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1. Wprowadzenie 

 

Potrzeba zdiagnozowania obszaru ekonomii społecznej w województwie śląskim 

zrodziła się w związku z kwestią opracowania Wieloletniego regionalnego planu działań na 

rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 

ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie
1
 (jako nowego typu operacji realizowanego  

w ramach poddziałania 7.1.3., priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).  

W tym celu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

powstały dwie koncepcje komplementarnych badań jakościowych „Organizacje pozarządowe 

jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” oraz „Jednostki 

samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie 

śląskim”.  

Głównym celem badania pn. „Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim” jest określenie zasobów i barier organizacji 

pozarządowych w województwie śląskim, mających wpływ na rozwój sektora ekonomii 

społecznej w regionie.  

 Bezpośrednim użytkownikiem badania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego. Innymi użytkownikami badania są: Samorząd Województwa 

Śląskiego, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji 

pozarządowych, mieszkańcy województwa śląskiego oraz środowiska naukowe. 

Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 

2012 r. przez firmę badawczą Marketing Research World Piotr Sojka z Gliwic na zlecenie 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Raport z badań w wersji 

rozszerzonej został opracowany w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego. 

 

*** 

 

 Województwo śląskie zajmuje w skali całego kraju trzecie miejsce pod względem 

liczby organizacji pozarządowych
2
. Od 1995 roku mamy do czynienia z systematycznym 

                                                
1
 Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu 

działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 

społecznej i jej otoczenia w regionie, Warszawa 2011, str. 5 - 8. 
2 Warto zaznaczyć, iż pewnym problemem jest uzyskanie miarodajnych danych. Ogólnopolska baza organizacji 

pozarządowych prowadzona przez Stowarzyszenie Klon/Jawor podaje liczbę 11 404 organizacji pozarządowych 

w województwie śląskim (stan na lipiec 2012 roku), co daje mu 3 miejsce w skali całego kraju  

(www.bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=&kryt_woj=12&kryt_pola=), 

natomiast według GUS w 2011 roku do rejestru REGON wpisanych było 9660 podmiotów III sektora, w tym 

954 fundacji oraz 8706 stowarzyszeń i organizacji społecznych.  

http://www.bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=&kryt_woj=12&kryt_pola
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wzrostem liczby w/w podmiotów. Organizacje pozarządowe województwa śląskiego 

deklarują działalność w następujących obszarach (baza organizacji pozarządowych 

prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor): sport/ turystyka/ wypoczynek - 3959 

organizacji pozarządowych; przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych/ działalność 

wspierająca – 2654; nauka/ kultura/ ekologia – 2343; bezpieczeństwo publiczne – 1325; 

działalność międzynarodowa/ wspólnoty lokalne/ aktywność społeczna – 1320; ochrona 

zdrowia – 1235; przeciwdziałanie bezrobociu/ rozwój gospodarczy – 707; ochrona praw – 

587; inne – 540; tożsamość/ tradycja narodowa – 491. 

 Analizując zatrudnienie w organizacjach III sektora można zauważyć w ostatnich 

latach tendencję wzrostową (przy czym należy pamiętać, iż dane za 2010 rok nie są w pełni 

porównywalne z rokiem 2008 z uwagi na rozszerzenie zakresu podmiotowego badania  

o społeczne podmioty wyznaniowe). Wg GUS w województwie śląskim w aktywnych 

fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych średnia liczba etatów 

wyniosła w 2008 roku 7,5, natomiast w 2010 roku 12,3, zaś suma przeciętnej liczby etatów  

w tysiącach wyniosła w 2008 roku 6,9, zaś w 2010 osiągnęła wartość 13,3. 

 Ze względu na rodzaj działalności można wyodrębnić w regionie 4 grupy aktywnych 

organizacji (dane GUS, Bank Danych Lokalnych): 

 prowadzące wyłącznie nieodpłatną działalność statutową (w 2010 roku stanowiły one 

69% wszystkich organizacji pozarządowych); 

 prowadzące odpłatną działalność statutową oraz nie prowadzące działalności 

gospodarczej (22%); 

 prowadzące działalność gospodarczą oraz nie prowadzące odpłatnej działalności 

statutowej (6%); 

 prowadzące równocześnie odpłatną działalność statutową i działalność gospodarczą 

(3%). 

 

 Biorąc pod uwagę lokalny charakter działań dużej części organizacji, ich naturalnym 

partnerem jest samorząd lokalny (urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe), z którymi 

kontaktuje się ponad cztery piąte organizacji w kraju, zaś jedna trzecia ma częste, regularne 

kontakty. Z urzędami marszałkowskimi i administracją rządową organizacje współpracują 

znacznie rzadziej - częste, regularne kontakty ma zaledwie kilka procent organizacji. Prawie 

dwie trzecie w ogóle nie kontaktuje się z urzędami wojewódzkimi, a aż trzy czwarte nie ma 

żadnych kontaktów z rządowymi instytucjami na szczeblu centralnym. 

 Współpraca z samorządem utrzymywana jest zarówno ze względu na wspólny 

przedmiot działań, wspólne cele i możliwość połączenia wysiłków, jak i z uwagi na 

pozostające w gestii samorządu środki publiczne, które w ramach zlecania zadań może on 

przekazywać organizacjom. Wielkość tych środków jest wskaźnikiem intensywności 

kontaktów, a ich wyraźny wzrost wskazuje na zacieśnianie współpracy między samorządem  

a organizacjami. 
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 Gminy i powiaty współpracują z organizacjami pozarządowymi, realizującymi 

zadania m.in. z obszaru pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, sportu itp.  

 Pomoc społeczną, zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 j.t. ze zm.), organizują organy 

administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie 

partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi 

kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Współpraca ta 

może polegać, między innymi, na zlecaniu realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej 

organizacjom pożytku publicznego. Kwestie te szczegółowo reguluje ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zm.). 

 Działalnością pożytku publicznego określa się działalność społecznie użyteczną, 

prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w wyżej 

wymienionej ustawie. Sfera ta obejmuje m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych osób i rodzin. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formę powierzania 

wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji 

lub wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 Z danych przekazanych przez 163 ośrodki pomocy społecznej i miejskie ośrodki 

pomocy rodzinie z terenu województwa śląskiego
3
 wynika, iż łączna liczba wszystkich 

organizacji pozarządowych, które posiadały umowy współpracy z gminą, wynosiła 508. 

Szacuje się, że w 2012 roku zmniejszy się ona o 19. Liczba zadań zleconych organizacjom 

pozarządowym w zakresie usług opiekuńczych była równa 271. Prognozuje się, iż w roku 

2012 wzrośnie ona do 294. Spośród pozostałych zleconych zadań publicznych, 99 dotyczyło 

prowadzenia placówki pomocy społecznej, a 42 świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych, przy czym, zgodnie z przewidywaniami ośrodków, w 2012 roku liczba zleceń 

obejmujących prowadzenie placówki pomocy społecznej spadnie o 11, natomiast liczba 

zleceń w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wzrośnie o 4. 

                                                
3 Informacje nt. zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w województwie śląskim 

pochodzą z raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2012”, opracowanego przez 

zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej, działającego przy Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” PO KL 2007-2013, czerwiec 2012 r. Ich zakres 

obejmował następujące kwestie: 1) Zadania publiczne zlecone zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w tym m.in.: liczbę organizacji pozarządowych posiadających umowy 

współpracy (zleceń zadań); 2) Wybrane rodzaje usług pomocy społecznej świadczonych przez organizacje 

pozarządowe, tj.: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, prowadzenie placówek pomocy 

społecznej, w tym m.in. liczbę zleceń dla organizacji pozarządowych. Przyporządkowanie danych uzależnione 

było od podziału kompetencyjnego zadań pomocy społecznej przypisanych dla powiatu i dla gminy dokonanego 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Podczas agregacji wyników pominięto wartości nietypowe (odstające),  

a w przypadku prognoz na rok 2012 również wartości zerowe, które z uwagi na konstrukcję narzędzia 

wypełnianego w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) nie pozwalały na odróżnienie braków danych od 

faktycznych wartości „0”. 
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 Z informacji przesłanych przez 17 powiatowych centrów pomocy rodzinie wynika, iż 

łączna liczba wszystkich organizacji pozarządowych posiadających umowy współpracy  

z powiatami wynosiła 60. Prognozuje się, iż w roku 2012 wzrośnie ona do 63. Spośród zadań 

publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 roku najwięcej (35) dotyczyło 

prowadzenia placówki pomocy społecznej. Szacuje się, iż w roku 2012 liczba ta nie ulegnie 

zmianie. 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku 

publicznego wg projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Warszawa 

2012), obok segmentów o charakterze integracyjnym (takich jak: Zakłady Aktywności 

Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej) i rynkowym (takich jak: podmioty pożytku publicznego prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych, spółdzielnie, których 

celem jest zatrudnienie; pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim 

i wzajemnościowym), stanowią jeden z segmentów sektora ekonomii społecznej.  

Tak definiowane podmioty ekonomii społecznej w dłuższej perspektywie mają szansę 

stać się głównymi dostawcami/wykonawcami masowych, dobrze świadczonych i tanich usług 

społecznych. Do głównych obszarów działania przedsiębiorstw społecznych zalicza się 

obecnie usługi z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze), rekultywację zniszczonych 

terenów, kształtowanie krajobrazu, ochronę środowiska, zagospodarowanie odpadów oraz 

naprawę dróg. Warto jednakże podkreślić, iż katalog działań możliwych do 

zagospodarowania przez przedsiębiorstwa społeczne czy szeroko rozumiane podmioty 

ekonomii społecznej jest znacznie szerszy i nie ma charakteru zamkniętego. Poddawany jest 

on dyskusji w wielu środowiskach związanych z sektorem ekonomii społecznej, co 

niewątpliwie wpływa na jego poszerzanie i rozwój. Sukces podmiotów ekonomii społecznej 

będzie w dużej mierze zależał od zmiany społecznego odbioru jej produktów/usług. Obecnie 

zdarza się, iż produkty/usługi proponowane przez podmioty ekonomii społecznej uznawane są 

za niepełnowartościowe, szczególnie dotyczy to produktów/usług wytwarzanych przez osoby 

niepełnosprawne. Zdarzają się także przypadki niesatysfakcjonującej jakości produktów/usług 

wykonywanych przez przedsiębiorstwa społeczne. Jest to o tyle istotne, iż ekonomiczny 

sukces podmiotów ekonomii społecznej – rozumiany także jako ich stabilna sytuacja 

finansowa – umożliwi pełniejszą realizację celów społecznych.  

Choć prawdopodobnie ekonomia społeczna nie rozwiąże strukturalnych problemów 

polskiego rynku pracy, to może jednak stanowić jego ważny element, atrakcyjny dla tych 

osób, które z różnych względów nie radzą sobie w tradycyjnych przedsiębiorstwach 

nastawionych na osiągnięcie zysku. Powstające w ramach przedsiębiorczości społecznej 

miejsca pracy są szczególnie wartościowe, bo otwarte dla osób niepełnosprawnych, 

długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z różnego typu deficytami społecznymi 

itd., którym wyjątkowo trudno jest wejść na rynek pracy i utrzymać się na nim. Ważną grupę 

beneficjentów ekonomii społecznej mogą stanowić absolwenci (uczniowie, studenci). 

Wysokie bezrobocie notowane w tej grupie jest efektem niedostosowania systemu kształcenia 



 

 

 
 
 

 
 

7 
 

Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowany jest  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

do potrzeb rynku pracy. Tym samym ekonomia społeczna może odegrać istotną rolę  

w przygotowaniu młodych ludzi do samozatrudnienia i/lub aktywnego udziału w rynku. 

Ponadto, ekonomia społeczna przyczynia się do aktywizowania osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzmacnia kompetencje społeczne oraz zawodowe. 

Ekonomia społeczna to także nowe miejsca pracy na terenach o niskim poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego (przede wszystkim na wsi), gdzie ich tworzenie po prostu 

się nie opłaca. W tych rejonach kraju przedsiębiorstwo społeczne, bazując na lokalnych 

zasobach, może stać się czynnikiem zmiany, pobudzającym aktywność lokalnych aktorów  

i przyczyniającym się do ożywienia miejscowej gospodarki.  

Instrumenty ekonomii społecznej mogą odegrać znaczącą rolę w zakresie rozwoju 

gminy i rozwiązywania jej problemów. Mogą szczególnie wspomóc: powstanie nowych 

miejsc pracy, aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie, w tym 

niepełnosprawnych, aktywizację osób starszych, przedłużenie aktywności zawodowej 

mieszkańców, przeciwdziałanie uzależnieniu od pomocy społecznej i niezaradności życiowej, 

powstanie solidnych, lokalnych dostawców usług, stworzenie dodatkowych możliwości 

zarobkowych, zatrzymanie odpływu młodych ludzi, powstanie nowych partnerów szczególnie 

zainteresowanych rozwojem społeczności lokalnej, przeciwdziałanie alienacji i anonimowości 

nowych osiedli, oddłużenie mieszkań komunalnych i spółdzielczych, ograniczenie rosnących 

wydatków z budżetów, zmniejszenie wydatków socjalnych oraz zwiększenie bazy 

podatkowej
4
.  

Jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak sektor biznesu, są kluczowym 

aktorem w procesie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Zakłada się, że 

docelowo większa część sektora ekonomii społecznej powinna samodzielnie finansować 

swoją działalność lub z niewielkim udziałem środków zewnętrznych. Podstawowe środki 

finansowe powinny pochodzić z realizacji zadań publicznych (produkcji lub świadczenia 

usług) zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego gmin i powiatów. Przyjmuje się, 

że interesem gminy i powiatu powinno być zarówno znalezienie wykonawców produktów/ 

usług niszowych, nieatrakcyjnych dla sektora biznesu, jak i zmniejszenie liczby osób 

wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnianie ich  

w podmiotach ekonomii społecznej.  

Szczególną rolę w procesie zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii 

społecznej mogą odegrać klauzule społeczne
5
. Klauzule społeczne są warunkami realizacji 

zamówienia kontraktowanego w rygorze zamówień publicznych. Warunki te pozwalają na 

realizację celów społecznych, ale nie mogą dyskryminować żadnego oferenta
6
. Zamawiający 

może określić w zamówieniu, że chce by było ono realizowane przez osoby bezrobotne, 

młodocianych w celu przygotowania zawodowego, bezdomnych, osoby niepełnosprawne, 

uzależnionych od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu przez nich terapii, chorych 

                                                
4
 „Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów”, Zachodniopomorskie Centrum 

Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009. 
5
 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609047#klauzule 

6
 Więcej na ten temat na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1252 
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psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych bądź uchodźców. Oznacza to, iż realizacji 

zadań publicznych mogą się podjąć również podmioty ekonomii społecznej
7
. 

Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych odwołuje 

się do kilku zasad
8
. W artykule 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

znajduje się zapis mówiący, że „współpraca (…) odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności”. Zasady te 

obowiązują w stosunku do obu stron chcących podjąć współpracę i powinny być stosowane 

równocześnie. 

 

 

2. Problematyka i metodologia badawcza 

 

 Koncepcja badań pt. „Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii 

społecznej w województwie śląskim” powstała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego. Badania zostały przeprowadzone przez firmę Marketing Research 

World z Gliwic, która przygotowała także transkrypcje wywiadów oraz podstawowy raport z 

badań. Na tej podstawie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

przygotował rozszerzony raport z badań.  

 Realizacja głównego celu badania obejmuje eksplorację następujących obszarów 

badawczych: 

1. Sytuacja organizacyjna organizacji pozarządowych w województwie śląskim. 

2. Kwalifikacje i doświadczenie kadr organizacji. 

3. Sytuacja ekonomiczna organizacji pozarządowych w województwie śląskim. 

4. Prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku 

publicznego; świadczenie usług publicznych. 

5. Udział w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Współpraca i ocena zasad współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przy 

realizacji zadań publicznych; plany związane z podejmowaniem współpracy  

z jednostkami samorządu terytorialnego. 

7. Współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi/podmiotami ekonomii społecznej. 

                                                
7
 http://www.spoldzielczosc.republika.pl/klauzula/klauzula%20spoleczna.htm 

8
 Model współpracy powstał w ramach projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej  

i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” zrealizowanego przez 

Departament Pożytku Publicznego, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Collegium Civitas, 

Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Instytut Spraw Publicznych celem 

zwiększenia świadomości korzyści płynących ze współpracy administracji publicznej i III sektora oraz 

upowszechnienia wiedzy o tzw. dobrych praktykach z obszaru współpracy NGOs i JST. Więcej o zasadach 

współpracy i modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na stronie 

internetowej: www.pokl541.pozytek.gov.pl 

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/
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8. Współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi/innymi organizacjami pozarządowymi. 

9. Poziom i źródła wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat sektora 

ekonomii społecznej w województwie śląskim. 

10. Oczekiwania związane z tworzeniem i działalnością Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) w województwie śląskim; ocena dotychczasowych działań 

OWES. 

 

W badaniu udział wzięło 60 liderów organizacji pozarządowych z terenu 

województwa śląskiego. Próba ta obejmuje organizacje pozarządowe, które podejmują 

aktywną współpracę z organami samorządów terytorialnych: Samorządem Województwa 

Śląskiego oraz samorządami gmin i powiatów. Informacje na temat NGO pozyskiwano od 

Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz następujących 

wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej, Wydziału Edukacji i Nauki, Wydziału Turystyki i Sportu, Wydziału Kultury. 

W badaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych 

zlokalizowanych w 4 podregionach województwa śląskiego: centralnym, zachodnim, 

północnym i południowym. Wyróżniono sześć obszarów działalności organizacji: sport, 

turystyka i rekreacja; kultura i sztuka; rozwój lokalny; usługi socjalne i pomoc społeczna; 

ochrona zdrowia; edukacja i wychowanie. Szczegółowa struktura próby przedstawia się 

następująco: 

 10 organizacji pozarządowych z obszaru sportu, turystyki i rekreacji – po 2  

z subregionu północnego, południowego, zachodniego i 4 z centralnego; 

 10 organizacji pozarządowych z obszaru kultury i sztuki – po 2 z subregionu północnego, 

południowego, zachodniego i 4 z centralnego; 

 10 organizacji pozarządowych z obszaru rozwoju lokalnego – po 2 z subregionu 

północnego, południowego, zachodniego i 4 z centralnego; 

 10 organizacji pozarządowych z obszaru usług socjalnych i pomocy społecznej – po 2  

z subregionu północnego, południowego, zachodniego i 4 z centralnego; 

 10 organizacji pozarządowych z obszaru ochrony zdrowia – po 2 z subregionu północnego, 

południowego, zachodniego i 4 z centralnego. 

 10 organizacji pozarządowych z obszaru edukacji i wychowania – po 2 z subregionu 

północnego, południowego, zachodniego i 4 z centralnego; 

W celu zachowania przejrzystości raportu wyniki badania zostały przedstawione  

z uwzględnieniem podziału organizacji pozarządowych na główne obszary działania. 

 Badanie zostało zrealizowane metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego (ang. 

Individual in-Depth Interview). Metoda polega na przeprowadzeniu z respondentem wywiadu 

pogłębionego w sposób pozwalający na eksplorację obszarów badawczych, w tym przyczyn 

interesujących zjawisk. Wywiady prowadzone są osobiście, aby pozyskane informacje były 

prawdziwe i wyczerpujące. Podstawą przeprowadzonych wywiadów jest scenariusz IDI 
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(zamieszczony w aneksie) obejmujący  uszczegółowione pytania badawcze. Wywiady  

z respondentami miały charakter anonimowy. Zostały zarejestrowane na nośniku cyfrowym  

a ich nagrania utrwalono w postaci transkrypcji.  
 

 

3. Sytuacja organizacyjna badanych organizacji pozarządowych 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

 Organizacje pozarządowe, których obszar działania jest skupiony na sporcie, 

rekreacji i turystyce działają przede wszystkim w zakresie swoich zadań statutowych. Wśród 

organizacji pozarządowych funkcjonujących w dziedzinie sportu, można wyselekcjonować 

ich dwa rodzaje. Pierwsze kierują swoje działania na rzecz promocji aktywności fizycznej 

wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami fizycznymi oraz psychicznymi, zaś drugie 

pracują z osobami pełnosprawnymi. Zadaniem organizacji zrzeszających osoby 

niepełnosprawne jest promocja sportu jako skutecznego środka rehabilitacji ruchowo-

umysłowej oraz wspieranie akceptacji osób niepełnosprawnych w ich otoczeniu społecznym. 

Z kolei organizacje sportowe, których beneficjentami są osoby pełnosprawne najczęściej 

promują sport wśród osób, których sytuacja materialna nie pozwala na uczestniczenie 

w zajęciach sportowych w innych ośrodkach. NGO organizują zajęcia, opłacają wyjazdy 

turniejowe oraz zaopatrzanie uczestników w niezbędne wyposażenie (np. strój sportowy, itp.). 

Z kolei działania organizacji na rzecz turystyki ukierunkowane są na ogólną promocję, bez 

wskazania konkretnych obszarów i grupy odbiorców.  

Generalnie organizacje z zakresu sportu, turystyki i rekreacji nie zatrudniają 

pracowników w formie umowy o pracę: „Jako stowarzyszenie nie zatrudniamy na umowę  

o pracę, bo jako stowarzyszenie nie mamy budżetu”. Jedynie jedna z badanych organizacji 

zatrudnia wszystkich pracowników w formie umowy o pracę. Równie sporadycznie NGO 

zatrudniają pracowników na umowy cywilnoprawne. 

 „Stałych pracowników nie zatrudniamy, wszystko jest robione społecznie. Może nie tak, 

zatrudniamy trenerów (…). Na umowę zlecenie”. 

Pracę na rzecz organizacji wykonują w dużej mierze jej członkowie. Dzielą się oni na bardzo 

aktywnych oraz tzw. „martwe dusze”. Stosunek aktywnych członków wykazujących 

zaangażowanie w wykonywaną pracę w stosunku do pozostałej grupy szacuje się na poziomie 

około 40-50%. 

  „1/3 rzeczywiście wie czego chce, a pozostali funkcjonują na zasadzie, żeby coś dostać, 

gdzieś pojechać. Tak 1/3 stara się i chodzi. Czasami nawet zastanawiam się po co się przyjęli. 

Ale kiedy ktoś spełnia warunki nie można nie przyjąć”. 
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 „Od takich, którzy są tylko członkami organizacji i im z tym wygodnie z różnych powodów, 

do takich, którzy nie śpią trzy noce, są na każde zawołanie, na każdą pomoc”.  

Kilku respondentów wskazało również na wysokość składek członkowskich: „…mamy jakieś 

składki członkowskie symboliczne – złotówka na miesiąc”. Badani podkreślali także, że 

członkowie często pełnią także inne funkcje w organizacjach: „…członek to taka osoba jak ja 

(…) jestem dyrektorem Olimpiady, jestem oprócz tego prowadzącym zajęcia”. Ponadto, 

respondenci wielokrotnie wskazywali, że wolontariuszami organizacji są sami członkowie 

działający na jej rzecz, ponieważ nie uzyskują korzyści materialnych z tytułu wykonywanych 

czynności: „Sami jesteśmy w pewnym sensie wolontariuszami. Członkowie zarządu są 

wolontariuszami. Wykonują swoją pracę bezpłatnie”. Często wykonywanie różnych 

czynności zleca się również osobom z zewnątrz, które także pracują nieodpłatnie, wykonując 

konkretne działania na rzecz organizacji (rozładunek dostaw, sporadyczne przewożenie 

beneficjentów, utrzymywanie czystości w obiektach).  

Współpraca organizacji pozarządowych z wolontariatem raczej nie jest 

sformalizowana: „Wolontariusze to jest takie fajne coś, czego raz jest dużo raz jest mało, więc 

bezpośrednich umów nie ma zawartych”. Niektóre organizacje proponują wolontariuszom 

umowę porozumienia o współpracy, lecz odbywa się to sporadycznie. Zdarza się również, że 

organizacje w ogóle nie podejmują współpracy z wolontariuszami. Pojawiała się także opinia 

wskazująca ma malejące zainteresowanie wolontariatem. Jednakże jedna z badanych 

organizacji została wyróżniona za współpracę z wolontariuszami. 

 „Do tej pory nie współpracowaliśmy, jeżeli już to bardziej ze stażystami, praktykantami  

z uczelni natomiast nie wolontariuszami”. 
 

 „Mam wrażenie, że charakter naszego życia społecznego się zmienił i pojęcie działalności 

społecznej, za free, za darmo, jest jakby nie modne, tego się nie robi”. 
 

 „Za 2010 rok ja dostałam tytuł, wyróżnienie w konkursie <<Koordynator bliski 

wolontariuszom>>. W ubiegłym roku mieliśmy wyróżnienie jako <<Organizacja bliska 

wolontariuszom>>. Mieliśmy nominację do nagrody Prezydenta <<Organizacja 

Pozarządowa roku 2011>>”.  

 

 

KULTURA I SZTUKA 

 Oferta organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością z obszaru kultury  

i sztuki jest dość szeroka. Wachlarz inicjatyw podejmowanych przez organizacje z tego 

obszaru jest niezwykle szeroki, począwszy od zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

prowadzenie warsztatów artystycznych, naukę gry na instrumentach muzycznych (w tym na 

zapomnianych instrumentach ludowych jak np. heligonka), aż po organizowanie obozów 

adaptacyjnych dla studentów, wypraw górskich czy inicjowanie spotkań z podróżnikami. 

Organizowane są również wystawy i galerie, koncerty, organizacje promują także sztukę 
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współczesną i prowadzą wiele innych działań. Jednostki te współpracują również  

z podobnymi podmiotami na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wspólnym 

mianownikiem organizacji z zakresu kultury i sztuki jest wielka pasja i wrażliwość jej liderów 

na malejące zainteresowanie kulturą wśród społeczeństwa. Beneficjentami badanych 

organizacji są najczęściej dzieci i młodzież oraz ich rodzice – w przypadku działań 

warsztatowych, a także społeczność zainteresowana działalnością organizacji (np.  

w przypadku koncertów czy galerii).  

 „Edukacja jest za darmo. Dajemy instrumenty. Nie każdego stać, żeby kupić dziecku 

heligonkę, która kosztuje 2000 zł”. 

 Badane organizacje posiadają statut fundacji lub stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę 

liczbę członków badanych podmiotów, ich liczba jest zróżnicowana i waha się od 5 do ponad 

30. Wielu członków organizacji jest nimi tylko formalnie, gdyż nie angażują się w bieżące 

sprawy: „…formalnie stowarzyszenie liczy w granicach 30 osób – może nie są aktywni, ale 

formalnie tak jest; ze względu na sentyment nie chcą zrezygnować i płacą składki, a część po 

prostu działa”. Co istotne w każdej organizacji można wyróżnić przynajmniej jednego 

członka, który jest całkowicie oddany stowarzyszeniu/fundacji: „Jeśli organizacje się nie 

pozbierają to będą ciągle traktowani jak <<ubodzy krewni>> organizacji rządowych”. 

NGO w zdecydowanej większości nie zatrudniają pracowników w oparciu o umowę  

o pracę, ze względu na wysokie koszty utrzymywania pracownika na stanowisku. Wynika to 

niewątpliwie z faktu, iż finanse zdają się być najsłabszą stroną wszystkich badanych 

organizacji. 

 „Nie ma pracowników, tylko jak jest festiwal, to wszystko się na wolontariuszach opiera”. 
 

 „…sami z moim mężem tworzymy zarząd fundacji. Działamy bez wynagrodzeń takich 

miesięcznych, nie zatrudniamy się tutaj w fundacji, działamy społecznie”. 
 

 „W tej chwili nie. To jest główny problem – koszty pracy przy umowie o pracę. W 2011 r. była 

zatrudniona 1 osoba w oparciu o umowę o pracę. Obecnie nikt. Zarząd nie pobiera 

wynagrodzenia”.  

Z kolei liczba pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne jest uzależniona od 

potrzeb realizowanego projektu. Jeden z respondentów wskazał na pewną przyczynę 

stosowania tzw. „umów śmieciowych”: 

 „2 lata osoba pisze projekty i jest świetna, ale po 2 latach muszę go zwolnić, bo pisać 

projekty może ktoś z zewnątrz, dlatego tworzymy <<umowy śmieciowe>> po to, aby 

zatrzymać tych dobrych”. 

Wolontariusze są zapraszani do współpracy z organizacjami wówczas, gdy zachodzi 

taka potrzeba, a ich liczba również zależy od złożoności danego projektu: „Praktycznie przy 

realizacji każdego projektu korzystamy z pomocy wolontariuszy”. Jak wskazała jedna  

z badanych, jej organizacja ma podpisane umowy o porozumieniu wolontariackim, jednakże 

„…na co dzień nie, ale jeżeli robimy imprezę – tak”. Wolontariusze cechują się dużym 
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zaangażowaniem w pracę, rzetelnością i sumiennością. W ramach wolontariatu realizują 

swoje pasje bądź zdobywają doświadczenie w interesujących ich obszarach.  

 „Wolontariusze bardzo nam pomagają, także mamy szczęście”.  
 

 „…obsługują scenę, obsługują biuro festiwalowe, to wszystko gdzie są potrzebni, przy 

sprzątaniu, przygotowaniu sal, pomieszczenia, także jest to grupa bardzo czynna, z gimnazjum 

i z liceum”. 

 

 

ROZWÓJ LOKALNY 

 Organizacje z tego obszaru prowadzą działalność na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnych. Oferują organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne, 

warsztaty edukacyjne, szkolenia, doradztwo zawodowe i psychologiczne. Wspierają także 

inne organizacje pozarządowe.  

 „…jest ten projekt – inkubator organizacji pozarządowych – on jest z góry nastawiony na 

pomoc organizacjom. U nas jest już około 200 organizacji w tym, które mają pomoc (…) 

mogą korzystać z pomocy doradczej, finansowej, (…) z usług telefonicznych, z drukowania, 

 z ksero i jest to nieodpłatne. Pomagamy zakładać stowarzyszenia, fundacje, pomagamy  

z <<papierami>>”. 
 

 „…mamy już za sobą 4 edycje tego pozytywnego festiwalu leśnego, (…) zapraszamy kapele  

z nurtu muzyki alternatywnej, to znaczy można je usłyszeć w rozgłośniach radiowych, (…) jak 

3, 4, Polskie Radio”. 
 

 „Różne festyny organizujemy, wydajemy kalendarze, gazetę”.  

Głównymi beneficjentami organizacji są osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem 

społecznym, alkoholicy, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, studenci, pracownicy 

przedsiębiorstw prywatnych, społeczności lokalne oraz amazonki. 

 „Organizowaliśmy warsztaty teatru tańca, (…) mamy chłopaka, który interesuje się bardzo 

survivalem, więc staramy się to też aktywizować (…) z młodzieżą mamy cały czas kolejne 

plany…. Dla dzieciaków, (…) mieliśmy coś takiego jak <<koński podarek>>, czyli zajęcia 

troszkę związane z hipoterapią, ale przede wszystkim zajęcia dla dzieciaków z naszych okolic 

w stadninie koni”. 
 

 „Przekazywaliśmy też dla (…) noworodków, właściwie foteliki dziecięce dla rodzin, które są 

zarejestrowane w gminnym ośrodku pomocy społecznej”. 
 

 „…ostatnio taki projekt <<Akademia Skutecznego Mentoringu>>, uczyliśmy wdrażać  

w przedsiębiorstwach mentoring jako taką innowacyjną metodę pracy, relacji między 

mistrzem a uczniem, realizujemy też projekty wśród studentów głównie z zakresu rozwoju 

przedsiębiorczości studenckiej czy rozwoju przedsiębiorczości generalnie”. 
 

 „Czasami mąż w więzieniu, albo mama pije, tata pije, albo nie ma tego taty. Takimi rodzinami 

się zajmujemy, współpracujemy z naszą parafią”. 
 



 

 

 
 
 

 
 

14 
 

Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowany jest  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 „Zabieramy na wycieczki dzieciaki, obóz miał być, biwak kilkudniowy dla tych, którzy nie byli 

na wakacjach”. 

