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1. NIE BÊDZIE WSTÊPU, ALE...
Na pocz¹tek wyjaœnienie. Celem tego opracowania jest u³atwienie zainteresowanym uporz¹dkowania zagadnieñ zwi¹zanych z problematyk¹ spo³eczn¹. Nie jest to w ¿adnym razie
traktat ani poradnik. Zawar³em tu wszystko to, co moim zdaniem warto wiedzieæ by lepiej
zrozumieæ tê dziedzinê.
Problematyka ta w wielu krajach œwiata jest przedmiotem regularnych badañ naukowych i jest wyk³adana na uniwersytetach jako samodzielna dyscyplina. Dzieje siê tak dlatego, ¿e dzia³alnoœæ organizacji spo³ecznych jest warunkiem istnienia spo³eczeñstwa demokratycznego, a ponadto jest w ni¹ zaanga¿owane ludzkie serce i spo³eczne fundusze. Trzeba zatem dzia³aæ skutecznie i efektywnie, ¿eby tego bezcennego maj¹tku nie roztrwoniæ. To
zaœ oznacza, ¿e trzeba siê równie¿ tego nauczyæ. Piszê “równie¿” bo wiadomo, ¿e nic nie zast¹pi oddania i poœwiêcenia, które sk³ania ludzi do s³u¿enia innym, takim ludziom wiedza
tylko pomaga.

2. GARŒÆ U¯YTECZNYCH DEFINICJI
Coraz czêœciej u¿ywa siê w naszym kraju terminu organizacja pozarz¹dowa. Sk¹d ta nazwa
i co oznacza? Jest to t³umaczenie angielskiego zwrotu nongovernmental organisation – NGO,
u¿ywanego najczêœciej przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych oraz inne instytucje miêdzynarodowe. Czasem s³yszy siê te¿ okreœlenie organizacja typu nonprofit. I tym razem mamy do czynienia z terminem angielskim tyle tylko, ¿e w oryginalnym brzmieniu. Najproœciej
mówi¹c oznacza on, ¿e organizacja nie jest nastawiona na osi¹ganie zysku (profit), ale na zaspokajanie jakichœ potrzeb. To nie znaczy jednak, ¿e organizacja nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej. Mo¿e, tyle tylko, ¿e dochody nie s¹ dzielone pomiêdzy osoby pracuj¹ce
czy ochotników, ale s¹ przeznaczane na dalsz¹ dzia³alnoœæ.
Istnieje równie¿ okreœlenie organizacja spo³eczna, które w jêzyku polskim jest obecne od wielu lat i choæ nie dla wszystkich znaczy to samo, to jednak nie powinno byæ z definicji odrzucane.
Trudno przewidzieæ, która z nazw oka¿e siê najpopularniejsza. Ostatnio obserwuje
siê, ¿e organizacje i instytucje krajowe, które maj¹ ró¿ne kontakty z Zachodem doœæ powszechnie u¿ywaj¹ dwóch pierwszych okreœleñ. Ja bêdê stosowa³ termin organizacja pozarz¹dowa.

3. I TERAZ JU¯ DO DZIE£A – CO TO JEST TRZECI SEKTOR?
W poprawnie zorganizowanym spo³eczeñstwie mo¿na wyró¿niæ trzy obszary (sektory) dzia³ania ludzi i instytucji. Pierwszy z nich to produkcja, handel i us³ugi. U¿ywaj¹c kolejnego angielskiego s³owa powiedzielibyœmy, ¿e jest to biznes – czyli dzia³alnoœæ prowadzona dla zysku. Drugi obszar to ten, w którym siê rz¹dzi, podejmuje decyzje i administruje, zarówno na
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poziomie pañstwa czy gminy, jak i zwyk³ego urzêdu. Jest to tzw. obszar dzia³alnoœci publicznej. I wreszcie trzeci obszar to dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych. Tu siê dzia³a dla
innych, dla wszystkich i dla siebie, a zyskiem jest satysfakcja.
