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Płużnicki Model Współpracy władz gminy  z 
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•Od demokracji 
przedstawicielskiej do 

partycypacji społecznej  



http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf 







W  trakcie spotkań i warsztatów zidentyfikowano następujące główne  
problemy i  utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych, gminnych organizacji 

pozarządowych. 
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W  trakcie spotkań i warsztatów zidentyfikowano następujące główne  
problemy i  utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych, gminnych organizacji 

pozarządowych. 



Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony każdego z partnerów 
współpracy, z jednej strony administracji gminnej jako jednostki samorządu 
terytorialnego, z drugiej strony organizacji pozarządowych z obszaru gminy 
Płużnica. 

MOCNE STRONY (administracji gminy) 
wykwalifikowana kadra, 
lepszy dostęp do informacji, 
w gminie  Płużnica Wójt ma bardzo duże doświadczenie, ponieważ 
sam działał w organizacjach pozarządowych. 

SŁABE STRONY (administracji gminy) 
ograniczona ilość pracowników do obsługi organizacji pozarządowych, 
zawiłe i niezrozumiałe procedury w zakresie działalności, realizacji 
projektów i ich rozliczania, 
brak wystarczającej ilości spotkań  przez administracje gminy dla  

zarządów NGO z osobami kompetentnymi, w zakresie doskonalenia i 
planowania  współpracy,   
słaby system informowania organizacji pozarządowych  (nie 
wykorzystane w pełni takie narzędzia jak Internet). 



MOCNE STRONY (gminnych organizacji pozarządowych) 

 

doświadczenie organizacyjne, projektowe, z którego można 

czerpać dobre praktyki i umiejętności  wdrażania dobrych 
projektów, 
osoby, członkowie stowarzyszeń, którzy są aktywni i znani w  
lokalnym środowisku - ułatwia to relację i współpracę, 
NGO tworzą ludzie z lokalnej  społeczności, którym łatwiej 
dostrzegać istniejące problemy, 
inne, oddolne spojrzenie na lokalne problemy . 

SŁABE STRONY (gminnych organizacji pozarządowych) 

często nadal niewystarczająca  wiedza w pisaniu i rozliczaniu 
projektów, 
brak współpracy międzypokoleniowej, 
małe zaangażowanie części członków organizacji 
pozarządowych w gminie. 



Wprowadzenie  

• Gmina Płużnica, jako podstawowa jednostka 
samorządu terytorialnego to obszar, na 
którym powinni „zmieścić się” nie tylko 
wszyscy jej mieszkańcy, ale również tak ułożyć 
relacje między sobą, aby nie tylko ze sobą 
współistnieć, ale również współpracować.  

 



Wprowadzenie  

• Jak kształtować relacje w Gminie Płużnica pomiędzy Wójtem, Radą i 
administracją Gminy Płużnica, aby zaufanie wypierało nieufność, 
współpraca rywalizację, zaangażowanie apatię czy rezygnację?  
 

• Jak tworzyć warunki sprzyjające temu, aby uczestnicy, którzy 
działają na rzecz dobra wspólnego, znajdowali porozumienie?  
 

• Jak dążyć do tego, aby współdziałanie między samorządem 
gminnym  a organizacjami pozarządowymi czy aktywnymi 
nieformalnymi grupami mieszkańców, sołectwami opierało się 
zarówno na solidnych podstawach prawnych, jak również 
dokonywało się w obrębie wysokiej kultury współpracy?  
 



Wprowadzenie  
• Próbą odpowiedzi na  postawione pytania jest opracowany i 

przedstawiony „Płużnicki model współpracy władz gminy z 
organizacjami pozarządowymi”.  
 

• Opracowanie powstało w ramach zrealizowanych trzech warsztatów 
dotyczących współpracy organizacji z Wójtem, Radnymi i 
administracją gminy. Poza trzema warsztatami (łącznie 9 dni zajęć, 
60 h) w okresie marzec 2014 - maj 2015 odbyły się liczne spotkania i 
konsultacje z mieszkańcami i przedstawicielami administracji przy 
aktywnym i systematycznym udziale Wójta Gminy Płużnicy Marcina 
Skonieczki.   
 