Kolejną kwestią jest liczba pracowników w badanych organizacjach. W niektórych 

organizacjach, zatrudnionych na umowę o pracę jest ok. 5 osób, w innych – żadna: 

„…wszyscy pracujemy społecznie, Ja jako prezes Stowarzyszenia też pracuję społecznie”. 

Kolejny respondent wskazuje na problemy finansowe, które uniemożliwiają zatrudnianie 

pracowników: „My po prostu dopłacamy. Członkowie naszej organizacji dopłacają do tej 

działalności”. Najczęstszą formą zatrudniania pracowników w badanych organizacjach są 

jednak umowy cywilnoprawne, a liczba zatrudnionych w ten sposób osób, niekiedy sięga 

nawet 30. Należy zaznaczyć, iż liczba pracowników jest zmienna w zależności od projektu. 

 „Działalność projektowa jest na tyle można powiedzieć niestabilna, że trudno jest mieć duży 

personel na umowę a pracę”.  

Z kolei wolontariusze współpracują z organizacjami bardzo często, lecz ich liczba 

również jest zmienna. Na stałe związanych z organizacją i angażujących się w jej działalność 

jest od 5 do 25 wolontariuszy. 

 „…z osób, które się angażują mocniej, jest powiedzmy 5-6 osób, które są takie dosyć 

aktywne i w tym działają, plus ta grupa teraz 12 młodych osób, które są gotowe do działania  

i to widać, oni są niepełnoletni, ale chcą bardzo, więc to też cieszy i teraz nasza w tym głowa, 

żeby to jakoś przelewać”. 

W jednej z organizacji wolontariuszem jest osoba niewidoma: „Mamy też niewidomego 

chłopca, który jako wolontariusz jest masażystą. Jest zupełnie niewidomą osobą, skończył 

licencjat w Krakowie. On z kolei jest dwa razy w tygodniu”. Jednakże dwie organizacje 

w ogóle nie mają wolontariuszy, bowiem jak wskazuje prezes jednej: „Sami jesteśmy tymi 

wolontariuszami”. Przedstawiciel drugiej organizacji wskazuje na brak porozumienia  

o współpracy z wolontariuszami: „Nie mamy takowego porozumienia i stąd też nie mamy 

wolontariuszy”. 

Średnia liczba członków organizacji wynosi 16, przy czym wielu z nich pracuje 

wolontaryjnie. Członkowie pracujący na co dzień na rzecz organizacji, wykazują się dużym 

poczuciem wspólnoty oraz wysoką aktywnością: „Jak jest podjęty jakiś temat i wyznaczony 

jako cel jego realizacja to wówczas wszyscy się integrują  i utożsamiają z tą realizacją”. 

Jeden z respondentów zaznaczył, iż w przypadku jego organizacji, jej członkowie są także 

wolontariuszami. 

 „Jest festiwal i potrzebni są ludzie do pracy, do pomocy, bo jakby my tam ogarniamy całą 

sferę czy to cateringu czy takiego… To wtedy ci ludzie jakby przychodzą  

z pomocą i deklarują się, że chcemy pomóc, i działamy”.  

Natomiast w przypadku formalnych członków poziom odpowiedzialności za organizacje jest 

niewielki: „Niestety słabo, standard”.  Jak wskazuje jeden z respondentów, z aktywnością 
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członków organizacji: „…różnie to bywa, ale w większości działają”. Kolejny badany zwrócił 

uwagę na istotną kwestię: 

 „Praktycznie ponad połowa, są pracownikami jednocześnie, więc spotykamy się częściej, 

natomiast część członków, którzy nie są pracownikami no to mają takie średnie poczucie 

odpowiedzialności i tożsamości, czyli tak naprawdę dopiero bycie członkiem i pracownikiem 

daje jednocześnie poczucie tożsamości i jakiejś takiej odpowiedzialności za organizację”.  

 

 

USŁUGI SOCJALNE I POMOC SPOŁECZNA 

 Organizacje pozarządowe specjalizujące się w realizacji zadań z obszaru pomocy 

społecznej i usług socjalnych, zajmują się rodzicielstwem zastępczym, pomocą dla 

rodzinnych domów dziecka, kobiet w trudnych sytuacjach życiowych, osób 

niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, 

bezdomnych, upośledzonych, doznających przemocy domowej oraz jej sprawców. Ponadto 

organizacje organizują szkolenia, grupy wsparcia czy też pomoc indywidualną. Pomoc dla 

beneficjentów to wsparcie socjalne i finansowe. 

 „Ze strony socjalnej, finansowo też ich wspieramy. To są rozmowy, zajęcia, terapeuci to 

prowadzą. Terapia polega na ukierunkowanie ludzi do społeczeństwa normalnego (…). 

Oferujemy bezpłatne posiłki, herbatę, chleb rozdajemy (…). Staramy się zatrudniać przy 

pracach społeczno-użytecznych”.  
 

 „Jesteśmy placówką, która zarówno oferuje tutaj na miejscu pomoc i wsparcie 

psychologiczne, działają dwie grupy, jedna dla osób uzależnionych od alkoholu, druga dla 

osób doznających przemocy. (…) pośredniczymy przy poszukiwaniu miejsc leczenia 

stacjonarnego dla osób potrzebujących (…), uzależnionych od alkoholu, narkotyków(…). 

Udzielamy również porad prawnych, z zakresu prawa karnego, rodzinnego”. 
 

 „Prowadzimy schronisko dla bezdomnych mężczyzn, zapewniamy im 3 posiłki dziennie, 

odzież, obuwie, w zależności od pory roku, podstawowe medykamenty, środki do utrzymania 

czystości i higieny osobistej. Poza tym jeszcze, jeżeli jest projekt, to praca z terapeutą do 

spraw profilaktyki uzależnień, spotkania z lekarzem”. 
 

 „Wsparcie finansowe, jakieś tam remonty, czy domów, czy mieszkań, wsparcie wyjazdów 

wakacyjnych, wsparcie remontu mieszkania, pomoc w zdobyciu prawa jazdy dla dorosłych 

wychowanków. Wsparcie jakichś stypendium dla wychowanków”. 

Formą prawną badanych organizacji jest stowarzyszenie oraz fundacja. Niekiedy organizacje 

posiadają statut organizacji pożytku publicznego. Z kolei liczba pracowników zatrudnionych 

w organizacjach jest zróżnicowana. Większość badanych organizacji nie zatrudnia 

pracowników w oparciu o umowę o pracę, poza nielicznymi wyjątkami. Pracowników 

zatrudnionych na umowy cywilnoprawne jest nieznacznie więcej, od kilku do kilkunastu. 

Jedna z badanych organizacji zatrudnia także osoby w ramach prac społecznie użytecznych. 

Ponadto zwrócono również uwagę na bariery w pracy w NGO. 
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 „Mamy 3 osoby na pracach społecznie użytecznych (…). Miesięcznie zarabiają ponad 320 

zł, mniej więcej. Mamy takie 3 osoby, mieszkają w budynku socjalnym. Nie pracują 2 godziny, 

ale tyle ile potrzeba. 2 godziny mają płacone, a resztę wolontarystycznie. Są zarejestrowani  

w PUP, mają status osoby bezrobotnej”.   
 

 „Nie wiem, czy to są nasze ograniczenia, czy w ogóle ograniczenia w naszym kraju. 

Rozwinąć organizację pozarządową, czy tą działalność, żeby ona była moją aktywnością 

zawodową, to byłoby moje marzenie i gdyby to się udało zrobić to ja mogłabym wtedy 

połączyć jakoś swoją pasję i aktywność zawodową. Tutaj w strukturach organizacji 

pozarządowej, na razie nam się to nie udaje, nie jest to możliwe, więc muszę łączyć tę 

działalność z pracą zawodową i to jest dla mnie ograniczeniem”. 

Największy liczebnie potencjał organizacji stanowią wolontariusze, z którymi część 

organizacji ma podpisane porozumienia o współpracy: „…około trzydziestu pięciu 

wolontariuszy, z którymi jest podpisana taka umowa (porozumienie o współpracy)”. Jednakże 

w wielu przypadkach współpraca nie jest sformalizowana. Niekiedy sami pracownicy 

organizacji są jej wolontariuszami. 

 „W zasadzie cała praca Fundacji opiera się na wolontariacie i na pani prezes. Tak 

naprawdę jest zero pracowników, nikt pracujący w Fundacji nie jest zatrudniony na umowę  

o pracę (…), wszyscy pracujemy tu w wolontariacie i pani prezes jako osoba, która to 

utrzymuje, reprezentuje, czyni to społecznie”.  

Z kolei członków w organizacjach jest zazwyczaj od 5 do 35. Należy zaznaczyć, iż 

liczba wszystkich osób czynnie działających w organizacjach, zmienia się w zależności od 

aktualnego zapotrzebowania, wynikającego z realizowanych projektów. Badani 

przedstawiciele organizacji przyznają, że większość osób angażuje się w działania  

i w dużym stopniu interesuje się losami organizacji. W wielu przypadkach wynika to  

z osobistych doświadczeń członków, wolontariuszy oraz pracowników. 

 „…wszystko to co pani widzi to jest dzieło rodzin zastępczych, dzieło członków 

stowarzyszenia, tu w ogóle nie była zatrudniona żadna firma, a jak otrzymaliśmy to 

pomieszczenie to była naprawdę rudera, (…) więc oni pozyskali materiały, oni tutaj wykonali 

wszystkie prace, oni pozyskali wyposażenie, (…) dzięki takiemu zaangażowaniu tych osób, 

które są związane ze Stowarzyszeniem w ogóle możemy mieć to miejsce”. 
 

 „… my siadamy, tworzymy burzę mózgów i tworzymy całą koncepcję, a później pracujemy 

(…) żeby się z tego wywiązać, żeby stworzyć, to pochłania dużo czasu i ta wspólnotowość i to 

zaangażowanie jest bardzo duże (…) robimy to bo to jest jakiś tam nasz cel, który sobie 

obraliśmy i nie robimy tutaj tego ani za wynagrodzenie, to jest po prostu jakaś nasza pasja”.  

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Wśród badanych organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia 

znalazły się: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia, których celem jest 

profilaktyka, leczenie, readaptacja, rehabilitacja oraz reintegracja osób niepełnosprawnych 
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i chorych, hospicja zajmujące się osobami ciężko chorymi oraz organizacje pożytku 

publicznego i fundacje. Swoje wsparcie kierują zgodnie z założeniami statutowymi 

organizacji. 

 „Robimy po kilka projektów rocznie, każdy projekt ma za zadanie przełamanie barier 

psychicznych. Przykładem może być, że rocznie wyjeżdża grupa 100 osób na wycieczki. 

Wycieczka była w tym roku w Reptach, w Wieluniu, zjazd pod ziemię do kopalni, był lot 

samolotem”. 
 

 „W głównym zakresie działalności jest pomoc dzieciom z zespołem ADHD i Aspergera. 

Prowadzimy terapię i prowadzimy grupę wsparcia dla rodzin tych dzieci”. 
 

 „Jest to dla przykładu pomoc w zakupie lekarstw, środków rehabilitacyjnych, urządzeń 

rehabilitacyjnych, usuwanie barier dla niepełnosprawnych, programy zdrowotne o bardzo 

szerokim zasięgu (…). Są to badania profilaktyczne, które mają uświadomić ludziom ich stan 

zdrowia”. 
 

 „Opieka codzienna, terapia zajęciowa prowadzona w świetlicy terapeutycznej (…). Pomoc 

rodzinom i tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, jak również promocja 

zdrowia psychicznego, fizycznego poprzez zabiegi rehabilitacyjne i sportowe”. 
 

 „Nasi podopieczni mają tu darmowy codzienny posiłek, ale oprócz tego wspomagane są 

rodziny”. 

Organizacje z obszaru ochrony zdrowia zatrudniają osoby na podstawie umowy  

o pracę bądź w formie porozumienia cywilnoprawnego. Zdarza się również, że specjalistami 

są sami członkowie organizacji i nie ma potrzeby angażowania innych osób, wówczas 

„…wszystko jest robione woluntarystycznie”, ”…wszystko robimy charytatywnie”. 

Aktywni i zaangażowani członkowie organizacji stanowią około 30% jej zbiorowości 

(członków). Większość członków organizacji przejawia dużą aktywność, w bardzo dużym 

stopniu angażują się w losy jednostek oraz organizacji. Często pojawiały się opinie, iż 

„…część jest, aktywnych (członków), a część nie”. 

 „Większość członków to są pracujący tu ludzie, którzy się tu spotykają, ale większość osób 

jest jednak aktywna”.  
 

 „Ze składek nawet nie wystarczy na czynsz. Cała działalność opiera się na tym, że osoby, 

które chcą, aby świetlica istniała i spełniała swoje role dopłacają takie darowizny dobrowolne 

na utrzymanie tego lokalu”.  
 

  „Trudno zaangażować i wciągnąć w działania członków, ale to wynika z tego, że to są 

rodzice osób niepełnosprawnych”. 

Badane organizacje chętnie współpracują również z wolontariuszami, „…to jest nasza 

prawa ręka, ich praca poprzedzona jest szkoleniami dla wolontariuszy”, których liczba jest 

zmienna i zależna od potrzeb. W wielu przypadkach współpraca z wolontariuszami nie jest  

w żaden sposób sformalizowana.  

 „W ubiegłym roku mieliśmy 54. Na początku tego 62 a teraz 48. To zależy czego w danej 

chwili potrzeba”. 
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 „Nasz wolontariat został <<Wolontariuszem województwa śląskiego>> (…) w gronie 

wolontariuszy mamy seniorkę, babcię Małgosię, która została laureatem <<Babcia 

województwa śląskiego>>, no i promujemy tych naszych ludzi”. 
 

 „Z reguły są to osoby starsze, które nie mają zobowiązań typu umowa o pracę gdzieś indziej, 

trochę więcej czasu”. 
 

 „Wolontariusze sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi podczas wyjść poza teren 

świetlicy. Współorganizują spotkania pokoleniowe, spotkania przy ognisku, pomagają 

podczas wycieczek (…), prowadzą oni zajęcia”. 

 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

Zakres działalności organizacji z obszaru edukacji i wychowania polega na 

przekazywaniu wiedzy jej beneficjentom oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. W ich 

ofercie można odnaleźć szkolenia, doradztwo (prawne, zawodowe, psychologiczne), 

warsztaty, happeningi, akcje zachęcające do ekologicznego i zdrowego stylu życia oraz 

organizację czasu wolnego. Ponadto organizują konkursy, obozy, rehabilitację oraz wyjazdy. 

Beneficjentami organizacji są osoby z różnych grup wiekowych, począwszy od dzieci, 

poprzez młodzież również niepełnosprawną, po osoby dorosłe i starsze, w tym także osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotni oraz rodziny zastępcze.  

 „…działania (…) kierujemy do osób z niepełnosprawnością intelektualną, również do 

rodziców tych osób i do całego otoczenia”. 
 

 „Realizujemy różne projekty, kierując je do osób bezrobotnych, ale także do osób 

pracujących, które chcą bądź muszą zmieniać i podnosić swoje kwalifikacje (…) szkolenia 

różnego rodzaju na przykład z zakresu języków obcych czy też księgowości. Oferowaliśmy 

także doradztwo zawodowe naszym beneficjentom”. 
 

 „Wszelkie działania ukierunkowane na uzdolnioną matematycznie i przyrodniczo młodzież”. 
 

 „To jest pomoc (…) o zagospodarowanie czasu wolnego, czy oderwanie dzieci  

i młodzieży od środowiska, które ma na nich negatywny wpływ, czyli takiego środowiska 

zdemoralizowanego, bo takimi dziećmi się zajmujemy, rodzinami, które są zagrożone 

wykluczeniem społecznym”. 
 

 „Robiliśmy też taki festyn z okazji Dnia Ziemi, ale też był powiązany (…) z plenerami czy 

grami ekologicznymi”. 

Podobnie jak w poprzednich organizacjach, również tu liczba pracowników zmienia 

się w zależności od realizowanego projektu. Rzadko zatrudnia się pracowników na umowę  

o pracę, najczęstszą formą są umowy cywilnoprawne. Kilku badanych zwróciło uwagę na 

bariery, jakie napotykają pracownicy organizacji pozarządowych. Dotyczą one przede 

wszystkim tzw. pracy wolontaryjnej, czy też zatrudnienia w okresie trwania projektu: 
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 „W zależności od realizowanego w danym momencie projektu i wynikających z tego  potrzeb 

szkoleniowych zatrudniamy przede wszystkim trenerów specjalizujących się w konkretnych 

działkach”. 
 

 „Wszyscy, co pracują w stowarzyszeniu, pracują społecznie i koniec. I ja nie wiem, czy to 

mam nazwać wolontariuszami czy nie”. 
 

  „Zatrudnienie odbywa się tylko i wyłącznie dzięki dotacjom. Jako stowarzyszenie nie mamy 

żadnego źródła dochodów własnych (…). Te umowy są proporcjonalne do otrzymanych 

środków”. 
 

 „Wiele osób poszukuje pracy właśnie w stowarzyszeniach, etatowej pracy, a my nie 

zatrudniamy osób, jedynie w tej chwili naszą księgowość (…). Reszta wszystko jest 

społecznie”. 
 

 „Jedyny minus (w pracy) to jest taki, (…), że działalność stowarzyszenia jest głównie 

działalnością wolontaryjną, (…). Pomagają (pracownicy) innym osobom, a często mają 

trudną sytuację materialną, czy trudną sytuację domową i to jest takie – pomagam innym,  

a sam mam pewne niedostatki w tej sferze”. 

Biorąc pod uwagę liczbę członków w badanych organizacjach, jest ona różna. Jedna  

z organizacji liczy aż 112 członków. W pozostałych są to już znacznie mniejsze liczebności 

od 5 do 40 członków. Zaangażowanie członków organizacji oceniane jest różnie, jednakże 

przeważają pozytywne oceny. 

 „Wszystkich cechuje tak samo wysoki poziom aktywności i poczucia jakieś wspólnoty tutaj. 

(…). Każdy z nas tak samo mocno angażuje się w to, aby to miejsce dobrze i z sukcesem 

funkcjonowało”. 
 

 „Myśmy założyli to stowarzyszenie, to była grupa znających się osób, pracujących od zawsze 

w dziale nauk matematyczno-przyrodniczych i myśmy chcieli, żeby ten dział nie umarł”. 

Badane organizacje współpracują również z wolontariuszami, jednak tylko niektóre 

podpisują porozumienia o współpracy. Jak określił to jeden z respondentów wolontariusze 

„…to jest taka grupa wsparciowa”. Jedna organizacja w 2011 roku współpracowała aż z 65 

wolontariuszami, kolejne już ze znacznie mniejszą liczbą – od 15 do 20 wolontariuszami. 

Spośród badanych organizacji, jedynie jedna w ogóle nie współpracowała z wolontariuszami.  

 „Wolontariusze pomagają również w prowadzeniu stowarzyszenia, w sprawach 

administracyjno-biurowych, (…) ostatnie działania wolontariuszy to wyjazd na turnus 

rehabilitacyjny i 24h opieka nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną”. 
 

 „Jest też pewna grupa wolontariuszy, która współpracując z nami, wypłynęła na szersze 

wody. Mamy wolontariuszkę, która u nas zaczynała, a w tej chwili jest koordynatorem 

programu <<szlachetna paczka dla Rybnika>>. I jednocześnie z nami współpracuje i jest to 

taki wolontariusz, który wierzy w działania”. 
 

 „Pełnoletni chłopak był w liceum i nie wiedział, co sobie wybrać (…), Michał w tej chwili 

studiuje we Wrocławiu fizykoterapię. Co jest w Częstochowie to zawsze przychodzi tutaj 

odwiedzić, ale właśnie między innymi powiedział, że pomogło mu to znaleźć kierunek i cel  
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w swoim życiu, (…) no więc potem się tak zżył z kilkoma chłopcami, że czasem i nawet do kina 

się wybierali”. 

 

 

4. Kwalifikacje oraz doświadczenie kadr organizacji 

pozarządowych 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

Przedstawiciele badanych organizacji realizujących zadania z obszaru sportu, 

turystyki i rekreacji poziom kwalifikacji i kompetencji swoich kadr ocenili jako 

wystarczający.  

 „Jeśli chodzi o doświadczenie i wykształcenie, są to wszystkie osoby z wyższym 

wykształceniem, osoby po politologii, dla mnie akurat ważniejszym jest sama chęć do pracy  

i umiejętność uczenia się (…) niż konkretny kierunek. Jedna osoba jest  

z wykształceniem kierunkowym, druga-dziennikarskim, trzecia-informatycznym, czwarta-

ekonomicznym, a ja prawniczym, więc duży przekrój”. 
 

 „Mamy własną kadrę wyszkoloną i nie potrzebujemy ekspertów z zewnątrz”. 
 

  „Wszyscy trenerzy i instruktorzy, którzy pracują mają kwalifikacje, kursy trenerskie czy 

instruktorskie w dziedzinie sportu, którym się zajmują”. 

Niekiedy organizacje wskazują na pewne braki, które wiążą się chociażby 

z ich planami, jak np. rozwijanie danych dyscyplin sportowych wśród młodzieży, do czego 

potrzebnie są  szkolenia dla nauczycieli, lecz to dotyczy już osób spoza organizacji. Problem 

pojawia się również przy próbach aplikowania o środki unijne. Przedstawiciele badanych 

organizacji wspólnie deklarowali braki merytoryczne z zakresu wiedzy o wymogach 

formalnych oraz w samym procesie aplikowania o fundusze z Unii Europejskiej.  

 „Nie staramy się o pozyskiwanie środków unijnych, ponieważ nikt nigdy nie pokazał nam jak 

to zrobić. <<Papierologia>> jest na tyle skomplikowana, że bez odpowiedniego 

przeszkolenia nie damy rady  wypełnić nawet wniosków”. 
 

 „O środki unijne słabo. Ja osobiście byłam na szkoleniach, natomiast jakoś do tej pory nie 

udało mi się uzyskać nic”.  

Bariery te nie dotyczą jednak wszystkich organizacji: „Udało nam się zdobyć projekt  

o wartości 14,5 miliona złotych”, co świadczy o możliwościach oraz odpowiednich 

kwalifikacjach w zakresie pozyskiwania funduszy z UE. Podsumowując, poziom kwalifikacji 

kadr badanych organizacji jest wystarczający do prowadzenia działalności, natomiast 

niewystarczający dla możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.  

 Problemem w badanych organizacjach są również braki kadrowe, głównie  

z zakresu administracji, finansów i księgowości oraz promocji (PR). Pojawiły się także 
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wskazania na pracowników socjalnych. Dwie organizacje podkreśliły, że przydałyby się 

osoby, które dowoziłyby młodzież na zajęcia. Barierą w zatrudnianiu nowych pracowników 

jest słaba sytuacja finansowa organizacji oraz brak stałości zatrudnienia.  
 

 „W tej chwili jest dość ciężka sytuacja, że mamy kłopoty z transportem ludzi, bo my działamy 

na terenie woj. śląskiego np. mamy łuki w Bytomiu, więc jeśli ktoś by chciał z Katowic 

uprawiać łucznictwo… to jak teraz jeździć na zajęcia. Nie wszystkie osoby niepełnosprawne 

mogą się poruszać komunikacją miejską”. 
 

 „Jeśli byłyby na to środki finansowe, można by było zatrudnić kogoś od PR-u, od innych 

takich rzeczy, kto mógłby na zewnątrz sprzedać to, co robimy”. 
 

 „Pracownika socjalnego – bo gros ludzi nie umie sobie załatwiać swoich spraw  

w terenie. Zwiększyłabym liczbę godzin prawnikowi, z powodu tego, gdy osoba zostaje 

niepełnosprawną zaczynają się w 70% problemy rodzinne (…). Jeżeli ja mam prawnika 2h na 

miesiąc to jest za mało. Te 2 osoby byłyby mi potrzebne na wczoraj”. 
 

 „Mam za mało pieniędzy, żeby tę kadrę poszerzyć. Gdybym miała więcej środków, to bym 

mogła rozpuścić pracowników w teren, żeby wyciągnąć ludzi z izolacji społecznej. Ale tych 

środków nie mam”. 
 

 „Nie chcę zatrudniać dodatkowych osób do realizacji projektów, ponieważ uważam, że ich 

świadomość tego, że będą pracować tylko przez trzy lata negatywnie wpłynie na postawę, 

jakość oraz efektywność wykonywanych zadań”. 
 

 Wysoką jakość wykonywanych zadań zapewniają stali pracownicy organizacji. 

Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. W sytuacji gdy 

dane szkolenie przyniesie wymierne korzyści organizacji, jest współfinansowane lub 

całkowicie finansowane ze środków wewnętrznych. Sytuacja taka ma miejsce wyłącznie  

w organizacjach, które posiadają stałe źródło finansowania, zapewniające nadwyżkę 

budżetową. Małe organizacje, niestabilne ekonomicznie nie są w stanie zapewnić udziału  

w szkoleniach swoim pracownikom. Niekiedy pracownicy sami płacą za szkolenia. Jedna  

z respondentek wskazała również na ograniczenia dotyczące możliwości korzystania ze 

szkoleń. 

 „Często też pracownicy sami do mnie przychodzą, że znalazłem sobie kurs taki czy inny, on 

jest na przykład nieodpłatny czy mogę jechać, nie ma problemu, czy pani księgowa 

przychodzi, że szkolą (…) czy mogę jechać, opłata wynosi tyle czy tyle więc też nie ma z tym 

problemu”. 
 

 „Z braku środków przeważnie szkolą się ludzie we własnym zakresie, żeby poziom swój 

utrzymywać albo podnosić”. 
 

 „W większości przypadków jesteśmy ludźmi dorosłymi, pracującymi, mającymi gdzieś dom, 

rodziny i inne takie rzeczy. Więc ten czas, który nam zostaje musi być bardzo dokładnie 

rozliczony. Nawet jak temat szkolenia jest bardzo ciekawy i tego potrzebuję, to nie da rady”.  

Zdarza się również, że organizacje korzystają z pomocy zewnętrznych doradców, ale tylko 

wówczas, gdy pozwala na to sytuacja finansowa organizacji. Ponadto organizacje 

współpracują również z pracownikami innych jednostek. 
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 „Często korzystamy z ekspertów, doradców. Przy realizacji tego unijnego projektu mieliśmy 

wynajętą firmę do tego, żeby nam pomogła napisać studium wykonalności”. 
 

 „Czasem korzystamy z doradztwa nie tyle uniwersytetów, ile AWF – ów: śląskiego, 

opolskiego, warszawskiego, bo z tymi uczelniami mamy gdzieś tam jakąś od lat współpracę. 

Wiem, że na ich opinie zawsze możemy liczyć”. 

 Obszarem, w których należy kształcić pracowników organizacji są przede wszystkim 

fundusze unijne. Brakuje bowiem wiedzy z zakresu metod pozyskiwania środków unijnych, 

pisania wniosków aplikacyjnych i rozliczania projektów. W opinii badanych organizacji 

przydatne byłyby również szkolenia z księgowości organizacji pozarządowych, public 

relations, marketingu, tzw. miękkie szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz 

szkolenia dla rehabilitantów. Respondenci podkreślają, iż nie ma potrzeby podnoszenia 

kwalifikacji w zakresie statutowej działalności organizacji, gdyż zdobyte doświadczenie  

i zaangażowanie członków sprawia, że zadania organizacji wykonywane są w prawidłowy 

sposób: 

 „Żeby rehabilitanci wiedzieli, byli nastawieni na nowinki techniczne, gdzie i jak szukać 

sprzętu, jak nowocześnie leczyć przede wszystkim dzieci i młodzież, gdzie można kierować  

i jak to załatwić”. 

 

 

KULTURA I SZTUKA 

 W opinii przedstawicieli organizacji prowadzących działania z zakresu kultury  

i sztuki, poziom profesjonalizmu kadr organizacji jest bardzo wysoki. Najczęściej  

w działalność organizacji angażują się osoby z kierunkowym wykształceniem, głównie 

historycy sztuki, teatrolodzy, muzycy, ekonomiści, prawnicy czy lingwiści.  

 „Wszystkie osoby są po wyższych studiach magisterskich. Są to osoby, które mają studia 

podyplomowe w dziedzictwie kulturowym, wizualizacji, mnóstwo warsztatów, cały czas się 

doskonalą”. 

Mimo wysokiego poziomu kwalifikacji pracowników, organizacje odczuwają braki kadrowe. 

Jak wskazują respondenci problemem nie jest dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, jak 

np. księgowa, ale brak środków na ich wynagrodzenia. Potrzebni są pracownicy, którzy 

poszukiwaliby różnych źródeł finansowania (fundraiser), osoby zajmujące się promocją i PR, 

marketingowcy, którzy promowaliby działalność organizacji na szeroką skalę. Pojawiły się 

również wskazania, iż w organizacjach brakuje osoby odpowiedzialnej za sprawy 

administracyjno – księgowe, która byłaby w pełni zaangażowana w działalność organizacji. 

Jak podkreśliła jedna z respondentek, członkowie organizacji nie mogą zaangażować się w jej 

działalność w pełni, bowiem mają stałą pracę. Wskazano także, iż w organizacjach nie ma 

osób posiadających kwalifikacje w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, w związku z czym 

pracownicy często stają się „…samoukiem w tej dziedzinie”. 
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 „Braki kadrowe są dokuczliwe, bo w NGO powinno być kilka rzeczy na 100% obsadzonych  

- np. osoba do spraw księgowości NGO, bo biura rachunkowe się nie znają na OPP i NGO”. 
 

 „Mało dla kogo jest to priorytetem numer jeden. To może być zaraz numer dwa po naszej 

pracy, ale wiadomo, że ta praca nasza jest jakby najważniejsza, ta z której mamy chleb”. 
 

 „Nauczyliśmy się sami aplikować o fundusze czy to unijne – w zasadzie to unijnych jeszcze 

nie dostaliśmy, na razie piszemy wnioski, ale jakoś nam się nie udaje. Natomiast publiczne  

z miast czy z Urzędu Marszałkowskiego to już sami mamy doświadczenie i z Ministerstwa 

Kultury siedmioletnie. Można powiedzieć, że jesteśmy wykształceni, ale nie kierunkowo”. 

 Biorąc pod uwagę pomoc zewnętrznych doradców, należy zaznaczyć, iż nie 

wszystkie z badanych organizacji z tej pomocy korzystają. Jednym z powodów, jest brak 

takiej potrzeby. Z kolei organizacje korzystające z tej pomocy, wykorzystują ją przy okazji 

realizacji projektów: „…przy tych projektach z EFS to korzystaliśmy z doradztwa”. Jedna 

organizacja korzysta również z pomocy doradców Centrum Organizacji Pozarządowych  

w Żorach.  

 Ponadto w badanych organizacjach nie korzysta się często ze szkoleń, lecz pojawiają 

się wskazania na szkolenia, w których pracownicy brali udział, lecz często są one odległe  

w czasie. Natomiast pracownicy jednej z organizacji sami we własnym zakresie wyszukują 

szkolenia. Jak wskazał przedstawiciel jednej z badanych organizacji, jej pracownicy nie 

odczuwają potrzeb szkoleniowych, bowiem posiadają już wyższe wykształcenie i na bieżąco 

obserwują najnowsze trendy. Kolejny respondent bardzo krytycznie ocenił poziom szkoleń 

wskazując, iż „…szkolenia dotyczą teorii, a nie praktyki”. Z kolei sygnalizowane potrzeby 

szkoleniowe skupiają się w obszarze kompetencji miękkich, PR-u, marketingu, pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych, pisania i rozliczania projektów, księgowości oraz prawnych 

aspektów prowadzenia NGO.  

 „Gdyby w grę wchodziły środki europejskie to na pewno, bo tutaj nie podejmowaliśmy 

starań i myślę, że gdybyśmy się zdecydowali to takie szkolenie byłoby potrzebne”. 

