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Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z

apraszamy do lektury drugiego numeru Biuletynu NGO „Jed-

tów funkcjonowania NGO na terenie powiatu krakowskiego i pokazywał

ność w rozmaitości – rozmaitość w jedności” wydawanego

ile dobrego dzieje się w trzecim sektorze. Ta gazeta ma być tworzona

przez Starostwo Powiatowe w Krakowie w ramach projektu

przez NGO i dla NGO! W ramach projektu ukaże się 10 numerów, każ-

o tym samym tytule.
Celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, jest rozwój potencjału
trzeciego sektora w powiecie krakowskim. Gazeta ma wpisywać się

dy w nakładzie 500 sztuk. Biuletyn jest dostępny bezpłatnie, rozsyłany
pocztą do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Wydania elektroniczne znajdują się na stronie internetowej: www.
ngo.powiat.krakow.pl.

w ten cel, promując działania projektowe, poruszając ważne zagad-

Redakcja

nienia dotyczące działań organizacji pozarządowych, a także opisując

krakowskiego do kontaktu i zaprezentowania się w kolejnych

zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu

ciekawych ludzi, pomysły, inicjatywy. Przedstawiamy portrety lokalnych

wydaniach gazety. Osoby, które chciałyby aktywnie włączyć się

liderów, pokazujemy jakie działania realizują poprzez swoje organizacje.

w redagowanie biuletynu, prosimy o kontakt: tel. 12 397 93 13,

Chcemy aby nasz biuletyn w ciekawy sposób dotykał ważnych aspek-

e-mail: ngo@powiat.krakow.pl

P

ierwszy biuletyn, który otrzymaliście Państwo nieco ponad miesiąc
temu, był zaledwie optymistyczną
zapowiedzią woli podjęcia działań wyznaczonych ramami projektu „Jedność
w rozmaitości, rozmaitość w jedności.
Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na
rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”. Dzisiaj, po upływie
tego czasu, po odbyciu spotkań z przedstawicielami NGO
w większości gmin powiatu krakowskiego, można być
ostrożnym optymistą. Przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować za poświęcony nam czas. Za podjętą
próbę zaufania, że tym razem nie będzie to puste gadanie
a szczera rozmowa. Za, czasem pierwsze, spotkanie
z reprezentacją powiatu, w życzliwej obecności ekspertów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego
i Administracji oraz Fundacji Gospodarki i Administracji
Publicznej. A oto garść refleksji z około połowy spotkań,
w których wziąłem osobisty udział.
Po pierwsze, nawiązanie kontaktu z dwukrotnie większą
liczbą stowarzyszeń i organizacji niż te nieco ponad 30,
które już z nami współpracują. Można powiedzieć, że
ze zdziwieniem wzajemnie odkryliśmy swoje istnienie.
Pojawiły się oczywiście głosy o niedostatecznej polityce
informacyjnej powiatu, ale i z drugiej strony o niekorzystaniu przez NGO z tych kanałów wzajemnych kontaktów,
które już istnieją. Naprawa tego stanu rzeczy to wspólnie podjęte ustalenie, które jest warunkiem niezbędnym
oczekiwanej poprawy. Na szczęście mogliśmy oznajmić,
że w samych założeniach projektu mamy już stworzone
mechanizmy takie jak platforma cyfrowa NGO, ośrodek
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Za nami pierwsza tura spotkań przedstawicieli Starostwa Powiatowego z organizacjami
pozarządowymi (NGO) z terenu powiatu krakowskiego. Wiemy już o sobie znacznie więcej. Poznaliśmy ponadto główne bariery utrudniające wzajemną komunikację i współpracę, a także dyskutowaliśmy o konkretnych propozycjach zmian, mogących realnie poprawić
taką kooperację.

M

CZY RODZI SIĘ WSPÓŁPRACA?

Szanowni Państwo!

SPOTKANIA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

wsparcia i biuletyn, które tę pustkę informacyjną wypełniają. Ich utrzymanie po zakończeniu projektu zależeć
będzie od tego jak się sprawdzą w najbliższym czasie.
Po drugie, pieniądze. Budowanie wspólnoty powiatowej
poprzez zaangażowanie „nie urzędników” do realizacji
zadań z zakresu kultury, sportu, pomocy społecznej i ekologii znakomicie zwiększa szanse na lepszy efekt. Z tym
wszyscy się zgadzamy, jednak nie da się tego zrobić tylko
pracą wolontariuszy bez użycia środków finansowych.
Nie mogłem oczywiście przyrzec jakiegoś nadzwyczajnego zwiększenia już przeznaczanych przez powiat funduszy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.
Pojawiła się jednak w dyskusjach nowa myśl, użycia
naszych powiatowych środków jako wkładu własnego do
aplikowania o środki unijne, możliwe do pozyskania na
szczeblu wojewódzkim czy też rządowym.
Po trzecie, wydaje się możliwe łączenie pomysłów poszczególnych NGO w większe, zagregowane i wspólnie
zgłaszane projekty dwóch czy więcej organizacji. Koordynacja w tej sprawie sprawowana przez powiat znakomicie
pomogłaby w tym zakresie, zwiększając szanse na pozyskanie środków. To dobra i konieczna filozofia wydawania
unijnych pieniędzy, którą w najbliższym czasie narzuca
nam UE.
Jeszcze raz dziękuję za spotkania, za dobre rozmowy
i umiarkowanie optymistycznie przekonanie, że tak się
rodzi współpraca.
Józef Krzyworzeka
starosta krakowski