W naszych rozwa¿aniach najwa¿niejszy jest ten ostatni sektor, czyli spo³eczny, który
identyfikowany jest jako trzeci sektor. I choæ w zasadzie nie u¿ywa siê okreœleñ pierwszy i
drugi sektor, to termin trzeci sektor przyj¹³ siê i jest stosowany zarówno przez teoretyków jak
i dzia³aczy. Wa¿ne jest to, ¿e o istnieniu trzeciego sektora mo¿na mówiæ dopiero wtedy, gdy
podejmuj¹ce dzia³alnoœæ organizacje pozarz¹dowe maj¹ œwiadomoœæ udzia³u we wspólnej
misji na rzecz podnoszenia jakoœci ¿ycie poszczególnych ludzi i spo³eczeñstwa jako ca³oœci.
Stosowanie tego terminu w odniesieniu do Polski jest byæ mo¿e przedwczesne, jednak nale¿a³oby sobie ¿yczyæ by ta sytuacja nie potrwa³a zbyt d³ugo.
Zastanówmy siê teraz jakie s¹ funkcje poszczególnych sektorów oraz ich wzajemne
relacje. Pozwoli nam to na wyeksponowanie roli trzeciego sektora. I tak, biznes kieruj¹cy siê
w swoim dzia³aniu rachunkiem ekonomicznym (maksymalizacj¹ zysku i minimalizacj¹ nak³adu) produkuje dobra i tworzy podstawy materialne spo³eczeñstwa. Sektor publiczny,
dzia³aj¹c w oparciu o przepisy prawa dba o w³aœciwe funkcjonowanie pañstwa i jego struktur oraz ró¿nego rodzaju instytucji. Trzeci sektor natomiast ma do spe³nienia dwie wa¿ne
funkcje. Po pierwsze, stwarza mo¿liwoœæ twórczej i po¿ytecznej dzia³alnoœci na rzecz poszczególnych osób lub ogó³u spo³eczeñstwa. Po drugie, dzia³alnoœæ ta mo¿e i powinna sprawiaæ, ¿e ludzie bêd¹ czuli, ¿e stanowi¹ wspólnotê – czy to jako naród, czy jako mieszkañcy
gminy, czy te¿ jako grupa s¹siadów. To zadanie trzeciego sektora jest szalenie wa¿ne w naszym kraju, gdzie wieloletnie rz¹dy komunistyczne nie zabi³y wprawdzie ducha narodu, ale
ca³kowicie zniszczy³y tzw. wspólnoty lokalne, dziêki którym tam gdzie ¿yjemy czujemy siê
bezpiecznie i u siebie.
Trzeci sektor nie by³by w stanie spe³niaæ swoich funkcji, gdyby nie pomoc pozosta³ych sektorów. Mówi¹c najproœciej: biznes dostarcza œrodki na finansowanie dzia³alnoœci organizacji
pozarz¹dowych a sektor publiczny zapewnia prawne i organizacyjne mo¿liwoœci dzia³ania,
a wiêc dba na przyk³ad o to, aby organizacje spo³eczne mog³y legalnie prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ, czy te¿ stwarza im mo¿liwoœci zwolnieñ podatkowych.
Podsumowuj¹c: w zorganizowanym spo³eczeñstwie daj¹ siê wydzieliæ trzy sektory:
- biznes, funkcjonuj¹cy w oparciu o rynek i jego prawa gdzie kluczowym s³owem jest
zysk,
- sektor publiczny, który tworzy i dzia³a w oparciu o prawo i mo¿e byæ uto¿samia
ny z tym co nazywamy pañstwem,
- trzeci sektor, którego wyznacznikiem s¹ realizowane wartoœci, a który jednoznacz
nie spaja spo³eczeñstwo i sprzyja tworzeniu wspólnoty.
Skoro wiemy ju¿ czym jest trzeci sektor byæ mo¿e warto zastanowiæ siê czym nie jest. Otó¿
na pewno nie jest czymœ, co mog³oby przypominaæ zwi¹zek organizacji. Nie jest to tak¿e
sztucznie stworzona struktura w³adzy. I wreszcie nie jest to zorganizowana przeciwwaga dla
innych sektorów.