 Problem organizacji pozarządowych wynika również z faktu, iż jej członkowie są 

aktywni zawodowo, stąd też mają niewiele czasu na załatwianie formalnych spraw 

organizacji, w tym finansowo-księgowych czy też w staraniach o dotacje. Mimo trudności, 

członkowie organizacji starają się angażować na miarę swoich możliwości, przy czym 

priorytetem jest dla nich działalność statutowa organizacji. Zdarza się, że koncentracja na 

zadaniach statutowych organizacji i brak znajomości przepisów nie przynosi dobrych 

efektów. Takim negatywnym przykładem jest pewna fundacja z podregionu południowego, 

której odebrano statut OPP. 
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ROZWÓJ LOKALNY 

Wśród badanych organizacji prowadzących działania na rzecz rozwoju lokalnego 

znalazły się prężnie funkcjonujące podmioty, które nie mają problemów kadrowych oraz 

posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Jednakże nie we 

wszystkich organizacjach pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje w pisaniu 

wniosków: 

 „U nas akurat bardzo wysokie. Nie ma pracownika, który by nie miał wyższego 

wykształcenia, praktycznie większość jest też po studiach podyplomowych z różnych zakresów 

(…), dwóch pracowników ma skończone studia doktoranckie”.  
 

 „Jeżeli chodzi o aplikowanie do struktur gminnych i wojewódzkich, to generalnie nie mam  

z tym żadnego problemu”. 
 

 „Wszystko sami robimy i czasami projekt pisałem sam. Człowiek się uczy na błędach. Na 

dzień dzisiejszy stwierdzam, że można by o wiele lepiej napisać, gdyby to pisała osoba 

profesjonalna”. 

W ocenie przedstawicieli organizacji, ich kadra nie potrzebuje pomocy zewnętrznych 

doradców, bowiem pracownicy są samodzielni i wszechstronni, chętnie uczestniczą  

w szkoleniach. Jedynym ich problemem jest brak czasu. Jednakże niektóre z badanych 

organizacji korzystają z zewnętrznej pomocy: 

 „Generalnie to w wielu szkoleniach między innymi właśnie z ROPS-u. Trudno mi powiedzieć  

ile i w jakich, na pewno z zakresu zarządzania projektami, pomocy społecznej dużo było 

szkoleń, na pewno było kilka takich merytorycznych z zakresu prowadzenia jakichś tam 

treningów, trudno mi powiedzieć. Ja sam też brałem udział w kilku szkoleniach 

organizowanych przez ROPS”. 
 

 „Potrzeby są duże, (…) staram się korzystać z tych szkoleń, które na przykład Agencja 

Rozwoju Regionalnego organizuje. Jeżeli chodzi o wnioski, inne osoby pewnie też mogłyby 

skorzystać z pewnych rzeczy, ale chodzi o czas i to jest problem”. 
 

 „Tylko Agencja Rozwoju Regionalnego (chodzi o doradztwo). Plus prywatnie gdzieś, ale to 

jest na zasadzie <<proszę cię weź mi pomóż, bo masz jakieś doświadczenia>>”. 

Pomimo szkolenia się przez pracowników, badane organizacje borykają się z brakami 

kadrowymi, brakuje bowiem różnych fachowców: „…zawsze (brakuje), bo jest tyle pracy, że 

to by się rozdzieliło na 3, 4 osoby”. Respondenci wskazywali na braki kadrowe wśród 

specjalistów z dziedziny PR, marketingu, księgowości. W szczególności potrzebny jest 

specjalista z zakresu aplikacji o fundusze z UE, w takich też szkoleniach badani chcieliby 

uczestniczyć: „…najtrudniej jest znaleźć osoby od koordynacji, rozliczania projektów”. 

Przedstawiciele badanych organizacji podjęli również kwestię szkoleń. Wskazali, iż 

wiele z nich przynosi wymierne korzyści przekładające się na poprawę jakości pracy i jeśli 

jest taka możliwość to organizacja stwarza swoim pracownikom szansę udziału  

w szkoleniach. Jednak nie wszyscy respondenci przejawiają chęć uczestnictwa  

w szkoleniach, niekiedy przyczyną jest tzw. „przesyt wiedzy”. 
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 „Tak możemy wykorzystać, wykorzystujemy. Po to są te szkolenia. Szczególnie trzeba 

aktualizować wiedzę z zakresu tworzenia i rozliczania projektów, bo to cały czas się zmienia”.  
 

 „…odnoszę wrażenie, że w ostatnich 2 latach ludziom szkolenia i możliwość podnoszenia 

kwalifikacji się <<przejadły>> i nie chce się im już chodzić na szkolenia. Mają <<powyżej 

dziurek>> podnoszenie kwalifikacji”. 

 

 

USŁUGI SOCJALNE I POMOC SPOŁECZNA 

Kadra organizacji działających w obszarze pomocy społecznej i usług socjalnych 

posiada wykształcenie średnie lub wyższe. Zajmuje się m. in. opieką medyczną i pomocą 

psychologiczną, a jej kwalifikacje są zgodne z ogólnie przyjętymi wymogami. Z kolei osoby 

bezpośrednio związane z funkcjonowaniem NGO są pracownikami z długoletnim 

doświadczeniem. 

 „Mamy osoby w zarządzie, które mają doświadczenie księgowe. Mamy dwóch prawników  

w zarządzie, którzy mają takie merytoryczne doświadczenie, są bardzo pomocni, żeby to 

wszystko miało właściwą formę i mamy osobę, która z racji swojego zawodu poza fundacją 

również aplikuje w swojej pracy o finansowania z różnych projektów, nie tylko unijnych, ale  

i regionalnych – z FIO chociażby i tutaj nam pomaga w tworzeniu takich projektów”. 
 

 „Doświadczenie tak, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, odpowiednim 

wykształceniem, jeśli chodzi o terapeutów uzależnień, są to certyfikowani terapeuci, 

psycholodzy również”. 

Jednakże kadra badanych organizacji boryka się również z problemami. Jeden  

z respondentów zwrócił uwagę na braki kadrowe, które ujawniają się w szczególności wraz  

z zakończeniem danego projektu. Kolejna osoba podkreśliła kwestię problemów finansowych, 

które utrudniają odpowiednie wynagrodzenie pracowników oraz zatrudnianie nowych osób. 

 „Od stycznia będzie znowu to samo – brak dyżurów, w soboty i niedziele, nocnych. Brakuje 

pieniędzy na kontynuację, żeby to było ciągle, a nie tylko w okresie realizacji projektu (np. 4 

miesiące)”. 
 

 „A co może być negatywnego, to jest zawsze ten czynnik finansowy, związany  

z wynagrodzeniem pracowników. Bo mamy kadrę, myślę, że dobrze przygotowaną  

w tej chwili, (…) mają oni swoje kwalifikacje zawodowe, no ale cały czas rozbijamy się  

o to, żeby móc im właściwie wynagrodzić za to”.  

Mankamentem jest niedobór osób kreatywnych i ambitnych. Brakuje środków na zatrudnienie 

osób wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji, pisaniu wniosków i rozliczaniu projektów, 

ale także psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, obsługi administracyjnej oraz 

kadrowej. 

 „Potrzeba takiej osoby, która by coś stworzyła, miałaby pomysły, a nie tylko przychodziła do 

organizacji na tej zasadzie <<co tu słychać>>, żeby sama wiedziała, coś robiła”. 
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  „Nie mamy środków to nie możemy mieć kadry, gdybyśmy mieli pewnie środki to bez 

problemu byśmy taką kadrę dosyć dobrą skompletowali”. 
 

 „Gdyby można było mieć taką osobą, która pisze projekty na umowę, w kadrach to byłoby 

super, taka osoba kadrowo na pewno by się przydała, ale nie ma pieniędzy”.  

Niekiedy badane organizacje korzystają z pomocy zewnętrznych doradców, lecz rzadko, 

a niekiedy również nieodpłatnie. 

 „Korzystaliśmy również jako fundacja z zewnętrznej firmy, która dla nas starała się  

o pozyskanie funduszy”. 
 

 „Działa Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, które to centrum jest  

w trakcie realizacji dużego programu, mającego za zadanie wspierać działalność organizacji 

na naszym terenie i właśnie oni organizują i proponują nam wiele szkoleń, również doradztwo 

indywidualne, coaching, korzystamy z takich form”. 

Jak wskazali przedstawiciele badanych organizacji, pracownicy którzy brali udział  

w szkoleniach i nadal deklarują chęć podnoszenia kwalifikacji. Za najbardziej przydatne 

uznali szkolenia z zakresu prowadzenia NGO, pozyskiwania dotacji, aplikowania o fundusze 

unijne, psychologiczne i terapeutyczne, a także tzw. „miękkie szkolenia” jak public relations, 

mediacje, komunikacja interpersonalna. 

 „Niech pan zobaczy, ile tu mamy tych różnych dyplomów i to są jeszcze nie wszystkie. My 

jesteśmy otwarci na wszelkie szkolenia (…). Te szkolenia prowadzone przez ROPS mi się 

bardzo podobają. Moja córka, która też była na szkoleniu w Milówce powiedziała, że na tym 

szkoleniu było dużo informacji, które wykorzysta”. 
 

 „W miarę możliwości, jeżeli to jest tożsame z tym, co chcemy robić to pozwalamy sobie na 

to, żeby ten czas poświęcać na takie szkolenia”. 
 

 „Braliśmy udział w szkoleniu dotyczącym pisania ofert, szkoleniu dotyczącym rozliczania się 

z dotacji, było szkolenie specjalistyczne dla księgowych i to wiem, że nasz księgowy bardzo był 

zadowolony z tego szkolenia. Ja (…) przez weekend byłam na szkoleniu dotyczącym właśnie 

przedsiębiorstw ekonomii społecznej (…). Było to też szkolenie dotyczące liderów grupy”. 
 

 „Jeżeli jest coś interesującego to bardzo chętnie bierzemy udział, natomiast w płatnych 

szkoleniach nie bierzemy udziału, ponieważ nas nie stać”. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Pracownicy organizacji prowadzących działalność z zakresu ochrony zdrowia, to wg 

ich przedstawicieli bardzo dobrze wykwalifikowani specjaliści, niejednokrotnie posiadający 

certyfikaty. Badani nie wskazują również na braki w wiedzy z zakresu aplikowania o środki  

z UE, jedynie przedstawiciel jednej organizacji przyznał, że jej kadra nie zna się na 
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pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. Kolejny przedstawiciel wskazał na zbyt małe 

fundusze organizacji, które ją dyskwalifikują. 

 „Zakładając stowarzyszenie nie byłam zupełnie merytorycznie do tego przygotowana. 

Miałam świadomość, że skoro tworzę coś to chciałabym to robić dobrze, więc zanim złożyłam 

do sądu dokumenty do KRS-u, przeszłam 14 szkoleń”. 
 

 „Mamy pracowników, przynajmniej tych na umowę o pracę, z wyższym wykształceniem. Są 

to raczej kierunkowe wykształcenia, pokrewne, ale kierunkowe”. 

Niektóre z badanych organizacji odczuwają braki kadrowe. Brakuje specjalistów 

zatrudnionych na etacie, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za aplikowanie 

do funduszy unijnych, pisanie wniosków o dofinansowanie, rozliczanie projektów oraz 

lekarzy i pielęgniarek.  

 „Z naszego doświadczenia wynika, że powinniśmy mieć dwóch lekarzy. Nie wystarczy lekarz 

psychiatra, ale potrzebny jest lekarz internista. My moglibyśmy takiego lekarza zatrudnić, ale 

za bardzo nas na to nie stać. Fundusz od paru lat nie podwyższa kontraktów. Od 5 lat 

wysokość się nie zmienia”. 

Część przedstawicieli badanych organizacji przyznała, że korzysta również z pomocy 

zewnętrznych doradców, np. w Centrum Inicjatyw Społecznych w Rybniku, Ośrodku 

Rozwoju Regionalnego, Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, niekiedy 

współpracują również z innymi organizacjami. 

 „Współpracujemy z ośrodkiem rozwoju regionalnego w sensie doradczym i nam bardzo 

pomagają i z MOPS-em”. 

Większość pracowników badanych organizacji stale podnosi swoje kwalifikacje 

poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych, organizowanych przez NGO, jak i we własnym 

zakresie. Tematyka szkoleń dopasowana jest do aktualnych potrzeb organizacji, np. 

związanych z terapią, rehabilitacją dzieci, pomocą przedmedyczną, psychologią, ekonomią, 

zarządzaniem, prawem czy funduszami z UE. Należy podkreślić, że respondenci stwierdzili, 

iż poziom szkoleń z obszaru aplikowania o fundusze unijne dla organizacji pozarządowych 

jest zbyt niski, by podejmować i realizować projekty współfinansowane z UE. Jednakże 

badani przejawiają dalszą chęć uczestnictwa w szkoleniach, a za najbardziej przydatne uznali 

szkolenia związane z bezpośrednią pracą z osobą niepełnosprawną, nordic walking, kurs 

decoupage’u, szkolenia medyczne, z informatyki, psychoterapii oraz zarządzania ochroną 

zdrowia. 

 „Na bieżąco, w ramach potrzeby, mamy problem kogo delegować na szkolenie, bo wszyscy 

chcą”. 
 

 „Oferta szkoleniowa jest duża i profesjonalna w Katowicach i w Częstochowie”. 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

28 
 

Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowany jest  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

Przedstawiciele organizacji realizujących zadania z zakresu edukacji i wychowania 

chwalą poziom kwalifikacji i kompetencji własnych pracowników, którzy często posiadają 

wyższe wykształcenie, studia podyplomowe i kursy. Kadrę tych organizacji najczęściej 

tworzą nauczyciele, wykładowcy wyższych uczelni, doradcy zorientowani na stałe 

podnoszenie kwalifikacji. Ponadto pracownicy niektórych organizacji posiadają również 

kwalifikacje  do aplikowania o fundusze z UE oraz rządowe.  

 „Dzięki możliwościom aplikowania o te środki funkcjonujemy, istniejemy i działamy. Nasze 

kwalifikacje i wiedza w tym zakresie muszą być duże”. 
 

 „Wszyscy jesteśmy nauczycielami, przynajmniej mianowanymi, a lwia większość są to 

nauczyciele dyplomowani. Automatycznie każdy z nas ma ukończone podwójne studia, a i tak 

uczestniczymy w różnego rodzaju kursach, warsztatach”. 
 

 „Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet 

Jagielloński, i tu mamy współpracowników – tylko, że są to pojedyncze osoby – z Uniwersytetu 

Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, towarzystw naukowych. I są to osoby, które 

nawet jeżeli później z nami zaczęły współpracować, to są wychowane przez wcześniejszych 

współpracowników. Tak, że tu o poziomie nie ma o czym mówić, jest naprawdę wysoki”. 

Generalnie badane organizacje nie odczuwają braków kadrowych. Jednakże, pojawiło 

się kilka wskazań na braki wśród pracowników zajmujących się księgowością, administracją, 

prowadzeniem biura oraz realizacją projektów, w tym pisaniem wniosków.  

 „Nie stać nas, bo to jest konkretna umowa i konkretne pieniądze dla takich osób. (…). Raz 

miało to miejsce, żeśmy taki wniosek napisali, na którymś tam poziomie został odrzucony  

i tyle”. 
 

 „My nie mamy osób, które piszą projekty. Staramy się to sami pisać. Do tej pory zlecaliśmy 

to firmom, ale do tego potrzeba pieniędzy, aby im zapłacić. Nie mam tych pieniędzy, więc 

staramy się napisać sami te projekty”. 

Niektóre z badanych organizacji korzystają z pomocy zewnętrznych doradców, np.  

z poradnictwa prawnego, z pomocy trenerów, doradców zawodowych, niekiedy konsultują się 

z innymi organizacjami oraz jednostkami.  

 „Korzystamy z wiedzy i umiejętności trenerów, którzy prowadzą szkolenia dla naszych 

beneficjentów”. 

 

 „U nas jest takie Centrum Inicjatyw Europejskich przy Urzędzie Miasta i tam jeżeli coś 

chcemy to dzwonimy i oni nam albo wyszukują, zresztą w Urzędzie Miasta też jest dział gdzie 

są, piszą projekty i tak dalej także nie ma problemu”. 

Pracownicy badanych organizacji są chętni do podnoszenia kwalifikacji. 

Przedstawiciele organizacji wskazali na potrzebę szkoleń z zakresu ustawy o zamówieniach 

publicznych i ochronie danych osobowych oraz zmian w ustawach i ich aktualizacji. Ponadto 

pojawiły się również wskazania na szkolenia z psychologii, interwencji kryzysowej, 
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interwencji w rodzinach z problemami alkoholowymi, szkolenia instruktorskie  

(z autoterapii), z marketingu, trenerskie, zarządzania oraz pozyskiwania funduszy. 

 „Jesteśmy świadomi, że ciągle musimy się dokształcać, podążać za nowościami”. 
 

 „Uczestniczymy chociażby w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Katowicach. Takie szkolenia to zarówno wiedza czysto praktyczna, taka merytoryczna, ale 

to również szansa na poznanie tych dobrych praktyk  – co udało się innym i czy my też 

możemy z tego czerpać”. 

 

5. Sytuacja ekonomiczna organizacji pozarządowych 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

 Sytuacja ekonomiczna organizacji z obszaru sportu, turystyki i rekreacji jest 

zróżnicowana. Zależy od profilu działalności organizacji, jej wielkości, poziomu kwalifikacji 

oraz umiejętności osób zarządzających. Niektóre jednostki są niestabilne finansowo, co 

wynika z braku dywersyfikacji źródeł finansowania. Część badanych organizacji ma dobrą 

kondycję finansową. Sytuacja finansowa innych jest z kolei stabilna, lecz na poziomie nie 

pozwalającym na dokształcanie się (finansowanie szkoleń): „Żyjemy od jednej do drugiej 

dotacji”.  

 „Oczekiwania społeczne są olbrzymie, środki finansowe niewielkie, więc pogodzić jedno 

 z drugim nie jest w stanie człowiek. Więc cały czas żyjemy gdzieś tam pod kreską. Staramy 

dojść do zera, dobijać do zera, to jest bardzo ciężkie, przynajmniej od trzech lat ten poziom 

finansowania, jeśli chodzi o grupy społeczne typu osoby niepełnosprawne czy sport, bo tym się 

zajmujemy, po prostu pikuje w dół”.  

Przedstawiciel jednej z badanych organizacji, oceniając jej sytuację ekonomiczną jako złą, 

wskazał na jej przyczyny: 

 „My nie możemy nic planować. W 1 kwartale się nic nie dzieje, nie możemy sobie 

rozplanować rzeczy. Ja nie jestem w stanie sobie zabukować dobrego ośrodka 

przystosowanego dla niepełnosprawnych, teraz się nawarstwia konferencja po turnusie, 

później do Kołobrzegu, później do Jeleniej Góry, bo trzeba je wydać teraz. Organizacje tracą 

min. 60% czasu na sporządzanie wniosków, a resztę na pracę. Sposób rozliczania jest coraz 

bardziej zwariowany. Przykładowo pisząc kosztorys na rok następny to muszę podać koszty na 

rok, a przecież koszty się zmieniają i muszę aneksować umowę”. 

Badane organizacje otrzymują dotacje z urzędów gmin, starostw powiatowych, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Regionalnego 

Programu Operacyjnego, PFRON – u oraz z 1% podatku. Dodatkowym źródłem finansowania 

są również składki członkowskie, opłaty uczestników oraz wpłaty sponsorów: 

 „Myślę, że nie ma drugiego Urzędu Marszałkowskiego, który wspiera nas tak jak na Śląsku 

Urząd Marszałkowski wspiera kwotą Olimpiady Specjalnej”. 
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 „Jak organizujemy zawody to uczestnicy opłaty startowe wnoszą, staramy się pozyskać 

sponsorów”. 

Można jednak zauważyć pewne dysproporcje w funkcjonowaniu poszczególnych 

organizacji w zależności od podziału terytorialnego. W opinii badanych, organizacje 

działające na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego odznaczają się większą 

skutecznością w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych. Środki te są również 

wystarczające do prowadzenia bieżącej działalności oraz poszerzania jej o kolejne działania. 

Przedstawiciele badanych jednostek przyznali również,  iż organizacje są uzależnione od JST. 

 „W tej chwili, gdyby mówić o głównych źródłach finansowania, to jest to finansowanie  

z Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast budżetem stałym jest budżet składkowy  

w większości pochodzący ze składek samorządu województwa śląskiego”. 
 

 „Nasze utrzymanie zależy często od dobrej woli urzędników. Nie mamy co liczyć na dotację 

czy sponsorów więc wierzymy w <<dobre serce>> administracji”.  

Jednym ze wspomnianych źródeł finansowania organizacji są wpływy z 1% podatku. 

Większość badanych organizacji uzyskujących ten kapitał finansowy, jego poziom określa 

jako niemal niezauważalny, gdyż przeciętnie stanowi od 2% – 10% w budżecie. Wyjątek 

stanowią badane organizacje z subregionu zachodniego, które dochody z tytułu 1% podatku 

uznały jako dość dużą część ich budżetów: 

 „Nie ukrywam, że dużym zastrzykiem jest to korzystanie z 1%. Jednak te pieniądze 

przeznaczane na cele statutowe, łatają nam dziury budżetowe. Był to dobry pomysł, ale 

płatnikami tego 1% są rodzice, albo sami nasi beneficjenci”. 

Sytuacja ekonomiczna jednej z badanych organizacji jest według jej przedstawiciela inna niż 

pozostałych. Niekiedy jednostka ta otrzymuje granty z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 

ma zapewnione środki składkowe z samorządu: 

 „Mamy troszkę inną sytuację niż inne organizacje pozarządowe, ponieważ one nie mają 

składek z samorządów, one mają właśnie dotacje, a my mamy przez to, że jesteśmy taką 

szczególną organizacją, o której wspomniałam na początku. Mamy zapewnione środki 

składkowe”. 

Niemal wszystkie badane organizacje swoje warunki lokalowe oceniły jako 

wystarczające dla potrzeb prowadzenia bieżącej działalności, niekiedy do tych celów 

wykorzystują również obiekty miejskie. Problemem jest jednak wysokość opłat związanych  

z użytkowaniem lokali nawet w przypadku, gdy są one udostępniane przez samorządy. Zdarza 

się, że organizacje w ogóle nie dysponują lokalem: 

 „W dominującej części, mówię, obiekty miejskie, staramy się, aby ogólnie było jak najtaniej, 

zresztą staramy się, aby wszędzie było jak najtaniej”. 
 

 „Miasto wyremontowało nam ten lokal, natomiast musimy płacić ponad 1000 zł czynszu plus 

media za samo jego użytkowanie, a to stanowi znaczną cześć naszego budżetu”.  
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  „Działamy w prywatnym mieszkaniu. Fundacja nie ma żadnego swojego sprzętu”. 
 

 „Ne mamy własnej siedziby, telefonu, fax –u”. 

Ponadto organizacje często nie mają skonkretyzowanych planów inwestycyjnych oraz 

rozwojowych, co wynika z braku stabilności finansowej. Pojawiały się również wskazania na 

braki kadrowe oraz lokalowe, które utrudniają organizacjom tworzenie planów rozwojowych: 

 „Jeśli chodzi o inwestycje na chwilę obecną nie, z powodu tego, że ciężko nam się żyje, więc 

ciężko inwestować z czegoś, czego się nie ma. Są gdzieś plany na wybudowanie własnego 

ośrodka sportowego. To są plany długofalowe, czekamy, aż kryzys minie na świecie”. 
 

 „Ja tak muszę, póki co, postrzegać te nasze inwestycje, aby robić tak, żeby nam nie brakło 

tego, co jest na co dzień”. 
 

 „Nie jesteśmy kadrowo przygotowani. Trzeba by pomyśleć, ale nie mamy jakby bazy do 

prowadzenia tej działalności”. 

Mimo trudności przedstawiciele badanych organizacji wskazują na czynności, które 

wymagają konkretnych działań, jak np. zakup samochodu, doposażenie w dodatkowy sprzęt 

czy też budowę nowych budynków czy obiektów. 

 „Chcielibyśmy wybudować to boisko. Ale to wszystko jest zależne od współpracy z urzędem 

gminy”. 
 

 „Budowa sali, dojrzewamy do tego, zaczynamy coraz częściej o tym mówić i staramy się 

znaleźć fachowców. Ktoś, kto nam to wyceni. Rozglądamy się za jakimiś budynkami, które 

ewentualnie można zaadoptować i popytać Urząd Miasta do kogo należą. Mam nadzieję, że 

do Urzędu Miasta i można w ten sposób coś tam z miastem wynegocjować”.  

Przedstawiciele badanych jednostek uznali, że przetrwanie organizacji po wstrzymaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania to „…raczej ciężka sprawa”, możliwe jest tylko przez 

krótki okres i na znacznie mniejszą skalę. W opinii badanych, praktycznie żadne zadania 

statutowe wykonywane obecnie nie miałyby szans na realizację. Organizacje mogłyby 

realizować tylko działania niewymagające wkładu pieniężnego. Ponadto, jak wskazuje 

większość przedstawicieli badanych organizacji, składki członkowskie nie wystarczą na 

opłacenie kosztów stałych, takich jak czynsz bądź media. Stąd też często organizacje w celu 

ekonomicznego usamodzielnienia się decydują się na poszukiwanie sponsorów: 

 „Bez środków publicznych ilość zrealizowanych zadań byłaby dużo mniejsza”. 
 

 „Na to półrocze nie mamy dotacji, tak wyszło z różnych powodów, również terminowych.  

I bardzo nam ciężko w tym półroczu”. 
 

 „Część środków kluby mają w ramach własnych dotacji z urzędów gmin, powiatów, miast, 

natomiast drugą część finansujemy ze środków Urzędu Marszałkowskiego i to stanowi do 

pięćdziesięciu procent. Urząd Marszałkowski daje dotacje do wysokości pięćdziesięciu 

procent kosztów, drugie pięćdziesiąt muszą sobie uczestnicy, czyli my zabezpieczyć”. 
 

 „Żadna dotacja, żaden grant nigdy nie będzie rzeczą pewną”. 
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 „Ciągle szukamy sponsorów. Ale ciężko jest, jest kryzys”. 

Przedstawiciel tylko jednej badanej jednostki uznał, że jego organizacja byłaby w stanie 

przetrwać po wstrzymaniu zewnętrznych dotacji.  

 „Były takie czasy, kiedy zmieniła się struktura zarządzania pieniędzmi ogólnie w kraju  

i bardzo dużo klubów, podobnych jak nasz, padło, bo było przyklejonych do budżetów hut, 

kopalń i różnych innych. Kilkadziesiąt tych klubów przestało istnieć. Natomiast (nazwa 

organizacji) była na tyle duża, na tyle prężna, byli tu zapaleńcy, że przeżyliśmy ciężki okres  

i umieliśmy się dostosować. Także zbieramy te fundusze jak umiemy i na razie to starcza”. 

Badane organizacje rzadko uzyskują dochody z działalności gospodarczej. Tylko 

dwie organizacje wskazały, że środki z odpłatnej działalności pożytku publicznego stanowią 

ok. 10% i 30-40% ich budżetu. Jeden z respondentów wytypował bariery w tym zakresie, 

jedną z nich jest biurokracja: 

 „Jeżeli nie zmienią się ustawy to organizacja nie usamodzielni się ekonomicznie. Bo 

musielibyśmy mieć bieżący budżet na rachunki i opłacenie jednego pracownika 

zawiadującego tym. Musiałaby iść w tym kierunku ustawa. Bez ustawy tak się nie stanie”. 

 

 

KULTURA I SZTUKA 

 Przedstawiciele organizacji działających w obszarze kultury i sztuki sytuację 

ekonomiczną swoich jednostek oceniają jako słabą. Pomimo częstych problemów 

finansowych organizacje funkcjonują, jak określają to niektórzy respondenci – 

„spontanicznie”, „od projektu do projektu”, działalność organizacji nazywając „działalnością 

partyzancką”. Jedynie jedna organizacja swoją sytuację ekonomiczną oceniła dobrze. 

W przypadku fundacji duża część wsparcia finansowego pochodzi od sponsorów 

zewnętrznych, których niestety jest coraz mniej. Istnieje też obawa, że organizacje utracą 

obecnych sponsorów z różnych przyczyn, chociażby z powodu spadku zainteresowania 

obszarem kultury i sztuki. 

Badane organizacje są sponsorowane przez samorządy terytorialne, urzędy miast, 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, sponsorów, Śląski Urząd Wojewódzki, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminne Ośrodki Kultury, EFS, z 1% 

podatku, darowizn czy też ze składek członkowskich. Część badanych jednostek prowadzi 

odpłatną działalność pożytku publicznego. Organizacje wydają albumy, biuletyny, sprzedają 

bilety na koncerty czy wystawy. Natomiast żadna z organizacji nie prowadzi działalności 

gospodarczej. Zdarza się, że członkowie posiadają własną działalność gospodarczą, a ich 

praca łączy się z pracą na rzecz organizacji. Przykładem takiej sytuacji może być 

prowadzenie lokalu gastronomicznego/baru i organizowanie w nim koncertu pod szyldem 

organizacji.  
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 „Mamy jakieś tam środki, zawsze jest tam gdzieś odłożony drobny zysk, który przeznaczamy 

na inwestycje, (…) nie mamy żadnych kredytów. (…) zawsze jest ta nadwyżka, którą 

inwestujemy (…). Na naszym przykładzie muszę powiedzieć, że nie jest najgorzej, chociaż 

<<szału nie ma>>. Z tego co ja się orientuję to organizacje mają bardzo mały budżet – około 

10 tys. zł na rok”. 
 

 „Nie mamy stałych dochodów, a jedyne środki, które posiadamy są ze składek 

członkowskich, darowizn. Wiele rzeczy otrzymujemy w formie bezfinansowego wsparcia. Ktoś 

coś pomoże zrobić, ktoś coś przygotuje i w ten sposób działamy. Same pieniądze są bardzo 

marne więc bazujemy na kontaktach”. 
 

  „Mieliśmy odebrane na rok 1%, bo zmieniły się przepisy. Pisaliśmy odwołania – zresztą 

jeszcze kilka tysięcy organizacji, do Ministerstwa Pracy. Znaczy nie tylko my”. 
 

 „Jesteśmy od 2011 roku Organizacją Pożytku Publicznego, dostaliśmy jedynie 1000 zł  

z tego jednego procenta, ale no zawsze coś”. 

Organizacje borykają się również z problemami lokalowymi, nie posiadają bowiem 

własnych lokali, niekiedy lokale są użyczone. Do pracy wykorzystywane są własne 

mieszkania, użyczone lub wynajęte od innych instytucji lokale (np. ośrodki kultury, lokalne 

samorządy) bądź pomieszczenia w lokalach. Jedynie jedna z badanych organizacji ma bardzo 

dobre warunki lokalowe, które jej przedstawiciel ocenił „…na 5”: 

 „Mamy swoje biuro w Biurze Organizacji Pozarządowych w Bytomiu i jesteśmy bardzo 

zadowoleni. Mamy i dostęp do komputera, do drukarki, do skanera, do faksu, do telefonu i to 

w dosyć wysokim standardzie”. 
 

 „Warunków lokalowych nie mamy w ogóle, w sensie takim, że pomieszczenia. Mamy to 

centrum organizacji pozarządowej, gdzie mamy kilka półek/szaf i tam możemy składać całą 

dokumentację (…). Pisaliśmy o szafę, komputery, wszystko odrzucają nam. Myślę, że nie tylko 

my <<jesteśmy stowarzyszeniem bez stowarzyszenia>>”. 
 

 „Możemy spotykać się (…) w Urzędzie Gminy spotykamy się, mamy salę do dyspozycji. Tak, 

że nie jest to tak źle. Tylko byłoby nam potrzebne małe pomieszczenie, w którym moglibyśmy 

to wszystko trzymać”. 
 

 „Lokalowej sytuacji praktycznie nie ma, bo bardzo by nam zależało, by mieć jakiś specjalny 

lokal, ale nie ma na to środków. Wszystko to, co dostajemy w ramach dotacji musi być 

skierowane wyłącznie na projekty, na realizację projektów, na działalność statutową, 

natomiast na działalność bieżącą nie ma”. 

 Zdania na temat możliwości autonomicznego funkcjonowania organizacji po 

zaprzestaniu dotacji z budżetów samorządów terytorialnych lub funduszy unijnych są 

podzielone. Większość respondentów stwierdziło, że byłoby to zdecydowanie niemożliwe. 

