
"Umiejętności i kwalifikacje 
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porównawczym do środowisk 
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Źródło: Herbst, Polska wieś 2018; 





Liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców 
w podziale na miasto i wieś 



Źródło: Herbst, Polska wieś 2018; 



Typowe cechy wiejskich i miejskich NGO’s
• Typowe organizacje to stowarzyszenia lub 

kluby sportowe 
• Główny obszar ich działań to sport oraz 

kultura i sztuka 
• Działają przede wszystkim w skali lokalnej 

– w sąsiedztwie, gminie lub powiecie 
• Najczęściej działają w oparciu o pracę 

społeczną 
• Problemy braku osób gotowych do 

bezinteresownego zaangażowania są 
dotkliwsze niż gdziekolwiek indziej 

• Składy zarządów nie zmieniają się, często 
od momentu powstania organizacji 

• Mają najmniejsze budżety – przeciętnie 
25 tys. zł rocznie 

• Najczęściej korzystają ze źródeł 
samorządowych

• Kierują się takimi wartościami jak 
uczciwość, troska o dobro wspólne i 
zaufanie

• Mają najdłuższy staż działania –
przeciętnie 13 lat 

• Najczęściej działają na skalę regionu 
• Częściej niż inne organizacje zajmują 

się pomocą społeczną 
• Mają ponadprzeciętne przychody: dla 

połowy to co najmniej 40 tys. zł 
rocznie, ale częściej niż inne 
organizacje narzekają na problemy 
związane z pozyskaniem funduszy 

• Częściej niż inne organizacje 
pozyskują pieniądze z 1% podatku 

• Współpracują z największą liczbą 
wolontariuszy 

• Są najmniej zainteresowane 
szkoleniem się 

• Cechuje je największy pesymizm –
najgorzej oceniają warunki działania 
w poprzednim roku, a większość 
problemów odczuwają dotkliwiej niż 
inne organizacje

Źródło: Kondycja organizacji pozarządowych 2018, raport Klon-Jawor
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Typowe motywy angażowania się działalność NGO’s na 
wsi i w mieście 

• Towarzyskie
• W odwołaniu do 

wartości (tradycja, 
kontynuacja, religia, 
lokalizm) 

• Samorealizacja
• Odpłata
• Altruizm  

• Samorealizacja
• W odwołaniu do 

wartości (ochrona 
środowiska, lokalizm)  

• Altruizm 
• Towarzyskie 
• Odpłata 

Źródło: Goszczyński, Knieć 2016; Knieć, Jarzębska 2011; Lubrańska 2017  
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Kwalifikacje nabywane w organizacjach 
pozarządowych – typologia 

Kompetencje z NGO

Społeczne

Współpraca
Wyuczony altruizm

Kreatywność  
Towarzyskość 

Planowanie pracy
Komunikacja  

Empatia

Obywatelskie 

Odpowiedzialność 

Wiedza

Przywództwo 

Indywidualne

Zaradność
Aktywność 

Gotowość na zmiany
Samodzielność 
Wiara w siebie 

Rozwiązywanie problemów  

Zawodowe 

Zarządzanie organizacją
Zarządzanie ludźmi

Animacja i aktywizacja
Finanse 

IT 

Źródło: IBE 2015; Kulig-Moskwa, 2013 



Kompetencje przyszłości to te 
nabywane poprzez aktywność 

społeczną!
• Asertywność
• Zdolność współodczuwania 
• Zaufanie
• Edukacja, w której fundamentem są 

umiejętności, a nie wiedza. 
• Umiejętności: praca w grupie, zdolność do 

obrony własnych pomysłów, troska o innych 

Iwona Hofman, Kongres Obywatelski 2016, 
Jack Ma, założyciel serwisu Ali Express, World Economic Forum, Davos 2018 



Kompetencje miękkie nabywane w NGO’s – ujęcie 
porównawcze wieś-miasto

Źródło: Kulig-Moskwa 2013; Knieć 2018  
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Typowe kwalifikacje nabywane w 
typowych organizacjach wiejskich 

• OSP: pożarnicze, ratownicze, dyscyplina i 
rygor, 

• KGW: kulinarne, rękodzielnicze, animacyjne, 
kulturalno-oświatowe, 

• LGD: współpraca, negocjacje, mediacje, 
procedury administracyjne, liderowanie 



Typowe kwalifikacje nabywane w 
typowych organizacjach miejskich  

• Ruchy miejskie: kwalifikacje polityczne, 
administracyjne (prawo lokalne), mediacyjne, 
organizacyjne i informacyjne, PR, 

• Ruchy ekologiczne: samoorganizacja, 
współpraca, informacyjne, PR, logistyczne, 
sozoekologiczne

• Ruchy hobbystyczne: organizacyjne, 
partnerstwo i współpraca, specjalistyczna 
wiedza 



Możliwości wykorzystania kwalifikacji 
nabywanych w organizacjach 

pozarządowych 
• Samorząd terytorialny i administracja lokalna i regionalna 
• Służby ratownicze i wojska OT 
• Animacja lokalna i aktywizacja lokalna 
• Subsydiarność i pomocniczość – konsultacje społeczne na 

bazie specjalistycznej wiedzy 
• Dla edukacji ogólnej: zdolność do samodzielnego działania 

oraz do współpracy w zespole, a także świadomość własnej 
tożsamości oraz podejmowania odpowiedzialności.

• Dla edukacji w kierunku wartości wyższych: rozpoznawanie 
i ocena ważnych kwestii etycznych, społecznych, 
zawodowych oraz poczucie odpowiedzialności za nie.

Źródło: Kształtowanie kompetencji społecznych i obuwatelskich przez organizacje 
pozarządowe, 2015; Sitek 2019; Hofman 2016 



Dziękuję za uwagę! 

kniec@umk.pl