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4. TAJEMNICZY SKRÓT – NGO
Choæ nie jest on tak tajemniczy, bo rozszyfrowany (nongovernmental organisation, czyli organizacja pozarz¹dowa), to warto jednak okreœliæ jakiego typu organizacje obejmuje ten termin.
Problem ten ma dla wielu osób wymiar czysto praktyczny, poniewa¿ chcia³yby one wiedzieæ
czy ich organizacja jest NGO czy te¿ nie. Mówiæ najproœciej, je¿eli nie jest ona elementem oficjalnej struktury w³adzy pañstwowej lub samorz¹dowej, je¿eli jej dzia³anie nie jest nastawione na osi¹ganie zysków, ale na dzia³alnoœæ spo³eczn¹, to z du¿ym prawdopodobieñstwem
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to NGO.
Chcia³bym jednak powiedzieæ kilka s³ów o ró¿nych typach organizacji pozarz¹dowych wydzielonych ze wzglêdu na profil dzia³alnoœci:
- organizacje samopomocy – ich specyfika sprowadza siê do tego, ¿e dzia³aj¹ na rzecz
swoich cz³onków,
przyk³ad: organizacja emerytów firmy X w miejscowoœci Y
- organizacje opiekuñcze – te zaœ œwiadcz¹ us³ugi dla wszystkich, którzy tego potrze
buj¹ lub tylko dla pewnych kategorii osób,
przyk³ad: organizacja opieki nad dzieæmi g³uchymi,
- organizacje przedstawicielskie – na ogó³ reprezentuj¹ interesy jakiejœ spo³ecznoœci,
przyk³ad: spo³eczny komitet mieszkañców,
- organizacje mniejszoœci – reprezentuj¹ce interesy grup mniejszoœci na przyk³ad re
ligijnych, wyznaniowych, narodowoœciowych itp.,
- organizacje tworzone ad hoc – powstaj¹ dla przeprowadzenia okreœlonej akcji,
- organizacje hobbystyczno-rekreacyjne – grupy osób zainteresowanych okreœlon¹
sfer¹ dzia³alnoœci,
przyk³ad: organizacja filatelistyczna,
- organizacje zadaniowe – czêsto wykonuj¹ pewne funkcje zlecone przez w³adze,
przyk³ad: organizacja zajmuj¹ca siê ochron¹ parku
- organizacje “tradycyjne” – o szerokiej formule dzia³alnoœci jak i osób, na rzecz któ
rych dzia³aj¹

5. DLACZEGO ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE S¥ WA¯NE?
Dlatego, ¿e bez nich nie ma normalnego spo³eczeñstwa i demokracji. Stwarzaj¹ ona ramy organizacyjne dla dzia³añ powodowanych odruchem serca (pozwalaj¹ nam czuæ siê ludŸmi)
oraz dla naszej aktywnoœci obywatelskiej (pozwalaj¹ nam czuæ siê obywatelami). W sytuacji
gdy udzia³ w sprawowaniu w³adzy przez du¿e “w” jest fikcj¹, dzia³alnoœæ w organizacjach
pozarz¹dowych pozwala cz³onkom spo³eczeñstwa spe³niaæ ich funkcje obywatelskie, wp³ywaæ na zmianê rzeczywistoœci i sprawowaæ kontrolê.
W Stanach Zjednoczonych ¿aden wa¿ny problem spo³eczny nie mo¿e byæ rozwi¹zany bez udzia³u trzeciego sektora. Co wiêcej, to w³aœnie organizacje pozarz¹dowe sprawi³y, ¿e
niektóre problemy spo³eczne sta³y siê “widoczne i g³oœne”, co z kolei zmusi³o w³adze do ich
rozwi¹zania lub choæby zajêcia stanowiska. Czasami si³a organizacji pozarz¹dowych polega
na tym, ¿e mówi¹ o problemach, o których inni wol¹ milczeæ. Mo¿na powiedzieæ tak: im wiê-
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cej demokracji, tym wiêksza potrzeba istnienia ruchu organizacji pozarz¹dowych.