Pozostali badani uznali, że samodzielnie poradziliby sobie, lecz brak wsparcia finansowego  

z zewnątrz sprawiłby, że działalność organizacji  odbywałaby się na dużo mniejszą skalę. 

Jedynie jedna organizacja stwierdziła, że raczej poradziłaby sobie, ale ze względu na to, iż ma 

fundatorkę. Ponadto, badane organizacje nie mają wyraźnie sprecyzowanych planów 

rozwojowych i inwestycyjnych. Często dotyczą one ewentualnych szkoleń, najmu lokalu bądź 
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organizacji imprez. Przedstawiciel jednej z badanych organizacji stwierdził, że barierą  

w realizacji owych planów jest tzw. „…ściana biurokratyczno-finansowa”. 

 „Na początku, jak zakładaliśmy fundację, myśleliśmy o inwestycjach, o tym, że właśnie iść 

bardziej w infrastrukturę, teraz myślimy inaczej, o miękkich projektach, i to trochę 

odsunęliśmy w czasie”. 
 

 „Chcemy dodać jeszcze inne imprezy, które będziemy organizować, niekoniecznie festiwale 

muzyczne. Chcemy też mocno pójść w edukację o różnych kompozytorach wywodzących się ze 

Śląska, jakaś działalność wydawnicza, jakiś film edukacyjny o tym i dystrybuowany do szkół, 

nie tylko muzycznych i nie tylko na Śląsku (…). Być może będziemy się starali sfinansować 

(…) zakup takiego porządniejszego fortepianu”. 
 

 „Chcemy zrobić międzynarodowy festiwal”. 

Tylko jedna z badanych organizacji planuje podjąć działania w celu usamodzielnienia się 

ekonomicznego. Kolejna działania takie już podjęła, sprzedaje album, którego nakład wyniósł 

„…1000 sztuk. Teraz myślimy o dodrukach”, organizacja wydaje również książki  

i koncertuje.  

 „Właśnie w tym roku chcemy wytwarzać (…) dizajnersko pewne rzeczy (…), które będziemy 

sprzedawać. Także możemy wykonywać taką działalność odpłatną i to jest kwestia tylko już 

zaprojektowania, mamy artystów, którzy nam to zrobią no i myślę, że może w internecie uda 

się sprzedawać”. 
 

 „Czasami bierzemy udział w konkursach, wyjazdach, za które dostajemy pieniądze (…). Np. 

na 15-lecie Fundacji Polsat braliśmy udział w koncercie, Fundacja Polsat nam zapłaciła. 

Kolędowanie w kościołach i centrach handlowych”. 

 

 

ROZWÓJ LOKALNY 

 W opinii organizacji prowadzących działania na rzecz rozwoju lokalnego ich 

sytuacja ekonomiczna jest dobra, lecz niestabilna. Główne źródła finansowania pochodzą  

z projektów unijnych oraz ze wsparcia samorządów, a „…jeśli chodzi o płynność finansową 

to nie ma żadnych problemów, jest dobra”. Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli 

organizacje nie będą wygrywały kolejnych projektów: „…może się okazać, że nie wygramy 

żadnego projektu (…), tak niestety działa tego typu organizacja i trzeba będzie wszystkich 

ludzi zwolnić. To jest bardzo niepewne, dopóki się udaje jest ok”. Poza wspomnianymi 

źródłami finansowania, organizacje uzyskują również dotacje od sponsorów, ze składek 

członkowskich oraz z 1% podatku. Jak podkreślają badani, organizacje nie są w stanie 

przetrwać bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Jedna z badanych organizacji była 

zmuszona „…zaciągnąć pożyczkę w banku”. Ponadto w przypadku wstrzymania wsparcia 

finansowego z zewnątrz organizacje będą zmuszane do zdywersyfikowania swojej 

działalności lub znacznego ograniczenia jej zakresu. Przedstawiciele badanych organizacji 
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przyznali, że już obecnie nie wszystkie NGO cieszą się stabilną sytuacją ekonomiczną. Część 

badanych podmiotów nie ma wystarczających budżetów na realizację zadań: 

 „Zwolnieniem personelu przynajmniej o połowę plus zmiana profilu. Musielibyśmy działać 

na rzecz firm, bo na rzecz bezrobotnych nie jesteśmy w stanie, bo nam bezrobotny nie 

zapłaci”. 

Jedynie jedna z badanych organizacji w ogóle nie utrzymuje się z zewnętrznych dotacji. 

Zdarza się również, że organizacje podejmują działania w celu samodzielnego pozyskiwania 

środków finansowych, np. poprzez sprzedaż książek, folderów czy realizację zleceń. 

 „Nasza sytuacja finansowa opierała się dotychczas tylko i wyłącznie na pieniążkach, które 

udało się samemu zdobyć. Nie korzystamy z żadnych dotacji (…). Głównym źródłem 

finansowania są po prostu wpłaty od sponsorów, plus ewentualnie zyski z organizacji imprez 

(…). Czasami jakieś licytacje organizujemy”. 
 

 „Jeżeli chodzi o odpłatną działalność pożytku publicznego to realizujemy czasami zlecenia, 

ale prowadzimy też działalność ubezpieczeniową dla osób bezrobotnych, które straciły pracę  

i na zasadzie kontynuacji ubezpieczeń tak zwanych grupowych umożliwiamy coś takiego, ale 

to jest gdzieś około może pięciu procent”. 

 

Kolejną kwestią są warunki lokalowe, które według większości badanych respondentów są 

niesatysfakcjonujące. Mimo trudności wszystkie organizacje starają się funkcjonować jak 

najlepiej nawet wówczas, kiedy praktycznie nie mają gdzie prowadzić działalności. Jak 

wskazują respondenci, sprawa lokalizacji jest ważna, lecz nie priorytetowa. Jednakże nie 

wszystkie organizacje borykają się z problemami lokalowymi, są bowiem takie, które 

oceniają je bardzo dobrze: 

 „Pani burmistrz lokal nam dała – 15 m
2
, więc malutki, ale myślę, że może jakiś większy nam 

wygospodaruje, żeby rozwinąć tę pracownie”.  
 

 „Nie mamy lokalu, przydałby się, chociaż mały jakiś. Całą dokumentację, wszystko mam  

u siebie w domu. Nawet numer telefonu, pod który Pani dzwoniła, to jest mój prywatny 

telefon, ale użyczyłem jako do stowarzyszenia i wszyscy zainteresowani dzwonią”. 
 

 „Mam dostęp do 5 pomieszczeń małych, 2 bardzo dużych, mam swoją skrzynkę  

z dokumentami, pocztą, to nie jest problem. Dostęp do informatyki, wydruki, ksero to jest 

zabezpieczone”. 

Niebezpieczeństwem dla badanych jednostek jest fakt, iż zwykle organizacje nie 

tworzą planów inwestycyjnych, ze względu na  bardzo niestabilną sytuację oraz trudności  

z  otrzymaniem kredytu na rozwój organizacji. Ponadto organizacje nie mają planów, by 

usamodzielnić się ekonomicznie. 

 „Planowaliśmy zakup lokalu, wzięcie kredytu, ale dzisiaj, łatwiej jest wziąć kredyt jako 

osoba fizyczna niż jako organizacja pozarządowa, więc banki nie chcą udzielać tego typu 

instytucjom kredytów”. 
 

 „Jeżeli ktoś jakąś działalnością byłby zainteresowany, to i tak ją założy prywatnie, a pod 

egidą stowarzyszenia to trudno jest”. 
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 „No nie myślimy o tym, jak będzie trzeba to będziemy się usamodzielniać ekonomicznie.  

Z rejestracją działalności gospodarczej jest ten problem, że odcinamy się od  wielu funduszy 

na przykład samorządowych. To się tak fajnie gada, że zakładajcie działalność gospodarczą  

a potem się okazuje, że samorząd nie chce dotować organizacji, które mają działalność 

gospodarczą, więc dopóki nie trzeba to nie rejestrujemy”.  

Pomimo trudności niektóre organizacje mają plany inwestycyjne i rozwojowe, bądź też już je 

realizują. Natomiast w kwestii usamodzielnienia się ekonomicznego, badane organizacje nie 

przejawiają takich planów, poza jedną jednostką, która zastanawia się nad utworzeniem 

spółdzielni socjalnej.  

 „Reaktywowanie czy inaczej przystosowanie do właściwego poziomu świetlicy  

z pomieszczenia dawnej biblioteki (…) i oprócz tego taką salę taneczną chcielibyśmy (…), 

chcemy też opracować tę monografię sołectwa historyczną”. 
 

 „Uzyskaliśmy środki od sponsorów i od urzędu gminy na wydanie na przykład tych książek, 

(…) możemy te książki sprzedawać, ale tylko po kosztach wytworzenia, także bez żadnego 

zysku”. 
 

 „Ma być niedługo ogłoszony konkurs na spółdzielnie socjalne, przyznam szczerze, że bardzo 

mocno się zastanawiamy (…) mamy duże doświadczenie, jeżeli chodzi o eventy i różnego 

rodzaju imprezy, i powiem szczerze, że chcielibyśmy właśnie nad tym się skoncentrować. 

Mamy pewną wizję, pomysł na to, jakby można było tę spółdzielnię zorganizować”. 

 

 

USŁUGI SOCJALNE I POMOC SPOŁECZNA 

Większość organizacji prowadzących działania z obszaru pomocy społecznej i usług 

socjalnych swoją sytuację ekonomiczną ocenia jako stabilną. Badane organizacje nie są 

zadłużone i na bieżąco regulują zobowiązania. Dla większości organizacji 2012 rok był lepszy 

pod względem finansowym od minionego: „…na pewno jest lepsza (sytuacja ekonomiczna)”, 

„…ten rok jest dużo lepszy niż poprzedni”, „…porównując dochody i wydatki z bieżącego 

roku oraz roku ubiegłego to jest zdecydowanie lepiej”. Środków na realizację projektów 

zasadniczo nie brakuje. Natomiast największe braki w opinii badanych, dotyczą finansowania 

bieżącej działalności. Spośród badanych organizacji, jedynie jedna swoją sytuację finansową 

oceniała jako złą. 

 „Mamy zapewnione środki na działania. Natomiast martwimy się na przykład o środki na 

eksploatację budynku. Sytuacja ekonomiczna naszej organizacji jest dosyć słaba”.  

Źródłami finansowania badanych organizacji są przede wszystkim dotacje z budżetu 

państwa oraz samorządu terytorialnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, składek 

członkowskich oraz z 1% podatku. Natomiast najrzadszym źródłem finansowania są 

darowizny (z których utrzymuje się tylko jedna badana organizacja). Większość organizacji 
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uznała, że bez zewnętrznych dotacji nie poradzą sobie. Jedynie jedna organizacja zapewniła, 

że bez dotacji z zewnątrz nadal będzie funkcjonować. 

 „Otrzymujemy od takiego pana, który jak są święta wielkanocne, czy Boże Narodzenie to 

nam wpłaca. Jakieś 200 zł. (…) żebyśmy coś tam sobie dokupili na święta”. 
 

 „Nie ma szans. Opłacić trzeba wszystko, wyżywienie dać, zapłacić załogę, więc nie da się, są 

koszty, które się same codziennie generują”.  
 

 „Gdyby to było takie radykalne ograniczenie to byłoby rzeczywiście trudno, albo wiązałoby 

się to z tym, że musielibyśmy część naszej działalności ograniczyć”. 
 

 „Jesteśmy w stanie przetrwać w takim sensie, że mamy jeden procent, bo utrzymanie tego 

miejsca i tak jest finansowane z jednego procenta, ten projekt, który realizujemy  

i grant, który jest realizowany pozwala nam poszerzać po prostu działania i nie decyduje 

 o tym, czy tutaj przetrwamy”. 

Warunki lokalowe zdecydowana większość organizacji ocenia jako dobre lub nawet 

bardzo dobre: „…myślę, że jesteśmy na bardzo dobrych warunkach, wiadomo, że jeszcze 

potrzeba ulepszenia, remontów, ale jest dobrze”, „…bardzo dobrze, my tu wszystko mamy”. 

Jednakże cześć badanych organizacji wskazała na problemy lokalowe, związane chociażby  

z dużymi kosztami utrzymania lokalu. 

 „Szczerze powiem – kiepsko (…) jakichś większych remontów nie przeprowadzano. Budynek 

jest w takim dość nieciekawym stanie, jest tutaj duża wilgoć, która coraz bardziej daje nam się 

we znaki. Problemem w związku z tym są wysokie opłaty”. 
 

 „Media nas wykańczają (…). Czynsz też (…). Utrzymanie samochodu, też czasami się 

popsuje, paliwo. Teraz będzie spotkanie z psychologiem to przygotujemy taki pokój. Czasami 

bezdomni chcą, by nie tak ogólnie mówić na forum, więc chcą mieć taki swój pokój. Więc to 

przygotowujemy (…). Już ze środków własnych kupiliśmy kuchnię, umywalkę. Tylko jeszcze 

kupimy rogówkę, stolik, meblościankę, ale to ze środków własnych (…). Czasami, jeśli 

korytarz jest zajęty, co jest niezgodne z przepisami, to stawiamy fotele i śpią na tych fotelach 

(bezdomni), żeby tylko nie zamarzli na mrozie (…). Owszem wykąpać się mogą, najeść też, ale 

nie ma miejsca, żeby ich położyć”. 

Z warunkami lokalowymi związane są plany inwestycyjne oraz rozwojowe badanych 

organizacji, które raczej nie są usystematyzowane i dotyczą bliżej nieokreślonej przyszłości. 

Zazwyczaj są ukierunkowane ku wspomnianym warunkom lokalowym oraz rozszerzeniu 

działalności o nowe kierunki działania lub objęciem wsparcia większej liczby beneficjentów. 

 „Posiadamy plany inwestycyjne, chcemy zakupić nieruchomości. Występujemy akurat w tym 

momencie o  warunki zabudowy do miasta i zagospodarowania terenu na nieruchomości, 

które częściowo mamy zakupić od miasta, częściowo od prywatnych właścicieli (…), chcemy 

też stworzyć takie miejsce, gdzie moglibyśmy stworzyć pomieszczenie, w których te dzieciaki 

czy okoliczna młodzież mogłaby jakoś spędzać bardziej kreatywnie czas”. 
 

 „Bardzo chcielibyśmy uruchomić grupę, taką pomocową, wsparcia dla rodziców, osób 

bliskich uzależnionych od narkotyków, jest to problem który narasta, (…) poszczególne osoby 

się do nas zgłaszają, (…) chcielibyśmy także stworzyć grupę dla dorosłych dzieci alkoholików, 
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ponieważ też są takie zapotrzebowania, (…) tylko potrzebowalibyśmy już do tego większego 

lokalu”. 
 

 „Wiele osób do nas dzwoni, że chcą oddać np. jakieś meble używane (…). Gdybyśmy mieli 

takie pomieszczenie odpowiednie, to bym stworzyła dla nich taki warsztat stolarski, żeby mogli 

naprawić te meble, pomalować, jakoś udoskonalić i rozdawać tym ludziom. Nie tylko tutaj  

z tego budynku socjalnego, ale też ludziom z miasta z trudną sytuacją”. 
 

 „Gdybyśmy tylko mieli możliwość to chcielibyśmy zainwestować w (…) komputery, jakieś 

projektory, jakiś magnetofon”. 
 

 „Duże plany. Nasze stowarzyszenie jest inicjatorem spółdzielni socjalnych. Uczymy zawodu, 

doszkalamy. W dalszym ciągu szukamy czegoś nowego.(…). Te spółdzielnie nie mają 

pieniędzy, trzeba tak to powiedzieć. Ludzie prywatni przewyższają nas w ofertach i wygrywają 

przetargi”. 

Z kolei biorąc pod uwagę plany usamodzielnienia się ekonomicznego, jedynie jedna 

organizacja przyznała, że zastanawia się nad tym, „…jeżeli tylko jakikolwiek cud się stanie, że 

zdobędziemy środki to może nawet łącznie z otwarciem działalności gospodarczej (…). 

Spółdzielni socjalnej, pod tym kątem chcielibyśmy bardzo”. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Obecna sytuacja finansowa organizacji działających w obszarze zdrowia określana jest 

jako „raczej dobra” i stabilna. Większość badanych deklaruje, że poziom wpływów do 

budżetu jest na poziomie ubiegłorocznym. Jedynie jedna z organizacji uznała, że jej sytuacja 

ekonomiczna zmieniła się na gorsze, głównie ze względu na mniejsze dochody z działalności 

gospodarczej, którą organizacja prowadzi.  

 „Jesteśmy finansowani głównie na podstawie kontraktu z NFZ. Warunki kontraktu się nie 

zmieniły to i budżet jest ten sam. Jest on stabilny”. 
 

 „Mamy kontrakty z NFZ oraz kontrakty na medycynę pracy (…) jakieś 10% ogółu wpływów 

pochodzi z działalności gospodarczej”. 

Zdarza się, że budżet organizacji opiera się na wpływach z PFRON – u. Pozostałymi 

źródłami dochodów organizacji są wpływy z działalności pożytku publicznego, dotacje  

z urzędu miasta, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, NFZ oraz darowizny na 

rzecz jednostek (w tym prywatni przedsiębiorcy), zaś w mniejszym stopniu składki 

członkowskie. Wiele organizacji funkcjonuje dzięki projektom konkursowym ogłaszanym 

przez samorządy lokalne. Przedstawiciele badanych jednostek obawiają się sytuacji, kiedy 

zewnętrzne dotacje zostałyby ograniczone. Niektóre podmioty uznały, że nie byłyby wówczas 

w stanie przetrwać. Jedynie jedna organizacja stwierdziła, że byłaby w stanie przetrwać po 

ograniczeniu zewnętrznych dotacji „…ale nasze działania zostałyby ograniczone (…) 
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gdybyśmy zrezygnowali to skuteczność terapii by się nam obniżyła”. Największym 

zagrożeniem, w opinii badanych organizacji, jest zerwanie kontraktów z NFZ dla tych, dla 

których NFZ jest głównym źródłem finansowania oraz zbyt biurokratyczne podejście 

urzędników do funkcjonowania organizacji.  

 „Podstawa to są projekty, to są środki zewnętrzne, projektowe i bardzo na to liczymy, bo jest 

to pewne”. 
 

 „Nie funkcjonujemy, bo dzisiaj nikomu za darmo na dłuższą metę to się nie uda (…). 

Wszystkie dochody działalności gospodarczej są przeznaczane na działalność fundacji”. 

Kolejną kwestią są warunki lokalowe, które organizacje oceniają jako dobre  

i niewymagające większych zmian. Respondenci zaznaczają, iż preferencyjne stawki 

użytkowania lokalu zaproponowane przez samorządy lokalne, pozwalają na swobodne 

wykonywanie obowiązków. Jedynie jedna z badanych organizacji przyznała, że 

potrzebowałaby większej powierzchni.  

 „Mamy wystarczającą ilość lokali, w tym roku zakupiliśmy dom, który będzie remontowany  

i to będzie w przyszłości mieszkanie chronione dla podopiecznych, więc ten komfort mocno 

poprawiliśmy”. 
 

 „Troszkę brakuje nam powierzchni. Chcielibyśmy rozbudowywać, ale nie możemy. Brakuje 

nam 3 pomieszczeń. Brakuje nam pieniędzy. Można by zaadoptować stodołę, ale nie ma 

pieniędzy”. 

Istotnym zapytaniem są plany inwestycyjne i rozwojowe, które część badanych 

organizacji posiada. Niekiedy są one również pomysłem, by usamodzielnić się ekonomicznie. 

Jednakże nie wszystkie organizacje zamierzają podejmować starania w tym zakresie. Często 

ograniczeniem są za małe środki, by działania takie podejmować. 

 „Moim celem, jako matki osoby niepełnosprawnej i stowarzyszenia, które zakładałam,  to 

jest budowa domu bądź też adaptacja pewnych pomieszczeń, w którym osoby niepełnosprawne 

mogłyby być w tak zwanym pogotowiu sytuacyjnym. Bo mamy tę świadomość, że wiecznie żyć 

nie będziemy (…) nie ma z kim tych dzieci w Rybniku zostawić (…), mieliśmy już taką 

specjalną akcję charytatywną, pozyskujemy środki na specjalne konto, gromadzimy”. 
 

 „Właśnie o tym hostelu, w momencie, kiedy nie byłoby zapotrzebowania moglibyśmy 

stworzyć hotel dla szerszej społeczności (…). Wtedy byłoby to odpłatne”. 
 

 „Jesteśmy na etapie tworzenia mieszkania chronionego”. 
 

 „Przede wszystkim warsztat (terapii zajęciowej – sprzedaż wyrobów jego uczestników)  

i mocna kampania 1%, zawsze na początku roku”. 
 

 „Na pewno będziemy inwestować w sprzęt medyczny. Poza tym fundacja inwestuje bardzo 

mocno w zakup sprzętu dla instytucji medycznych, nazwijmy to państwowych”. 
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EDUKACJA I WYCHOWANIE 

Sytuacja ekonomiczna organizacji prowadzących działania w obszarze edukacji jest 

zróżnicowana. Część jej przedstawicieli przyznaje, że sytuacja ekonomiczna uległa poprawie: 

„Mamy dobrą sytuację zdecydowanie”. Niekiedy wynika ona z niskich kosztów utrzymania. 

Ponadto część przedstawicieli organizacji uznało, że sytuacja ekonomiczna organizacji jest 

uzależniona od realizacji projektów. Z kolei w przypadku jednej z nich, ze względu na brak 

dotacji, sytuacja ekonomiczna jest bardzo zła, co „…wymagało podjęcia kroków 

restrykcyjnych, jedna osoba odeszła”. 

 „My jesteśmy organizacją, która bardzo niewiele kosztów generuje (…) bolączką wszystkich 

stowarzyszeń są tzw. koszty stałe, na które trzeba skądś wziąć pieniądze, ponieważ my te 

koszty stałe mamy bardzo niewielkie, więc nam wystarcza”.  
 

 „Cały czas do przodu. Coraz więcej projektów. Coraz więcej finansów. Coraz trudniejsze 

projekty”. 
 

 „Sytuacja ekonomiczna jest zależna od projektów. Nie mamy takiej płynności, musimy o nie 

dbać, by pozyskać z projektu”. 
 

 „To jest tak, że aż tak dobrze nie jest, jednak jesteśmy bardzo uzależnieni od projektów, jak 

zresztą każda organizacja”. 

 

Dochody organizacji pochodzą ze składek członkowskich, darowizn, 1% podatku, 

realizowanych projektów, w tym projektów POKL oraz od sponsorów. Respondenci wskazali 

również na urzędy miast, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, PFRON oraz inne 

fundacje. Ponadto badani wymieniali także dochody pochodzące z organizowanych 

konferencji, konkursów i przyznanych grantów. 

 „Drobne darowizny osób prywatnych się zdarzają. Jesteśmy organizacją pożytku 

publicznego, więc tam jakieś wpływy z jednego procenta też mamy, no składki członkowskie to 

są grosze”. 

Podobnie jak sytuacja ekonomiczna badanych organizacji, również ich warunki 

lokalowe są różnie oceniane. Część przedstawicieli uznało, że ich organizacje posiadają dobre 

warunki lokalowe. Z kolei pozostali warunki lokalowe ocenili jako złe, niekiedy wręcz 

fatalne: 

 „Nie narzekamy, ponieważ dysponujemy siedzibą w ścisłym centrum miasta, na jednej  

z głównych ulic. Do dyspozycji mamy 180 m
2
. Pomieszczenia są przystosowane na salę 

wykładową, salę informatyczną, jest sekretariat, biuro projektów, są także dwa pokoiki na 

doradztwo zawodowe. Dużym plusem tej sytuacji jest fakt, iż miasto dzierżawi nam te 

pomieszczenia po bardzo niskich kosztach. Gdyby nie to, nie wiem czy bylibyśmy w stanie 

wynajmować”. 
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 „Mamy jedno pomieszczenie lokalowe, w którym jesteśmy, a wszystkie inne pomieszczenia  

w zależności od działań projektowych wynajmujemy”. 
 

 „Pracujemy na ulicy przede wszystkim. Nie potrzebujemy zaplecza w postaci lokalu”. 
 

 „Stowarzyszenie, ma jedno pomieszczenie, jako swoją siedzibę, i to pomieszczenie jest  

w remoncie, natomiast całą inną działalność prowadzimy w salach Pałacu Młodzieży, których 

aktualnie nie ma, czyli teraz jest pewien kłopot. Aczkolwiek radzimy sobie, pomagają nam 

uczelnie”. 
 

 „Nie możemy sobie pozwolić na przykład na wynajęcie dużego pomieszczenia, tutaj naszą 

dużą bolączką jest właśnie małe pomieszczenie, (…) większość pracy wykonuje się w domach, 

na własnym sprzęcie (…) bardzo by nam pomogło (…) żebyśmy mogli sobie pozwolić na duży 

lokal, w którym możemy i gromadzić jakieś pomoce naukowe i powiedzmy, literaturę i tam 

zapraszać młodzież (…) na to nas tak naprawdę nie stać”. 

Część badanych organizacji posiada plany rozwojowe i inwestycyjne, niekiedy są one 

połączone z pozyskaniem dodatkowego pomieszczenia, lecz „…jak się nam uda w drodze 

użyczenia”. Z kolei dwie organizacje już obecnie podejmują konkretne działania 

inwestycyjne, prowadząc np. odpłatne kursy. Pozostałe organizacje nie posiadają planów 

inwestycyjnych. Pojawiło się również kilka opinii, że nie ma sensu tworzenie takich planów 

ani usamodzielnianie się ekonomiczne, bowiem to nie jest celem organizacji. Z kolei 

przedstawiciel innej organizacji wskazał, iż „…cały czas rozwijamy naszą część odpłatną”,  

a kolejna organizacja myśli o „…pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym”. 

 „Chcielibyśmy wybudować domki dla osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci rodziców 

tam pozostaną. Czyli będzie to grupa 15-16 – osobowa rodziców, która z własnej inicjatywy 

pozyska środki na mieszkania, które będą docelowo służyć naszym dzieciom”. 
 

 „Są plany i planujemy bardziej działać. Działanie od projektu do projektu jest strasznie 

męczące. Bo to jest w kółko rozpoczynanie czegoś nowego (…). Chcemy po prostu otworzyć 

ośrodek własny, gdzie będziemy mieć pewne stałe działanie, prowadzone cały czas,  

a dodatkowo będziemy szukali jakiś nowych gałęzi rozwojowych”. 
 

 „Chcemy wznowić działalność w zakresie streetworkingu”. 
 

 „Ja osobiście nie bardzo widzę sens takiego czegoś, (…) naszym celem jest działanie na 

rzecz młodzieży (…) nie mamy takiej potrzeby, żeby się usamodzielniać zupełnie. To nie jest 

cel”. 
 

 „Naszym celem jest przede wszystkim jedna rzecz: wszystkie zajęcia, jakie się odbywają są, 

zajęciami bezpłatnymi (… ) nie bierzemy żadnych pieniędzy i wyszliśmy z takiego założenia, 

że, jeśli my to otrzymujemy od państwa, to pochodzi od podatków, ktoś to przekazał. To nie 

jest ta droga, żeby na tym zarabiać”. 
 

 „Najprawdopodobniej działalność gospodarczą otworzymy i to też będzie powodowało, że 

będziemy musieli zainwestować w różne rzeczy, które będą naszą ofertą głównie dla firm czy 

samorządów”. 

Jedna z organizacji uznała, że po ograniczeniu zewnętrznych dotacji rozpoczęłaby 

komercyjną działalność, jednakże nie jest to idealne wyjście z sytuacji, bowiem działalność ta 
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nie daje żadnej pewności. Pojawiło się również stwierdzenie, iż ze względu na niskie koszty 

utrzymania jej organizacja przetrwałaby, ale „…w formie takiej hibernującej tak, jako forma 

przetrwalnikowa”. Pozostałe organizacje uznały, że po ograniczeniu zewnętrznych dotacji nie 

będą w stanie samodzielnie przetrwać, często pojawiają się wskazania na wysokie koszty 

utrzymania.  

 „Wyszlibyśmy z komercyjną ofertą szkoleniową. Problem jest taki, że wtedy też mimo 

doświadczenia, jakiegoś prestiżu i dobrej jakości oferowanych usług, nie wiem czy byśmy 

przetrwali. Obecnie już widać jak to wygląda w przetargach (…). W tych przetargach często 

jedynym kryterium wyboru jest właśnie cena. Potem wychodzi na to, że niektórzy robią coś po 

kosztach. Obawiałabym się tego, jak moglibyśmy funkcjonować bez tego wsparcia”. 
 

 „Nie, nie,  absolutnie, koszty są tak wysokie, że absolutnie”. 
 

 „Wpadalibyśmy w długi, nie bylibyśmy w stanie utrzymać czynszu”.  

 

 

6. Prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej 

działalności pożytku publicznego 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

 Organizacje pozarządowe z obszaru sportu, turystyki i rekreacji nie mają 

doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zdaniem respondentów 

prowadzenie działalności gospodarczej nie przyniosłoby oczekiwanego rezultatu, ponieważ 

nie ma na tyle dużego popytu, zapewniającego utrzymanie się na rynku. Ponadto profil 

działalności organizacji skierowany jest na nieodpłatną działalność społeczną. Pobieranie 

opłat za usługi, zmieniłoby diametralnie profil działalności badanych organizacji. Zdaniem 

respondentów liczba beneficjentów organizacji systematycznie wzrasta, co świadczy o tym, iż 

działania wielu organizacji pozarządowych stanowią odpowiedź na potrzeby społeczeństwa.  
 

 „Działalnością gospodarczą na pewno nie, bo tak jak mówię, sfera naszej działalności jest 

 z gruntu niedochodowa, więc tutaj zarabiać nie ma na czym”. 
 

 „Nie mamy czegoś takiego, nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. Też nie idziemy  

w tym kierunku. Nie jest to nam potrzebne, nie jest to nasz profil działania”. 

 

 Wiele z badanych organizacji od wielu lat posiada statut organizacji pożytku 

publicznego. Niestety środki pozyskiwane za pośrednictwem 1% podatku są na tyle niskie, że 

nie uwzględnia się ich przy tworzeniu strategii działań organizacji. 
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 „Myślę, że jak w większości tych organizacji posiadających status 1%, zasadniczymi 

darczyńcami są ludzie w jakiś sposób związani z branżą. Jeżeli ktoś to lubi, jest związany  

i wiedział, co robimy, wtedy można ewentualnie na kogoś takiego liczyć”.  

W obecnej sytuacji większość organizacji pozarządowych z obszaru sportu, turystyki 

i rekreacji nie jest zainteresowana utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, nie widzi 

możliwości prowadzenia obecnej działalności w tej formie. Niekiedy respondenci 

przyznawali, że w ogóle nie mają wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych: 

 „Nie widzimy na razie takiej sfery działań, w której byłoby nam to potrzebne”.  
 

 „Na razie nie mam potrzeby tworzenia, więc nie mam <<zielonego pojęcia>>, czym takie 

przedsiębiorstw mogłoby się u nas zajmować, no i co mogłoby powodować, żeby go 

utworzyć”. 

Pojawiały się jednak sporadyczne przypadki, w których respondenci rozważali możliwość 

utworzenia przedsiębiorstwa społecznego. Natomiast z obawy o przyszłość funkcjonowania 

organizacji, w sytuacji posiadania słabego zaplecza lokalowego oraz braków finansowych, 

idea ta nie doszła do skutku. Zdaniem badanych, aby utworzyć przedsiębiorstwo społeczne 

potrzeba ludzi dobrej woli, mających duże samozaparcie i wiarę w sukces oraz posiadających 

odpowiednie kwalifikacje w obszarze księgowości i prawa. Ponadto jedną z trudności jest 

również zbyt mała działalność, jaką prowadzą organizacje. 

 „Praktycznie poza pracą społeczną wszyscy członkowie i osoby pracujące mają swoją pracę 

zawodową i no musiałby to być nie wiem jaki biznes, żeby przejść tutaj i coś produkować czy 

robić. To nie jest taka prosta sprawa”. 