• W takim ujęciu autorami opracowania są aktywni mieszkańcy, 
przedstawiciele zorganizowanych grup obywateli, organizacji 
pozarządowych, przy współpracy Wójta, Radnych i pracowników 
Urzędu Gminy. 
 

• Wypracowany materiał jest również sposobem  na rozwój 
współpracy, budowanie nowych aktywności oraz próbą rozwiązania 
istniejących problemów 
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7.Wykaz załączników.  
Spis regulaminów i procedur: 
 
1. Regulamin przyznawania nagrody  „Złoty pług”. 
2. Regulamin Funduszu Wkładów Własnych.  
3. Regulamin udzielania pożyczek z budżetu Gminy Płużnica dla organizacji 

pozarządowych z terenu Gminy Płużnica na realizację zadań na terenie Gminy 
Płużnica współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

4. Procedura wyboru Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
5. Procedura zawierania Partnerstw Projektowych. 
 
Załączniki dostępne są na stronie:  

 
www.ngo.pluznica.pl 
w zakładce:  
Płużnicki model współpracy administracji gminy z organizacjami pozarządowymi  
 

 

http://www.ngo.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/


Schemat płużnickiego modelu współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi. 
 

1.Diagnoza stanu zorganizowania i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Gminie Płużnica – jak jest. 
 

 

2.Zasady na jakich będzie się opierała współpraca pomiędzy samorządem gminy Płużnica a organizacjami pozarządowymi. 
 

3.Formy współpracy finansowej w 

Gminie Płużnica z organizacjami 

pozarządowymi i tryb ich zlecania. 

4.Formy współpracy 

niefinansowej w Gminie 

Płużnica z organizacjami 

pozarządowymi. 

5.Tworzenie warunków do 

społecznej aktywności w Gminie 

Płużnica. 

3.1.Otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego. 

4.1.Wsparcie osobowe. 5.1.Działania Płużnickiej Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 

(PGRDPP). 

3.2.Złożenie przez organizację oferty z własnej 

inicjatywy. 

4.2.Tworzenie wspólnych zespołów  

lub komisji tematycznych 

5.2.Pełnomocnik d.s. współpracy z 

organizacjami pozarządowym 

3.3.Zadania zlecane w trybie 

pozakonkursowym. Tryb małych zleceń. 

4.3.Udostępnianie zasobów 

lokalowych dla organizacji 

pozarządowych. 

5.3.Gminny portal organizacji 

pozarządowych; www.ngo.pluznica.pl. 

3.4.Pożyczki, gwarancje, poręczenia. 4.4.Udostępnianie zasobów 

nielokalowych. 
5.4.Nagroda „Złoty Pług”. 

3.5.Fundusz wkładów własnych. 4.5.Udostępnianie narzędzi promocji. 5.5.Kuźnia aktywności lokalnej. 

3.6.Fundusz grantowy.  4.6.Udzielanie patronatu. 5.6.Forum organizacji pozarządowych. 

3.7.Fundusz sołecki. 5.7.Festiwal aktywności społecznej. 

3.8.Inicjatywa lokalna. 5.8.Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych (CWOP). 

3.9.Partnerstwo projektowe. 5.9.Partnerstwo lokalne. 

6.Nasze  wspólne wartości, co jest dla nas tak naprawdę ważne, „o kulturze współpracy” w ramach  modelu współpracy. 

 

 

 

http://www.ngo.pluznica.pl/


• Jak zarządzać zmianą na rzecz budowy 
kapitału społecznego? 

• Co należy zrobić aby łamać istniejące bariery? 



Czym jest Model ?  

Systemowe podejście do współpracy  
samorządu z organizacjami pozarządowymi   

http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf 



Praca nad Modelem 

Warsztaty   

 Konsultacje 
Spotkania 

tematyczne   

Szkolenia  

Współpraca z  Wójtem, 
Pełnomocnikiem  

Lokalne dyskusje, 
nieformalne 

spotkania, inne  

http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf 

Środowisko Towarzystwa 
Rozwoju Gminy Płużnica  



Kto jest odbiorcą Modelu 

Poziom lokalny: 

jednostki samorządu terytorialnego, 

 lokalne organizacje pozarządowe, formalne i 
nieformalne inne organizacje, mieszkańcy 

gminy.   



