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Wstęp

Społeczeństwo obywatelskie
• może w sposób należyty realizować swoje cele jedynie w społecznopolitycznym ustroju demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej)
która umożliwia
„całościową organizację współżycia ludzi w sprawiedliwości, wolności i
prawdzie, służbie osoby i dobra wspólnego”

• Przeciwieństwem jest demokracja formalno-strukturalna w interpretacji
liberalizmu
(W. Piwowarski, Ustrój państwa w nauczaniu społecznym Kościoła, „Zeszyty
Społeczne KIK” 6 (1998) s. 5.)

Demokracja uczestnicząca
• umożliwia powszechne uczestnictwo i aktywność obywateli w
różnych dziedzinach życia społecznego, m.in. ekonomicznej,
politycznej i kulturowej.
• jest to demokracja rzeczywista i jakościowo różna od demokracji
formalno-strukturalnej w interpretacji liberalizmu.
• postuluje podmiotowość społeczeństwa.
• państwo godne tego miana powinno być suwerenną społecznością
polityczną, to znaczy niezależną od innych państw i zdolną do
podejmowania istotnych dla kraju decyzji w sposób autonomiczny
• jest to suwerenność zewnętrzna, która jest niezbędna dla państwa niezależnie
od jego politycznego ustroju

przedmiotem uwagi jest suwerenność wewnętrzna, która jest
wyłączną właściwością państw demokratycznych

Kryterium autentycznej demokracji jest:
• suwerenność społeczeństwa obywatelskiego wobec państwa
• autonomia w podejmowaniu decyzji i możliwość samostanowienia o
swym losie.
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Zasada pomocniczości

Zasada suwerenności społeczeństwa
• jest istotnym warunkiem demokratycznego ustroju państwa,
• jest konsekwencją zasady personalizmu - nazywanej również zasadą
pomocniczości
• w chrześcijańskiej myśl filozoficzno-teologiczna podkreśla się
podmiotowość nie tylko indywidualnej osoby, ale także społeczności.

Zasada pomocniczości (subsydiarności)
• została w klasycznej wersji sformułowana w encyklice Quadragesimo
anno (nr 79-80) przez papieża Piusa XI.
• Ma ona dwa aspekty:
• negatywny
• pozytywny

Negatywny aspekt
• państwo nie powinno odbierać naturalnych uprawnień oraz utrudniać
zadań indywidualnych ludzi i mniejszych społeczności (rodziny, szkoły,
zakładu pracy itp.)
• demokratyczne państwo nie może niszczyć w żaden sposób podmiotowości
społeczeństwa
• w życiu społeczno-politycznym: tyle wolności, ile można, tyle interwencji państwa, ile to
konieczne.
• tylko państwo totalitarne, w imię rzekomego dobra wspólnego czy tzw. racji stanu, odmawia
obywatelom należnych im praw, a społeczeństwu możliwości stanowienia o sobie.

• konsekwencją jest wolność wyborów parlamentarnych, wielość partii politycznych i
związków pracowniczych, istnienie legalnej opozycji parlamentarnej, możliwość
krytyki rządu itp.
• uznaje potrzebę pluralizmu: ekonomicznego, politycznego, społecznego i
kulturowego.

• pragmatyczną konsekwencją tej zasady jest ustrój demokratycznoparlamentarny państwa.
•

A.F. Utz, Formen und Grenzen des Subsidiaritdtsprinzip, Heidelberg 1956.

• J. Maritain, Człowiek i państwo, s. 72-78.