 „To jest za małe stowarzyszenie, żeby myśleć o takich  rzeczach”. 

 „Znam ideę. Nawet przez moment myślałam o jego utworzeniu, ale nie doprowadziliśmy do 

tego z powodu braku zaplecza. Po drugie, kiedy zaczęliśmy o tym myśleć, to środki były tak 

ograniczane, że nie będziemy tego w stanie uciągnąć w przyszłości”. 

 „Trzeba by zmienić lokal. Ma 85m
2 

(…).  A żeby uruchomić przedsiębiorstwo potrzeba reszty. 

Można by uruchomić w ramach zajęć robienie biżuterii, którą można by sprzedać, ale to 

wszystko musi mieć odpowiednie zaplecze”. 
 

 Badani w większości uznali, że działalność ich organizacji wpisuje się  

w zapotrzebowanie lokalnego rynku. Przedstawiciel jednej z organizacji uznał, że działalność 

jego organizacji stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku, lecz jest to zależne 

od pory roku, gdyż większe zapotrzebowanie występuje latem. Pojawiały się również 

wskazania na warunki, jakie organizacja powinna spełniać, żeby stać się klientem 

samorządów. Niekiedy respondenci wskazywali na czynniki, które powinny się zmienić, by 

organizacje podjęły próby przekształcenia się  w przedsiębiorstwo społeczne.  

 „Żeby samorządy korzystały, musiałbym mieć, nie wiem, pieniądze na wybudowanie jakiegoś 

kompleksu rozrywkowo-sportowego i wtedy wykorzystywać to, ale na to są potrzebne środki”. 
 

 „Musi być gwarancja długotrwałej działalności, bo nie może to być działalność na rok czy 

dwa, bo wtedy jestem w stanie zachęcić ludzi do podjęcia pracy tutaj”. 
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 „Współpraca i pomoc z samorządu. Musiałby być podział i częściowe finansowanie. Ze 

sponsoringiem można by coś zrobić, ale przy obecnej kondycji przedsiębiorstw to nie wiem, 

czy by się udało”. 

 

 

KULTURA I SZTUKA 

 Organizacje prowadzące działania w obszarze kultury i sztuki w zdecydowanej 

większości nie prowadzą działalności gospodarczej, poza jedną organizacją. Niekiedy badani 

przejawiali chęć ewentualnego utworzenia w przyszłości działalności gospodarczej, lecz 

często takim planom towarzyszą różne bariery: 

 „Myśmy założyli stowarzyszenie na początku, a dopiero potem firmę, dlaczego? Bo było 

prościej, bo się nie płaci podatku, bo można liczyć na lokal, w samorządzie, bo można nie 

płacić ZUS-u – po prostu było prościej mieć stowarzyszenie, nie było jakby kosztów. Z kolei 

jak się założyło firmę, to się okazało, że prościej jest już w firmie, bo już księgowość jest 

prostsza niż z kolei w stowarzyszeniu”. 
 

 „Rozważaliśmy taką możliwość. Ale to by się wiązało z bardzo dużym obciążeniem właśnie 

od strony organizacyjnej, wymagałoby większego nakładu pracy, od strony księgowej, 

biurowej i póki co nie decydowaliśmy się na to”. 
 

 „Są pomysły, głównie impresariat, czy obsługa wydarzeń masowych (…). Myślimy  

o tym, ale boimy się tego. Bo boimy się, nie chcemy, aby nasz pomysł, nasza idea przerodziła 

się w biznes. Bo jak przerodzimy się w biznes to będzie motyw napędzania pieniądza, żebyśmy 

zarabiali i możemy zatracić ideę, z którą wyszliśmy”. 

Organizacje nie są również zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych. 

Jeden z respondentów wskazał na utrudnienia w prawie stwierdził, że „…o wiele łatwiej jest 

prowadzić firmę, w sensie takim administracyjno-formalnym, niż być przedsiębiorcą 

społecznym”. Ponadto badani często nie mają odpowiedniej wiedzy na temat przedsiębiorstw 

społecznych. Przedstawiciel tylko jednej organizacji zwrócił uwagę na warunki konieczne, by 

przedsiębiorstwo społeczne mogło działać. 

 „Mnie przedsiębiorstwa społeczne kojarzą się przede wszystkim z działalnością 

charytatywną, z taką czysto społeczną, rozwiązującą problemy społeczne. Myśmy mieli inny 

zakres zainteresowań. Więc nie mamy takiej potrzeby”. 
 

 „Uważam, że w tak małej społeczności nie ma większego sensu na otwieranie działalności. 

Nie mamy możliwości kadrowych, bo tak jak mówiłem wcześniej każdy jest zajęty swoją 

prywatną pracą”. 
 

 „Stawiałabym na trwałość. I musi być to osoba wykwalifikowana. Pierwsze 3 lata są 

najtrudniejsze, trzeba znać przepisy, sytuację. Ludzie wtedy wchodzą w dramatyczne sytuacje 

kredytowe. Idea jest piękna, ale najpierw trzeba się uczyć”. 
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 Należy zaznaczyć, iż w opinii większości przedstawicieli organizacje dobrze 

odpowiadają na zapotrzebowanie lokalnych rynków, a z racji oryginalnej oferty wypełniają 

luki rynkowe. Badani stwierdzili, że wobec powyższego, samorządy lokalne mogłyby stać się 

ich klientem, lecz jak wskazuje jeden z respondentów „…w zależności jak otwarty jest 

samorząd”. Jednakże jeden z respondentów stwierdził, iż „…sztuka współczesna generalnie 

nie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Tylko ma zupełnie inną funkcję, jak na przykład 

edukacyjną”. 

 „Po prostu dostarczamy im dobrej rozrywki, a to ludziom jest bardzo potrzebne,  

i naprawdę przyjeżdżają ludzie nie tylko nasi, tylko i z Częstochowy, Sosnowca, Katowic,  

z okolic jak robimy imprezę jakąkolwiek (…) mamy nawet 2-3 tysiące ludzi”. 
 

 „Działania, które realizujemy są zapisane w Strategii Rozwoju Kulturalnego Województwa 

Śląskiego”. 
 

 „Jest zapotrzebowanie, festiwal cieszy się bardzo dużą frekwencją, zainteresowaniem”. 
 

 „Ludzie przychodzą na nasze koncerty i spotykamy się z dobrą oceną. I prowadzimy też 

warsztaty z młodzieżą i mamy zawsze pełne obłożenie, nie prowadząc nawet specjalnej akcji 

zachęcającej”. 

Jedynie jedna organizacja, jak wskazał jej przedstawiciel, już obecnie prowadzi rozmowy  

z przedstawicielami lokalnego samorządu, stąd jest szansa, by samorząd stał się klientem 

organizacji. 

 „Nawet rozmawialiśmy z Panią wiceprezydent o takich kursach ze sztuki, żeby zacząć od 

urzędów. Nawet, o dziwo, ona zaproponowała, więc to było ciekawe, no, ale oczywiście 

skończyło się na rozmowie, na pewno, gdyby otworzyć myślenie w ten sposób, trochę 

innowacyjnie, to jak najbardziej jesteśmy w stanie dużo zdziałać, ponieważ mamy świetnych 

ludzi dookoła”. 

 

 

ROZWÓJ  LOKALNY 

 Dla organizacji prowadzących działania w obszarze działań lokalnych zakładanie 

działalności gospodarczej nie jest opłacalne, ze względu na możliwość utraty środków 

samorządowych. Natomiast może być traktowane jako „wyjście awaryjne”, w przypadku 

utraty możliwości dalszego pozyskiwania funduszy unijnych. Respondenci wskazują również 

na przyczyny braku zainteresowania tą formą działalności. Jednakże biorąc pod uwagę 

odpłatną działalność pożytku publicznego część badanych organizacji prowadzi tę formą 

działalności.  

 „Moglibyśmy być zainteresowani, ale po co…”. 
 

 „Brak funduszy czy obcięcie tych funduszy, będzie motywem do rozpoczęcia. Drugi to jest 

rozeznanie zasobów naszych, czyli kto, co potrafi i w czym by się mógł odnaleźć i co mógłby 
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robić komercyjnie. Trzeci to jest znalezienie jakiejś niszy rynkowej, czyli jakiegoś obszaru,  

w którym mogliby zacząć działać, ale głównie mi chodzi o rozwój zasobów ludzkich  

i szkolenia, bo to wynika z naszego profilu, z naszych kompetencji”. 
 

 „To się wiąże z pewnymi obostrzeniami, prowadzeniem normalnej działalności gospodarczej 

a  to powiedzmy w naszym układzie, kiedy cały zarząd jest społeczny, to nie byłoby praktycznie 

możliwe”. 
 

 „Realizujemy bardzo często szkolenia na zlecenia Ośrodków Pomocy Społecznej czy 

Powiatowych Urzędów Pracy, a także Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nawet dla ROPS-u 

prowadziliśmy kiedyś szkolenia”. 

Badane organizacje nie mają w planach utworzenia przedsiębiorstw społecznych,  

a przyczyny tego są różne. Część respondentów w ogóle nie wie, czym jest przedsiębiorstwo 

społeczne. Spośród badanych organizacji, przedstawiciel jednej z nich otworzył spółdzielnię 

socjalną. Niestety inicjatywa upadła, dlatego nie zamierza ponownie podejmować tej 

działalności. Przyczyną niepowodzenia byli członkowie spółdzielni, którzy okazali się mało 

chętni do współpracy. Jednakże kolejny respondent jest wielkim entuzjastą przedsiębiorstw 

społecznych i sam namawiał by je tworzyć. 

 „Bo po prostu nie ma kto się tym zająć, (…) no my nie mamy nawet komputera”. 
 

 „Gdybyśmy poszli już w przedsiębiorstwo społeczne to byśmy powołali spółkę, a nie działali 

jako stowarzyszenie, bo jest łatwiej prowadzić spółkę, jest to bardziej przejrzyste, a przy 

stowarzyszeniu jest za dużo procedur, biurokracji i jakichś takich niedomówień, więc raczej 

spółka z o.o.”. 
 

 „Ja do tej przedsiębiorczości społecznej namawiałem. W jakimś tam stopniu mówiąc  

o tym, róbmy dla tych organizacji takich jak my przedsięwzięcia wspólne, bo to jest 

przedsiębiorczość społeczna (…) jeśli coś się u nas nie udaje to się nie udaje z powodu, że my, 

jako społeczeństwo nie jesteśmy na tym etapie rozwoju”. 
 

 „Ja już tworzyłem spółdzielnię socjalną (…) ale okazało się to zupełną porażką i ludzie, 

którzy byli członkami tej spółdzielni okazali się mało chętni do współpracy, więc ja już się 

<<przejechałem>> na spółdzielniach socjalnych i ten typ podmiotu ekonomii społecznej, 

przynajmniej na razie nie jest w zasięgu naszego zainteresowania”. 

Według przedstawicieli badanych jednostek, ich organizacje zawsze odpowiadają na 

zapotrzebowanie lokalnego rynku, w przeciwnym razie ich funkcjonowanie nie miałoby 

sensu. Ponadto samorządy mogłyby stać się klientem utworzonych w przyszłości 

przedsiębiorstw społecznych np. w zakresie usług szkoleniowych, promocji, organizacji 

imprez czy koncertów. 

 „Zawsze NGO muszą odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy, muszą 

działać w oparciu o rynek”. 
 

 „Jeżeli będziemy powoływać jakiekolwiek przedsiębiorstwo społeczne to o profilu 

szkoleniowym, więc moglibyśmy realizować szkolenia na rzecz samorządów, naszych 

beneficjentów, bo tutaj mam na myśli Ośrodki Pomocy Społecznej głównie i Powiatowe 

Urzędy Pracy”. 
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USŁUGI SOCJALNE I POMOC SPOŁECZNA 

Spośród badanych organizacji z obszaru pomocy społecznej żadna nie prowadzi 

działalności gospodarczej. Część organizacji zdecydowanie wyklucza możliwość podjęcia 

tejże działalności. Przeważnie organizacje nie podjęły jeszcze decyzji bądź nie zamierzają 

prowadzić działalności gospodarczej ze względu na braki lokalowe, kadrowe, a przede 

wszystkim finansowe.  

Biorąc pod uwagę zainteresowanie badanych organizacji przedsiębiorstwami 

społecznymi, jedynie dwie jednostki „przymierzają się” do prowadzenia tego typu 

działalności. Jednakże jedna organizacja z powodu towarzyszących jej przeszkód, nie 

podejmuje w tym kierunku żadnych kroków. Kolejna wskazuje na konkretny typ 

przedsiębiorstwa społecznego, byłaby to mianowicie spółdzielnia o działalności usługowo-

wytwórczej. Pojawiły się również wskazania na czynniki decydujące o utworzeniu 

przedsiębiorstwa społecznego bądź działalności gospodarczej oraz uwagi o niedostatecznych 

środkach finansowych, które uniemożliwiają utworzenie przedsiębiorstwa społecznego: 

 „Konstruując prawnie nasz statut ujęliśmy już pewne pomysły, by przy odpłatnej 

działalności w jakimś zakresie, moglibyśmy te nasze działania wykonywać, ale to jest 

potencjał, założenia, a wykonanie jeszcze nie nadeszło (…) ta sytuacja, która jest,  jest troszkę 

napędzana strachem i tych miejsc pracy jest mniej. To, co się dzieje nie zachęca do 

rozpoczęcia działalności; jest taki okres na rynku niezbyt sprzyjający temu i to jest duże 

ryzyko”.  
 

 „Czynnikiem decydującym, byłby jakiś taki sygnał, że coś jest potrzebne. (…) wiązałoby się 

to pewnie z rozpoznaniem jakichś potrzeb czy problemów na terenie (…) w tym kierunku 

konkretnym można by coś tam zrobić, to na pewno byśmy to rozważyli. Ale na pewno też nie 

indywidualnie, bo jednak nie posiadamy aż takiej wiedzy w tym zakresie. Także chyba 

najpierw musielibyśmy się wyszkolić i poszerzyć właśnie wiedzę i być może wtedy. No i też 

jeden czynnik to jest jak mówię, czas, bo wszystkie osoby tutaj pracujące są to osoby czynne 

zawodowo, pracujące gdzie indziej na etatach”. 
 

 „Głównym powodem jednak są pieniądze, bo jeżeli będziemy mieć środki to nawet można 

zatrudnić specjalistę do prowadzenia spółdzielni (…) potrzebujemy kogoś, jakiegoś 

instruktora (…). Mając środki jesteśmy w stanie to zapewnić”. 

Spośród badanych organizacji jedynie jedna prowadzi spółdzielnię socjalną „…przy 

wsparciu środków unijnych i władz miasta się udało”. Spółdzielnię tę tworzy  

„…5 bezrobotnych i dwie osoby, które koordynują te działania”. Ponadto kilka organizacji 

prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, co niekiedy wynika z konieczności. 

 „Uruchamiamy odpłatną działalność pożytku publicznego dlatego (…), że nie mieliśmy 

środków na to, żeby uruchomić w ramach nieodpłatnej działalności terapii, a są osoby 

zainteresowane terapią i są gotowe też ponieść koszty”. 

Należy zaznaczyć, iż przedstawiciele badanych jednostek są przekonani, że 

działalność ich organizacji stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku. 
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Jednakże, jak wskazuje jeden z badanych, jego organizacja złożyła nawet wniosek  

w samorządzie lokalnym, lecz ten nie był zainteresowany jej ofertą.  

 „Sądząc po ilości osób, które korzystają z naszych działań, to jest to oferta bardzo trafiona  

i bardzo potrzebna”. 
 

 „Złożyliśmy ofertę u prezydenta, (…) dotyczącą realizacji zadań z dziedziny organizatora  

rodzinnej pieczy zastępczej no ale, jakby nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią”. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Organizacje z obszaru ochrony zdrowia nie mają wpływów z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej, nie prowadzą bowiem takiej działalności. Wynika to ze specyfiki 

ich działań. Organizację nie są również zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw 

społecznych lub rozpoczęciem działalności gospodarczej. Respondenci nie widzą możliwości 

komercyjnego pozyskiwania środków w tej specyficznej branży, niekiedy przyznają się, że 

brak im odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Jedynie jedna z badanych organizacji rozważa 

możliwość ewentualnego utworzenia przedsiębiorstwa społecznego bądź działalności 

gospodarczej. Działalność ta byłaby przeznaczona dla „…osób niepełnosprawnych poprzez 

wytwórczość ich rękodzieła”, lecz jedną z głównych barier są ograniczenia finansowe.  

Odpłatną działalność pożytku publicznego prowadzi także jedynie jedna organizacja. 

 „Trudno na dzień dzisiejszy wchodzić we wszystkie nowości. Nasza praca naprawdę jest 

społeczna i brakuje nam może trochę ludzi i czasu, i dlatego nigdy się do tego myśmy nie 

przybliżali. Nie widzieliśmy takiej potrzeby”. 
 

 „Produkcja wyrobów przez naszych uczestników, (…) to jest ogromna satysfakcja dla 

naszych podopiecznych płynąca z tego, że można przekazać firmie, która zgłosiła się do nas, 

1300 sztuk kartek bożonarodzeniowych. A w połączeniu z tym, że te osoby mają szansę 

zatrudnienia na rynku pracy nikłe, to podjęta przez nas aktywność jest uzasadniona”. 

Przedstawiciele badanych jednostek uważają, że prowadzona przez ich organizacje 

działalność w dużym stopniu stanowi odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. Ponadto, 

niektóre organizacje uznały, że samorządy mogłyby stać się ich klientem, np. świadcząc dla 

samorządów działalność usługową. Natomiast w przypadku jednej z organizacji samorząd  

w ramach konkursu zleca jej realizację zadań.  

 „Tak naprawdę jest więcej chętnych niż my możemy w danej chwili pomóc (…) staramy się 

nie zostawiać nikogo bez udzielenia pomocy”. 
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EDUKACJA I WYCHOWANIE 

Organizacje prowadzące działania w obszarze edukacji nie są zainteresowane 

tworzeniem przedsiębiorstw społecznych. Pomimo uczestnictwa w szkoleniach z zakresu 

przedsiębiorczości społecznej, niektórym jednostkom brak odwagi, a inni wychodzą  

z założenia, że nie mają takiej potrzeby. Jednakże jeden z respondentów wskazał na warunki, 

jakie musiałyby być spełnione, by takie przedsiębiorstwa tworzyć.  

 „Byliśmy na różnego rodzaju prezentacjach i szkoleniach w tej materii, widzieliśmy to na 

wizytach studyjnych i widzieliśmy, jak to funkcjonuje w praktyce, ale jak do tej pory nie 

odważyliśmy się. Ze względu na taką, a nie inną sytuację prawną w tym kraju.. Moim zdaniem, 

nadal nie jest sprzyjająca”. 
 

 „Naprawdę nie będziemy zakładać jakiegoś podmiotu. Jakaś spółdzielnia to na pewno nie, 

bo nam nie jest to potrzebne”. 
 

 „Stabilizacja gospodarki naszej, bo w tej chwili nie wiadomo w co można wejść (…) wiele 

działalności gospodarczych było otwieranych przez bezrobotnych i okazało się, że nawet tego 

roku nie wytrzymali”. 

 

Z kolei biorąc pod uwagę doświadczenie organizacji w zakresie prowadzenia 

odpłatnej działalności pożytku publicznego należy zaznaczyć, iż jest ono duże, lecz nie  

w przypadku wszystkich badanych organizacji: 
 

 „Cały czas rozwijamy naszą działalność odpłatną, myślimy też o gospodarczej”.  

 „Jeżeli chodzi o organizację pożytku publicznego, myśmy się nad tym przez jakiś czas 

zastanawiali, natomiast z tego, co ja widzę to tych organizacji jest już za dużo w regionie”. 

Badane organizacje nie mają natomiast doświadczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, oprócz jednej, która prowadzi przedszkole i kursy. Kolejna organizacja 

rozważa możliwość utworzenia działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku braku 

funduszy ze źródeł zewnętrznych, respondenci przyznają, że ich organizacje przekształcą się 

w działalność komercyjną.  

 „To jest przedszkole, to są te wszystkie kursy, one są bardzo precyzyjnie kalkulowane, (…)  

w ramach tego organizujemy wycieczki edukacyjne, wyjazdy wakacyjne, przy czym tam zysk 

jest przewidziany naprawdę symboliczny (…) czasami zostanie 50 zł, czasami 400 zł”. 
 

 „Mamy też wtedy dużo więcej możliwości współpracy z biznesem, bo wtedy możemy różne 

usługi dla nich wykonywać, czy rozpocząć jakąś działalność, taką typowo produkcyjną. No to 

zobaczymy, to jest taka nieodległa przyszłość, że musimy tę decyzję podjąć”. 

W opinii przedstawicieli badanych jednostek, działalność ich organizacji jest 

dostosowana do potrzeb lokalnego rynku, a samorząd mógłby stać się klientem utworzonego 

przez nich przedsiębiorstwa społecznego. Respondenci wskazywali na różne obszary,  

w których organizacje mogłyby stać się partnerem dla samorządów. Część z nich ma już 

doświadczenie we współpracy z samorządem.   
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 „Tworząc projekty, ofertę szkoleniową staramy się z jednej strony uwzględniać te grupy 

osób, które są wykluczone z rynku pracy, a to, co chcemy im oferować w postaci szkoleń  

i doradztwa zawodowego ma odpowiadać na potrzeby rynku pracy”. 
 

 „Organizujemy konkursy, warsztaty i inne rzeczy, i dopóki są chętni na to, a są, i to raczej 

liczba chętnych nie maleje, a raczej przyrasta, to znaczy, że to jest potrzebne”. 
 

 „W zakresie pomocy organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży, doradztwa, jeśli 

chodzi o rodziny (…) to jest też taka ważna sprawa, w ogóle miasto mimo, że ma tych baz 

więcej to bardziej tak urzędowo do tego podchodzą. (…) możemy być jakimś organem, głosem 

doradczym w jakichś sprawach”. 
 

 „Możemy uczestniczyć w konsultacjach społecznych i tak dalej, więc ewentualnie, ja myślę, 

że to jest cała dziedzina, w którą moglibyśmy wkroczyć. Tylko pytanie, czy tym będzie 

samorząd zainteresowany”. 
 

 „Jeżeli miasto ma jakieś duże przedsięwzięcie to zgłasza się do nas o współpracę, i wtedy to 

zawsze jest ten dualizm”. 
 

 „Samorządy się do nas zgłaszają i szkoły się do nas zgłaszają, nie musimy specjalnie szukać 

odbiorców tych naszych działań”. 

 

 

7. Aplikowanie do funduszy europejskich czy rządowych 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

 Organizacje prowadzące działania w obszarze sportu, turystyki i rekreacji, 

ukierunkowane są na pozyskiwanie środków finansowych z instytucji centralnych  

i unijnych. Środki te stanowią ich podstawę budżetową, stąd też w kolejnych latach 

organizacje planują nadal korzystać z tych form wsparcia. 

 „Na razie walczymy o to, żeby przygotować sobie grunt do tego, żeby móc aplikować. Ja 

uczestniczę osobiście w różnego rodzaju gremiach, które również, gdzieś tam opiniuje i układa 

ten Regionalny Program Operacyjny, więc z tego punktu widzenia również chcę zadbać  

o interesy takich organizacji jak nasza”. 
 

 „Na pewno będę składał do rządowych kolejne wnioski na zadana, które Ministerstwo ogłosi 

na 2013 rok i zobaczymy, czy nam się uda otrzymać jakieś dofinansowanie”. 

Należy zaznaczyć, iż nie wszystkie badane organizacje uczestniczyły w procesie 

pozyskiwania tego typu funduszy, a w najbliższym czasie również nie planują podjęcia prób  

o dofinansowanie. Respondenci często wskazują na liczne bariery, do których zaliczają: 

 Niedopasowanie programów unijnych, konkursów, grantów do profilu działalności danej 

organizacji; 
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 Trudności wynikające z braku doświadczenia kadry w realizacji projektów unijnych oraz 

brak specjalistycznej wiedzy; 

 Skomplikowaną formą aplikowania do funduszy i procedury rozliczania projektów; 

 Niewystarczający wkład własny organizacji; 

 Konieczność precyzyjnego wyliczenia kosztów, które są zmienne i niemożliwe do 

zaplanowania w przypadku organizacji pozarządowych; 

 Zatrudnianie pracowników tylko na czas trwania projektów. 

 

     „Nie, generalnie nie. Nie mieliśmy nigdy problemów. Zwykle dostajemy nie w tych 

kwotach, na które piszemy, ale te pieniądze dostajemy”. 
 

     „Te konkursy, co ogłasza Ministerstwo Sportu, to tam uczestniczymy. W tym zakresie, 

który jest tam dla nas przydatny. To samo w Państwowym Funduszu. (…) Organizacja 

sportu osób niepełnosprawnych w jakimś terenie. W tym oczywiście uczestniczymy. (…) 

Nie wszystkie miasta jakby chcą z nami współpracować. (…) Niektóre miasta mogą 

dofinansowywać tylko te stowarzyszenia, które mają sekcje na ich terenie”. 
 

     „Nic się nie robi dla seniorów w kierunku samodzielnego życia przez dalszy okres, nic się 

nie robi dla starszych osób w ramach zajęć aktywizacyjnych. Po to, aby mogły  

w świetlicach czy w ramach pobytów integracyjnych funkcjonować jak najdłużej (…). Nie 

robi się nic, żeby zaktywizować wyizolowanych”. 

 

 

KULTURA I SZTUKA 

 Niewiele badanych organizacji prowadzących działania z zakresu kultury  

i sztuki z powodzeniem pozyskuje fundusze unijne i rządowe. Należy zaznaczyć, iż nie 

wszystkie organizacje podejmowały próby pozyskiwania środków z UE, niekiedy 

ograniczając się tylko do projektów rządowych.  

 „Udało nam się jedynie w mieście wygrać, tylko dlatego, że kadrę mam tak 

wykwalifikowaną, że startowały inne stowarzyszenia, ale niestety nasza była najlepsza”. 

Organizacje wnioskują zarówno samodzielnie oraz jako partner. Te, którym udało się 

pozyskać środki unijne i rządowe zamierzają ponowne o nie aplikować. Jednak większość 

przedstawicieli organizacji jest zniechęcona licznymi niepowodzeniami oraz barierami: 

 „Można się załamać. Pierwszeństwo mają chyba jednak większe organizacje”. 
 

 „Jako wnioskodawca, ja startowałam kiedyś do POKL, już nie pamiętam którego priorytetu, 

ale ja się zniechęciłam, no i nie, nie wyszło. Odwoływałam się, uważam że przepisy są 

absurdalne, niedostosowane do naszych (…). Uważam, że ocena była niesprawiedliwa  

i absurdalna argumentacja (…). Słyszałam, że wiele osób ma problemy z Kapitałem Ludzkim, 

ja nie chcę mieć takich problemów, bo ja wolę działać niż siedzieć w papierach”. 
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Wśród największych przeszkód w aplikowaniu do funduszy unijnych oraz rządowych 

respondenci zaliczyli: 

 Konieczność posiadania wkładu własnego oraz jego brak w NGO (głównie w małych 

organizacjach); 

 Przekazywanie środków finansowych projektu w formie okresowych transz; 

 Długi czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie; 

 Bariery formalne w procesie wypełniania wniosków; 

 Niejasność kryteriów, jakimi kierują się instytucje oceniające wnioski; 

 Zbyt skomplikowane regulaminy; 

 Brak odpowiedniego specjalisty ds. aplikowania o fundusze z UE; 

 Niedopasowanie programów do działalności organizacji. 

 

 „Jest strasznie dużo papierków, które są niepotrzebne. Bardzo często trzeba mieć 

potwierdzenia partnerstw, ale jak to zrobić, kiedy nie wie się, ile się dostanie pieniędzy, nie 

wie się, na kogo będzie można sobie pozwolić albo z kim negocjować ewentualne stawki, żeby 

był tym partnerem”. 
 

 „Trzeba mieć wkład własny, co jest uważam absurdem. Małe organizacje nie mają 

możliwości wkładania w duże projekty własnych pieniędzy, bo niby skąd”. 
 

 „Nie ma programów dopasowanych do naszej działalności, do naszych pomysłów  

i możliwości. Poza tym z tego, co się orientuję, jest bardzo dużo zachodu”. 

 

Niektóre organizacje mimo dotychczasowych niepowodzeń nadal zamierzają aplikować 

o fundusze unijne oraz rządowe. Przedstawiciel jednaj z badanych jednostek przyznał, że jego 

organizacja składa kilka wniosków licząc, że którychś z nich dostanie dofinansowanie.  

 „Będziemy mimo wszystko. Bo uważamy, że trzeba. To, że są problemy, jakieś bariery, to nie 

jest powód, przynajmniej dla nas, żeby tego nie robić, nie aplikować”. 
 

 „Zazwyczaj, jeżeli już taki program zostaje ogłoszony na przykład w dziedzinie kultury na 

kolejny rok, to aplikujemy z trzema, czterema, pięcioma nawet pomysłami i po prostu 

czekamy, który z tych projektów będzie miał pozytywną ocenę, zostanie przyjęty i wtedy go 

realizujemy”. 

 

 

ROZWÓJ LOKALNY 

Organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju lokalnego aplikują o środki unijne 

i rządowe, choć z różnym skutkiem. Największym problemem w opinii przedstawicieli 

organizacji jest brak obiektywizmu i profesjonalizmu podczas oceny projektów oraz jej 

jasnych kryteriów. Barierą jest również duża biurokratyzacja, dostępność do środków, jak  

i zbyt małe środki samych organizacji. 
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 „Ten sam projekt dzisiaj może dostać sto punktów, jutro dostanie pięćdziesiąt. Tacy są 

oceniający w naszym kraju”. 
 

 „Niekoniecznie jakość projektu przekłada się na ocenę, takie mamy przynajmniej poczucie,  

a później bariery są już przy realizacji, przy rozliczaniu, przy trybie przetargowym, 

konkurencyjność, dużo biurokracji”. 
 

 „Tam trzeba mieć własny wkład dość spory i tutaj to też jest problemem”. 
 

 „Do aplikacji o środki unijne trzeba być dużą organizacją o dużej mocy przerobowej (…). 

Brakuje mi, żeby robić projekty, do których można wciągnąć te małe organizacje  

i dać im zarobić. Po to się aplikuje o środki unijne, żeby mieć pieniądze. Te pieniądze 

niekoniecznie na to, żeby położyć asfalt na drodze, tylko żeby zapłacić ludzi, inwestować w ten 

kapitał ludzki. Tych ludzi na samym dole. A teraz bardzo często sprowadza się to do tego, że to 

my ponosimy koszty realizacji takich projektów”. 
 

 „Trzeba mieć albo obroty albo rok działalności już. Wkłady własne są problemem, bo  

w niektórych grantach są wymagane. No i napisanie takiego projektu. Jak nikt nigdy tego nie 

robił, to trzeba się nauczyć. Myślę, że dla niektórych organizacji są to bariery. Dla nas nie”.  
 

 „Za mało środków, dlatego że dla projektu promocyjnego, który ogłasza w konkursie 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na promocje PO KL i wygrywa radio Zet, RMF, TVP, to, 

po co to w ogóle ogłaszać. Nikt z mniejszych tego nie dostaje (…). Z drugiej strony mamy 

wyspecjalizowane firmy, <<które się bawią>> w pozyskiwanie środków unijnych. Nie wiem 

czy tych firm nie jest więcej niż organizacji pozarządowych”. 

 

Mimo przeszkód, na jakie napotykają badane organizacje, nadal zamierzają aplikować 

do funduszy z UE. Ponadto, niektóre z organizacji systematycznie startują do konkursów  

i wiele z nich wygrywają. 

 „Przynajmniej jeden projekt na dwa miesiące składamy, czyli gdzieś od pięciu do dziesięciu 

dużych projektów rocznie składamy”. 

 

 

USŁUGI SOCJALNE I POMOC SPOŁECZNA 

 Poza dwoma organizacjami z obszaru pomocy społecznej, pozostałe które 

aplikowały o środki unijne, nie wygrały konkursów i nie dostały dotacji. Należy zaznaczyć, iż 

ponad połowa organizacji nawet nie starała się aplikować o fundusze.  