iędzy 30 czerwca a 29 lipca 2014 roku przedstawiciele Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, FRDL MISTiA oraz Starostwa Powiatowego (w tym m.in. starosta krakowski Józef Krzyworzeka,
wicestarosta Urszula Stochel, sekretarz powiatu
Mirosław Golanko, członek zarządu Anna Lewicka oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło) uczestniczyli w pierwszej turze spotkań informacyjno – konsultacyjnych z członkami organizacji pozarządowych,
odbywających się w każdej z siedemnastu gmin powiatu
krakowskiego. Spotkania te miały na celu przybliżenie
przedstawicielom NGO założeń projektu „Jedność w Rozmaitości - Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu
obywatelskiego na rzecz rozwoju powiatu krakowskiego”,
a także przeprowadzenie nieskrępowanej debaty dotyczącej jakości komunikacji i współpracy ze Starostwem
Powiatowym. Moderatorami dyskusji byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy
sporządzą stosowny raport przed końcem września tego
roku. Niemniej jednak już teraz opisać można istotne bariery, najczęściej wymieniane przez członków organizacji
pozarządowych powiatu krakowskiego.
Debaty ujawniły przede wszystkim, że bariery utrudniające
wzajemną współpracę wynikają z niskiego poziomu wiedzy o sobie nawzajem. Niewiedza ta ma trojaki charakter. Po pierwsze, przedstawiciele Starostwa Powiatowego
nie znają większości NGO działających na terenie powiatu
krakowskiego. Dotyczy to zarówno organizacji zarejestrowanych w KRS, jak i stowarzyszeń nieformalnych. Po drugie, organizacje pozarządowe nie znają siebie nawzajem,
przez co nie są świadome istnienia na terenie powiatu
krakowskiego NGO o podobnych profilach działalności,
mogących być partnerami do realizacji wspólnych projektów. Po trzecie wreszcie, same organizacje pozarządowe
bardzo często nie mają świadomości, że Starostwo Powiatowe może być ich realnym partnerem do współpracy
zarówno finansowej, jak i pozafinansowej.
Niski poziom wiedzy o możliwościach, jakie oferuje po-

wiat krakowski, wynika bardzo często z trudności w dostępie do informacji. Przedstawiciele wielu organizacji
pozarządowych otwarcie przyznali, że nie otrzymują informacji o organizowanych przez Starostwo Powiatowe inicjatywach i konkursach, nie są także świadomi możliwości konsultowania najistotniejszych z ich punktu widzenia
dokumentów, w tym m.in. rocznych programów współpracy, czy Strategii Rozwoju Powiatu. Bardzo często nie
wiedzą także, że roczny program współpracy determinuje
charakter ogłaszanych przez Starostwo konkursów oraz
wielkość środków przeznaczanych na realizację konkretnych zadań publicznych.
Przedstawiciele trzeciego sektora wskazywali także na
trudności związane z uczestniczeniem w procedurze
konkursowej na szczeblu powiatu krakowskiego, do
których zaliczyć należy przede wszystkim brak jednolitych standardów konkursowych w poszczególnych
wydziałach Starostwa Powiatowego, skomplikowanie
procedur oraz nieprzystępny język projektów. Szczególnie istotną barierą okazuje się brak informacji zwrotnej po
rozstrzygnięciu konkursu, dotyczącej uchybień we wnioskach składanych przez NGO. Uniemożliwia to organizacjom pozarządowym uczenie się na własnych błędach
i korygowanie nieprawidłowości w kolejnych wnioskach
konkursowych.
Wiele nieprawidłowości w składanych wnioskach wynika
także z braku powiatowego pełnomocnika ds. współpracy z NGO. Przedstawiciele organizacji pozarządowych silnie podkreślali konieczność wskazania osoby
koordynującej ich działania i oferującej pomoc w pisaniu
oraz rozliczaniu wniosków konkursowych. Dyskusja pokazała, że do zadań takiej osoby powinno należeć także
informowanie NGO o zbliżających się inicjatywach i konkursach, a także wskazywanie potencjalnych partnerów
do współpracy z innych gmin powiatu krakowskiego.
Zachęceni ożywioną dyskusją pozarządowcy zwrócili
także uwagę na brak rzeczywistej platformy wymiany

3

NGO

informacji i współpracy dedykowanej NGO z terenu
powiatu krakowskiego. Dotyczy to zarówno cyfrowego
forum (umożliwiającego dzielenie się doświadczeniami
konkursowymi, wzajemne informowanie o częstych błędach we wnioskach konkursowych oraz poszukiwanie
partnerów do podejmowania wspólnych inicjatyw), jak
i cyklicznych spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych o tym samym profilu działalności, umożliwiających kooperację i budowanie więzi.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych bardzo chętnie wskazywali także remedia, umożliwiające wyeliminowanie istniejących trudności we współpracy z Powiatem
Krakowskim. Zwracali oni przede wszystkim uwagę na
konieczność utworzenia ośrodka wsparcia merytorycznego dla NGO, stworzenie wspomnianej platformy komunikacji i współpracy, a także zorganizowanie szkoleń,
podnoszących wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wyszukiwania, tworzenia, realizowania i rozliczania
projektów konkursowych. Zasugerowali także zintensyfikowanie kanałów przekazywania informacji ze strony
Starostwa Powiatowego poprzez wykorzystanie zarówno
rozwiązań cyfrowych (e-mail, oficjalne strony internetowe
gmin, newsletter), jak i tradycyjnych (przesyłki listowe,
biuletyny, itp.).
Pierwszymi efektami przeprowadzonych debat są portal
internetowy (ngo.powiat.krakow.pl), dedykowany organizacjom pozarządowym z terenu powiatu krakowskiego,