Pozytywny aspekt
• państwo powinno umożliwić wypełnianie naturalnych zadań przez
indywidualne osoby i małe społeczności oraz chronić podmiotowość
społeczeństwa

• opozycją państwa totalitarnego nie jest, jak sugerują niektórzy liberałowie, państwo
minimalne
• zasada nie postuluje osłabienia państwa, gdyż wówczas nie mogłoby ono spełniać
swych naturalnych funkcji - łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom
• suwerenność społeczeństwa nie jest sprzeczna z zasadą: tyle interwencjonizmu
państwa, ile to konieczne.
• państwo demokratyczne nie może być ani państwem totalitarnym, ani państwem
specyficznie opiekuńczym, ale państwem pomocniczym
• państwo totalitarne ignoruje podmiotowość społeczeństwa
• państwo opiekuńcze (lub częściej pseudoopiekuńcze) niszczy naturalną aktywność
obywateli

państwo pomocnicze gwarantuje społeczeństwu możliwość
samostanowienia o własnym losie i ustroju politycznym
J. Messner, Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik und Wirtschaftsethik, Innsbruck
1950, s. 260 nn.

Konkluzja
• zasada suwerenności społeczeństwa jest konsekwencją zasady
personalizmu (pomocniczości).
• kwestionując lub ignorując zasadę personalizmu - postulaty
autonomii obywateli (narodu) i ustrój demokracji będą pozbawione
ontologicznych podstaw.
• liberalna koncepcja demokracji - odrywa zasadę suwerenności od
personalizmu (pomocniczości)

Personalistyczna koncepcja demokracji do swych
podstawowych pryncypiów zalicza zasadę dobra
wspólnego i wynikającą z niej zasadę solidarności.
• Tych zasad brakuje w liberalnej koncepcji demokracji, co jest jej istotnym
mankamentem.
• Liberalizm ideologiczny jest społecznym darwinizmem, gdyż ideę wolnego
rynku i nieograniczonej konkurencji uznaje za główne siły napędowe życia
społecznego.
• Hobbes widział w człowieku istotę antyspołeczną,
• Rousseau mówił o aspołecznej naturze człowieka.
• Genezę życia społecznego upatrywali oni w zawartej, przynajmniej domyślnie,
umowie.
• Życie społeczne traktowali jako wolny rynek idei, inicjatyw, interesów itp.
• Idea dobra wspólnego była nieobecna w pismach klasyków liberalizmu, a przez
współczesnych liberałów jest traktowana nieufnie, jako coś niebezpiecznego:
kamuflaż totalitaryzmu albo co najmniej zagrożenie pluralizmu i tolerancji

(S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice 1995, s. 119-130.)

Liberalizm
• odrzuca idee dobra wspólnego, a w konsekwencji zasady solidarności,
• zagraża to trwałości demokratycznego ustroju państwa.
•
• odrzuca idee dobra wspólnego, a w konsekwencji zasady solidarności,
• zagraża to trwałości demokratycznego ustroju państwa.
•

Zasadą demokracji jest zasada sprawiedliwości.
• Każdy ustrój polityczno-państwowy powinien respektować sprawiedliwość,
tym bardziej więc ustrój demokratyczno-parlamentarny.
• Platon stwierdził, że celem aktywności politycznej jest realizacja zasad
sprawiedliwości.
• Chrześcijański myśliciel, św. Augustyn, tę samą myśl wyraził bardziej
konkretnie: państwo wyzbyte sprawiedliwości jest bandą złoczyńców.
Ważnym elementem funkcjonowania państwa jest prawo, ale prawo bez
sprawiedliwości - dopowiedział biskup Hippony - nie jest w ogóle prawem
Platon, Prawa VI 757 c.
Św. Augustyn, De civitate Dei 19, 21, 2; PL 41, 649.

Sprawiedliwość
• rozumiana ogólnie - to oddanie każdemu człowiekowi tego, co mu się
należy.
• Istnieją różnorodne typologie form sprawiedliwości, najistotniejszą
wydaje się być podział na:
• sprawiedliwość legalną (prawna) - zobowiązuje obywateli do oddania państwu
tego, co mu się należy, np. podatków, obrony jego niepodległości i integralności
• sprawiedliwość zamienną - reguluje relacje pomiędzy indywidualnymi ludźmi, np.
w akcie kupna-sprzedaży
• sprawiedliwość rozdzielczą - określa poprawne relacje pomiędzy społecznością a
jej członkami: zarówno przy rozdziale przywilejów, jak i obowiązków.

Platon, Państwo, I 332 c., Por. S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości
społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin 1998, s. 115-146.