 „Myśmy występowali o dofinansowanie, (…) napisaliśmy ten wniosek, było dla nas szkolenie 

jak go napisać (…) szok. Rok mija i cisza. To nie jest tak, jak mówię, prosta droga”. 
 

 „Na siedem wniosków udało nam się uzyskać dwa granty”. 
 

 „Jeśli chodzi o Ministerstwo Kultury to z zerowym skutkiem. Jeżeli chodzi o takie 

samorządowe, to tak, ze skutkiem pozytywnym, otrzymywaliśmy dofinansowanie na te mniejsze 

projekty”. 
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 „Aplikacje były dwie, (…) za drugim razem udało nam się uzyskać środki unijne. Taki 

projekt 7, chyba 7.1. No i przez 2 lata prowadziliśmy ten projekt”. 

Respondenci wskazują na zbyt skomplikowane procedury, regulaminy, nadmierne 

wymagania oraz niespełnianie wymogów, brak odpowiednich specjalistów, nieznajomość 

zasad, reguł, a niekiedy nawet „…obawa przed otrzymaniem jakiejś większej dotacji”. 

 „Jesteśmy małą organizacją i też nie mamy doświadczenia w rozliczaniu dużych grantów, 

nie dysponujemy dużym budżetem, który dawałby nam wiarygodność w aplikowaniu po takie 

środki (…) zdarzało się kilka razy aplikować o te  środki unijne, ale właśnie bez powodzenia”. 
 

 „Barierą jest samo merytoryczne przygotowanie tych wniosków (…). Nie zajmujemy się tym 

zawodowo (…). Wydaje mi się, czy to jest projekt samorządowy czy rządowy czy europejski, to 

pod innym kątem są oceniane, myślę, że trzeba by się chyba wyspecjalizować w konkretnych”. 
 

 „Bardzo dużo osób niepełnosprawnych musiało brać udział w tym projekcie  

i rezultatem miało być zatrudnienie iluś tam procent osób niepełnosprawnych (…). W naszej 

sytuacji, nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego, ponieważ nie mamy zakładów, z którymi 

mamy podpisaną jakąś umowę, (…) nie mamy takiej możliwości, żeby zapewnić tym osobom 

kończącym projekt później zatrudnienie”. 

Pomimo trudności, niektóre organizacje nadal zamierzają aplikować o środki europejskie, 

rządowe czy samorządowe. 

 „Jeśli chodzi o fundusze może tak. O samorządowych to już żeśmy się wywiadywali  

 i już mamy plany aplikowania na jesień. Będą ogłoszone konkursy i na pewno będziemy 

aplikować, bo z wszystkich do tej pory to te nam najlepiej wychodzą, (…) te rządowe,  

i chociażby europejskie też będziemy, na pewno będziemy tylko już bardziej ostrożnie, 

próbując naprawdę dopasować się do naszej działalności”. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Cześć organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia aplikuje do funduszy 

europejskich z pozytywnym skutkiem, również jako partner przy realizacji zadań. Z kolei 

pozostałe organizacje nigdy nie aplikowały o fundusze z UE, bowiem jak podkreślają ich 

przedstawiciele, nie było takiej potrzeby. W przyszłości większość badanych jednostek raczej 

nie planuje ubiegać się o środki unijne. Jedna z organizacji ma plany co do dalszych aplikacji.  

 „Czekamy na fundusz szwajcarski, ale minęliśmy się z terminem, inne sprawy przeszły, ale 

przymierzamy się do następnego roku”. 

Według respondentów, główną barierą w procesie aplikowania do funduszy 

europejskich są skomplikowane wnioski oraz bardzo duży stopień formalizacji. Kolejną 

istotną barierą jest konieczność wniesienia wkładu własnego, którego niektóre organizacje, 

szczególnie młode oraz małe liczebnie nie posiadają. Przeszkodą jest także brak wiedzy oraz 
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specjalistów. Ponadto, w opinii badanych, część ofert konkursowych na projekty unijne jest 

nieadekwatna do potrzeb organizacji i społeczeństwa. 

 „O przyznaniu dotacji często może zadecydować źle postawiony przecinek, który 

automatycznie odrzuca wniosek. Bądźmy poważni, chyba nie o to w tym wszystkim chodzi”. 
 

 „Z powodów bardzo skomplikowanych związanych z tym działań. Nie mamy takich 

specjalistów, wynajmowanie specjalistów bez gwarancji wydaje nam się nieopłacalne. Poza 

tym na dzień dzisiejszy dajemy sobie radę bez tych funduszy”. 

 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 Jedynie niewielka część organizacji z obszaru edukacji posiada duże doświadczenie  

w pozyskiwaniu funduszy europejskich, w tym o charakterze transgranicznym. Jednakże 

większość z nich nie ma pozytywnych doświadczeń w tym obszarze. Bariery, które pojawiają 

się przy próbach pozyskiwania środków unijnych są tożsame ze wskazywanymi przez badane 

organizacje z pozostałych obszarów. 

 „Aplikowaliśmy i nadal to robimy. Aplikowaliśmy zarówno o środki europejskie, jak również 

rządowe. Z bardzo różnymi skutkami. Zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi. 

Aplikowaliśmy jako wnioskodawca”. 
 

 „To było bardzo frustrujące, dużo pracy, a później okazało się, że tu nie tyle pomysły są 

istotne, to co się chce robić, tylko dobrze wypełniony formularz (…). Zniechęciliśmy się”. 
 

 „Co chwilę się coś zmienia, musimy śledzić ciągle, czy nadążamy, i czy wypełniamy wszystko 

tak jak trzeba. Myślę, że ta nadmierna biurokracja jest bardzo dużą barierą i w aplikowaniu  

o te środki, ale i przy dalszej realizacji projektu”. 
 

 „Niesłychanie skomplikowane wnioski i tak naprawdę, żeby to dobrze napisać, musi to robić 

człowiek, który się tym zajmuje”. 
 

 „Biurokracja, niejasne dokumenty, niejasność pytań. Trzeba wbić się w jakieś słowo klucz, 

które rozpatrujący inaczej interpretuje. To zajmuje mnóstwo czasu, a nie ma możliwości, by te 

fundusze pozyskać”. 
 

 „Często, nie jesteśmy w stanie aplikować, bo różne są zasady wielkości środków własnych 

(…), brakuje takich programów, ukierunkowanych na mniejsze przedsięwzięcia, gdzie właśnie 

te środki własne można było skumulować w pracy własnej”. 
 

 „Czasami budzi moje wątpliwości sposób kwalifikowania wniosków (…). Wiele wątpliwości 

budzi skład komisji, bo śmiem twierdzić, że nie obiektywne racje przesądzają o przyjmowaniu 

wniosków, tylko jakieś zupełnie inne racje”. 
 

 „Nie zamierzamy, procedura samego rozliczenia, pozyskiwania może nie, ale samego 

rozliczenia jest bardzo skomplikowana. Terminy, rzetelność…”.  
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Mimo niepowodzeń niektóre badane organizacje nadal mają zamiar aplikować  

o fundusze: 

 „Cały czas zamierzamy o te środki aplikować. W chwili obecnej czekamy na wyniki kilku 

konkursów i to od nich zależy, czy będziemy mieli co realizować, czy też będziemy musieli 

pisać projekty na nowo”. 
 

 „Na pewno będziemy aplikować do FIO i spróbujemy te fundusze szwajcarskie”. 
 

 „Nie jesteśmy jakąś wielką organizacją, więc nie potrzebujemy też tych projektów dużo, 2-3 

takie projekty wystarczają nam, żeby zapewnić ciągłość”. 

 

 

8. Współpraca organizacji pozarządowych z innymi podmiotami 

8.1. Ocena współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

Częstotliwość współpracy organizacji z obszaru sportu, turystyki i rekreacji z JST  

jest różna. Niekiedy jest ona sporadyczna, wręcz minimalna. Przedstawiciele badanych 

organizacji deklarują, że realizacja zadań publicznych nie jest im powierzana w sposób 

bezpośredni. Zadania zlecane są poprzez konkursy projektów/ofert. Jedynie jednej organizacji 

zadania zostały powierzone bezpośrednio.   

 „Byłoby fajnie jakby urzędnik jakiegokolwiek szczebla pofatygował się, czy też wysłał  

e-maila do organizacji, że takie i takie rzeczy są do zrobienia. Po prostu informacja. Brak 

informacji to jest chyba największa bolączka”. 
 

 „Zlecają nam te działania z zakresu sportu. Bo jest to zlecone zadanie. Startujemy sami do 

konkursu. A tak poza tym innych zleceń nie mamy, poza szkoleniem”. 
 

 „Z reguły jest tak, że my musimy jakby występować w różnego rodzaju projektach 

organizowanych przez te instytucje o środki na organizacje tego typu rzeczy. Nikt jeszcze się 

do mnie nie zwrócił, żeby zlecić jakieś zadanie”. 
 

 „Współpraca, ja nie narzekam, jestem zadowolony z tej współpracy”. 

Częstotliwość zleceń jest różna, ale zazwyczaj ma miejsce 2-3 razy w ciągu roku. 

Dobrą stroną ogłaszania przez samorządy konkursów jest to, że organizacje otrzymują 

informacje o postępowaniach oraz zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie. Sam proces 

współpracy przebiega dobrze i nie jest zakłócony przez żadną ze stron. Zastrzeżenia wzbudza 

jedynie wysokość środków powierzanych na realizację konkretnych zadań, która zdaniem 

przedstawicieli organizacji jest niewystarczająca, a niejednokrotnie „wręcz śmieszna”. 

Zastrzeżenia budzą również komisje oceniające projekty konkursowe, a konkretnie 
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przygotowanie merytoryczne osób wchodzących w ich skład. Dodatkowo badani wskazywali 

na nieprawidłowości wynikające ze zjawiska „sympatyzowania”. Wielokrotnie respondenci 

podkreślali, iż szanse na uzyskanie większych środków finansowych mają organizacje, które 

cechują lepsze relacje osobiste z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. 

 „Jest jakieś tam wzajemne zaufanie. To jest jakby mocna strona tej współpracy przez to, że 

pracujemy ileś tam lat wspólnie. Jedna strona na drugiej się nie zawiodła”. 
 

 „Nie dostaję tego, co chcę w takich ilościach, jakie chcę, ale nie mogę narzekać na brak 

życzliwości i wsparcia. Każdy z nas nie osiąga takich efektów, jakby sobie zamarzył. Nie 

mówię, że nie mogłoby być lepiej”. 
 

 „Środki, które ja najczęściej pozyskuję są w drodze głównie otwartych konkursów ofert i tam 

są komisje oceniające. To od funkcjonowania i od sprawności tych komisji najczęściej to 

zależy, a dobór tych osób oceniających zależy najczęściej od JST (…), konkurs bardzo często 

brzmi w ten sposób, że prezydent może go odwołać bez podania przyczyn (…), czasami 

zostajemy odrzuceni z jakiegoś zadania i są jednostki, które opisują, jaki tam był błąd, 

a czasami tego nie opisują, (…) tak są konstruowane konkursy, że od podanych wyników nie 

ma odwołania”.  
 

 „W ubiegłym roku na organizację całorocznych zajęć z niepełnosprawnymi otrzymaliśmy 

kwotę 800 złotych. Dla porównania organizacje walczące z alkoholizmem dostały 400 000 zł”. 
 

 „Tak naprawdę nikogo nie interesuje, takie mam wrażenie, co robimy, jak robimy, dla kogo 

robimy i jaki jest tego efekt. Ważne, że dobrze napisali wniosek, każda kropka się zgadza, bo 

jak się nie zgadza, to wniosek wylatuje i nie ma pieniędzy. Takie trochę bezduszne”. 

Jak podkreślają respondenci, ich organizacje biorą czynny udział w procesach 

konsultacji społecznych a sporadycznie także w kreowaniu lokalnych strategii. Ponadto, 

samorządy zgłaszają potrzeby doradcze wśród organizacji pozarządowych. Należy jednak 

wskazać, iż nie dotyczy to wszystkich organizacji. Nie zawsze również rekomendacje 

organizacji są uwzględniane. Biorąc pod uwagę kwestie stosowania klauzul społecznych  

w procedurze zamówień publicznych, badane organizacje nie widzą w nich szans dla siebie. 

Jako przyczynę wskazują profil świadczonych przez nie usług.  

 „Częściowo członkowie naszego stowarzyszenia są angażowani i ja muszę osobiście 

powiedzieć, że jestem na przykład członkiem już po raz drugi, ale teraz Rady Strategii 

Rozwoju Sportu”.  
 

 „Jesteśmy zapraszani na takie spotkania do Urzędu Marszałkowskiego, do Urzędu Miasta”. 

Organizacjom z badanego obszaru zależy, by współpraca z samorządami 

terytorialnymi układała się na zasadzie partnerstwa. Większość respondentów nie potrafi 

wskazać szans oraz zagrożeń wynikających z realizacji kolejnych, wspólnych inicjatyw. 

Jedynie jeden z badanych wskazał na zagrożenie wynikające ze zmian w ustawach 

i rozporządzeniach. 

 „Ja zagrożeń, tak jak mówię, nie wiedzę na razie, jak samorządy mają środki  

w budżecie na sport to nie powinno być żadnych zagrożeń”. 
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 „To zagrożenie w konkursie pojawia się, gdy jest jakaś nowelizacja czy jakieś 

rozporządzenie (…), czasami wynikają tylko z trudności składania oferty, ale to są trudności 

dla wszystkich takie same”. 

Oczekiwania badanych organizacji względem jednostek samorządu terytorialnego, 

przedstawiają się następująco: 

 Rzetelna ocena ofert konkursowych składanych przez organizacje pozarządowe; 

 Odpowiednie przygotowanie merytoryczne członków komisji oceniających; 

 Organizowanie przez samorządy szkoleń optymalizujących pracę organizacji 

pozarządowych; 

 Udostępnianie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych po preferencyjnych 

stawkach; 

 Wsparcie finansowe JST umożliwiające realizację zadań statutowych NGO w sposób 

profesjonalny; 

 Uproszczenie procedur konkursowych dla NGO; 

 Przyznawanie dotacji na realizację projektów przez NGO w wysokości adekwatnej do 

faktycznych potrzeb; 

 Dostępność do obiektów sportowych. 

 

 „Byłoby fajnie, gdyby ta dotacja była co roku. Moglibyśmy zainwestować środki, które nam 

zostają ze składek członkowskich w sprzęt sportowy, coś, co pozwoli członkom klubu myśleć  

o nim inaczej – że to nie ja ciągle dokładam i tak dalej”. 

 

 

KULTURA I SZTUKA 

Opinie przedstawicieli organizacji z obszaru kultury i sztuki na temat współpracy  

z JST są bardzo podzielone. Z jednej strony respondenci są zadowoleni ze współpracy, 

a część badanych organizacji realizuje nawet zadania z zakresu zadań publicznych.  

Z drugiej strony słychać skargi, niezadowolenie oraz rozgoryczenie postawą urzędników. 

 „Pozytywnie, dlatego, że osobom, które zarządzają JST zależy też na promocji, natomiast 

kultura jest świetnym narzędziem do tego, żeby rozpropagować wiadomości czy o danej 

gminie (…) na szeroką skalę, nawet ogólnopolską czy ogólnoświatową”. 
 

 „Mamy duże poparcie pana prezydenta, Rady Miasta, Centrum Organizacji Pozarządowych, 

liczą się z naszym stowarzyszeniem (…). Ja się cieszę z tego Urzędu Marszałkowskiego, bo to 

też jest otwarcie drogi i może pozwoli nam w końcu wygrać projekt unijny”. 
 

 „Można na nich liczyć, z każdym problemem, jaki pójdziemy, jest załatwiony.  

I w miarę możliwości starają się pomóc”. 

 

 „Nie widziałam jakichś niedopatrzeń, nierówności, niejasności czy jakiegoś faworyzowania 

danej organizacji albo defaworyzowania”. 
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 „Czasami tak. No w tym, czym się zajmujemy, czyli wykonanie koncertu, wykonanie 

programu na 11 listopada”. 
 

 „Spotkaliśmy się z określeniem urzędników (…), że III sektor jest <<bajpasem do tłoczenia 

pieniędzy publicznych w bliżej nieokreślonych celach>>. To nas oburzyło i daliśmy temu 

wyraz słowny i jesteśmy pokłóceni”. 
 

 „Kiedy inicjatywę wykazuje NGO <<to dostaje w łeb>>, bo ta inicjatywa wymyka się spod 

kontroli kogoś tam, tj. urzędnika”. 
 

 „Jak przychodzę do gminy, to za każdym razem nie jest łatwo załatwić cokolwiek i mają tam 

bałagan”. 

Biorąc pod uwagę udział organizacji w konsultacjach społecznych oraz kreowaniu 

lokalnych strategii należy zaznaczyć, iż nie dotyczy on wszystkich badanych jednostek. 

Organizacje dostają zaproszenia, ale nie zawsze z nich korzystają. Jednakże wśród 

respondentów istnieje przekonanie, że ich rekomendacje są uwzględniane przez JST. 

 „Jesteśmy zapraszani na zebrania, komisje, sesje (…), liczą się z naszym zdaniem”. 
 

 „Tak, przez Urząd Miejski przez Wojewódzki chyba też. UM prowadzi takie spotkania, na 

których rozmawia się o planach i warunkach współpracy w danym roku”. 
 

 „Co roku, w styczniu dajemy swoje propozycje lub pomysły, chęci, każde stowarzyszenie 

przedstawia, wysyła do miasta, no i rada jest tak elastyczna”. 
 

 „Raczej tak, od pewnego momentu już zaczęto się liczyć z nami, bo jest mało tych, którzy 

zajmują się tą dziedziną życia publicznego na Śląsku, więc raczej tak, przynajmniej na 

poziomie takim zewnętrznym”. 

Przedstawiciele badanych jednostek przedstawili także swoje oczekiwania względem 

współpracy z JST. Organizacjom zależy na zachowaniu zasad partnerskiego traktowania 

i zaufania oraz zaangażowaniu odpowiednich zasobów finansowych. Ponadto ważne jest, by 

JST zapewniły fundusz gwarantujący wkład własny (pomocowy) oraz, by nastąpiła zmiana 

mentalna wśród urzędników i współpraca stała się realna. 

 „Żeby silniejszy podał rękę słabszemu”. 
 

 „Zlecania zadań, aby wydawać pieniądze tym organizacjom, które się tym zajmują”. 
 

 „Ja bym bardzo chciała większej promocji, to by nam pomogło, gdyby ta pomoc była 

systemowa. Nie wszytko można wrzucić na internet/portal (…). Na przykład w Berlinie jest 

takie biuro, gdzie jak w jakiejś instytucji imprezę organizują, to dzwonię do tego biura no i oni 

mają rozpiskę wszystkich premier, wernisaży, itd. (…) z zewnątrz przydałby się taki 

koordynator i promotor”. 
 

 „Nie chodzi o to, jak robić pieniądze na sztuce, ale o to, jak brać pieniądze, aby propagować 

sztukę”. 
 

 „Organizacje pozarządowe powstają, ponieważ jest jakiś problem i można ten problem 

rozwiązać (…) tam są ludzie, którzy mają wizję i są pasjonatami, i chcą pomóc na danym 

obszarze czy w danym temacie, który został pominięty przez władze najwyższego szczebla”. 
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ROZWÓJ LOKALNY 

Organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju lokalnego współpracują  

z jednostkami samorządu terytorialnego, głównie z OPS-ami oraz urzędami miast/gmin. Do 

mocnych stron tej współpracy respondenci zaliczyli przede wszystkim wzajemną pomoc oraz 

uczenie się od siebie. Jednakże pojawiły się również wskazania na mankamenty tejże 

współpracy, często wiążące się z biurokracją oraz tzw. „papierologią”. Dla organizacji istotne 

jest wsparcie finansowe, ale również zlecanie im usług przez JST, bowiem część jednostek 

uznała, że brak jest takich zleceń: 

 „W tej skali 6-stopniowej oceniłbym na 5 mimo wszystko (…). Mocną stroną są dosyć 

wysokie standardy, które narzucają JST”. 
 

 „Mocne strony to na pewno wzajemne uczenie się od siebie, bo my też się od samorządów 

uczymy różnego rodzaju procedur, oni od nas pewnego podejścia”. 
 

 „Jeżeli mamy jakiś wniosek, jakąś prośbę, którą chcemy realizować, no to idę do wójta, 

rozmawiam, ewentualnie przedstawiam na Radzie Gminy, bo uczestniczę też w posiedzeniach 

Rady, no i dogadujemy się w jakiś sposób, na tyle, ile to możliwe”. 
 

 „Urząd też nas wspiera, bo przystępujemy rokrocznie do takich konkursów, zadań. Tam takie 

pieniądze zawsze się pojawią. Pani burmistrz jest łaskawa, jeśli chodzi o pomoc ludziom,  

i wspiera nas, ale to troszeczkę jest mało”. 
 

 „Współpracujemy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, z bardzo wieloma, 

z kilkudziesięcioma można powiedzieć, (…) oceniam współpracę dobrze, aczkolwiek no i tak 

wszystko to są przetargi, biurokracja i <<papierologia>>”. 
 

 „Samorząd wydaje na przykład biuletyn gminny i my za każdym razem dajemy tam o swojej 

działalności artykuł”. 
 

 „Słabą stroną jest czasem brak ludzkiego spojrzenia na pewne kwestie związane z realizacją 

projektów”. 
 

 „Czasami jest przerost formy nad treścią i żeby zlecić coś za trzy tysiące, trzeba zrobić 

procedury, jakby to było zamówienie na ileś tam milionów”. 
 

 „Wszystko odbywa się na zasadzie przetargów, więc wygrywa najtańsza oferta, jeśli podmiot 

ekonomii społecznej jest najtańszy to z automatu wygrywa, ale nie ma jakiejś preferencji, 

przynajmniej w moim odczuciu (…) w równym stopniu konkurujemy z firmami, więc nie mamy 

żadnych ulg z tytułu bycia podmiotem ekonomii społecznej”. 

Biorąc pod uwagę udział badanych organizacji w konsultacjach społecznych oraz we 

współtworzeniu lokalnych strategii należy zaznaczyć, iż część z nich współuczestniczy  

w tych działaniach. Jedynie jedna z badanych organizacji nigdy nie dostała informacji  

o ewentualnych konsultacjach. 

 „Zgłaszamy swoje propozycje, jeżeli chodzi o plan budżetu, no i wtedy są (…) po analizach 

uwzględniane, jedne tak, jedne nie... jeżeli coś nie, no to wspólnie rozmawiamy, co poprawić 

itd...”. 
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 „Jest tu jakieś forum takie, gdzie należą członkowie najważniejszych stowarzyszeń (…).  

W tych konsultacjach biorą udział, ale nie wiem, co oni tam decydują, bo nie byłem nigdy na 

takim spotkaniu”. 
 

 „My nie jesteśmy w ogóle informowani o czymkolwiek, co by się wydarzyło. Tylko  

i wyłącznie, jeżeli sami byśmy podjechali i się zapytali o coś, to może uzyskamy informacje, 

może też zostaniemy odesłani z kwitkiem”. 

Kolejną kwestią jest przestrzeganie przez JST zasad pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wg większości badanych 

organizacji zasady te są z reguły respektowane. Zasada efektywności, zdaniem respondentów, 

w najmniejszym stopniu. Tylko jeden respondent bardzo źle ocenił respektowanie 

powyższych zasad. Z kolei w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach 

publicznych respondenci są podzieleni. Jedni popierają klauzule, inni nie widzą w nich szansy 

dla NGO. Zgadzają się jednak, że klauzule są rzadko wykorzystywane przez samorządy: 

 „Nie są stosowane te klauzule społeczne, to jest, tak powiem mit, chwyt marketingowy, że są 

stosowane”.  
 

 „Nie widzą (szansy), ale to z winy, że samorządy ogólnie tych klauzul nie ruszają i myślę, że 

gdyby przyszło co do czego, to chyba by się podobało.” 

Podobnie jak w przypadku organizacji z poprzednich obszarów, również organizacje 

prowadzące działania na rzecz rozwoju lokalnego, oczekują od JST przede wszystkim 

wsparcia finansowego. Pojawiały się również wskazania na potrzebę zlecania usług na 

zewnątrz oraz doradztwo dla NGO. 
 

 „Form wsparcia, zlecania usług (…) na zewnątrz (…). Ewaluacje, badania, szkolenia to są 

usługi, które moglibyśmy realizować”. 
 

 „Może opieki (…) prawnej, ekonomicznej, żebyśmy się mogli poradzić w jakimś tam 

kierunku działania”. 

 

 

USŁUGI SOCJALNE I POMOC SPOŁECZNA 

Generalnie współpraca pomiędzy JST a organizacjami z obszaru pomocy społecznej  

i usług socjalnych układa się dobrze. Opiera się głównie na zlecaniu usług przez samorząd 

bądź na otrzymywaniu dotacji. Jednakże nie wszystkie badane organizacje dostają zlecenia. 

Przedstawiciele organizacji z badanego obszaru wskazali również na przykłady tejże 

współpracy. 

 „Jeśli mam jakiś problem to idę, rozmawiam i to pomaga”.  
 

 „Taka duża pomoc we wdrożeniu się czy w rozliczaniu wniosków, pisanie sprawozdań, tutaj 

była duża pomoc ze strony Wydziału Polityki Społecznej i też jakby takie włączenie się tych 
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osób w promocję rodzicielstwa zastępczego. Oni nie byli do tego zobowiązani, tutaj nas 

wsparli, natomiast pozostałe działania jakby spoczywały na nas”. 
 

 „Współpracę oceniam dobrze, kiedy mamy zlecone, powierzone zadanie, wiadomo, staramy 

się z niego jak najlepiej wywiązać. W razie jakichś potrzeb, problemów konsultujemy się. 

Również bierzemy udział w szkoleniach, ponieważ urząd w ubiegłym roku organizował 

szkolenia (…) widzimy, że chcą nas po prostu wspierać, żebyśmy te oferty pisali prawidłowo, 

żebyśmy prawidłowo się rozwijali, żebyśmy mogli te pieniądze po prostu pozyskiwać”. 
 

 „Gmina tak. Prowadzenie schroniska jest obowiązkiem gminy, więc ona nam zleca  

w ramach konkursu prowadzenie tego schroniska. Piszemy projekt, jest konkurs, więc jesteśmy 

tylko jedyni. Nie mamy żadnej konkurencji. Jedyna organizacja, która składa wniosek 

wygrywa”. 
 

 „W powiecie zlecani jesteśmy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie oni nam 

kierują mieszkańca, więc między tym jednostkami, ta praca układa się bardzo dobrze (…) 

możliwość porozmawiania i liczenia na odpowiedź, jeżeli są jakieś pytania, problemem jest 

możliwość spotkania się, przedyskutowania”. 

Biorąc pod uwagę stosowanie klauzul społecznych, organizacje nie widzą w nich 

szansy dla siebie, często w ogóle nie orientują się, czym one są. Z kolei konsultacje społeczne 

organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w głównej mierze zależą 

od chęci przystąpienia do nich reprezentantów III sektora. Respondenci często przyznawali, 

że są zapraszani do konsultacji, lecz nigdy nie biorą w nich udziału. Z kolei przedstawiciele 

organizacji, które brały udział w konsultacjach, przedstawiają na nich swoje spostrzeżenia  

i oczekiwania ufając, że zostaną one uwzględnione przez JST. 

 „Były wystosowane zaproszenia, ale myśmy byli chyba na jednym”. 
 

 „Zaproszenia były, ale tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie pogodzić wszystkich naszych 

obowiązków”. 
 

 „Kilkakrotnie byliśmy zapraszani na spotkania, w momencie kiedy powiat co roku 

opracowuje swój gminny program, byliśmy do takich konsultacji zapraszani, mówiliśmy wtedy 

o naszych potrzebach, (…) nie bierzemy takiego udziału bardzo aktywnego w tych 

konsultacjach, ale są organizowane spotkania, na których możemy mówić o naszych 

oczekiwaniach, co chcielibyśmy, co jest trudnością, barierą, w ten sposób”. 
 

 „Wyrażamy nasze opinie i myślę, że to to może mieć jakiś wpływ”. 

Przedstawiciele badanych organizacji wskazali na mocne strony współpracy NGO z JST: 

 Możliwość indywidualnej rozmowy z przedstawicielami JST; 

 Zapraszanie NGO do udziału w konsultacjach społecznych; 

 Wsparcie merytoryczne ze strony JST oferowane NGO; 

 Zaangażowanie niektórych urzędników we współpracę z NGO; 

 Pozytywne końcowe efekty współpracy. 

Pojawiło się również kilka spostrzeżeń słabych stron współpracy NGO z JST: 

 Zbytnia biurokracja i „papierologia”, skupianie się na kwestiach formalnych; 
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 Niezrozumienie potrzeb NGO przez przedstawicieli JST. 

 Jeden z przedstawicieli badanych organizacji wskazał na oczekiwanie względem 

JST, którego nie wymieniali poprzedni respondenci (z organizacji z wcześniej opisanych 

obszarów). Owym novum jest otwartość na współpracę ze strony JST oraz konkurencyjność 

między JST a III sektorem. Podobnie jak w poprzednich organizacjach, również tu kwestie 

finansowe były podkreślane przez badanych. Ponadto wskazywano na potrzebę zlecania 

zadań NGO oraz organizowania dla nich szkoleń. 

 „Ja bym właśnie oczekiwała takiej otwartości na współpracę i na konkurencyjność między 

jednostkami administracji samorządowej a sektorem pozarządowym”. 
 

 „Pieniądze są bardzo ważne, właśnie również szkolenia. Wsparciem wielkim jest ogłaszanie, 

angażowanie się w zlecanie zadań, czyli współpraca na zasadzie rozeznania problemu  

i wybrania. Niekoniecznie zlecania swoim jednostkom, ale również przerzucania tych 

obowiązków na organizacje społeczne”. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

 Spośród badanych organizacji prowadzących działania z zakresu ochrony zdrowia 

nie wszystkie współpracują z JST. Organizacje, które podejmują tę współpracę, oceniają ją 

dobrze. Zdarza się, że JST zlecają im realizację zadań publicznych w ramach otwartego 

konkursu ofert. Jednakże należy zaznaczyć, iż nie wszystkie organizacje dostają zlecenia  

i współpracują z JST. Problemem, na który badani często zwracali uwagę, jest wysokość kwot 

przyznawanych na realizację zadań organizacji, która jest nieadekwatna do potrzeb NGO. 

 „Wydaje mi się, że nie przeszkadzają za bardzo. Czasem nawet zdarzy się jakaś inicjatywa 

pomocy”. 
 

 „Zdarzało się. Między innymi świadczenia medyczne, doposażenie jednostek medycznych 

państwowych. Współudział w finansowaniu różnego typu zakupów urządzeń medycznych dla 

szpitali, wyposażenie samorządowych jednostek zdrowotnych typu przedszkola, czy szkoły  

i instytucje dla niepełnosprawnych”. 
 

 „Są to konkursy otwarte, w które byliśmy zaangażowani kilka razy w roku. Ja myślę, że u nas 

współpraca z JST jest dobra, to znaczy my składając jakiekolwiek wnioski na nasze działania 

staramy się trafić w obszar działania”. 
 

 „Myśmy się starali, ale nic z tego nie wyszło. Tak jak mówię, jesteśmy finansowo za słabi”. 
 

 „To co ma zarząd terytorialny do zaoferowania jest naprawdę niewielkie. To jest pierwsza 

sprawa, a druga – ta szalona <<papierologia>>, która jest z tym związana, po prostu nas od 

tego odciąga. Dostanie pan 5 tysięcy, a papierów 5 ton”. 
 

 „Ja myśl, że ten sektor pożytku publicznego nie powinien być uzależniany od samorządu. 

Owszem on powinien być pod kontrolą, ale nie bezwzględną. Nie można wszystkich określać 
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jako potencjalnych złodziei. Bo tak to się nieraz odbiera. Kontrola na kontroli i kontrolą 

poparta”. 
 