Model założenia 
Diagnoza  

Formy współpracy 
finansowej w 

Gminie Płużnica z 
organizacjami 

pozarządowymi i 
tryb ich zlecania.   

Formy współpracy 
niefinansowej w 
Gminie Płużnica z 

organizacjami 
pozarządowymi. 

Tworzenie 
warunków do 

społecznej 
aktywności w 

Gminie Płużnica. 

Zasady współpracy  

Kultura współpracy. Budowa kapitału społecznego  

http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf 



1.Diagnoza stanu zorganizowania i funkcjonowania organizacji 
pozarządowych w Gminie Płużnica. 

 

Na terenie gminy Płużnica działa łącznie 28 
organizacji pozarządowych w tym:  

 3 organizacje działające na skalę regionalną,   

 6 organizacji pozarządowych działających na skalę 
gminną, w tym jeden klub sportowy,  

 7 organizacji pozarządowych działających lokalnie 
(głównie na obszarze sołectwa),  

 1 Koło Kombatantów, Spółdzielnia Socjalna oraz  

 11 Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 



NGO w Płużnicy  
Zgodnie ze stanem na dzień 11.05.2014 r. w gminie Płużnica są 

zarejestrowane mające siedzibę: 
I. Organizacje działające na skalę regionalną: 
1.Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, 
2.Lokalna Grupa Rybacka "Rybak”, 
3.Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja. 
  
II. Organizacje pozarządowe działające na skalę gminną: 
1.Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni w Gminie Płużnica 
2.Stowarzyszenie Artystów Nieprofesjonalnych w Gminie Płużnica 
3.Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica  
4.Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica  
5.Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica”  
6.Stowarzyszenie Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca (Nowa 

Wieś Królewska). 
 



NGO w Płużnicy  

• III.Organizacje pozarządowe działające lokalnie: 
• 1.Stowarzyszenie Kobiet w Wiewiórkach  
• 2.Stowarzyszenie "Jesień Życia" w Nowej Wsi Królewskiej  
• 3.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Gminie Płużnica  
• 4.Stowarzyszenie ,,Płużniczanie” 
• 5.Stowarzyszenie ,,Nasza Wieś"   
• 6.Stowarzyszenie Wieldządz Łączy Pokolenia  
• 7.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bielawy 
• 8.Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w 

Płużnicy  
• 9.Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa” 
• 10.Ochotnicza Straż Pożarna – 11 jednostek, w tym w Płużnicy, 

Nowej Wsi Królewskiej, Błędowie, Bielawach, Czaplach, Działowie, 
Józefkowie, Kotnowie, Ostrowie, Uciążu, Wieldządzu. 
 



• Podstawą działań i aktywności aktywnych grup mieszkańców w 
gminie Płużnica jest : 
 

• Program Współpracy gminy  z organizacjami pozarządowymi. Z  
szczegółowych sprawozdań wynikających z rocznych Programów 
Współpracy  za lata 2011, 2012, 2013 i 2014 wynika, że w ostatnich 
czterech pełnych okresach rocznej współpracy przekazano łącznie 
prawie 200 tys. zł. na wsparcie dla organizacji pozarządowych i 
aktywnych grup mieszkańców. 
 

• Podstawowe informacje obrazujące wzajemne relacje między 
organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową w 
Gminie Płużnica dotyczą współpracy finansowej i  niefinansowej.  
 

• Pomoc finansowa dotyczy głównie przekazywanych funduszy w 
ramach   otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 
Inne finansowe elementy współpracy związane są głównie z 
udzielaniem organizacjom pożyczek, oraz możliwościami 
wynikającymi ze wsparcia w ramach funduszu sołeckiego, czy 
partnerstwa projektowego. 
 