W demokratycznym państwie
• wszystkie wymienione typy sprawiedliwości są konieczne.
• Nasuwa się jednak pytanie: który typ sprawiedliwości odgrywa szczególnie
istotną rolę?
• Odpowiedzi są różne, w zależności od konkretnego modelu państwa i
koncepcji demokracji:
• Państwa autorytarne - akcentują rolę sprawiedliwości legalnej, wymagając od
obywateli bezwzględnego posłuszeństwa, a pomijając lub pomniejszając należne im
prawa.
• Twórcy marksizmu mówili o sprawiedliwości społecznej, ale sprowadzali ją do
zniesienia własności prywatnej i całkowitej równości ekonomicznej wszystkich
ludzi.
• Ten skrajny egalitaryzm łączyli z postulatami walki klasowej, rewolucji i dyktatury proletariatu.

• Liberalno- kapitalistyczna interpretacja sprawiedliwości to głównie sprawiedliwość
zamienna, natomiast deprecjonowana jest sprawiedliwość rozdzielcza, legalna i
społeczna.

Do ważnych zasad demokracji zalicza się
zasadę większości
• Jest ona o tyle nieodzowna, że jednomyślność jest niezmiernie
sporadycznym fenomenem w społeczności państwowej, głosowaniach
parlamentu, decyzjach rządu, dyskusjach publicznych itp.
• Istnieje jednak obawa, że głos większości - zwłaszcza większości
parlamentarnej -może być tyranią większości wobec mniejszości.
• Jak zapobiec tyranizowaniu mniejszości przez większość w majestacie
prawa obowiązującego w państwie demokratycznym?

Por. G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994, s. 168-175.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
czyli:
partycypacja społeczna w UE

Znaczenie zaangażowania społeczności
• Zaangażowanie społeczności w rozwój lokalny oznacza, że duża część
mieszkańców:
• jest zaangażowana we własne lokalne organizacje, sieci i inicjatywy;
• wie, co władze planują dla swojej miejscowości i znają mechanizmy wpływania na to i
bycia reprezentowanym w podejmowaniu decyzji;
• jest przekonana, że budżet jest wykorzystywany w celu uzyskania najlepszego efektu i że
ludność miejscowości jako całość skorzysta;
• aktywnie współpracuje z oficjalnymi programami, inwestuje własne zaangażowanie
wolontarystyczne i dostosowuje swoje organizacje lub podejmuje własne inicjatywy w
celu zwiększenia wartości dobra wspólnego;
• czuje się właścicielem tego, co osiąga się dzięki programom rozwoju, a tym samym je
chroni i wzmacnia.

Włączając osoby indywidualne i grupy
Sektor wspólnotowy i ludność lokalna
Sektor obywatelski
•grupy
•organizacje
•inicjatywy
dostarczają usług
polepszają społeczny
kontakt
artykułują potrzeby
wzbudzają energię
rozpowszechniają informacje

są świadomi
korzystają
pomagają
kierują
inicjują

Mieszkańcy gminy

Pojęcie partycypacji
• Dotyczy wielu typów uczestnictwa obywateli w życiu zbiorowym
• w mechanizmach demokracji wyborczej,
• we współzarządzaniu przedsiębiorstwem
• w rozwiązywaniu problemów wspólnie z samorządem lokalnym

• może oznaczać
• współdecydowanie,
• uczestnictwo w konsultacjach
• grupach eksperckich itp.

• Obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia publicznego,
• od problematyki zagospodarowania przestrzeni
• poprzez edukację
• aż po gospodarkę.

Pojęcie partycypacji ma wiele wykładni teoretycznych
• autorzy używają przynajmniej kilku przymiotników dookreślających - społeczna,
obywatelska, publiczna - o nie do końca ukształtowały się konkretne znaczenia
• partycypacja publiczna - Instytut Spraw Publicznych
• partycypacja społeczna - środowisko profesora Jerzego Hausnera
• partycypacja społeczna i obywatelska (zamiennie) - Dagmir Długosz i Jan Jakub
Wygnański
• partycypacja społeczna –
• Jacek Kwiatkowski - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szereg przewodników wyjaśniających zasady partycypacji stosuje wspomniane przymiotniki
zamiennie3.