 „Niech pan obiektywnie powie, czy kwota 800 zł, 1000 zł rocznie przyznawana przez gminy 

na realizację całorocznych zajęć z niepełnosprawnymi jest rzeczą poważną”. 

Kolejną kwestią jest udział badanych organizacji w procesie konsultacji społecznych 

oraz kreowaniu lokalnych strategii. Jak wskazują respondenci zdarza się, że organizacje biorą 

w nich udział, jednakże w większości przypadków rekomendacje ich nie są respektowane. 

 „Jesteśmy zapraszani właśnie na tworzenie strategii polityki społecznej tutaj naszego miasta, 

dostajemy e-maile, konsultujemy”. 
 

 „Raczej nie, bo to oni (JST) są od tego, żeby kreować na tym terenie pracę organizacji 

pozarządowych”. 
 

 „Myślę, że to chyba zależy od tematu konsultacji, jeżeli mamy dobre argumenty to są one 

przyjęte, ale często jest tak, że nawet nasze argumenty poparte opinią prawną nie są równe 

argumentom popartym opinią prawną innych jednostek. Z takimi odpowiedziami też się 

spotkałam (…). Większość naszych spotkań, konsultacji, pism, dotyczy raczej realizacji 

przepisów prawa i analiz wszelakich tych przepisów albo wydaniu po prostu pieniędzy, za 

które nie tylko my jesteśmy odpowiedzialni”. 
 

 „Większe organizacje mają większy głos. Małe organizacje to są tak zwanym głosem 

wołającym na puszczy. I nikt nas nie słyszy”. 
 

 „Są konsultacje, spotkania w grupach roboczych, które organizuje urząd. My zapraszani 

jesteśmy, do wypowiedzenia się w danych kwestiach. Może tyle wystarczy, my sobie 

rozmawiamy, a założenia odgórne są podejmowane nie uwzględniając naszych konsultacji”. 

Biorąc pod uwagę kwestię klauzul społecznych, przedstawiciele badanych organizacji 

rzadko wypowiadają się na ten temat. Jeśli już badani podejmowali tę problematykę, 

postrzegali klauzule jako szansę dla organizacji, „…byłoby nam łatwiej”. W większości 

przypadków respondenci nie mieli również wielkich zastrzeżeń co do przestrzegania przez 

JST zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. Jednocześnie przedstawiciele organizacji wskazują, iż przyszła 

współpraca z jednostkami samorządowymi powinna opierać się na zasadzie partnerstwa  

i wzajemnego poszanowania.   

 „Myślę, że do kwestii jawności, nigdy nie jest tak, że zostajemy bez odpowiedzi, nie zostaje 

bez echa. Ja myślę, że tutaj nie mamy zarzutów (…). Z tym (efektywnością) akurat bywa 

gorzej”. 
 

 „Może lepszą (współpracę) z doradcą ds. NGO, bo nie mamy poczucia wsparcia”. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

65 
 

Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowany jest  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 Organizacje z obszaru edukacji bardzo często współpracują z JST. Przedstawiciele 

badanych jednostek wyrażają zadowolenie z tej współpracy. Cieszą się, iż mogą razem 

działać na rzecz osób bezrobotnych, szkoląc je i przekwalifikowując. Niektóre z badanych 

organizacji wykonują usługi na rzecz samorządów (np. przygotowywanie broszur 

edukacyjnych), dostają od JST zlecenia, często w ramach konkursów.  

 „Zlecenie raczej w formie wspierania. My mamy bardzo dobre relacje, naprawdę nie 

możemy narzekać na miasto Katowice”. 
 

 „My współpracujemy z samorządami lokalnymi. Różnie to bywa, te formy są różne (…). 

Najczęściej to są jednak jakieś usługi, które nam zlecają samorządy”.  
 

 „To się ogranicza do realizacji zadań z ofert, które my sami składamy. Natomiast 

zewnętrznych zadań nie realizowaliśmy”. 
 

 „Ogłaszane są raz w roku oferty, na koniec roku na rok przyszły i w ciągu roku również 

jeszcze dodatkowo (…) to nie jest tak, ze dzwoni pan z wydziału czy pan prezydent i mówi 

weźcie (…) tylko (…), jednym z punktów właśnie jest ogłaszanie ofert, konkursu ofert no  

i wtedy wybieramy te oferty, które są skierowane  do nas, (…) nasze Stowarzyszenie nie miało 

żadnych problemów z otrzymaniem, z rozliczeniem, nigdy żeśmy nie mieli”. 
 

 „Mamy około 100 zleceń rocznie (…). Te rzeczy, które my robimy to dość sprawnie idą. 

Samorządy są takim dość szybkim i wiarygodnym płatnikiem (…). To do czego my chcemy 

dążyć, to bardziej zależy nam na długofalowości. Często te zadania są zlecane na zasadzie, że 

się zbliża koniec roku i zostało trochę kasy samorządowi i myślą jak ją wydać”. 
 

 „Nie, nie są nam zlecane takie zadania”.  

Ponadto niektóre badane organizacje, biorą udział w konsultacjach społecznych oraz 

kreowaniu lokalnych strategii: 

 „Miasto Rybnik po zmianie ustawy zaprasza do udziałów w pracach komisji. I my do tych 

komisji oceniających też startujemy i miasto nas bierze. Po pracach tej komisji też nie widzę 

większych problemów, nie ma tu jakiegoś narzucania, tylko jest dialog”. 
 

 „Byliśmy zapraszani, braliśmy udział, tak i w programie (…) była strategia miasta na lata  

i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, braliśmy w pracach tej komisji udział”. 
 

 „Odbywają się konsultacje, (…) my tam swoje uwagi zgłaszamy, (…) opiniujemy”. 
 

 „Docierać – docierają (zaproszenia) na pewno, tutaj nie mam żadnej wątpliwości, co do 

tego. Bardziej wynika to z tego, że mamy bardzo dużo obowiązków i jednak ten czas 

poświęcamy na bycie tutaj i działanie w ramach naszej Fundacji (…). Nie były to spotkania 

dla samego faktu, ale zawsze coś z nich wynikało”. 
 

 „Nie, mam nadzieję, że to się zmieni (dotyczy zaproszeń). Weszłam w skład grupy 

inicjatywno-doradczej przy Wydziale Edukacji Miasta Katowice. Mamy mieć wpływ  

i możliwość wypowiedzi przy tworzeniu Strategii Edukacyjnej Miasta Katowice od roku 2013, 
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spotkania odbywają się raz w miesiącu i to jest stworzony zespół dla organizacji 

pozarządowych”. 

Biorąc pod uwagę klauzule społeczne, respondenci bardzo często nie mieli wiedzy 

w tym zakresie.  

 Kolejną kwestią jest respektowanie zasad pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności przez JST. Przedstawiciele 

większości organizacji uznali, że JST przestrzegają powyższych zasad.  

 „Brałem (udział) w pracach tych komisji, nie widziałem, żeby była nieuczciwa, żeby po 

prostu jakaś stronniczość była i jakiś tam, że temu damy, a temu nie. Nie, ja tego nie 

widziałem”. 
 

 „Nie zauważyłam, żeby ktoś był faworyzowany, żeby ktoś był niedowartościowany. Nie, 

naprawdę wszelkie konkursy były to konkursy merytoryczne”. 
 

 „Wszystko jest upubliczniane, czy to w biuletynie czy to na stronie internetowej (…). Ja nie 

widzę jakiegoś tam kumoterstwa czy tam czegoś takiego”. 
 

 „Często to jest tak, że jak kryterium jest cena to ciężko jest dyskutować”.  

Pojawiły się również oczekiwania względem JST, które w znacznej mierze pokrywały 

się z oczekiwaniami wcześniej opisanych organizacji. Jeden z respondentów zwrócił uwagę 

na istotną kwestię we wzajemnej współpracy z JST: „Chcielibyśmy być partnerami a nie 

petentami”. 

 „Otwarcia się bardziej na temat, czym się zajmujemy. Tego, czego byśmy potrzebowali to 

wsparcia, możliwości rozmowy, włączenia się w pewne działania, na takiej zasadzie”. 

 

 

8.2. Ocena współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

 Przedsiębiorstwa prywatne wspierają działania organizacji z obszaru sportu, 

turystyki i rekreacji, głównie przy organizacji koncertów, festynów, zawodów sportowych czy 

wystaw. Finansują również poczęstunki, wyposażenie bądź też przekazują niewielkie środki 

finansowe na potrzeby działalności NGO. W zamian za wsparcie firmy te otrzymują darmową 

reklamę. Respondenci zauważają jednak, że sponsorów jest mniej niż kiedyś. Ponadto, nie 

wszystkie badane organizacje nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi, jako 

przyczynę podając brak takiej potrzeby. 
  

 „Jednostki czy firmy, które przekazują jakieś środki finansowe (…) też są darowizny, usługi 

reklamowe, ale też taki zakres po prostu współpracy, tak że jest jakiś właściciel, który 

dysponuje na przykład hotelem i ma jeszcze bazę do sprzętów wodnych i mówi: <<dobra to 
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sprzęty wodne macie u mnie za darmo, nie tylko podczas tego obozu tylko jeszcze tam 

gdzieś>>”. 
 

 „My poszukujemy sponsorów jak organizujemy jakieś duże imprezy dla dzieci, młodzieży, 

seniorów”. 
 

 „Ciężko powiedzieć, że to jest współpraca. Pomagają nam (…) nie wykonujemy dla nich 

jakichś zadań. Poza reklamą. Przynajmniej tak w papierach jest, że to jest reklama”. 

 

 

KULTURA I SZTUKA 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działania z obszaru 

kultury i sztuki przyznają, iż współpracują z przedsiębiorstwami prywatnymi. Sam proces 

współpracy oceniają pozytywnie, często odbywa się on na zasadzie sponsoringu. Respondenci 

wskazują, iż przedsiębiorcy pomagają w finansowaniu zadań organizacji, lecz jest to coraz 

mniejsza grupa „…przedtem było ich więcej, a teraz została nieliczna grupa, która 

odpowiada”. 

 „Fajna, przyjemna, głównie dostajemy pieniądze. No nie, znaczy ktoś czasami auto 

potrzebuje, musi pożyczyć, ktoś czasami coś podaruje, ktoś jest sponsorem czegoś, ktoś komuś 

tam lody ufunduje – to jest miła współpraca”. 
 

 „To jest tylko na zasadzie pozyskiwania sponsorów. Teraz mamy taki projekt, który wymaga 

współpracy, ale też barterowej (…). Także my też im dajemy dość dużo, bo promocje i oni się 

mogą pokazać wizerunkowo, ale mogłoby być lepiej, (…) ostatnio taka firma z Tarnowa dała 

2 beczki takiej substancji chemicznej, która przy połączeniu z wodą tworzy taki materiał 

rzeźbiarski”. 
 

 „Na przykład pan nam nie może dawać pieniążków, ale daje nam materiały na loterie, 

firanki do ozdoby, obrusy, materiały na dekoracje”. 
 

 „Głównie to barter, networking, sponsoring (…). Na początku mieliśmy tak, że co roku byli 

zmieniani, ale teraz już nam się udało wypracować, że mamy trzech stałych partnerów (…), 

jeśli chodzi o gotówkę. Jeśli chodzi o barter to mamy kilkunastu stałych”. 
 

 „Pomagają nam przy pracach fizycznych, przy realizowaniu zadań terenowych itd. 

Cukiernie czasami dają nam słodycze, piekarnia – jakieś jedzenie, ale to, jeżeli robimy jakąś 

imprezę lokalną”. 

Jedynie jedna organizacja nie współpracuje z przedsiębiorcami, pomimo podejmowanych 

prób „…nie udało nam się nawiązać jakiejś takiej komunikacji z żadnym z takich 

przedsiębiorców”. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

68 
 

Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowany jest  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

ROZWÓJ LOKALNY 

Organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju lokalnego dość często 

podejmują współpracę z przedsiębiorstwami prywatnymi. Najczęstszą jej formą jest 

sponsoring bądź też wykonywanie nieodpłatnych usług na rzecz NGO. Podobnie jak  

w poprzednich organizacjach, również tu występuje problem z pozyskiwaniem sponsorów.  

 „Ktoś nam coś przywiezie, oświetlenie, scenę, jakiś gratis. Wszyscy prywatni”. 
 

 „Dla tych rodzin, którym urodziło się dziecko (…) wspólnie ze sponsorem podjęliśmy taką 

współpracę na zasadzie dzierżawy tych fotelików i nosidełek dla rodzin. (…) na sponsorów nie 

mogę narzekać, i uważam, że bardzo fajnie, gdyby nie oni tak naprawdę, organizacja nie 

byłaby w stanie nic zrobić. Od 4 lat opieramy się na tymi mogę powiedzieć, że niezależnie od 

tego czy jest kryzys czy jest wzrost, to zawsze się zaskakujemy raczej pozytywnie”. 
 

 „Organizując teraz dożynki, bardzo fajnie wspierali tę imprezę (sponsorzy), bo 

dofinansowywali to w formie prezentów czy nagród”. 
 

 „Wspaniale, np. pani ma bardzo dużą i znaną piekarnię, i zawsze chętnie pomoże, coś 

załatwi, coś zasponsoruje, w naszym składzie mamy różne firmy: zieleniarskie, 

architektoniczne itp., mamy wśród nas takiego jednego bardzo zdolnego spawacza 

artystycznego. Także mamy zebranych fajnych ludzi, którzy znajdują chwilę  

i integrujemy się towarzysko”. 

 

Ponadto zdarza się, że firmy prywatne są również odbiorcami usług NGO. Jeden  

z respondentów zaznacza, iż niekiedy przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług organizacji, 

lecz niekoniecznie chcą za nie płacić. 

 „Jeżeli dostają coś za darmo, to chętnie, ale jeśli mieliby za to zapłacić to już jest <<inna 

bajka>> …więc na razie nie mieliśmy sytuacji, że przedsiębiorstwo prywatne nam za coś 

płaci, robiliśmy projekty dla nich za darmo i wtedy byli chętni, natomiast obawiam się, że  

w momencie kiedy chcielibyśmy od nich pieniądze za daną usługę, to ta współpraca byłaby już 

gorzej postrzegana”. 

 

 

USŁUGI SOCJALNE I POMOC SPOŁECZNA 

Wszystkie badane organizacje z obszaru pomocy społecznej i usług socjalnych 

współpracują z przedsiębiorstwami prywatnymi. Współpraca oceniana jest pozytywnie, a jej 

główną formą są darowizny na rzecz organizacji. Jednakże respondenci chcieliby, aby 

znalazło się więcej przedsiębiorstw prywatnych wspierających ich organizacje. 

 „Czasem zdarzają się tacy indywidualni sponsorzy czy formy już konkretnych darów, paczek, 

znaczy słodyczy na Mikołaja czy na święta, czasem jakaś  forma pieniężna”. 
 

 „Oni nam po prostu podarowali wiele rzeczy, jakaś firma podarowała nam drzwi – jakaś 

płytki”. 
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 „Czasem wspierają nas, doradzają. Chodzi o prace remontowe również, renowacje 

pomieszczeń”. 
 

 „Na zasadzie takiego podrzucenia – <<ale nie mówcie, że wam to daliśmy, bo nas ściska to, 

żebyśmy musieli wyrzucić to na śmietnik>>. Takie warzywa czy owoce, to przecież nie jest 

przeterminowane. Niektórzy sponsorzy prywatni nas rozumieją i dają nam tych jarzyn czy 

chleba, ale proszą by o tym nie mówić”. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Część przedstawicieli organizacji realizujących zadania z obszaru ochrony zdrowia 

współpracuje z przedsiębiorstwami prywatnymi. Inne nie widzą takiej potrzeby. Niekiedy 

zdarza się, że współpraca zostaje nawiązana, natomiast „…ma to miejsce rzadko  

i w niestandardowych okolicznościach”. 

 „Tak, tak, współpracujemy (…) jest firma transportowa, która swego czasu do dnia 

dzisiejszego przewozi nam dary za darmo z Anglii. Druga firma jest to hurtownia nabiałowa, 

która (…) miała nawet targi świąteczne u nas (…). Poza tym pomagają nam w różnych 

festynach”. 
 

 „Tak, jeżeli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej to oczywiście, że jest tu podejmowana 

aktywność związana z wymianą towaru, wyrobów ze stałymi odbiorcami, myślę że bardzo 

dobrze, są to poważne firmy, poważni przedsiębiorcy, chyba nas też poważnie traktując”. 
 

 „To nie znaczy, że dają nam pieniądze. Tego nie jest za dużo od tych zakładów pracy. 

Pomagają nam w różnych innych prostych rzeczach, jak np. wydają nam taniej biura, 

zasilenie biura. Są właścicielami przychodni (kopalnie), opierają się przede wszystkim na 

górnictwie (…). Aktualnie współpracujemy z 30 przedsiębiorcami”. 
 

 „Były w poprzednich latach. Jak chcieliśmy jakieś darowizny, ale nic z tego nie wyszło. 

Każdy się ofiarował, a jak doszło co do czego.... Poza tym my nie mamy pożytku publicznego, 

nie mamy tego 1%, więc przedsiębiorca woli dać na organizacje pożytku publicznego, bo 

może sobie odliczyć od podatku”. 
 

 „Rzadko, raczej po znajomości przedsiębiorstwa przyjmują do pracy naszych pacjentów. 

Jedynie w ramach realizowanego projektu przedsiębiorca dostawał pracownika za darmo, 

zadaniem było zatrudnić i ewentualnie przeszkolić”. 

 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

Zdecydowana większość organizacji prowadzących działania z obszaru edukacji  

i wychowania współpracuje z przedsiębiorstwami prywatnymi. Jak wskazują przedstawiciele 

organizacji, zazwyczaj współpraca odbywa się na zasadzie sponsoringu lub korzystania  

z usług przedsiębiorstw. 
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 „Część osób, które z nami współpracują ma swoją działalność gospodarczą. Mamy kilka 

firm, z którymi współpracujemy. Wydawnictwa, które dla nas drukują”. 
 

 „Zdarzają się piekarnie, cukiernie, ale rzadko, czasami to były firmy ubezpieczeniowe, jako 

sponsorzy na jakieś pojedyncze imprezy, czasami jakaś firma budowlana, to były zwykle 

pieniądze”. 
 

 „Bardziej, jeśli przekonamy przedsiębiorcę do jakiejś darowizny. Nie mamy jakiejś stałej 

usługi, czy to rzeczowej czy pieniężnej darowizny. Nie mamy żadnej takiej stałej współpracy”. 
 

 „Czasem przedsiębiorcy przy okazji są sponsorami (…). Przeważnie to my się udajemy do 

ludzi, do przedsiębiorców, z konkretną potrzebą, a on daje tyle, ile potrzebujemy”. 
 

 „Zdarza się tak, że jakaś firma się do nas zwraca, że ona produkuje jakiś tam ekologiczny 

produkt i czy na przykład mogłabym warsztaty poprowadzić”. 

 

 

8.3. Ocena współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi oraz innymi 

organizacjami pozarządowymi 

 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA 

 Organizacje pozarządowe z obszaru sportu, turystki i rekreacji nie współpracują  

z przedsiębiorstwami społecznymi. Jak wskazują respondenci, brak współpracy wynika  

z niewiedzy nt. definicji i założeń ekonomii społecznej oraz jej aktorów. Z kolei badani 

znający założenia sektora ekonomii społecznej, brak współpracy z przedsiębiorstwami 

społecznymi tłumaczą niewidoczną dla nich wspólną płaszczyzną, na której współpraca ta 

mogłaby przebiegać. Kolejną kwestią jest współpraca między organizacjami pozarządowymi 

o podobnym profilu działalności, która ma miejsce często i oceniana jest jako bardzo dobra.  
 

 „Szczególnie z takimi organizacjami z sąsiednich miast o podobnym profilu jak najbardziej 

współpracujemy. Też przy akcjach typu wspólne festyny, wspólne treningi, marketing 

reklamowy szeroko pojęty, bo to o to chodzi, żeby gdzieś się pokazać, gdzieś zaistnieć. Ta 

współpraca jest luźna, dobra i częsta”. 
 

 „Czasami jest jakieś stowarzyszenie rodziców, które zostało założone i w jakiś sposób 

próbujemy z nimi osiągnąć jakiś kompromis. Że my organizujemy zawody, a oni próbują na 

przykład na te zawody zdobyć środki na transport”. 

 

 

KULTURA I SZTUKA 

Współpraca organizacji z zakresu kultury i sztuki układa się pomyślnie. Organizacje 

z tego obszaru łączy wspólny cel, jakim jest propagowanie sztuki i kultury, stąd też często są 
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dla siebie partnerami. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach współpraca ta nie układa się, 

pojawiają się konflikty interesów, konkurencja, brak komunikacji i współpracy między 

organizacjami. Jednakże, jak zauważa jeden z respondentów, należy „…wprowadzić taką 

platformę porozumienia między organizacjami (…) to jest duża szansa rozwoju i zaistnienia  

w świadomości”. 

 „Możemy razem realizować projekty, wymieniać się pomysłami, siła naszego działania jest 

zwiększona, obszar naszych wpływów jest zwiększony”. 
 

 „Ale jest jak jest, że raczej wszyscy się ścierają i robią swoje”.  

 „Było dużo rozmowy, ale jest konflikt interesów. Gorzej niż firmy: <<nasze na wierzchu, my 

musimy tutaj zaistnieć, a wy zabierzecie nam autorstwo>>”. 
 

 „III sektor się musi zintegrować, nie chodzi o wspólne struktury, ale o wspólne tematy”.  

 

 

ROZWÓJ LOKALNY 

 Organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego często nawiązują współpracę  

z innymi podmiotami III sektora i oceniają ją pozytywnie. Przybiera ona postać partnerstw 

nieformalnych, tworzonych z wzajemnej sympatii. Wyjątkiem od ogółu są sytuacje, kiedy na 

małym lokalnym rynku pojawiają się personalne konflikty zarządzających różnymi 

organizacjami. W takich sytuacjach konkurencja staje się nieprzyjemna, obarczona żalem  

i pretensjami. 

 „Jeżeli są projekty, które chcemy zrealizować z innymi organizacjami, podmiotami 

ekonomicznymi, to nigdy nie zdarzyło się tak, żeby te podmioty odmówiły takiej współpracy 

albo nie chciały czegoś realizować albo mówiły, że im się nie chce”. 
 

 „Jest drugie stowarzyszenie, (…) współpracujemy z nimi. I my ich zapraszamy, i oni 

zapraszają nas na jakieś tam końcowe imprezy, i po prostu dogadujemy się”. 
 

 „Z lokalnymi organizacjami, z wszystkimi praktycznie tutaj bez wyjątku, bez jakichś zgrzytów 

czy czegokolwiek do tej pory, oprócz tego czasami okazjonalnie wymieniamy swoje 

doświadczenia z innymi stowarzyszeniami”. 

 

 

USŁUGI SOCJALNE I POMOC SPOŁECZNA 

Ponad połowa badanych organizacji z obszaru pomocy społecznej i usług socjalnych 

deklaruje brak współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Z kolei organizacje, które 

podejmują współpracę oceniają ją bardzo pozytywnie. Zazwyczaj odbywa się ona między 

organizacjami prowadzącymi podobne działania bądź świadczącymi uzupełniające się usługi. 
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Często decyzja o podjęciu współpracy wynika ze znajomości pomiędzy członkami  

i pracownikami organizacji pozarządowych. 

 „To jest nasza zaprzyjaźniona organizacja, stąd jakby pojawił się pomysł wspólnego 

działania, więc jest bardzo dobrze”. 
 

 „Ze stowarzyszeniami tak, ale nie jest to, że tak powiem, w żadnej formie takiego pisanego 

partnerstwa, bardziej na zasadzie, że powiedzmy jest rodzina, która wymaga pomocy ze strony 

psychologa i wtedy ktoś (znamy się tutaj), telefonuje, pyta się czy byłaby możliwość 

umówienia, raczej to tego typu współpraca”. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Organizacje z obszaru ochrony zdrowia raczej nie nawiązują współpracy  

z przedsiębiorstwami społecznymi. Część przedstawicieli organizacji deklaruje, iż nie zna 

specyfiki rynku oraz żadnych lokalnie działających przedsiębiorstw społecznych. Jednakże 

występuje współpraca z innymi organizacjami. 

 „Naszym takim partnerem jest, i właśnie nie konkurentem, tylko partnerem jest 

Stowarzyszenie RAF, które też działa na rzecz osób niepełnosprawnych, (…) myśmy kilka 

projektów razem organizowali, uzupełnialiśmy się nawzajem wiedzą, doświadczeniem”. 
 

 „Chodzimy <<po prośbie>>, niektórzy tu mieszkają czy pracują, jak pan który prowadzi 

aptekę, także rozumieją potrzebę rozwiązywania tych problemów. Rzeczowa pomoc. Był 

organizowany konkurs piłki nożnej. Z inicjatywą współpracy przyszli przedsiębiorcy, MOPS”. 
 

 „Staramy się współpracować z innymi stowarzyszeniami. Także cały czas jesteśmy jakby we 

współpracy”. 
 

 „Zdarzało się. Z tym, że najczęściej była to realizacja pomocy dla podopiecznych tych 

instytucji, w tym również np. instytucji medycznych jak dom pomocy społecznej przy 

kościołach”. 
 

 „Jeżeli jest ta współpraca, pojawia się ona, to jest ona okazyjna, raczej kwestia konsultacji, 

wymiany poglądów, doświadczeń”. 

 

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

Organizacje z obszaru edukacji i wychowania współpracują z innymi NGO, 

zwłaszcza w zakresie wymiany kadry specjalistów podczas realizacji projektów unijnych. 

Pracownicy organizacji znają się w swoim środowisku i są chętni do współpracy. 

 „W mojej opinii jest to bardzo cenne, żeby się nawzajem wspierać i współdziałać”. 
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 „Z przedsiębiorstwami społecznymi – nie, z organizacjami pozarządowymi – tak. Mamy ze 

sobą kontakt, staramy się wspierać, wymieniać doświadczeniami, podpowiadać sobie to i owo.  

W mojej opinii, to jest bardzo cenne, aby się w taki sposób wspierać i współdziałać”. 
 

 „Są takie organizacje, z którymi się dobrze współpracuje (…) i potrafimy, mimo 

zamierzchłych konfliktów, które ktoś sztucznie chciał wywołać (…). Czasami to jest tak, że 

zwykłe ludzkie małości sprawiają, że nie będziemy z nimi współpracować”. 

 

 

9. Wiedza organizacji nt. sektora ekonomii społecznej  

w województwie śląskim 

 Przedstawiciele badanych organizacji pozarządowych posiadają niewielką wiedzę  

z zakresu ekonomii społecznej. Niekiedy respondenci deklarowali całkowity brak znajomości 

terminu bądź też twierdzili, że go znają, lecz nie wszyscy potrafili wyjaśnić jego znaczenie.  

 „Nie za bardzo, mówiąc szczerze do tej pory nie miałam z tym styczności”.  
 

 „Wiem, że jest. Najprawdopodobniej, według tych niektórych teorii, to my jesteśmy 

podmiotem ekonomii społecznej, realizujemy różne rzeczy, natomiast jakby ktoś miał mnie 

dokładnie przeegzaminować, to popełniłbym dużo błędów”. 
 

 „Nie wiem, czy organizacja może założyć podmiot ekonomii społecznej, nie wiem jak to 

formalnie wygląda”.  
 

 „Działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych z działalności gospodarczej, 

które są przeznaczane na cele społeczne”.  
 

 „Tak to rozumiem, że jest to po prostu działalność społeczna, która przynosi jakiś dochód 

finansowy”. 
 

 „Rozumiem, że jest to tego rodzaju aktywność organizacji pozarządowych, która przypomina 

działalność gospodarczą, ale nie jest aż w takim stopniu nastawiona wyłącznie na zyski, na 

rozwój w sensie wyłącznie finansowym, ale też uwzględniającym aspekty społeczne”. 

Stosunek badanych do ekonomii społecznej jest otwarty, lecz istnieje wśród nich 

przeświadczenie, że w tej dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia. Ponadto respondenci nie 

byli w stanie wskazać granicy między III sektorem a sektorem ekonomii społecznej. 

Pojawiały się stwierdzenia, iż granica ta jest niewielka, wręcz, że sektory te nachodzą na 

siebie. 

 „Pomysł jest dobry, ale realizacja kiepska”. 
 

 „Idea jest piękna, ale najpierw trzeba się uczyć”. 
 

 „Granica w proporcji między działalnością odpłatną, gdzie płaci klient  

a działalnością typowo projektową. Jeżeli organizacja działa tylko projektowo, to nie jest to 
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jeszcze ekonomia społeczna. W momencie, kiedy zaczyna działać rynkowo, szuka swoich 

zleceniobiorców czy zleceniodawców na rynku i to się po prostu ekonomizuje”. 
 

 „Obawiam się, że jej [granicy] nie ma. III sektor w sensie organizacji pozarządowych, itp. – 

to mamy to w miarę poukładane. Natomiast ekonomia społeczna jest do tego 

<<doklejona>>”. 

 

 Przedstawiciele badanych organizacji pozarządowych wiedzę nt. ekonomii społecznej 

czerpią przede wszystkim z Internetu, w tym: stron internetowych Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Źródłami informacji są również portale, w tym portal NGOS (www.ngo.pl) oraz portal  

o ekonomii społecznej (ekonomiaspołeczna.pl). Badani zasięgają wiedzy o ekonomii 

społecznej od jednostek samorządów terytorialnych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków 

Pomocy Społecznej, Centrów Integracji Społecznej działających w województwie śląskim,  

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Wiedzy o ekonomii społecznej 

badanym organizacjom dostarcza również działalność prowadzona przez stowarzyszenia  

i fundacje, wśród których wymienili Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych 

„MOST” oraz Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa. Ponadto cennym 

źródłem informacji są również szkolenia, wizyty studyjne organizowane w ramach różnych 

projektów, studia, sympozja oraz konferencje. Badani wskazali także na osoby prowadzące 

podmioty ekonomii społecznej oraz prasę.  

 

 

10. Opinie na temat Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(OWES) 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu nie ocenili 

działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zdecydowana większość 

respondentów nie słyszała, ani nie ma wiedzy na temat OWES, stąd też wstrzymała się od 

oceny działalności tych jednostek. Jedynie pojedynczy respondenci słyszeli o OWES, lecz 

często nie znali działań, jakie podejmują OWES na rzecz wsparcia ekonomii społecznej. 

 „Nie słyszałem. Podejrzewam, że dlatego, że nic u nas nie ma działającego w tym kierunku”. 
 

 „Tak, jest coś takiego. Nie korzystałam, ale słyszałam, że jest coś takiego (…). Ja myślę, że 

oni w ogóle wiedzą skąd pozyskiwać pieniądze. Ale nawet nie wiem, gdzie jest najbliższy”. 
 

 „Słyszałam, ale nigdy się tym nie interesowałam i  nie wiem, nigdy tam nie dzwoniłam”. 
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 „Słyszałam, ale one też nie nawiązują kontaktu (…), zwykłej rozmowy. Doradztwa  

w jakim kierunku mogę iść z potencjałem, który mam i jak się mogę rozwinąć. Te ośrodki nie 

trafiają do organizacji, a jak organizacja trafi to i tak nic z tego”. 
 

 „Słyszałem tak, w Gliwicach też jest na przykład taki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, w Katowicach, bo to też jest działalność projektowa (…). My nie korzystamy, one 

bardziej są ukierunkowane na młode organizacje albo na spółdzielnie socjalne”. 
 

 „Słyszałam, w Katowicach wiem, że są takie, udzielają informacji”. 
 

 „Mieliśmy taką propozycję, aby przyjechać na konsultacje. Wiem, że oni też doradzają 

organizacjom, jak pozyskiwać fundusze, ale jakoś nie miałam nigdy czasu (…). Gdyby te 

ośrodki pomagały, to chętnie byśmy z takiej pomocy skorzystali, jak pozyskać środki i je 

zagospodarować. I przede wszystkim pomoc w usamodzielnieniu się”. 