Współpraca niefinansowa  

Wsparcie niefinansowe koncentruje się na udostępnianiu na preferencyjnych 
warunkach dla organizacji pozarządowych zasobów lokalowych i nie 
lokalowych (rzeczowych). Inne elementy niefinansowe dotyczą tworzenia 
wspólnych zespołów lub komisji tematycznych i udostępnienia 
różnorodnych narzędzi promocji. Ponadto  zaliczmy tu jeszcze wspólne 
organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych, wymiana 
informacji o planowaniu wspólnych działań i inne. 

 
Przykładem współpracy finansowej i niefinansowej jest:  
 bezpłatne użyczanie lokali (21 organizacjom) i zasobów nie lokalowych, 
 realizacja otwartych konkurów ofert na realizację zadań zleconych,  
 wsparcie osobowe poprzez Pełnomocnika ds. Współpracy z NGO oraz inne 

wsparcie osobowe w ramach pomocy technicznej (prawne, księgowe),  
 gmina dotuje zadanie pn. „Obsługa Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych”.  
 



Wybrane formy współpracy  

• Ponadto współpraca dotyczy wymiany 
informacji i  promocji wspólnych działań 
poprzez: 

• stronę internetową gminy www.pluznica.pl  

• BIP www.bip.pluznica.pl  

• portal dla ngo: www.ngo.pluznica.pl  

• spotkania i prowadzenie konsultacji społecznych, 

• Gminne Forum Organizacji Pozarządowych,  

• Festiwal Aktywności Lokalnej. 

 

 

http://www.pluznica.pl/
http://www.pluznica.pl/
http://www.bip.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/


Funkcjonowanie  Płużnickiej Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 

• Ważnym elementem współpracy jest 
utworzenie Płużnickiej Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  

 

• Rada przedkłada  Wójtowi Gminy Płużnica 
roczny Program Współpracy oraz zgłasza i 
koordynuje współpracę pomiędzy gminą a 
NGO. 

 



Lokalny Indeks Współpracy.  

Przeprowadzono badanie ankietowe w grudniu 2013 roku wśród płużnickich 
organizacji pozarządowych. Gmina Płużnica współpracuje z 28  organizacjami.  

W badaniu udział wzięło 19 organizacji co stanowi 68 %. Badanie zawierało 19 
obszernych pytań.  

Z ankiety wynika, że ogólna ocena współpracy wynosi 3,9.  
Dystans do celu (stanu określanego jako doskonały, wzorcowy)  wynosi 1,1. 

Maksymalny indeks oceny współpracy jest na poziomie 5,0. 
 
• 13 organizacji  (z 19 uczestniczących w ankiecie) ocenia tę współpracę bardzo 

dobrze i dobrze, tylko 1 organizacja ocenia współpracę źle. 
 

•  Najniżej przedstawia się ocena zewnętrznych uwarunkowań współpracy.  
• Oznacza to, że 21% organizacji oceniło źle obowiązujące rozwiązania prawne oraz 

programy i działania władz krajowych w zakresie współpracy między organizacjami 
pozarządowymi a samorządem.  
 

• Najwyżej ocenione zostały działania JST na rzecz aktywizacji społecznej. 



Zasady w modelu  
• Pomocniczość (subsydiarności) 

• Suwerenność stron 

• Efektywność 

• Jawność 

• Uczciwą konkurencję i  

• Partnerstwo 

• Zasady te wynikają wprost z prawa, zatem  
obowiązują obie strony współpracy 

•  Dodatkowo model uwzględnia i wyjaśnia przekrojową 
zasadę równości szans – jedną z kluczowych zasad 
związanych z porządkiem demokratycznym 



O zasadach !!!!!!! 



2.Zasady na jakich będzie się opierała współpraca pomiędzy samorządem 
gminy Płużnica a organizacjami pozarządowymi.  

• Dojrzała współpraca między organizacjami pozarządowym a 
samorządem gminnym wymaga spełnienia kilku warunków. 
Jednym z nich jest wypracowanie wspólnych zasad 
współpracy. Poniżej zaprezentowano sposób rozumienia 
zasad, które stanowią podstawę współpracy samorządu 
gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi, 
formalnymi, nieformalnymi grupami lokalnej, gminnej 
społeczności.  
 