W literaturze anglosaskiej
• USA - partycypacji obywateli (citizen participation) - Sherry R. Arnstein
• Wielka Brytania, Irlandia (zarządzanie partycypacyjne)
• w publikacjach promujących uczestnictwo obywateli w życiu publicznym
partycypacja wspólnotowa/ w społeczności lokalnej (community participation)
zaangażowanie wspólnotowe (community involvement)
• w literaturze naukowej – w odniesieniu do udziału obywateli w mechanizmach zarządzania
publicznego, rozwiązywania problemów publicznych
partycypacji publicznej (publicparticipation)
• także - partycypacja obywatelska (civic participation).

• OECD/ i m.in. Kanada - partycypacja publiczna
• zarządzania partycypacyjne –
• „partycypacyjne” odnosi się do mechanizmów zarządzania publicznego, rozumianego jako
„system wartości, polityk publicznych i instytucji, za pośrednictwem których społeczeństwo
zarządza swoimi sprawami ekonomicznymi oraz społecznymi poprzez interakcje w ramach
państwa, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego”8.

LEADER+
• to z jednej strony pula środków przeznaczonych na rozwój wsi,
• z drugiej specyficzne podejście
• integrujące
• otwarte na partycypację
• nadające
podmiotowość społecznościom lokalnym.

Nazwa pochodzi z języka francuskiego
• Liaison
• Entre
• Actions
• de Development
• de l’Econiomie
• Rurale

powiązania
pomiędzy
działaniami
na rzecz rozwoju
gospodarczego
obszarów wiejskich

Podstawowe cechy metody LEADER
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji
strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego,
spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca
różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym
uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i
gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

Co to jest RLKS (CLLD)?
• Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD)
oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie
finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013. Jest instrumentem,
który perspektywie finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie
metody LEADER także w ramach polityki spójności

Komisja Europejska formułuje następujące
zasady CLLD
które są w znacznym stopniu powtórzeniem zasad zidentyfikowanych jako kluczowe
przy ewaluacji podejścia Leader:
• działania kierowane do konkretnego obszaru (a nie do poszczególnych sektorów
czy indywidualnych beneficjentów), zdefiniowanego na poziomie
subregionalnym,
• stworzenie lokalnego partnerstwa (lokalnej grupy działania) obejmującego
przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i społecznego, w którym ani
sektor publiczny, ani żadna grupa interesu nie będą dysponowały więcej niż 49%
głosów przy podejmowaniu decyzji,
• przygotowanie zintegrowanej i wielosektorowej strategii rozwoju dla danego
obszaru,
• uwzględnienie lokalnych potrzeb i potencjału, a także takich elementów
jak innowacja (w kontekście lokalnym),sieciowanie i współpraca między
obszarami.

Komisja Europejska stworzyła możliwość,
aby strategia opracowana przez lokalne
partnerstwo mogła być finansowana z więcej niż
jednego funduszu.
Oznaczać to może:
• powstanie, obok partnerstw wiejskich, także partnerstw miejskich,
które będą łączyły w jednej strategii (a nawet w ramach jednego
projektu) środki na rozwój regionalny (np. rozwój przedsiębiorczości) z
działaniami aktywizująco-szkoleniowymi finansowanymi przez EFS;
• powstanie partnerstw łączących część lub całość obszaru miejskiego z
otaczającymi go terenami wiejskimi (ewentualnie także zależnymi od
rybactwa);
• korzystanie przez istniejące Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy
Rybackie ze środków EFRR i EFS dla sfinansowania części działań
przewidzianych w strategiach

Sytuacja Trzeciego Sektora

The Third Sector as a Renewable Resource for Europe
• This book provides a critical account of the third sector and its future in Europe.
• offers an original conceptualization of the third sector in its European manifestations
alongside an overview of its major contours, including its structure, sources of
support, and recent trends.
• assesses the impact of this sector in Europe which considers its contributions to
European economic development, citizen well-being and human development.
• The Third Sector as a Renewable Resource for Europe presents the findings of the
Third Sector Impact (TSI) project
• funded by the European Union’s Seventh Framework Program (FP7).