a także – trzymany przez państwa w ręce – Biuletyn NGO.
Trwają prace nad powołaniem powiatowego pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych oraz utworzeniem
ośrodka wsparcia przy Starostwie Powiatowym. Jesienią
tego roku rozpocznie się także cykl szkoleniowy „Akademia NGO”.
Wyraźnie więc widać, jak wielki potencjał mają tego typu
spotkania. Nawiązanie dialogu, zrozumienie siebie nawzajem, stanowi pierwszy krok na drodze do usunięcia
wzajemnych nieporozumień. Stanowi także podstawę
owocnej współpracy na rzecz rozwoju i dobrobytu społeczności powiatu krakowskiego. Dlatego też na jesień
tego roku zaplanowane jest II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego,
a także kolejna seria spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Tym razem będziemy wspólnie
debatować nad nowymi standardami konsultacji społecznych.
Wiemy już, że poprzez dialog jesteśmy w stanie zbudować jedność, pomimo różnorodności stanowisk, zainteresowań i doświadczeń. Tylko jako wspólnota będziemy
w stanie skutecznie działać na rzecz efektywnej i korzystnej współpracy, a także gorąco dyskutować o jej bolączkach i śmiało kreślić metody poprawy aktualnej sytuacji.
Bartosz Kożuch
FRDL MISTiA

CO TO JEST ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
I DLACZEGO JEST WAŻNY?
Program współpracy to uchwała rady miasta, gminy,
powiatu lub sejmiku wojewódzkiego opisująca zasady
współpracy władz samorządowych z działającymi na
danym terenie organizacjami pozarządowymi. Obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy
nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz.U.2010.234.1536 z późn. zm.). Ustawa określa też
kiedy należy przyjąć program współpracy oraz w jaki
sposób nad nim pracować i co w nim zawrzeć.

Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30
listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
programu.

Powstanie programu poprzedzają obowiązkowe konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz – jeśli
działają na danym terenie – z Gminną, Powiatową lub
Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Sposób prowadzenia konsultacji musi być opisany
w programie. Konsultacje powinny rozpocząć się odpowiednio wcześnie, aby zdążyć przed wyznaczonym
terminem.

Spotkanie w gminie Jerzmanowice-Przeginia

Spotkanie w gminie Zielonki

Program powinien stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet zawierać konkretne kwoty, które dany samorząd planuje w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe.

Ustawa określa jakie elementy muszą się znaleźć
w programie współpracy:
•

cel główny i cele szczegółowe,

•

zasady współpracy,

•

zakres przedmiotowy,

•

formy współpracy,

•

priorytetowe zadania publiczne,

•

okres realizacji programu,

•

sposób realizacji programu,

•

wysokość środków planowanych na realizację programu,

•

sposób oceny realizacji programu,

•

informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji,

•

tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Ustawa przewiduje także możliwość uchwalania przez
samorządy wieloletnich programów współpracy, ale nie
określa ile lat mogą obowiązywać programy uchwalane
przez samorząd.

W wyniku nowelizacji ustawy z 2011 r. na samorządy
nałożony został dodatkowy obowiązek – do 30 kwietnia
każdego roku muszą one przedłożyć sprawozdanie
z realizacji programu współpracy w roku ubiegłym nie
tylko organowi stanowiącemu jednostki samorządu
(rada lub sejmik), lecz także opublikować je w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP).

Zapraszamy do konsultacji dotyczących przygotowywanego właśnie programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.ngo.powiat.krakow.pl, www.powiat.krakow.pl
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Nie święci garnki lepią…
Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”
ul. Rodziny Poganów 1,
32-080 Zabierzów
e-mail: ceramikabezgranic@gmail.com
„Ceramika bez granic” jest na Facebooku

S

towarzyszenie „Ceramika bez granic” zawiązało
się na terenie powiatu krakowskiego w roku 2012
i tam też prowadzi swoją działalność. Niewielka
liczba osób skupiona jest wokół mojej pracowni w Zabierzowie, tutaj też jest adres naszego stowarzyszenia.
Miejsce to ma swoją historię. Przez blisko 20 lat tutaj
właśnie, każdej soboty spotykały się dzieci z całej gminy
uczestnicząc w zajęciach ceramicznych. Był to błogosławiony czas rodzenia się nowych talentów, zdobywania
pierwszych doświadczeń na niełatwej drodze ceramicznej
twórczości. Kilkoro z nich pozostało w pracowni do teraz
stanowiąc trzon stowarzyszenia. Zakładając je mieliśmy
na celu propagowanie ceramiki jako dyscypliny sztuki,
ponieważ uważamy, że materiał ceramiczny jest jednym
z materiałów najściślej związanych z rozwojem człowieka. Ponadto wiąże w sobie
wiele dyscyplin twórczych:
rzeźbę – przez formę, malarstwo – przez kolor, często
grafikę przez wprowadzany
na powierzchni rysunek.
W uprawianiu ceramiki
nie obywa się także bez
wiedzy z zakresu techniki i technologii materiału.
Jesteśmy przekonani, że
czas poświecony ceramice ubogaca naszą osobowość,
daje możliwości twórczego oddziaływania na środowisko, w którym żyjemy. Budując z materii wywodzącej się
z ziemi mamy świadomość ciągłego procesu tworzenia
rzeczy, które po przejściu przez ogień nabierają nowych
– ponadczasowych wartości. Nie na darmo mówi się, że
ceramika biorąca się z ziemi jest sztuką żywiołów: wody,
powietrza i ognia. W pierwszym roku naszego działania
udało nam się przy dużej dawce dobrej woli, wsparciu
finansowym i merytorycznym Powiatu Krakowskiego
(a konkretnie Biura Promocji i Współpracy) oraz wsparciu
ze strony partnerów zrealizować trzy projekty. Całość
nazwana została „Moim miejscem” i odnosiła się do poszczególnych miejsc na terenie powiatu krakowskiego.
Pracując wspólnie zrealizowaliśmy ścianę ceramiczną
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. Inspirowana jest ona ukwieconą łąką, może także spódnicą od

