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Organizacje pozarządowe w regionie  

w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 80 tys. 
organizacji pozarządowych (11 tys. fundacji i 72 tys. stowarzyszeń) 
w regionie ok. 5 000 organizacji pozarządowych, w tym ponad 85% 
to stowarzyszenia, fundacje to 12% 
różne badania wskazują na aktywność od 60% do 80% NGO 

 
 wśród prowadzonej działalności dominują działania w obszarze 
sportu, turystyki i rekreacji oraz hobby (21% organizacji) dalej edukacja i 
wychowanie (19%) oraz usługi socjalne i pomoc społeczna (18%) 
 
 najczęstszy adresat działań organizacji to dzieci i młodzież (25%), 
lokalna społeczność (17%), osoby narażone na wykluczenie społeczne i 
wykluczone (13%) i osoby niepełnosprawne (12%) 



Organizacje pozarządowe a środki UE 
Wartość projektów unijnych - fundacje i stowarzyszenia (stan na koniec 2011 r.) 



Organizacje pozarządowe a środki UE 
Wartość projektów unijnych na 1 organizację - fundacje i stowarzyszenia (stan na koniec 
2011 r.) 



Organizacje pozarządowe a środki UE 

  Jeden na 13 projektów dofinansowanych z funduszy UE jest 
realizowany przez fundację lub stowarzyszenie (za lata 2007-2011) 

 
  Domeną organizacji pozarządowych są projekty „miękkie” – aż 11% 
wartości wszystkich inwestycji w kapitał ludzki stanowią projekty 
fundacji i stowarzyszeń.  

 
  Wśród nich wyróżniają się przedsięwzięcia NGO związane z 
integracją społeczną (16% wartości wszystkich projektów z tej 
dziedziny), a także podnoszeniem kompetencji pracowników i 
promowaniem przedsiębiorczości i innowacji (13%) 



Postulaty do Strategii 

1. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako partnerów 

w realizacji polityk publicznych 

i. Partnerstwo w planowaniu, wdrażaniu, ocenie, ewaluacji Strategii 

i poszczególnych jej obszarów 

ii. Partnerstwo w poszczególnych obszarach (uwzględnienie ngo  

jako partnerów w każdym z obszarów rozwojowych) 

iii. Dbałość o ewaluację prowadzonych działań, w tym wykorzystanie 

niezależnych działań strażniczych do oceny ich racjonalności i 

efektywności 



Postulaty do Strategii 

2. Zastosowanie partycypacyjnych modeli tworzenia i realizacji 

polityk publicznych 

i. Zwiększenie roli organizacji i obywateli w planowaniu, realizacji i 

ocenie polityk publicznych 

ii. Stworzenie mechanizmów wzajemnego wspierania się samorządu i 

obywateli w podejmowaniu decyzji w obrębie polityk publicznych 

 



Postulaty do Strategii 

3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego przygotowanego 

do uczestnictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym 

i. Animowanie i wykorzystywanie aktywności społecznej dla potrzeb 

rozwoju 

ii. Kształtowanie postaw obywatelskich na różnych płaszczyznach 

(edukacji, bezpieczeństwa, kształtowania ładu przestrzennego) 

iii. Rozwój poradnictwa obywatelskiego 



Postulaty do Strategii 

4. Poprawa jakości polityk publicznych poprzez szerokie 

angażowanie organizacji pozarządowych w ich realizację 

i. Stopniowe, ale konsekwentne przekazywane coraz większej liczby 

zadań organizacjom pozarządowym 

ii. Zwiększanie zdolności instytucjonalnych organizacji 

pozarządowych realizujących zadania publiczne 



Postulaty do Strategii 

5. Tworzenie przestrzeni i możliwości testowania, wdrażania 

i upowszechniania innowacji społecznych 

i. Uwzględnianie w przygotowywanych przedsięwzięciach 

innowacyjnych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

obywateli 

ii. Podjęcie ryzyka w podejmowanych niekonwencjonalnych 

działaniach 

 



Postulaty do Strategii 

6. Wspieranie inicjatyw lokalnych (oddolnych) 

i. Animowanie do aktywności społecznej oraz kreowanie liderów 

lokalnych gotowych animować i promować zmiany (tzw. liderzy 

zmiany) 

ii. Zapewnienie  finansowania inicjatyw lokalnych (oddolnych) 

 

 



Podsumowanie postulatów 

1. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako partnerów w 
realizacji polityk publicznych 
 

2. Zastosowanie partycypacyjnych modeli tworzenia i realizacji polityk 
publicznych 
 

3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego przygotowanego do 
uczestnictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym 
 

4. Poprawa jakości polityk publicznych poprzez szerokie angażowanie 
organizacji pozarządowych w ich realizację 
 

5. Tworzenie przestrzeni i możliwości testowania, wdrażania i 
upowszechniania innowacji społecznych 
 

6. Wspieranie inicjatyw lokalnych (oddolnych) 
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