań szerszych aniżeli w obrębie społeczności lokalnych, niemniej podejmowanie ich
stwarza szansę na integrację społeczności romskiej ze społecznością większościową. Ważnym
elementem w kontekście zmian postaw prozatrudnieniowych Romów i ich relacji z publicznymi służbami zatrudnienia jest wspomniana wcześniej edukacja wczesnoszkolna wzbogacona
o aspekt propagowania postaw ceniących pracę i odnoszącą ją do sfery wartości. Wydaje się,
że tylko kreowanie takich postaw zapewni właściwe relacje społeczności romskiej w kontaktach ze społecznościami lokalnymi oraz instytucjami publicznymi w tym publicznymi służbami zatrudnienia.
W kontekście powyższych rozważań i dywagacji można wysnuć wniosek, że podjęcie współpracy organizacji pozarządowej z publicznymi służbami zatrudnienia z jednej strony przyczyniło się do identyfikacji i diagnozy samego problemu aktywności zawodowej Romów,
24 Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, www.mswia.gov.pl
25 Romowie na rynku pracy – problemy i sposoby ich rozwiązywania pod red. M. Zawickiego, MSAP UEK w Krakowie, Kraków
2007, s. 35.
26	Tamże, s. 36.
27	Tamże, s. 36.
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a z drugiej strony pozwoliło na postawienie i formułowanie wniosków wynikających z obserwacji i analizy wzajemnych relacji chociażby w otoczeniu lokalnych rynków pracy. Złożona problematyka aktywności zawodowej Romów nie rozwiąże się sama. Nie rozwiążą jej też
same organizacje romskie, choć niewątpliwie ich rola w tym przedsięwzięciu jest nie do przecenienia. Jak wynika z naszych działań i dotychczasowego doświadczenia, najlepszym z możliwych działań jest działanie długofalowe angażujące w swoje struktury podmioty z różnych
sfer życia społeczno-gospodarczego i ekonomicznego w regionie. Budowanie nowych relacji
stwarza możliwość pełnego i obiektywnego spojrzenia na problem i daje możliwość formułowania rozwiązań problemu optymalnie do jego skali i wydźwięku społecznego. W moim
przekonaniu takie działania z jednej strony przyczyniają się do upodmiotowienia grup słabych, czy też dyskryminowanych, a więc spełniają zasadę empowermentu, z drugiej strony
stwarzają możliwości i zwiększają szansę na modelowanie nurtu polityki regionalnej odpowiadającej na sygnalizowane problemy.
Z doświadczenia ostatnich lat działalności Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Centrum
Kultury Romów w Polsce wynika, że działania partnerskie stwarzają większe szanse przełamywania barier mentalnych zarówno w społeczności mniejszościowej jak i po stronie społeczności lokalnej, a obecność partnerów reprezentujących z jednej strony instytucje publiczne,
z drugiej podmioty życia społeczno-gospodarczego i organizacje pozarządowe gwarantuje
efekty, które mają realne szanse być usankcjonowane w życiu społeczności lokalnych regionu, którego dotyczą.
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