NGO

6

KRS 0000424811
REGON 122635669
NIP 5130233136
PEKAO SA: 12 1240 4719 1111 0010 4712 7646

krakowskiego stroju i stanowi barwny element wystroju
budynku. Mam nadzieję, że ten prosty, niewydumany projekt cieszy się akceptacją społeczeństwa Mogilan. Drugą
realizacją wykonaną przez Jakuba Niewdanę w ramach
tego samego projekt były osłony na zieleń dla gminy Jerzmanowice-Przeginia, które stanęły przed Urzędem Gminy
witając przyjeżdżających tam interesantów. Ostatnią
część projektu stanowiła figura św. Franciszka (180 cm
wysokości – to informacja dla tych z Państwa, którym nie
obcy jest trud budowy ceramiki „z ręki”) dla Zabierzowa.
Stanęła ona na skwerze przy plebani i ma być otoczona
kolorowymi ptakami. Figurę wyrzeźbiła jedna z naszych
członkiń – absolwentka ASP w Krakowie, pani Ewa Wróbel. Ptaki zostały ulepione przez wszystkich członków
stowarzyszenia. Wymyślając
kolejne projekty mamy na
celu możliwość współpracy
wszystkich osób zaangażowanych w działalność
naszej organizacji. Idąc dalej
„Franciszkowym” tropem
przygotowałyśmy edukacyjny projekt dla dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach pod
nazwą „SOS dla przyrody”,
wsparty finansowo przez
Gminę Zabierzów. W ramach mobilnej pracowni ceramicznej, pod kierunkiem pani Kai Sawickiej – rzeźbiarki
i absolwentki ASP w Krakowie, dzieci realizowały swoje
pomysły na temat ptaków chronionych, a także ptaków
z najbliższego im otoczenia. Powstały piękne realizacje,
świadczące o tym, jak bardzo potrzebna jest dalej plastyka w jej szerokim ujęciu w programach szkolnych. I na to
właśnie, realizując ten pomysł chcieliśmy zwrócić uwagę.
W roku 2014 z Biurem Promocji i Współpracy Starostwa
Powiatowego w Krakowie przygotowałyśmy projekt
„Moje miejsce II”. Udało się nam uzyskać akceptację
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO.
Zrealizowałyśmy kopię ok. 40 średniowiecznych naczyń
ceramicznych dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury
w Słomnikach, które miały zastosowanie przy kiermaszu
„Średniowieczne jadła” na Festiwalu Kazimierzowskim
w czerwcu tego roku. Praca ta była dla nas wielką przy-

godą i nie lada wyzwaniem. Cofnęliśmy się wstecz kilka
wieków, by zrozumieć ludzi tamtej epoki. Nie było to łatwe, ale zaangażowanie i zrozumienie ze strony naszego
partnera, (MGCK w Słomnikach) z jego panią dyrektor Alicją Biczysko dodawało nam skrzydeł. Sądzę, że z efektów
tej współpracy wszyscy jesteśmy zadowoleni.
W chwili obecnej realizujemy kilka następnych pomysłów
– postać św. Jakuba wraz z „muszlowym szlakiem” dla
Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, posąg hrabiny Zofii Potockiej dla Krzeszowic - by wskazać jej historyczną rolę w budowaniu społeczności tego środowiska.
Będziemy też realizować dwie ściany: płaskorzeźby ceramiczne – dla Zelkowa w gminie Zabierzów o tematyce
przyrodniczej i dla Skawiny – o tematyce historycznej.
Realizując swoje ceramiczne pomysły, mamy zawsze na
uwadze możliwość współtworzenia dzieła przez członków
naszego stowarzyszenia, a także przez zaproszonych
do nas gości. Przez wspólną pracę, spotkania, dyskusje
staramy się zbliżać do siebie, budować przyjazne relacje,
pokazywać innym, że zgodnie z przysłowiem „nie święci
garnki lepią”, więc możesz i Ty. Jeszcze jedną formę
działania przyjęliśmy sobie jako ważną - jest to działalność wystawiennicza. W roku ubiegłym braliśmy udział
w Targach Sztuki w Nowohuckim Centrum Kultury pokazując realizacje rzeźbiarskie naszych członków. W tym
roku przygotowujemy dużą wystawę pod roboczym tytułem „Pokój i dobro”. Jej pierwsza odsłona ma nastąpić
w Pijarskim Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie. Później
chcemy ją pokazać na terenie powiatu w Słomnikach,
Krzeszowicach – myślę, że warto. Będziemy dalej działać, bo większość z nas zakochana jest w ceramice od
„pierwszego dotyku”, a jak Państwo wiecie, na miłość nie
ma lekarstwa, więc będziemy tą ceramiczną miłością zarażać, mając na uwadze, że człowiek też został ulepiony...
Marita Benke – Gajda
prezes zarządu stowarzyszenia
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MIEJSCE EKONOMII SPOŁECZNEJ
W GOSPODARCE, CZ.1