• Przedstawione i opisane zasady zostały wypracowane 
wspólnie przez przedstawicieli administracji i społeczności 
lokalnej gminy Płużnica na warsztatach szkoleniowych w 
okresie luty – kwiecień 2014. 
 



Nasze zasady 
Zasada pomocniczości.  
     Oznacza, że lokalne problemy powinny być rozwiązywane u samego źródła.  
 
Zasada suwerenności. 
Podstawą tej zasady jest niezależność wzajemnych kontaktach  samorząd  a  

organizacje pozarządowe. 
 
Zasada równości szans.  
Zasada równości szans polega na równym traktowaniu wszystkich grup społecznych na 

obszarze gminy Płużnica bez względu na status społeczny, ekonomiczny, religijny.    
 
Zasada partnerstwa. 
Wymaga współdziałania co najmniej dwóch partnerów, którzy dobrowolnie, 

świadomie i współodpowiedzialnie realizują wspólne zadania 
 
Zasada efektywności.  
Oznacza, że samorząd przekazując organizacjom  np. wsparcie finansowe  na określone 

zadania  oczekuje ich efektywnego wykorzystania.  
 



Nasze zasady  
Zasada standaryzacji. 
Wspólne i zorganizowane określanie wszystkich ważnych wymiarów i 

parametrów danej usługi czy zadania wraz z zainteresowanymi i 
zaangażowanymi w realizację podmiotami. 

 
Zasada uczciwej konkurencji. 
Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że każdy ma równe prawa i obowiązki.  
 
Zasada jawności. 
Z zasadą jawności związany jest powszechny i nieskrępowany dostęp do 

informacji (gazeta lokalna, kurenda, tablica ogłoszeń).  
 
Zasada innowacyjności. 
 Jedna z podstawowych kompetencji społecznych, jakimi cechują się działania 

organizacji pozarządowych, innowacyjności rozumianej jako poszukiwanie  
nowych sposobów działania, czy nowych metod aktywności i współpracy. 
 



Zasady  

Przedstawione  zasady powinny stanowić 
fundament trwałego systemu współpracy, w 
którym: 

• (1)normy i procedury stoją na straży praw i 
obowiązków obywateli wobec wspólnoty 
wszystkich mieszkańców gminy Płużnica, 

 

• (2)działania nakierowane na rzecz wspólnie 
określonych celów pozwalają budować w oparciu 
o zaufanie i wiarę w dobre intencje. 

 



3.Formy współpracy finansowej w Gminie Płużnica z 

organizacjami pozarządowymi i tryb ich zlecania. 

3.1.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. 

3.2.Złożenie przez organizację oferty z własnej inicjatywy. 

3.3.Zadania zlecane w trybie pozakonkursowym. Tryb małych zleceń. 

3.4.Pożyczki, gwarancje, poręczenia. 

3.5.Fundusz wkładów własnych. 

3.6.Fundusz grantowy.  

3.7.Fundusz sołecki. 

3.8.Inicjatywa lokalna. 

3.9.Partnerstwo projektowe. 



3.Formy współpracy finansowej 

• Regulamin Funduszu Wkładów Własnych.  
 
• Regulamin udzielania pożyczek z budżetu Gminy 

Płużnica dla organizacji pozarządowych z terenu 
Gminy Płużnica na realizację zadań na terenie 
Gminy Płużnica współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych. 
 

• Fundusz grantowy będzie utworzony ze środków 
darczyńców, w ramach którego udzielane będą 
małe dotacje dla organizacji pozarządowych.  
 
 



4.Formy współpracy niefinansowej w Gminie Płużnica z 

organizacjami pozarządowymi. 

4.1.Wsparcie osobowe. 

4.2.Tworzenie wspólnych zespołów lub komisji tematycznych. 

4.3.Udostępnianie zasobów lokalowych dla organizacji 

pozarządowych. 

4.4.Udostępnianie zasobów nielokalowych. 

4.5.Udostępnianie narzędzi promocji. 

4.6.Udzielanie patronatu. 



Udostępnianie zasobów nielokalowych. 