• It recognises that in a time of social and economic distress, as well as enormous
pressures on governmental budgets, the third sector and volunteering represent a
unique ‘renewable resource’ for social and economic problem-solving and civic
engagement in Europe
https://www.springer.com/gp/book/9783319714721

Estimation of Service and Expressive Shares of the
Workforce
• Service, services – pojawi się 220 razy (219)
• Lester M. Salamon, Wojciech Sokolowski w części, określającej „The Size and
Composition of the European Third Sector” w drugim załączniku książki:
Methodology for Estimating the Size of the Third Sector in Europe, dokonują
Oszacowania usług i ekspresyjnych udziałów siły roboczej (Estimation of
Service and Expressive Shares of the Workforce ss. 76-85)

Sektor ukryty na otoczeniu
• Trzeci sektor staje się nośnikiem szalenie zróżnicowanego zestawu
wartości ideologicznych
• wyrazem wolności jednostki,
• buforem przeciwko władzy państwowej,
• narzędziem obywatelskiej promocji postępowych polityk,
• partnerem rządu w dostarczaniu potrzebnych usług
• wygodną wymówka dla cięć budżetów rządowych.

TSE w Systemie Rachunków Narodowych (SNA)
• Instytucje które ten typ rachunku realizują

• zajmują się gromadzeniem statystyk ekonomicznych na arenie międzynarodowej
• ustalają standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczące badań siły roboczej, ustalają dane
dotyczące zatrudnienia i pracy.

• Chociaż na temat instytucji trzeciego sektora gromadzone są znaczne dane, takie organizacje od
dawna są w dużej mierze niewidoczne w istniejących oficjalnych systemach statystycznych.
• Dzieje się tak, ponieważ koncepcje używane do organizowania tych danych statystycznych do
niedawna nie uznawały nawet instytucji non-profit, nie mówiąc już o innych potencjalnych
instytucjach trzeciego sektora, za klasę, wokół której dane powinny być raportowane.
• Raczej w Systemie Rachunków Narodowych instytucje te są przypisywane do sektorów korporacji,
instytucji rządowych lub „instytucji non-profit obsługujących gospodarstwa domowe” w zależności
od tego, czy
• (a) produkują towary lub usługi na sprzedaż na rynku,
• (b) są kontrolowane przez rząd
• c) są w całości lub w większości finansowane ze składek gospodarstw domowych na cele charytatywne.

• Ponieważ wiele potencjalnych instytucji trzeciego sektora, takich jak organizacje pozarządowe
prowadzące instytucje, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i przedsiębiorstwa
społeczne, wytwarzają towary i usługi, które są często kupowane na rynku lub na podstawie
kontraktów rządowych (np. opieka zdrowotna, edukacja, opieka dzienna),
są one przydzielane do sektor biznesu w krajowej statystyce gospodarczej, gdzie tracą tożsamość
podmiotów trzeciego sektora.

Wolontariat w Systemie Rachunków Narodowych (SNA)
• W przypadku wolontariatu sytuacja jest jeszcze bardziej problematyczna.
• Chociaż SNA przewiduje uwzględnianie w podstawowych statystykach ekonomicznych
wolontariatu realizowanego przez organizacje, ocenia, że praca wolontariacka ponoszona
jest przez pracodawców po rzeczywistych kosztach, które z praktycznego punktu widzenia
wynoszą zero.
• wolontariat bezpośredni, czyli realizowany bezpośrednio na rzecz innych osób lub
gospodarstw domowych nierodzinnych

• w tym przypadku wartość tego wolontariatu liczy się tylko wtedy, gdy prowadzi do wytworzenia dóbr,
które można wycenić po cenie rynkowej porównywalnych produktów.
• Jednak bezpośredni wolontariat, który wytwarza usługi, jest traktowany jako „produkcja w gospodarstwie
domowym na własny użytek” i w konsekwencji jest uważany za „poza granicami produkcji w gospodarce”,
a zatem w ogóle nie jest liczony.