E

konomia społeczna to stosunkowo nowy termin
w Polsce. Nie oznacza to jednak, że określenie to
jest w użyciu od niedawna, a jedynie fakt, że po
roku 1989 termin ten nabrał zupełnie nowego znaczenia.
Pojęcie to było w powszechnym użytku na początku XX
w. i ograniczało się głównie do kwestii związanych z funkcjonowaniem podmiotów w kształcie pochodzącym jeszcze z okresu zaborów. Po transformacji ustrojowej mieliśmy do czynienia z ogromnym wzrostem popularności,
rozszerzeniem możliwości interpretacji tego złożonego
zagadnienia. „Kariera” tego określenia w ostatnich latach
jest zawrotna, choć niekoniecznie - przynajmniej początkowo - szło to w parze z rozstrzyganiem definicji i pojęć
związanych z tym obszarem.

Pierwsze wzmianki dotyczące form aktywności, które
można powiązać z problematyką ekonomii społecznej,
pochodzą z okresu średniowiecza. Istnieją wzmianki
mówiące o tym, iż w średniowieczu mieliśmy do czynienia z prostym systemem wsparcia społecznego. W myśl
średniowiecznej filozofii dotyczącej porzucania dóbr
doczesnych, aby uzyskać szczęście ponadczasowe,
w średniowieczu istniały zinstytucjonalizowane (szpitale, zakony, wspólnoty) podmioty wsparcia dla żyjących
w największym ubóstwie. Okres zaborów sprawił, że Polska rozwijała się w odmienny sposób pod trzema zaborami. Różne „kultury” zarządzania ziemiami Polski przez
zabór pruski, rosyjski i austriacki sprawił, iż mieliśmy do
czynienia z trzema różnymi podejściami do zagadnienia
ekonomii społecznej.
Po 1989 roku, w warunkach wolnej gospodarki rynkowej, ekonomia społeczna nabrała nowego, szerszego
znaczenia. Przestała być kojarzona jedynie z bogatymi
tradycjami rozwijanymi w okresie zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, zwracając się w kierunku zwalczania aktualnych, negatywnych skutków ubóstwa i społecznego
wykluczenia: wolna gospodarka spowodowała z jednej
strony wzrost aktywności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z drugiej spowodowała pogłębianie się różnic
społecznych.
Ekonomia społeczna spełnia trzy najważniejsze przesłanki, mające istotne znaczenie w myśleniu o nowej polityce
społecznej.

Po pierwsze, znakomicie wkomponowuje się w ideę budowania demokracji uczestniczącej poprzez nową wizję
ładu społecznego oraz integrację społeczności lokalnych.
Po drugie, ekonomia społeczna może stanowić istotny
element polityki wzrostu zatrudnienia poprzez wypełnianie przestrzeni lokalnej w sferze usług społecznych oraz
umożliwienie zatrudnienia grup szczególnie zagrożonych
na rynku (niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni. Po
trzecie, ekonomia społeczna stanowi również istotny
instrument procesu integracji społecznej, kreujący przewartościowanie ról zawodowych i społecznych (budowanie wspólnot opartych na solidarności, nie na zależności)
oraz stanowi reakcję na praktyczne urzeczywistnianie idei
prymitywnie pojmowanego workfare state (dobrowolność
podejmowanych działań zamiast restrykcji związanych
z przymusem aktywizacyjnym)1.
Liczba zarejestrowanych podmiotów ekonomii społecznej
w Polsce świadczy o tym, że ekonomia społeczna jest
zjawiskiem rozpowszechnionym w Polsce. O powszechności tego zjawiska może świadczyć fakt, iż ekonomia
społeczna staje się dla lokalnych i regionalnych wspólnot
sposobem na stworzenie uporządkowanej polityki pro-społecznej. Ponadto w miejsce nieefektywnych metod
wręczania zapomogi, wkraczają metodologicznie uporządkowane działania mające na celu usamodzielnienie
odbiorców wsparcia. Ponadto kolejną cechą charakterystyczną dla współczesnej ekonomii społecznej jest osobiste zaangażowanie odbiorców wsparcia, co czyni szeroką
rozumianą politykę społeczną lepiej zorganizowaną oraz
zdecydowanie „tańszą”. Można przyjąć, że ekonomia
społeczna jest zdolna wpłynąć na mechanizmy rynkowe.
Należałoby się zatem zastanowić, czy kwestie etyczne
i społeczne są jedynymi motywacjami, które przemawiają
za podejmowaniem przedsięwzięć społecznych?
Inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej z całą pewnością przynoszą największy, wymierny efekt dla docelowej
grupy wsparcia (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu, patologiom, bezrobociu, wsparcie dla
niepełnosprawnych, chorych, etc.). Jednak dzięki inicjatywom społecznym, można mówić o korzyściach gospodarczych: tworzeniu się miejsc pracy, nowych przedsiębiorstw, ale także nowych modeli przedsiębiorczości,
co sprzyja rozwojowi lokalnemu i regionalnemu. Z tego