Wśród badanych pojawiły się pojedyncze spostrzeżenia względem OWES, które w ich opinii 

są szansą na poprawę komunikacji między JST a III sektorem. Ponadto, wskazano również na 

oczekiwania wobec OWES, mianowicie powinny prowadzić kompleksowe działania, 

zarówno doradcze jak i finansowe. 

 „Żeby pomagały zakładać... ale też, inaczej: żeby informowały ludzi, że są, że mogą pomóc 

założyć taką organizację”. 
 

 „Ja myślę, że to jest świetne miejsce właśnie do tego, żeby organizacje ze sobą rozmawiały. 

Nie ma innej możliwości”. 
 

 „Same szkolenia i doradztwo bez dotacji się nie sprawdza, natomiast sama dotacja bez 

szkoleń i doradztwa może być źle wykorzystana, więc działalność dotacyjna i konsultingowa – 

tak bym to widział”.  
 

 „Poprowadzenie za rękę. Po prostu. I szczera chęć pomocy w tym, żeby coś takiego złożyć, 

bo pomysłów jest multum”. 

 

 

11. Pole semantyczne oraz definicje semantyczne pojęcia ekonomia 

społeczna 

 Analiza pól semantycznych polega na wydobyciu ukrytych znaczeń i sensów 

zawartych w wypowiedzi. Jest próbą odpowiedzi na pytanie jak respondenci definiują pewne 

zjawiska, stany rzeczy, jakie przypisują im znaczenie, jak funkcjonują w ich świadomości. Jej 

celem jest otworzenie pól semantycznych badanego pojęcia a następnie jego dogłębnej 

analizy. Narracje rozkładane są by odnaleźć w nich zastosowania, konteksty czy relacje 

między wybranymi pojęciami.  

Analiza ta zawiera następujące elementy pola semantycznego: 
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 Określenia – opisują podmiot (pojęcie), ukazując jaki jest podmiot, jego cechy, sposób 

bycia; 

 Asocjacje – skojarzenia z podmiotem, wskazują na to, z czym podmiot się wiąże, co mu 

towarzyszy; 

 Opozycje – czemu podmiot (pojęcie) jest przeciwstawny, co jest jego przeciwieństwem; 

 Ekwiwalenty – z czym podmiot (pojęcie) jest utożsamiany, zamienniki/wyrażenia 

zastępujące podmiot; 

 Opis działań podmiotu – na czym polega aktywność podmiotu, co robi, skutków, które 

wywołuje; 

 Opis działań wobec podmiotu – działania, jakie podejmowane są wobec podmiotu. 

 

Poniżej przedstawiono pole semantyczne oraz definicje semantyczne pojęcia ekonomia 

społeczna. Powstało ono na podstawie analizy transkrypcji wywiadów przedstawicieli 

badanych organizacji pozarządowych. Analiza polegała na wyszukiwaniu elementów pola 

semantycznego właściwych dla pojęcia ekonomia społeczna. Z kolei na podstawie pól 

semantycznych zostały skonstruowane definicje semantyczne pojęcia ekonomia społeczna.  



 

Rysunek 1. Pojęcie ekonomia społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                Źródło: ROPS 
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Ekonomia społeczna: 

 czyli potencjał, szansa, oddolne działanie,   

 to działalność przyszłościowa, rozwojowa i modna,  

 której towarzyszy aktywność organizacji pozarządowych oraz łatwość w dostępie i ogromna 

możliwość pozyskiwania środków,  

 która działa projektowo i rynkowo, szuka rozwiązań, koncepcji i zaszczepia pomysły  

w pewnej społeczności oraz daje możliwość organizowania i pozyskiwania środków 

finansowych na realizację projektów na potrzeby środowiska lokalnego, 

 której potrzebę odczuwa wiele jednostek, dyskutuje się o niej, organizacje pozarządowe 

szkolą na jej temat i realizuje się projekty z jej zakresu a szansą dla niej są idealne warunki 

jakie ma woj. śląskie – komunikacja, wielu biznesmenów, bogactwo regionu, chęć pracy 

prospołecznej. 

Ekonomia społeczna: 

 czyli działalność gospodarcza, małe przedsiębiorstwo, jeden z tworów ekonomii budżetowej 

oraz sektor działań gospodarczych,  

 to działalność samowystarczalna i niezależna, 

 której towarzyszą finanse, znamiona biznesu i przedsiębiorstwa, działania wolnorynkowe, 

przedsiębiorstwo ekonomii społecznej oraz przedsiębiorca,  

 która zatrudnia,  szuka swoich zleceniobiorców i zleceniodawców na rynku, wytwarza jakieś 

produkty i sprzedaje na rynku, zarabia, ekonomizuje się, wypracowuje zysk, inwestuje środki, 

podejmuje działania wolnorynkowe, może unikać ograniczeń prawnych, 

 której podmioty zarobkują a wiele osób będzie widziało w niej jakąś szansę na zarobkowe 

istnienie. 

Ekonomia społeczna: 

 czyli gospodarka, przedsiębiorczość społeczna oraz pomysł na rozwiązywanie problemów 

społecznych,  

 to coś nowego, której towarzyszą zakłady aktywności zawodowej, centra integracji 

społecznej, zakłady pracy chronionej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, kluby integracji 

społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, 

 która nie jest nastawiona wyłącznie na zyski a łączy czynnik terapeutyczny z czynnikiem 

ekonomicznym, terapię z gospodarką, skierowana jest też do odbiorcy społecznego i obraca 

się na rzecz lokalnej społeczności, odczytuje jej problemy i ma na celu zmianę wizerunku lub 

poprawę jej bytu,  

 wobec której osoby nieaktywne zawodowo zakładają jej podmioty a większość organizacji 

wchodzi w jej działalność. 

Ekonomia społeczna: 

 czyli doklejka III sektora,  

 to pojęcie różnie interpretowane i  mało rozpowszechnione,  

 której towarzyszą fundacje, stowarzyszenia prowadzące działalność odpłatną, pożytku  

i gospodarczą, 
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 która niedawno się zrodziła, ale rozwija się, choć jest za mało informacji na jej temat, a musi 

konkurować z normalnymi podmiotami, wymaga dużej pracy, poświęcenia, zaangażowania  

od osób biorących udział w jej przedsięwzięciach,  

 której ograniczenia prawne i finansowe nie pozwalają na stanie się jej podmiotami w pełni,  

a w środowisku nie jest powszechnie znana i brak jest zainteresowania jej tematyką,  

 a ludzie, którzy się nią zajmują, nie wiedzą o tym, nie uświadamiania się również 

społeczeństwa co można dzięki niej zrobić i nie pokazuje się, co się w niej dzieje.  

Ekonomia społeczna: 

 czyli kamyczek, przyczynek,  

 to pojęcie szersze,  

 której towarzyszy, sektor przedsiębiorczości społecznej,  

 która rozwiązuje podstawowe problemy społeczne, jak: aktywizuje nieaktywnych zawodowo, 

kobiety, ludzi starszych, wykluczonych, chorych prowadzi podstawowe szkolenia, 

 której najważniejszym zagrożeniem jest biurokracja, zniechęcenie procedurami, 

„papierologią”, wypalenie zawodowe osób prowadzących jej podmioty, konkurencja  

z firmami i urzędami przy aplikowaniu o środki w przetargach, nieufność, obawa przed 

nowym i nieznanym, brak wiedzy o niej, ubożenie społeczeństwa, bezrobocie, kryzys, upadek 

firm, myślenie małą skalą, nietrafiony pomysł w działalność i ograniczona możliwość 

działania, brak umiejętności działania w zespole (szczególnie rejony wiejskie), nadmiar źle 

wydawanych pieniędzy.  

Ekonomia społeczna: 

 czyli proces, jeden z elementów w łańcuchu wokół danego samorządu,  

 to działalność alternatywna,  

 której towarzyszy, cel społeczny i ekonomiczny, 

 która  będzie się rozwijać w stopniu umiarkowanym i powinna łączyć „łańcuch” wokół 

danego samorządu, integrować, rozwiązywać problemy społeczne, realizować cele statutowe 

oraz dobrze wykorzystać wsparcie finansowe, 

 z którą ludzie zaangażowani powinni liczyć nie tylko na pieniądze, ale na osiągnięcie wartości 

i nie będzie się rozwijać, póki ludzie nie będą wiedzieć, w którym kierunku iść, żeby się 

rozwijała oraz musi być dotowana. 

Ekonomia społeczna: 

 czyli zatrudnienie wspomagane,   

 to działalność wspaniała,  

 której towarzyszą spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy,  

 która działa z myślą o kimś, a nie tylko o sobie, angażuje oddolnie społeczeństwo i rozwija 

działalność w ramach stowarzyszeń, a wszystkie działania są nakierowane na wolontariat  

i tym podobne, aktywizuje, edukuje oraz stwarza osobom wykluczonym z życia społecznego, 

zawodowego szansę na powrót do społeczeństwa i doskonali ich umiejętności,  

 na którą wpływ ma wsparcie finansowe, doradztwo, klauzule społeczne w zamówieniach 

publicznych, czynnik ludzki, pieniądze z UE na poprawę komunikacji społecznej oraz jej 

promowanie.  
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12.  Podsumowanie 

 Przeprowadzone badania zawierają diagnozę organizacji pozarządowych  

w województwie śląskim. Ich najistotniejszym elementem jest ukazanie zasobów oraz barier 

NGO, mających wpływ na rozwój sektora ekonomii społecznej. Kwestie te są niezmiernie 

istotne z punktu widzenia planów względem sektora ekonomii społecznej w województwie 

śląskim. Poszczególne obszary działalności organizacji pozarządowych zostały objęte 

przedmiotem badań, a ich wynikiem jest identyfikacja wspomnianych zasobów i barier,  

z jakimi zmagają się NGO. 

 Badane organizacje pozarządowe są mocno zaangażowane w wykonywanie zadań 

statutowych. Swoim wsparciem obejmują szeroką grupę beneficjentów. Są to najmłodsi – 

dzieci i młodzież, ale również rodziny, seniorzy, osoby uzależnione, wykluczone społecznie, 

chore, bezrobotne oraz społeczność lokalna. W organizacjach pozarządowych wsparcie może 

znaleźć osoba w każdym wieku, bowiem zakres działań, jakie podejmują organizacje jest 

bardzo szeroki. NGO z obszaru sportu, turystyki i rekreacji dla swoich beneficjentów 

najczęściej organizują zajęcia sportowo – ruchowe, rehabilitacyjne, obozy i zawody sportowe, 

propagują zdrowy styl życia oraz przygotowują do olimpiad. Organizacje zajmujące się 

kulturą i sztuką w swojej ofercie mają zajęcia artystyczne, naukę gry na instrumentach, 

organizują wystawy i galerie sztuki oraz edukację z zakresu sztuki i kultury. Kolejnym 

obszarem są inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, kultury, krajobrazu, podtrzymywania 

pamięci o historii regionów, a także pomoc innym organizacjom pozarządowym. Organizacje 

pozarządowe świadczące usługi socjalne i prowadzące działania w obszarze pomocy 

społecznej oferują szeroki wachlarz usług opiekuńczo – wychowawczych. NGO z obszaru 

ochrony zdrowia zajmują się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do osób chorych  

i niepełnosprawnych. Z kolei oferta organizacji z obszaru edukacji i wychowania jest 

zróżnicowana ze względu na wiek beneficjentów oraz charakter usług edukacyjnych. Można 

tu wymienić zarówno edukację z obszaru ekologii czy przedsiębiorczości, ale również zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci czy osób niepełnosprawnych. 

 Niewątpliwym zasobem organizacji pozarządowych są jej członkowie, a zwłaszcza 

liderzy. Ich liczba jest bardzo zróżnicowana. Aktywni członkowie są motorem napędowym 

organizacji. Bez pasji, zaangażowania oraz ich ciężkiej pracy dalsza działalność organizacji 

byłaby niepewna. Typowym zjawiskiem jest również istnienie tzw. „martwych dusz”, czyli 

osób, które tylko formalnie przynależą do organizacji, a na co dzień nie angażują się  

w wykonywanie zadań.  

 Barierą dla rozwoju organizacji pozarządowych są trudności z wynagradzaniem 

pracowników (wysoki koszt zatrudnienia i utrzymania pracownika w organizacji) oraz braki 

kadrowe. Zdecydowana większość organizacji pozarządowych nie zatrudnia pracowników  

w oparciu o umowę o pracę, a jeśli już to pojedyncze osoby. Jest to bariera, która występuje  

w większości organizacji. Przeważnie NGO współpracują z pracownikami zatrudnionymi na 

umowy cywilnoprawne, których liczba uzależniona jest od realizowanych projektów. Mimo 

trudności z finansami NGO nie mogą narzekać na profesjonalizm pracowników, 

posiadających wysokie kwalifikacje i kompetencje oraz odznaczających się osobistym 
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zaangażowaniem. Pracę w organizacjach wybierają ze względu na swoje zainteresowania, 

pasję oraz dobrą wolę. Ponadto, pracownicy organizacji ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. 

W szkoleniach uczestniczą chętnie i w miarę możliwości często. Pracownicy organizacji są 

zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach, przede wszystkim z zakresu pozyskiwania 

środków ze źródeł zewnętrznych, księgowości oraz prawa. Jednak organizacje nie zawsze 

dysponują wystarczającymi środkami na finansowanie szkoleń.  

 Poważną barierą dla rozwoju organizacji są trudności związane ze skutecznym 

aplikowaniem do funduszy europejskich czy rządowych. Niewielu członków/pracowników 

organizacji posiada doświadczenie lub odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, co często 

prowadzi do braku finansowania organizacji z funduszy europejskich. Charakterystycznym 

dla większości organizacji jest również brak specjalistów, w szczególności księgowych, 

odpowiednio wyspecjalizowanych z zakresu III sektora i organizacji pożytku publicznego. 

Mimo trudności kadrowych, organizacje rzadko korzystają również z pomocy zewnętrznych 

doradców.  

 Przeszkodą dla rozwoju organizacji pozarządowych jest także ich sytuacja 

ekonomiczna. Ich przedstawiciele określili ją jako bardzo złą, złą bądź stabilną. Rzadko 

pojawiają się opinie, że finanse organizacji są wystarczające. W wielu przypadkach sytuacja 

ekonomiczna organizacji nie uległa zmianie w porównaniu z ubiegłym rokiem (2011 rok). 

Respondenci podkreślają, że największym problemem jest niepewność finansowa oraz 

wynikająca z niej niemożność planowania długoterminowego. Niepewność finansowa wynika 

z braku środków własnych organizacji. Z kolei kwota przyznawanych środków jest zmienna,  

a rozstrzygnięcia konkursów długotrwałe. Część przedstawicieli organizacji jest zdania, że po 

ograniczeniu lub zaprzestaniu dotacji zewnętrznych, organizacje nie będą w stanie 

kontynuować swej działalności. Z kolei inni respondenci uznali, że organizacje samodzielnie 

utrzymają się, ale zmniejszy się skala wykonywanych przez nie działań. Aby sytuacja 

ekonomiczna organizacji pozarządowych uległa poprawie, należy zainicjować działania 

prowadzące do ustabilizowania sytuacji ekonomicznej organizacji pozarządowych, uruchomić 

dodatkowe środki finansowe przeznaczone dla NGO, a także oferować pomoc  

w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, innych niż samorządowe. 

 Kolejną kwestią są warunki lokalowe organizacji. Przeważnie NGO korzystają  

z lokali użyczonych przez samorządy, wynajmują pomieszczenia bądź posiadają je na 

własność. Jednak zdarza się również, że organizacje nie posiadają żadnego lokalu, wówczas 

korzystają z prywatnych mieszkań czy pomieszczeń udostępnianych przez lokalne 

samorządy. Większość organizacji pozarządowych jest zadowolona ze swoich warunków 

lokalowych. Organizacje nie mają wielkich wymagań w tym zakresie, jednak problemem jest 

dla nich utrzymanie lokali, związane z opłatami.  

 Barierą w rozwoju organizacji jest również brak umiejętności w pozyskiwaniu 

środków z funduszy unijnych czy rządowych. NGO mają trudności w prawidłowym 

(formalnym i merytorycznym) przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, nie posiadają 

zabezpieczenia finansowego, a także niejasne dla nich są przyczyny odrzucania projektów.  

W tej sytuacji wydaje się niezbędne uproszczenie procedur konkursowych w aplikowaniu 

NGO o środki z funduszy europejskich, sformułowanie przejrzystych zasad i kryteriów 
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konkursowych, zapraszanie przedstawicieli NGO na posiedzenia komisji oceny projektów 

oraz uzasadnianie powodów odrzucania projektów. 

 Podkreślić należy, iż przedstawiciele organizacji pozarządowych dobrze oceniają 

współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Generalnie przedstawiciele organizacji 

są zadowoleni z dobrych relacji z samorządami terytorialnymi, ze wsparcia jakie jednostki 

udzielają organizacjom. Zdarza się, iż niekiedy organizacje napotykają na brak kompetencji 

urzędników bądź są skonfliktowani z przedstawicielami władzy. Zarzutem wobec współpracy 

z JST jest też brak priorytetowego traktowania organizacji pozarządowych. Pomimo 

pojawiających się zastrzeżeń względem współpracy z samorządami, organizacje nadal na nią 

liczą mając nadzieję, że będzie coraz bardziej efektywna. Ze strony JST organizacje 

pozarządowe oczekują przede wszystkim większego wsparcia finansowego. Zależy im na 

partnerskim traktowaniu, okazywaniu wzajemnego zaufania, docenieniu prowadzonych przez 

organizacje działań, wsłuchiwaniu się w potrzeby III sektora i wychodzenia z inicjatywą  

w stronę organizacji.  

 Bardzo dobrze organizacje pozarządowe oceniają współpracę z przedsiębiorstwami 

prywatnymi. Polega ona głownie na wspieraniu przez firmy różnych działań organizacji, 

zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej (np. poczęstunek, przewóz osób, 

wyposażenie pomieszczeń, itp.). Równie pozytywnie oceniana jest współpraca organizacji 

pozarządowych z innymi podmiotami III sektora. Jest ona powszechna i opiera się na 

partnerstwie w różnych projektach, wymianie doświadczeń, pomocy przy realizacji zadań.  

 Barierą mającą niewątpliwy wpływ na rozwój sektora ekonomii społecznej  

w województwie jest brak lub niewielkie zainteresowanie organizacji pozarządowych 

tworzeniem przedsiębiorstw społecznych, podjęciem działalności gospodarczej lub 

działalności pożytku publicznego. Przedstawiciele organizacji, które rozważały taką 

możliwość, widzą ją w obszarze dotychczasowych działań organizacji. Niepokój powinien 

budzić również poziom wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat ekonomii 

społecznej, który jest minimalny. W większości respondenci jedynie kojarzą termin ekonomii 

społecznej. Zdarza się również, że badani w ogóle o niej nie słyszeli. Osób bardzo dobrze 

zorientowanych w tematyce ekonomii społecznej jest bardzo mało. Respondentom ciężko jest 

również wskazać na granicę między III sektorem a sektorem ekonomii społecznej. Nieliczni, 

którzy na nią wskazali uznali, że jest płynna, a różnice między sektorami zacierają się. 

Wiedzę nt. ekonomii społecznej respondenci najczęściej czerpią z Internetu, własnych 

środowisk oraz mediów, rzadziej ze szkoleń czy studiów. Z kolei wiedza przedstawicieli 

badanych organizacji na temat Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest znikoma, a sam 

zakres działalności OWES – nieznany. Mimo braków w wiedzy nt. OWES,  respondenci 

oczekują od nich wsparcia merytorycznego. W tym zakresie istnieje potrzeba 

przeprowadzenia kampanii edukacyjnej skierowanej do organizacji pozarządowych, 

uświadamiającej mechanizmy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, ukazującej 

korzyści płynące z rozwoju ekonomii społecznej oraz zachęcającej do podjęcia działalności 

gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Należy przedstawić przykłady efektywnie 

funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej, promować działalność Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, skierowaną do III sektora. 
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 Organizacje pozarządowe w województwie śląskim stanowią znaczący potencjał dla 

sektora ekonomii społecznej, przy czym w przyszłości nie należy spodziewać się zasadniczej 

zmiany w udziale organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą  

w województwie śląskim. Rozwój ekonomii społecznej wpływa na rozwój NGO generując 

wartość dodaną (np. większy profesjonalizm). Jak wskazują przeprowadzone badania, nie ma 

zasadniczych różnic między poszczególnymi typami NGO (wyróżnionymi ze względu na 

profil działalności). Jednakże barier stojących na drodze organizacji pozarządowych jest 

niewątpliwie dużo i nie wszystkie można od razu przełamać. Zależą one od czynników 

wewnętrznych – kondycji samej organizacji pozarządowej – potencjału tkwiącego w jej 

członkach, jak i od czynników zewnętrznych – przyjaznego otoczenia prawnego, finansowego 

i instytucjonalnego. Jakkolwiek większa część organizacji pozarządowych nie podejmuje 

działalności o charakterze gospodarczym, to jednak dzięki odpowiedniej promocji  

w środowisku lokalnym, edukacji ich przedstawicieli, satysfakcjonującej współpracy z JST 

(szczególnie w obszarze pozyskiwania i rozliczania dotacji i prowadzenia działalności 

rynkowej) zwiększy się liczba i jakość oferowanych usług i produktów przedsiębiorstw 

społecznych, a tym samym miejsc pracy dla osób, które z powodu różnych dysfunkcji nie 

znajdują pracy na otwartym rynku. Niewątpliwie plany związane z rozwojem ekonomii 

społecznej w województwie śląskim stanowią szansę dla organizacji pozarządowych. Należy 

dołożyć wszelkich starań, by szansa ta została w pełni wykorzystana.  
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13. Aneks 

 

Scenariusz IDI  

badania pn. „Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej  

w województwie śląskim” 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedstawienie się moderatora 

1.2. Przedstawienie głównego celu badania 

1.2.1. Cel teoretyczny: Określenie zasobów i barier organizacji pozarządowych  

w województwie śląskim, mających wpływ na rozwój sektora ekonomii 

społecznej. 

1.2.2. Cel praktyczny: Realizacja badania wynika z harmonogramu wdrażania 

projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji 

społecznej województwa śląskiego” (zadanie nr 5), prowadzonego w ramach 

poddziałania 7.1.3, priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wyniki badań zostaną 

wykorzystane m.in. do opracowywania Wieloletniego planu działań na rzecz 

promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji 

sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz aktualizacji 

Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej.  

1.3. Przedstawienie zasad przebiegu wywiadu: 

1.3.1. Wywiad ma charakter poufny. 

1.3.2. Nie istnieją odpowiedzi dobre i złe – każda opinia jest ważna. 

1.3.3. Wywiad jest nagrywany na dyktafon – zgoda na nagrywanie musi zostać 

nagrana przed rozpoczęciem wywiadu. 

 

2. Pytania wstępne. 

2.1. Kilka słów o zajmowanym stanowisku, staż pracy, pozytywne, negatywne strony 

pracy na aktualnym stanowisku. 
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3. Pytania właściwe 

l.p. Pytanie główne Pytania szczegółowe 

1. 

Jak organizacje 

pozarządowe oceniają 

swoją sytuację 

organizacyjną? 

 Jaki jest główny zakres działalności organizacji? 

 Do jakiej grupy beneficjentów w 2011 roku organizacja najczęściej 

kierowała swoje wsparcie? Jaki był zakres wsparcia i pomocy 

udzielanej beneficjentom? 

 Jaki jest status prawny organizacji? 

 Jaka jest aktualna liczba pracowników, w tym: zatrudnionych w 

oparciu umowę o pracę; cywilnoprawną (umowa o dzieło, umowa 

zlecenie)? Jakie stanowiska zajmują pracownicy?  

 Jaka jest aktualna liczba wolontariuszy, z którymi organizacja ma 

podpisane porozumienie o współpracy? W jakim stopniu/zakresie 

angażują się oni w działalność organizacji? 

 Jaka jest aktualna liczba członków organizacji? 

 Jak wysoką aktywnością, zintegrowaniem oraz poczuciem wspólnoty 

celów charakteryzują się członkowie organizacji? 

2. 

Jaki jest poziom 

kwalifikacji, 

profesjonalizmu oraz 

doświadczenia kadr 

organizacji 

pozarządowych? 

 Jaki jest poziom kwalifikacji, profesjonalizmu oraz doświadczenia 

kadr (również w kontekście możliwości aplikowania do funduszy 

europejskich, rządowych)? 

 Czy organizacja odczuwa braki kadrowe? Jeśli tak, jakich 

specjalistów jej brakuje? 

 Czy organizacja korzysta z pomocy zewnętrznych doradców, 

ekspertów, trenerów? 

 Czy pracownicy są chętni i mają możliwość podnoszenia 

kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności? Jeśli tak, jakie są 

potrzeby w tym zakresie? 

 W jakich szkoleniach pracownicy brali udział i czy wpłynęło to 

bezpośrednio na poprawę jakości ich pracy? 

 W jakich szkoleniach pracownicy wykazują chęć uczestnictwa? 

3. 

Jak przedstawia się obecna 

sytuacja ekonomiczna 

organizacji? 

 Jak przedstawia się obecna sytuacja ekonomiczna organizacji? Jak 

zmieniła się ona w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy? 

 Jakie są główne źródła finansowania organizacji?  

 Jaki procent dochodów organizacji  jest pozyskiwany z działalności 

gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego?  

 Jak organizacja ocenia swoje warunki lokalowe? 

 Czy organizacja posiada plany inwestycyjne i rozwojowe?  

 Czy organizacja jest dotowana z funduszy europejskich, budżetu 

państwa lub budżetu samorządu terytorialnego? Jeśli tak, czy jest w 

stanie przetrwać na rynku po ograniczeniu (lub braku) tych dotacji?  

 Jakie działania podejmuje organizacja, by usamodzielnić się 

ekonomicznie?  
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 Jakie widzi Pan/i szanse/ zagrożenia dla funkcjonowania organizacji? 

4. 

Jakie są doświadczenia 

organizacji oraz plany  

w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej  

lub odpłatnej działalności 

statutowej? 

 Jakie są doświadczenia organizacji w prowadzeniu działalności 

gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego? 

 Czy organizacja jest zainteresowana utworzeniem przedsiębiorstwa 

społecznego bądź też podjęciem działalności gospodarczej, odpłatnej 

działalności pożytku publicznego? Jeśli tak, w jakim obszarze? 

 Jakie czynniki są decydujące przy podjęciu decyzji o utworzeniu 

przedsiębiorstwa społecznego, rozpoczęciu działalności gospodarczej 

lub odpłatnej działalności pożytku publicznego? 

 Jakie warunki prawne, organizacyjne, kadrowe i in. organizacja 

musiałaby spełnić, by utrzymać na rynku prowadzoną działalność, 

przedsiębiorstwo społeczne? Czy organizacja pozarządowa jest w 

stanie spełnić (spełnia) te warunki? 

 W jakim stopniu działalność prowadzona przez NGO (działalność, 

którą NGO planuje podjąć), stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie 

lokalnego rynku?  

 Czy samorządy mogłyby stać się klientem utworzonego przez 

organizację przedsiębiorstwa społecznego? Jeśli tak, to w jakim 

obszarze? 

5. 

Jakie są doświadczenia  

i plany organizacji  

w zakresie aplikowania do 

funduszy europejskich  

oraz rządowych? 

 Czy organizacja aplikowała do funduszy europejskich lub 

rządowych(jako wnioskodawca lub partner)? Jeśli tak, to z jakim 

skutkiem? 

 W ramach, których priorytetów organizacja uzyskała 

dofinansowanie? 

 Co stanowi barierę w aplikowaniu organizacji pozarządowych do 

funduszy europejskich, rządowych? 

 Jakie są plany organizacji względem aplikowania do funduszy 

europejskich, rządowych? 

6. 

Jaki jest poziom wiedzy 

organizacji pozarządowych  

nt. sektora ekonomii 

społecznej  

w województwie śląskim? 

 Jakimi informacjami nt. ekonomii społecznej dysponuje badany?  

W jakim stopniu rozumie czym jest ekonomia społeczna, sektor 

ekonomii społecznej? 

     Jeśli badany deklaruje brak znajomości pojęcia ekonomii społecznej, 

ankieter przedstawia krótką charakterystykę sektora. 

 Skąd badany czerpie wiedzę nt. sektora ekonomii społecznej w 

województwie śląskim? 

 Gdzie, zdaniem badanego, przebiega granica pomiędzy III sektorem  

 a sektorem ekonomii społecznej? 

 Które typy instytucji zaliczane są do podmiotów ekonomii 

społecznej, a które do jej otoczenia? 

7. Jak organizacje 

pozarządowe oceniają 

współpracę z jednostkami 

samorządu terytorialnego?  

Jaki jest zakres  

 Czy jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, 

województwo) zlecają organizacji realizację zadań z zakresu zadań 

publicznych? Jeśli tak, jak często? 
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i oczekiwania organizacji 

pozarządowych względem 

tego rodzaju współpracy w 

przyszłości? 

 Jakie są mocne/słabe strony współpracy? 

 Jak wygląda współpraca organizacji z jednostkami samorządu 

terytorialnego (JST) przy realizacji zadań publicznych? Jak badany 

ocenia tę współpracę? 

 W jakim stopniu są respektowane zasady pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

i jawności podczas współpracy z JST? 

 Czy organizacje pozarządowe biorą udział w kreowaniu lokalnych 

strategii?  

 Czy organizacje biorą udział w procesie konsultacji społecznych z 

jednostkami samorządu terytorialnego? Czy ich rekomendacje są 

uwzględniane? 

 Czy organizacje widzą dla siebie szanse wynikające ze stosowania 

klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych? 

 Jakie Pan/i widzi szanse/zagrożenia przy realizacji kolejnych? 

 Jakich form wsparcia oczekuje organizacja od jednostek samorządu 

terytorialnego? 

 Jak organizacja wyobraża sobie w przyszłości współpracę z 

jednostkami samorządu terytorialnego (zakres, przedmiot 

współpracy itp.)? 

8. Jak organizacje 

pozarządowe oceniają 

współpracę z 

przedsiębiorcami 

prywatnymi? 

 Czy organizacja współpracuje z przedsiębiorcami prywatnymi? 

Jeśli tak, jak ocenia tę współpracę?  

Jeśli nie, dlaczego?  

 Czy organizacja podejmowała próby współpracy? 

9. Jak organizacje 

pozarządowe oceniają 

współpracę z 

przedsiębiorstwami 

społecznymi lub 

organizacjami 

pozarządowymi? 

 Czy organizacja współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi lub 

organizacjami pozarządowymi prowadzącymi podobną działalność?  

Jeśli tak, jak ocenia tę współpracę?  

Jeśli nie, dlaczego? Czy organizacja podejmowała próby 

współpracy? 

10. Jak organizacje 

pozarządowe oceniają 

działalność Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES)? Jakie 

są oczekiwania organizacji 

względem OWES? 

 Czy badany słyszał o działających w województwie śląskim 

Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)? 

 Jak badany ocenia działalność OWES w województwie śląskim? 

 Jakie są oczekiwania organizacji względem mających powstać  

w województwie śląskim OWES? 

11. 
Jak organizacje 

pozarządowe oceniają 

szanse i zagrożenia 

(bariery) rozwoju III 

sektora oraz sektora 

ekonomii społecznej w 

 Jakie są szanse rozwoju III sektora w województwie śląskim? Jakie 

są tego determinanty? 

 Jakie są najważniejsze problemy, na jakie napotyka III sektor w 

województwie śląskim (np. pojawiające się przy inicjowaniu, 

prowadzeniu i wznawianiu działalności)? 

 Jakie są szanse rozwoju sektora ekonomii społecznej w 
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województwie śląskim? województwie śląskim? Jakie są determinanty rozwoju sektora 

ekonomii społecznej?  

 Jakie są najważniejsze zagrożenia dla rozwoju sektora ekonomii 

społecznej w województwie śląskim (np. pojawiające się przy 

inicjowaniu, prowadzeniu i wznawianiu działalności)? 

 Które typy przedsiębiorstw społecznych są najbardziej, a które 

najmniej rozwojowe (które mają największą, a które najmniejszą 

szansę na utrzymanie się na rynku)? 

 

 

 

 