Uczeni wiele zastanawiali siê jak krótko opisaæ funkcje organizacji pozarz¹dowych
w demokratycznym pañstwie. Napisano wiele na ten temat, ale my weŸmy z tego tylko to,
co chyba najciekawsze i inspiruj¹ce.
Dominuj¹ce s¹ dwa podejœcia do tego problemu. S¹ tacy, którzy przekonuj¹ nas, ¿e
organizacje pozarz¹dowe to nic innego jak efekt niewydolnoœci pañstwa i rynku w zakresie
zaspokajania potrzeb spo³ecznych. Dodaj¹ oni równie¿, ¿e jest to sposób na minimalizowanie kosztów tego procesu. Chwa³a organizacji polega na tym, ¿e robi¹ to tanio i znacznie lepiej.
S¹ te¿ i tacy, którzy udowadniaj¹, ¿e organizacje pozarz¹dowe pe³ni¹ chyba nawet
wa¿niejsz¹ rolê. Ich zdaniem organizacje s¹ buforem albo te¿ mo¿e lepiej poduszk¹ powietrzn¹ pomiêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem. Rozwi¹zuj¹ one bowiem trudne problemy
spo³eczne, zmniejszaj¹ napiêcia i sytuacje konfliktowe w spo³eczeñstwie. Dziêki nim równie¿
obywatele maj¹ mo¿liwoœæ wyra¿ania swoich opinii , niekoniecznie w sprawach wielkiej polityki.

6. DLACZEGO ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE
ZAS£UGUJ¥ NA SZACUNEK?
Powodów jest wiele i poruszymy tu kilka z nich. Organizacje pozarz¹dowe przywi¹zuj¹
wiêksz¹ wagê do pieniêdzy ni¿ biznes, poniewa¿ kilka razy ogl¹daj¹ jedn¹ z³otówkê zanim
j¹ wydadz¹. Nie posiadaj¹ pieniêdzy, tylko dysponuj¹ powierzonymi œrodkami. W przeciwieñstwie do instytucji biznesowych organizacje nie rozpoczynaj¹ swojej dzia³alnoœci od pieniêdzy, tylko od misji, to znaczy od precyzyjnego okreœlenia komu (czemu) chc¹ s³u¿yæ i jaki cel zamierzaj¹ osi¹gn¹æ.
Czêsto pojawia siê pytanie dlaczego organizacje pozarz¹dowe powinny wspieraæ
lub zastêpowaæ pañstwo w zaspokajaniu potrzeb obywateli. OdpowiedŸ jest prosta – bo robi¹ to lepiej i taniej. Lepiej, bo cz³owiek oddany sprawie zastêpuje “bezdusznego urzêdnika”,
a taniej, bo unikaj¹ biurokracji i czêsto korzystaj¹ z pracy wolontariuszy (ochotników). Tak¿e dlatego, ¿e najlepiej znaj¹ lokalne potrzeby i dzia³aj¹c poprzez miejscowych obywateli
tworz¹ poczucie wspólnoty i tê wspólnotê realnie konstruuj¹.
Zarówno to, ¿e organizacje pozarz¹dowe korzystaj¹ z czyichœ pieniêdzy, jak i to, ¿e powinny
byæ sprawne i wydolne powoduje, ¿e coraz wiêksze znaczenie ma fachowe zarz¹dzanie tego
typu instytucjami. Jeszcze 20 lat temu ze wstrêtem odwraca³y siê one od takich pojêæ jak management (zarz¹dzanie i kierowanie) twierdz¹c, ¿e odnosi siê ono do biznesu gdzie najwa¿niejsze s¹ obroty i zyski, a nie do organizacji gdzie szlachetny cel jest podstaw¹ dzia³ania. Teraz okazuje siê, ¿e to w³aœnie organizacje pozarz¹dowe znacznie bardziej potrzebuj¹ dobrego kierowania i fachowego przygotowania osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw
organizacyjno-finansowych.