C. Miżejewski Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej w: Raport Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”,
Warszawa 2006 r., s. 5.
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punktu widzenia widać wielopłaszczyznowość wpływu
ekonomii społecznej. Za trzecią ogniskową wpływu ekonomii społecznej na otoczenie, może być uznany rozwój
społeczny rozpatrywany w kategoriach socjologicznych.
Mianowicie inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej
sprzyjają integracji społecznej, zwiększeniu się społecznej
wrażliwości oraz ogólnego zaufania do podejmowanych
działań z zakresu ekonomii społecznej. Zatem stawiając
sobie za cel przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
społecznym, można jednocześnie osiągnąć efekt wzrostu
gospodarczego, a także zmian społecznych w rozumieniu
socjologicznym.
Inną przewagą ekonomii społecznej jest fakt posiadania
specyficznych dla jej organizacji form zatrudnienia (w tym
wolontariatu), które znacznie obniżają koszty pracy. Stąd
też wysuwa się następne pytanie: czyje potrzeby zaspokajać ma ekonomia społeczna? Oczywiście pierwszymi
potrzebami są te pochodzące od grupy odbiorców wsparcia. Można by znów wymienić społecznie wykluczonych,
z podziałem na różne grupy, aby jednak otrzymać pełniejszą informację na ten temat, można posłużyć się cytatem
autorstwa Stałej Europejskiej Konferencji Spółdzielni,
Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, Stowarzyszeń
i Fundacji2, która uznała, iż „Organizacje gospodarki
społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi
aktywnymi we wszystkich sektorach. Wyróżniają się ce2

lami i szczególną formą przedsiębiorczości. Gospodarka
społeczna obejmuje organizacje takie, jak spółdzielnie,
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje. Ich aktywność jest wyraźna zwłaszcza
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, wyżywienia,
bankowości, ubezpieczeń, produkcji rolnej, spraw konsumenckich, aktywności zrzeszeń oraz organizowania
zaplecza handlowego, rzemiosła, mieszkalnictwa, usług
w miejscu zamieszkania, edukacji, szkoleń w dziedzinie
kultury, sportu i aktywności w czasie wolnym”.
Biorąc pod uwagę wielość spraw, których dotyka
ekonomia społeczna, rozmaitość form, jakie przybierają przedsiębiorstwa społeczne, a także coraz większą
swobodę w trwaniu w warunkach wolnej gospodarki
rynkowej, można się pokusić o stwierdzenie, że ekonomia
społeczna jest sektorem gospodarki. Jej specyfika polega
jednak na tym, że podmioty społeczne zorientowane są
na maksymalizowanie społecznej użyteczności, a ewentualnie wypracowana nadwyżka finansowa służy realizacji
celów społecznych.
Magdalena Banaś
kierownik projektu ze strony Fundacji GAP

Ibidem, s. 5.

WIZYTÓWKI NGO
W maju br. został uruchomiony Portal Organizacji Pozarządowych
Powiatu Krakowskiego. W jego ramach udostępniono organizacjom
możliwość publikowania informacji o swojej aktywności dzięki założeniu wizytówki. Aby to uczynić, należy wypełnić krótki formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie http://ngo.powiat.krakow.pl/ngo/
ankieta-zgloszenie/ i dalej postępować zgodnie z instrukcją przesłaną
w e-mailu, czyli zaakceptować regulamin oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zamieszczanie treści. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i można ją przeprowadzić w całości za pomocą poczty elektronicznej.
Następnie organizacja otrzymuje dostęp do własnej podstrony/wizytówki,
gdzie może przedstawić swoją historię, cele statutowe, dotychczasowe
osiągnięcia, zaprezentować sylwetki działaczy, na bieżąco publikować informacje o aktualnych wydarzeniach i tworzyć galerie zdjęć. System zamieszczania treści jest bardzo prosty i intuicyjny. W razie pytań związanych z obsługą
techniczną prosimy o kontakt pod nr tel. 12 634 42 66 wew. 313 lub na adres
mailowy ngo@powiat.krakow.pl. Istnieje też możliwość zorganizowania krótkiego
spotkania szkoleniowego dla chętnych osób. Linki do wizytówek są dostępne bezpośrednio ze strony głównej portalu. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia nowej
strony internetowej, a szczególnie do prezentacji swoich wizytówek!
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Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Raciborowice 126
32-091 Michałowice
tel.: 12 346 43 12
e-mail.: info@koronakrakowa.pl
www.koronakrakowa.pl
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asza organizacja zrzesza ludzi dumnych ze swojej
małej ojczyzny, aktywnie działających na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, promujących region na wielu płaszczyznach. Sukces
podejmowanych przez nas inicjatyw to także efekt owocnej współpracy z samorządami lokalnymi.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działa
jako Lokalna Grupa Działania na obszarze siedmiu graniczących z Krakowem gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce,
Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka
Wieś, Zabierzów i Zielonki.
Impulsem, który zainicjował proces tworzenia LGD,
było uruchomienie I Schematu Pilotażowego Programu
LEADER1. Jest to metoda dosyć prosta, oparta o kilka
podstawowych zasad. Pierwsza z nich to terytorialność:
program realizowany jest na konkretnym obszarze,