Elementami współpracy w zakresie udostępniania przez 
jednostkę samorządu terytorialnego zasobów 
nielokalowych na preferencyjnych warunkach mogą 
być na przykład: 

 
 wyposażenie domów kultury (np. sprzęt nagłaśniający, 

instrumenty muzyczne, konstrukcja sceniczna); 
 elementy infrastruktury sportowej (np. stroje sportowe, 

bramki, słupki, tablice punktowe); 
 meble i wyposażenie biurowe (np. stoły i krzesła 

konferencyjne, tablice typu flip-chart); 
 samochody; 
 sprzęt multimedialny (np. rzutnik, tablica 

multimedialna, notebooki). 
 



5.Tworzenie warunków do społecznej aktywności w Gminie Płużnica. 

 

 

5.1.Działania Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

(PGRDPP). 

5.2.Pełnomocnik d.s. współpracy z organizacjami pozarządowym 

5.3.Gminny portal organizacji pozarządowych; www.ngo.pluznica.pl. 

5.4.Nagroda „Złoty Pług”. 

5.5.Kuźnia aktywności lokalnej. 

5.6.Forum organizacji pozarządowych. 

5.7.Festiwal aktywności społecznej. 

5.8.Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP). 

5.9.Partnerstwo lokalne. 

http://www.ngo.pluznica.pl/


5.3.Gminny portal organizacji pozarządowych; www.ngo.pluznica.pl. 

Aktualności Wydarzenia Wykaz 

Organizacji  

Dobra Praktyka Ludzie 

NGO 

Świetlica Kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej przedstawiono układ informacji jaki zawiera gminny portal 

organizacji pozarządowych w gminie Płużnica, www.ngo.pluznica.pl 

http://www.ngo.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/
http://www.ngo.pluznica.pl/


6.Nasze  wspólne wartości, co jest dla nas tak naprawdę ważne, czyli rzecz 
„o kulturze współpracy” w ramach naszego modelu współpracy. 

 
Warto zapamiętać, że patrzenie na kulturę współpracy przez przyjęcie 

wspólnych zasad i realizowanie jej w oparciu o trzy elementy:  
 formy współpracy finansowej w Gminie Płużnica z organizacjami 

pozarządowymi i tryb ich zlecania, 
 formy współpracy niefinansowej w Gminie Płużnica z organizacjami 

pozarządowymi, 
 tworzenie warunków do społecznej aktywności w Gminie Płużnica, 

 
Na rozumianą kulturę współpracy składają się następujące elementy:  
 budowa wzajemnego pozytywnego postrzegania się partnerów 

współpracy, 
 kształtowanie odpowiednich postaw wobec partnerów, 
 budowa zaufania między stronami współpracy. 

 



Na podstawie opracowani: STAN KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE  
PARTNERSTWA DORZECZA SŁUPI  - RAPORT Z BADAŃ; Autorzy:  
dr hab. Wojciech Knieć; dr Wojciech Goszczyński 

„Mamy do czynienia z niezwykle skomplikowaną pozycją lokalnych władz oraz 
Trzeciego Sektora  wobec wyzwań związanych z podnoszeniem kapitału 
społecznego .  
Z jednej strony to często jedyny stymulator działań na rzecz budowy kapitału 
społecznego, albo też jedyny sojusznik (finansowy,  merytoryczny) lokalnych 
charyzmatycznych liderów.  
Z drugiej zaś – to przeciwnik, naturalny wróg, któremu nie wolno ufać, a kto z 
nim współpracuje – traktowany jest jako kolaborant.  
Niesie to za sobą negatywne konsekwencje w postaci klinczu podstawowych 
instytucji mogących sprzyjać budowaniu kapitału społecznego i tkanki ludzkiej, 
traktującej wszelkie działania wspólnotowe jako aktywności szeroko pojętego 
wroga w postaci wszystkich tych, którym „się chce”.  
Nie chodzi tu zatem jedynie o usprawiedliwianie własnej bierności i apatii, lecz o 
coś znacznie głębszego – o zakorzenienie w świadomości mieszkańców 
przekonania o nieprzyjacielskim charakterze nie tylko państwa i samorządu, ale 
także społeczeństwa obywatelskiego oraz wszelkich jego instytucji.  