• Chociaż dość solidne badania ankietowe dotyczące siły roboczej są regularnie
przeprowadzane praktycznie we wszystkich krajach, historycznie nie pytano o pracę
wolontariacką
• ankiety dotyczące wykorzystania czasu (TUS) - proszą o oba rodzaje wolontariatu
zdefiniowane zgodnie z konceptualizacją SNA opisaną powyżej. Do tej pory około 65 krajów
wdrożyło TUS. Problem polega na tym, że wyniki są często raportowane na tak wysokim
poziomie agregacji, że wolontariat nie jest widoczny w raportowaniu.

Kłopoty z tożsamością trzeciego sektora
• W Niemczech i Austrii, termin „organizacja non-profit (NPO)” jest powszechny,
pojęcie „społeczeństwa obywatelskiego” również zyskało na popularności (jednak
wartości łączone z nimi są często kontestowane Chambers i Kopstein 2001; Heins
2002; Teune 2008).
• termin „społeczeństwa obywatelskiego” choć jest stosowany zwykle nie obejmuje
organizacji non-profit świadczących usługi.

• granice między społeczeństwem obywatelskim a sektorem NPO są często zacierane,
• terminy „społeczeństwo obywatelskie”, „trzeci sektor” i „sektor NPO” są często używane jako
synonimy (Simsa 2013),
• podczas gdy badania pod nazwą społeczeństwo obywatelskie często ograniczają się do odniesień
do organizacji non-profit.

• termin „przedsiębiorcy społeczni” – zyskał w ostatnich latach na znaczeniu - oznacza
innowacyjne podejście do głównie problemów społecznych, z dużą orientacją
rynkową, niekoniecznie non-profit, niekoniecznie z elementami wolontariatu i gdzie
korzyści finansowe mogą być co najmniej tak samo ważne jak misja społeczna .
• Spółdzielnie i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, ponieważ mogą rozdzielać
zyski, nie byłyby objęte pojęciem trzeciego sektora w Austrii lub Niemczech, chociaż
instytucje te istnieją jako część sektora komercyjnego.

Czym zajmuje się sektor w UE?

Organizacje sektora TSE są ważne nie tylko pod względem
ekonomicznym, ale także społecznie, politycznie i kulturowo.
Rzeczywiście, podmioty trzeciego sektora pełnią wiele funkcji
społecznych.
• są usługodawcami, dostarczając znaczną część takich usług, jak opieka
zdrowotna, edukacja, ochrona środowiska, pomoc w przypadku katastrof
czy promocja rozwoju gospodarczego
• działają jako orędownicy polityki, promotorzy poczucia wspólnoty, strażnicy
kluczowej wartości podkreślającej wagę indywidualnej inicjatywy dla dobra
wspólnego oraz jako narzędzia wyrażania wielu interesów i wartości – czy
to religijne, etniczne, społeczne, kulturowe, rasowe, zawodowe lub
związane z płcią (Salamon 2014a, b).

Aby uzyskać pewien wgląd w działania i funkcje, które wykonuje
europejski sektor TSE, podzielono działania sektora TSE na trzy
główne funkcje:

N=29.1 million FTE workers
The Size and Composition of the European
Third Sector
Wielkość i skład europejskiego trzeciego
sektora

• usługowe - obejmuje działania w zakresie edukacji, usług społecznych,
zdrowia opieki i mieszkalnictwa oraz rozwoju społeczności, działania
wolontariackie (z definicji rozumiane jako pomoc innym gospodarstwom
domowym
• ekspresyjne - obejmuje działalność w zakresie kultury i rekreacji,
organizacje członkowskie – w tym związki zawodowe – organizacje
biznesowe i zawodowe, organizacje ekologiczne i zgromadzenia
wyznaniowe
• Inne - działalność fundacji charytatywnych, organizacji międzynarodowych,
a także działalność gdzie indziej niesklasyfikowaną

Struktura przychodów/Revenue Structure

Excluding direct volunteer action

Struktura przychodów europejskiego sektora
TSE w 29 krajach, 2014 r.