KRS 0000256931
REGON 120264513
NIP 5130112680
Bank DnB NORD: 33 1370 1372 0000 1701 5125 5500

zamieszkałym przez około 5 do 150 tys. osób. Druga, to
oddolność inicjatyw – to mieszkańcy, poprzez Lokalną
Grupę Działania (LGD), decydują co i jak chcą robić. Zasada trzecia to z kolei integralność podejścia i widzenia
spraw w szerokim kontekście konkretnego obszaru, jego
uwarunkowań, zasobów, ograniczeń, szans i możliwości.
Zasada czwarta to partnerstwo – LGD tworzona jest na
równoprawnych zasadach przez trzy kategorie partnerów: publicznych, prywatnych i społecznych. W pierwszej kategorii jest to przede wszystkim gminny i czasami
powiatowy samorząd terytorialny. Kategoria druga to
przedsiębiorcy i osoby prywatne. Trzecią kategorię stanowią organizacje, a więc różnego rodzaju stowarzyszenia,
fundacje itp. Partnerstwo oznacza również, że grupa jest
otwarta na wszystkich nowych członków i nie zamyka
się w gronie założycieli. Zasada piąta to samodzielne
zarządzanie finansami według określonych, przejrzystych
reguł, a szósta, to innowacyjność. Leader to sposób na
poszukiwanie nowych rozwiązań problemów, przed którymi stają mieszkańcy danego terytorium. Nie chodzi tutaj
o jakieś wyszukane technologie, choć i te są w Leaderze
często wykorzystywane, ale o innowacyjność w danym
miejscu i czasie. Temu służy siódma zasada programu –
współpraca z innymi LGD w regionie, w kraju i zagranicą.
Leader to uczenie się od innych, twórcze adaptacje doświadczeń, jak również gotowość do dzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami.2
Leader zaktywizował społeczności lokalne, wskazał
możliwości rozwoju, wstępnie przygotował samorządy,
organizacje pozarządowe, instytucje działające na wsi
oraz samych mieszkańców obszarów wiejskich do nowego okresu programowania 2007-2013. Chodzi w nim
głównie o to, by zmobilizować lokalną społeczność do
wspólnej pracy na rzecz regionu, szukania dróg rozwoju
gospodarczego i społecznego, interesowania się problemami i podejmowania wspólnych działań. Ma to też na
celu uświadomienie mieszkańcom wsi, że od nich bardzo
wiele zależy, że swoją pracą i pomysłowością są w stanie
zmienić realia, w których żyją, poprawić jakość życia na
wsi i przywrócić lokalną tożsamość.3

Od momentu rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia
wiele się zmieniło. Z grupy kilkunastu osób, które były
członkami-założycielami, stało się ono prężnie działającą
organizacją, liczącą obecnie 75 członków. Obejmuje swoim działaniem blisko 416,58 km2 zamieszkiwanych przez
ponad 100 000 osób.
Usytuowanie w obszarze metropolitalnym Krakowa – bliskość rynków zbytu płodów rolnych, miejsc pracy, edukacji, usług, ośrodków naukowych, to nie jedyne walory
tego terenu. Oprócz bogatego dziedzictwa historycznego
i kulturowego obszar ten obfituje w walory krajoznawczo-przyrodnicze i liczne atrakcje turystyczne.
Członkowie Stowarzyszenia, świadomi bogactwa terenu,
na którym działa, podjęli się dzieła inwentaryzacji dziedzictwa poprzez opis poszczególnych elementów składających się na krajobraz kulturowy i naturalny. W latach
2011-2013 przy współpracy m.in. z Instytutem Historii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z samorządami gmin Korony
zorganizowaliśmy trzy konferencje naukowe, z których
pierwsza dotyczyła tematu:„Księgi metrykalne jako źródło
do ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego
i tożsamości historycznej mieszkańców”, druga traktowała o dziedzictwie kulturowym podkrakowskiej wsi, trzecia
natomiast związana była z pokazaniem wydarzeń tzw.
wielkiej historii, wpisanych w dzieje małych miejscowości
obszaru, na którym działa Stowarzyszenie.
Aby wspomagać dzieło umacniania lokalności jako wspólnoty, podjęliśmy się wydawania kwartalnika społeczno-kulturowego Lokalności, którego pierwszy numer ukazał
się w sierpniu 2011 roku. Naszym celem jest odkrywanie
tych niepowtarzalnych krajobrazów czasów minionych,
zapisanych we wspomnieniach, zatrzymanych na starej
fotografii, wpisanych w niezwykłe biografie mieszkańców
podkrakowskich ziem. Jednak nie skupiamy się li tylko na
przeszłości, chcemy pokazywać współczesne inicjatywy,
które służą ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, promują tradycje i integrują społeczność lokalną. Ponadto chcemy przedstawiać sylwetki
ludzi, którzy, dumni ze swej małej ojczyzny, aktywnie działają na jej rzecz. Lokalności to zaproszenie czytelników do
zwiedzania obszaru Korony Północnego Krakowa po to,
by mogli osobiście dotknąć, posmakować, zachwycić się
bogactwem tej pięknej ziemi.