Rzecz ciekawa, kiedy analizuje siê amerykañskie doœwiadczenia zwi¹zane z kadrami organizacji pozarz¹dowych, to mo¿na zaobserwowaæ nastêpuj¹cy proces: m³odzi absolwenci szkó³ prawniczych, ekonomicznych czy zarz¹dzania trafiaj¹ do pracy do takich w³aœnie organizacji (mam na myœli op³acany personel). Tu zdobywaj¹ doœwiadczenia i kwalifi-
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kacje zawodowe, a nastêpnie przechodz¹ do biznesu lub do urzêdów aby pod koniec kariery, czêsto ju¿ na emeryturze, powróciæ do organizacji pozarz¹dowych, ale tym razem ju¿ na
stanowiska szefów zarz¹du czy prezesów. S³u¿¹ oni w ten sposób, nierzadko honorowo,
swoim doœwiadczeniem i kontaktami sp³acaj¹c rodzaj spo³ecznego d³ugu, który przecie¿
ka¿dy z nas zaci¹ga.
Powróæmy jednak do zarz¹dzania. Otó¿ wydawaæ by siê mog³o, ¿e organizacje pozarz¹dowe ucz¹ siê czegoœ od biznesu, czêœciej jest jednak odwrotnie. Poniewa¿ organizacje
nie kieruj¹ siê rachunkiem ekonomicznym do perfekcji musz¹ opanowaæ formu³owanie celów, planowanie i opracowanie strategii. Wbrew pozorom to nie s¹ tylko puste s³owa i w³aœnie praktycznego znaczenia tych s³ów uczy siê w³aœnie biznes. Bo czym jest na przyk³ad
strategia? Przecie¿ to nic innego jak zamienianie tego planu na rezultaty. Co z tego, ¿e wiemy co chcemy robiæ i wiemy jaki ma byæ efekt naszego dzia³ania skoro nie wiemy jak to robiæ. Bez strategii nasze plany s¹ tylko dobrymi chêciami lub pobo¿nymi ¿yczeniami.
Warto tak¿e kilka s³ów powiedzieæ o roli organizacji pozarz¹dowych w naszej czêœci
œwiata. I znów wypada rozpocz¹æ od s³ów “wydawaæ by siê mog³o”. Ale rzeczywiœcie, wydawaæ by siê mog³o, ¿e to co dla nas w tej chwili jest najwa¿niejsze to budowaæ gospodarkê.
Pope³nia jednak b³¹d ten kto lekcewa¿y rozwój trzeciego sektora, bo to czym on siê zajmuje
upad³o wraz z upadkiem totalitaryzmu. Powstaj¹ca luka, jeœli nie zostanie w porê zape³niona, mo¿e spowodowaæ wzrost napiêæ spo³ecznych. Przyk³ad pierwszy z brzegu to m³odzie¿.
Formu³owane s¹ wobec niej coraz to nowe oczekiwania i wyzwania. Ma³o kto jednak zadaje
sobie pytanie gdzie m³odzi ludzie maj¹ siê uczyæ odpowiedzialnoœci, lojalnoœci, szacunku i
cnót obywatelskich.

7. ZAMIAST ZAKOÑCZENIA
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w krajach Europy Wschodniej jest du¿e zapotrzebowanie na ruch
organizacji pozarz¹dowych, co wiêcej ruch ten siê tworzy i cementuje. Liczba organizacji,
stowarzyszeñ i fundacji, idzie ju¿ w tysi¹ce a coraz popularniejsze jest tworzenie porozumieñ
regionalnych, organizowanie wspólnych akcji i zbiorowe wyra¿anie stanowiska czy wywieranie nacisku. Na szczêœcie w Europie Zachodniej i Ameryce Pó³nocnej jest du¿e zainteresowanie naszymi dzia³aniami i co wa¿niejsze przejawia siê ono nie tylko w chêci udzielania porad, ale równie¿ finansowego wspierania podejmowanych przedsiêwziêæ. Warto z tego korzystaæ.
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