• Struktura dochodów sektora społeczeństwa
obywatelskiego znacznie różni się od tego, w co
wierzy wielu obserwatorów.
• Chociaż darowizny na cele charytatywne
przyciągają największą uwagę opinii publicznej i
mediów, okazuje się, że mają one stosunkowo
niewielki udział w przychodach sektora TSE.
• wzięte razem, darowizny na cele charytatywne
– od osób fizycznych, fundacji i korporacji –
stanowią średnio tylko około 9 procent
całkowitych przychodów sektora TSE w Europie.
• Natomiast dochody z opłat prywatnych, które
obejmują prywatne płatności za towary i usługi,
składki członkowskie i dochody z inwestycji,
stanowią średnio 54 procent dochodów.
• Wreszcie wsparcie rządowe, które obejmuje
granty, kontrakty i zwroty kosztów usług
świadczonych uprawnionym podmiotom
prywatnym w takich dziedzinach jak opieka
zdrowotna czy edukacja, stanowi około 37
procent przychodów sektora.

This Project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 Research and Innovation
Programme under grant agreement n. 952357.
This presentation reflects only the author’s view. The
Research Executive Agency is not responsible for any
use that may be made of the information it contains.

E-Health - SHAPING THE ACCESSIBILITY
Basic role of people with disabilities and their
non-governmental organizations

Population assessing their health below the good mark by voivodships
in 2014 ( %)

bad and very bad
so-so

Raport: Health status of the Polish population in 2019 based on the results of the European Health Survey - EHIS 2019
Study: Health status of the Polish population in 2019 based on the results of the European Health Survey – EHIS 2019).
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2019-r-,26,1.html (last access:
21.06.2021)

Disability (legal or biological) in Poland – 2019

• 13% (2014 – 12.9)
• women
• men

- 12,9% (2014 - 12,8%)
- 13,1% (2014 - 13,0%)
Lublin region - approx. 3% more

Study: Health status of the Polish population in 2019 based on the results of the European Health Survey - EHIS 2019
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2019-r-,26,1.html (last accessed:
21/06/2021)

Accessibility in Poland (including digital and online)
• The Act on Providing Accessibility to Persons with Special Needs is to ensure an effective
mechanism for implementing the
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities .
• Act focuses on legal and administrative aspects
• its main beneficiary (also financial) is government and local government administration and
institutions performing public tasks

people with disabilities, their NGOs once again are not directly included as entities implementing
systemic solutions (apart from public and business institutions) – lack of social agency

The Act on Providing Accessibility to People with Special Needs (Art. 5 ust. 2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Governmental justification of these Act
negative assessment of the social capital
• the proposer of the legislative initiative draws enigmatic attention to the
„low quality of social capital”

in the context of
„... the legislative solutions adopted so far, in particular the practice of their application”

• no indication of real measures and mechanisms that could increase this quality of social capital

The Act on Providing Accessibility to People with Special Needs (Art. 5 ust. 2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

E-Health is just now non-accessible for groups of people with
special needs (NGOs)
• Lack of self-help groups
• no support in the health care system (after the reform of 1999)

• Small number of NGOs (organizations of people with disabilities as well as patient and
health organizations)
• poor cooperation of local government administration with NGOs
Marginal treatment of NGOs in Statutes:
•
•
•
•

National Program AVAILABILITY PLUS (2018)
Accessibility Acts for People with Special Needs (2019) and few others Acts
National Action Strategy for Disabled People 2021-2030 (2020)
Healthy Future. Strategic framework for the development of the health care system for 20212027, with a perspective until 2030 (Draft in public consultation – 25-06-2021)

Goals and areas of cooperation at the national level of the Ministry
of Health with patient NGOs
The Ministry of Health, through the Department of Social Dialogue, coordinates cooperation with NGOs
NGOs play the consultative role and the advocacy role of people with disabilities, patients and their NGOs
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care
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promotion
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Patient acceptance /
skepticism