wstało w ramach partnerskiego projektu współpracy pomiędzy 4 Lokalnymi Grupami Działania. Multicele mają
umożliwić mieszkańcom partnerskich LGD doskonalenie
swoich umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych oraz zawodowych poprzez korzystanie
z dostępnych w MultiCentrach kursów, szkoleń, warsztatów, doradztwa. Dzięki przeprowadzanym warsztatom,
szkoleniom itd., możliwe jest skuteczne stymulowanie
rozwoju organizacji pozarządowych działających na
obszarach wiejskich i grup nieformalnych, promowanie
integracji społecznej, przedsiębiorczości wiejskiej, rozwój
kompetencji informatycznych społeczności wiejskich oraz
uaktywnienie procesu uczenia się. Oferta MultiCelu to nie
tylko konkretna wiedza przekazywana przez kompetentnych szkoleniowców, ale też źródło inspiracji i pomysłów
do zastosowania w praktycznych działaniach na rzecz
odkrywania, wykreowania i promocji tradycji, historii konkretnych miejscowości. Kolejna nowatorska inicjatywa
to stworzenie wraz z siedmioma innymi LGD-ami portalu
turystycznego zachodniamalopolska.pl, który stanowi
pierwszą tak kompleksową inwentaryzację miejsc związanych z turystyką. Poprzez ten portal chcemy zachęcić turystów do odwiedzania północno- zachodniej Małopolski,
a także zaoferować ciekawe propozycje weekendowych
atrakcji dla całej rodziny. Ta cześć naszego województwa
była dotychczas mniej wypromowana i dlatego chcemy to
zmienić, bo tuż za miedzą kryje się prawdziwe bogactwo
dla ciekawych świata.
Czy Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa godnie
wywiązuje się z zadań spadkobiercy dorobku dawnych
mieszkańców podkrakowskiej ziemi? To ocenią obiektywnie dopiero potomni. Zapewne członkowie stowarzyszenia we współpracy z gospodarzami gmin, na obszarze
których działamy, ze środowiskiem naukowym i organizacjami pozarządowymi realizują zadania, których celem
jest ochrona zastanego dziedzictwa oraz stały rozwój
terenu.
Wszystkich chcących poznać bliżej naszą organizację
oraz jej szeroki dorobek zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem www.koronakrakowa.pl.

Przejawem kreatywnego podejścia do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ale przede wszystkim wielokierunkowej edukacji mieszkańców obszaru Stowarzyszenia
Korona Północnego Krakowa, jest stworzenie Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej (Multicel), które po-

Monika Wołek
Wiceprezes Zarządu
oraz
Monika Kwaczała
Kierownik Biura LGD

LEADER to skrót nazwy programu w języku francuskim: Liasom Entre Actions de Develeppemnet de l’Economie Rurale. Dalej w tekście zwany Leader

1

http://www.leaderplus.org.pl/02.04.2012

2

L. Leśniak, Nowy etap wdrażania podejścia Leader w: „Wieś i Doradztwo” nr 3-4(59-60)/ 2009, s. 11.

3
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PROJEKTY, KONKURSY, STYPENDIA

NABÓR „MAŁE PROJEKTY”
Można już składać wnioski o przyznanie pomocy
na operacje z zakresu „Małe Projekty” w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Jurajska Kraina”, działającego na
terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki.
Termin zgłoszeń: 12 września 2014 r.

PROGRAM STYPENDIALNY
„SAPERE AUSO 2014/2015”
Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna rozpoczęła nabór wniosków na stypendia dla
uczniów i studentów. Stypendia będą przyznawane w czterech kategoriach:
• za szczególne osiągnięcia naukowe,
• za szczególne osiągnięcia artystyczne,
• za szczególne osiągnięcia sportowe,
• dla uczniów i studentów niepełnosprawnych
Termin zgłoszeń: 30 września 2014 r. (uczniowie),
31 października 2014 r. (studenci)

Więcej informacji: www.minrol.gov.pl, www.fundusze.malopolska.pl, www.jurajskakraina.pl.

Więcej informacji: www.sapereauso.org

PROGRAM
„KREATYWNA EUROPA – KOMPONENT KULTURA”
Ogłoszony został kolejny nabór wniosków w ramach obszaru Projekty Współpracy Europejskiej.
Program kierowany jest do organizacji lub instytucji z sektora kultury lub kreatywnego istniejących
minimum 2 lata.
Cele, priorytety i przykładowe działania:
• tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz rozpowszechnianie dzieł
literatury europejskiej;
• nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy
eksperckiej;
• współpraca międzynarodowa i budowanie
kariery zawodowej w UE i poza nią w oparciu
o długoterminowe strategie;
• dostosowywanie się do technologii cyfrowych,
testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania;
• rozwój publiczności (ułatwianie dostępu do
kultury, innowacyjne metody pracy z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak
najszerszych grup odbiorców).

PROGRAM
„RÓWNAĆ SZANSE 2014”
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu
„Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których
celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich
obecnym, jak i dorosłym życiu.
W konkursie mogą brać udział (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców):
• organizacje pozarządowe
• miejskie i gminne domy kultury
• miejskie i gminne biblioteki
• nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do
końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Termin zgłoszeń: 1 października 2014 r.

Termin zgłoszeń: 6 listopada 2014 r.
Więcej informacji: www.rownacszanse.pl

Więcej informacji: www.kreatywna-europa.eu

JEDNOŚĆ W ROZMAITOŚCI
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