Position of patient
organizations

Communication
technologies

Consumerization and
individualization

We need partnerships
• Top-down perspective
emphasis on

• Bottom up perspective
emphasis on

• political decisions of civil servants
• examination of legal and political
mechanisms of shaping preferences and
restrictions
• behavior of lower-level administration and
interested groups implementing the program

just now we have
National Accessibility Partnership

(initiated by the Government)

• identifying the structure of actors providing
goods and services at the local level
• identifying goals, strategies, methods of
implementing programs and contacts between
actors
(not only the analysis at the local level, but also
higher)

a bottom-up proposal
• Lublin Partnership for Accessibility
(initiated by the Lublin NGOs)

Strengthening NGOs (e.g. advocacy) in terms of accessibility (also
in the field of E-Health)
• Researching the needs of NGOs operating in the area of health and disability in terms of accessibility
(Questionnaire survey 141 NGOs June-July 2020)
• Project „Lublin Accessibility Leaders at Start”
• manageded by (June 2021 – May 2023):
• Lublin Forum of the Organizations for the Disabled People – Voivodeship Seym (63 NGOs)
• Union of Associations of the Forum of Lublin Non-Governmental Organizations (45 NGOs)
• the preceding project manager by LFOON & FLOP:
"Lubelski Guarantees for Start - monitoring of public administration units in the Lubelskie Voivodeship in terms of
adaptation to the provisions of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (May 2017 - January 2019)

• Initiating the „Lublin Accessibility Partnership” (2021-06-24)

Researching the needs of NGOs on accessibility issues
• Purpose of the research (June-July 2020): assessment of the needs of nongovernmental organizations in terms of the implementation of regulations on
accessibility for people with special needs (people with disabilities, seniors,
pregnant women, young children).
• Self-assessment of the level of knowledge of the rules on accessibility at a worse
than good and very good level is as follows for the following areas:
• social and public - 61%
• architectural - 68.1%
• digital - 77.2%
• communication - 78.7

Would you be interested in joining:
0%

20%

40%

60%

80%

100%
3,5%

National
Accessibility
Partnership
Yes + rather yes

No + probably not

51,8%

16,3%

61,0%
Hard to say

18,4%

28,4%

20,6%

We are already part of this partnership

„Lublin Accessibility Partnership”
(Initiating the 2021-06-24)
• Mission: three-sector cooperation (Government-Business-Third Sector Partnership) for
the accessibility of social, digital and electronic
space for people with special needs
The initiators
(including e-Health)
• Initiative group:
• Lublin Forum of the Organizations for the Disabled People – Voivodeship Seym

Organizing committee

• Union of Associations of the Forum of Lublin Non-Governmental Organizations - the largest regional
federation of NGOs in the Lublin region
• Lublin Medicine – Medical & Wellness Cluster is a cooperation platform among higher education
institutions, research centers, healthcare entities, entrepreneurs, institutions for collaboration and
local authorities (established in January 2014)
• City of Lublin
• Marshal Office of the Lubelskie Voivodeship in Lublin - Council of Public Benefit Activities

Realizowanie zasady dobra wspólnego, pomocniczości,
solidarności
• Strategie, programy, projekty, jeśli mają realizować zasady dobra wspólnego,
pomocniczości, solidarności oraz dialogu społecznego i obywatelskiego
powinny być budowane na podmiotowości osoby (obywatela) i wspólnot
(zwłaszcza rodziny) w całym procesie: od diagnozowania problemów
społecznych, tworzenia tych dokumentów, zarządzania ich wdrażania aż po
ewaluację.
• W takich sytuacjach personel strategii, programu, projektu
•
•
•
•

pełni rolę pomocniczą,
wspiera jego beneficjentów,
dba o operacyjną stronę programu,
o jego komplementarność z rozwiązaniami systemowymi na poziomie społeczności
lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

• To ostatnie dzieje się adekwatnie do kompetencji, które posiada i które na
niego nakładają obowiązki służbowe.

