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Najświeższe wiadomości z Unii Europejskiej, informacje o konferencjach, ogłoszenia o konkursach i konsultacjach 
publicznych UE można znaleźć w naszym serwisie: www.eu.ngo.pl. | Zachęcamy do zapoznania się naszymi no-
wymi serwisami w portalu ngo.pl: www.prezydencja.ngo.pl oraz www.ekk.ngo.pl. | Pierwszy został stworzony na 
zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej 
(od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.). W serwisie znajdą Państwo informacje o tym, czym jest prezydencja, jakie są 
jej uwarunkowania, obszary zainteresowania, priorytety i wydarzenia, oraz jak włączyć się w różnorodne inicjatywy 
organizowane w trakcie tego ważnego półrocza. | Drugi poświęcony jest Europejskiemu Kongresowi Kultury, który 
odbędzie się w dniach 8 - 11 września 2011 r. we Wrocławiu. Serwis powstał we współpracy z Narodowym Insty-
tutem Audiowizualnym, który odpowiada za krajowy program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie UE, w tym za 
organizację Europejskiego Kongresu Kultury. W serwisie można znaleźć informacje o koncepcji, programie i wyda-
rzeniach Kongresu. Od lipca w serwisie ukazywać się będą teksty wprowadzające w tematykę poszczególnych debat. 
Ważną częścią serwisu jest baza organizacji działających w obszarze kultury.



EU
LO

TK
A 

<1
0>

 LI
PI

EC
.2

01
1>

>>
>>

>>
>>

>I
I CZEGO MOŻEMY OCZEKIWAĆ  

OD PREZYDENCJI?

To pytanie zadaliśmy trzem organizacjom pozarządowym: Fundacji Greenpeace Polska, Fundacji Feminoteka oraz Grupie 
Zagranica. Zamiast kolejnych spotów reklamowych i koncertów, organizacje te wolą rozwiązania konkretnych problemów. 
Chcą między innymi przeciwdziałać przemocy wobec kobiet, zadbać o europejskie łowiska ryb oraz zwiększyć efektywność 
pomocy dla krajów rozwijających się.

RAFAŁ GĘBURA

Wraz z przejęciem przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 
Polska stała się państwem, które przez najbliższe sześć mie-
sięcy będzie nadawać kierunek w polityce UE. Organizacje 
pozarządowe chcą zwrócić uwagę rządu na tematy, które ich 
zdaniem powinny zostać poruszone podczas polskiej prezy-
dencji.

– Chcielibyśmy, aby rząd, oprócz produkcji kolejnych spotów 
reklamowych, zajął się również rozwiązywaniem konkretnych 
problemów. Prezydencja to bowiem wielka odpowiedzialność 
nie tylko za nasz kraj, ale za całą Unię Europejską – mówi 
Robert Cyglicki, dyrektor programowy Fundacji Greenpeace 
Polska. – Polska podczas prezydencji powinna zachować 
neutralność i podejmować dyskusje ważne z punktu widzenia 
całej Wspólnoty, a nie wyłącznie interesów państwowych. 
Aby nasz kraj został doceniony, powinniśmy się skupić prze-
de wszystkim na domykaniu tematów, które zostały podjęte 
podczas wcześniejszych prezydencji. Wychodząc z tych za-
łożeń, zastanowiliśmy się, jak Polska mogłaby wykorzystać 
swoją prezydencję.

RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI
Strategia polityki równości płci dla ostatnich prezydencji, 
a zwłaszcza francuskiej, szwedzkiej i hiszpańskiej, miała 
duże znaczenie. Hiszpania w czasie swojej kadencji zapropo-
nowała przyjęcie dyrektywy, która w całej UE gwarantowała-
by prawną ochronę ofiarom przemocy. Przemoc wobec kobiet 
to problem ponadnarodowy. Szacuje się, że w samej Polsce 
co roku 150 kobiet ginie w wyniku „nieporozumień domo-
wych”, a 800 tys. doświadcza przemocy.

– Chcemy, aby Polska kontynuowała inicjatywę rozpoczętą 
przez Hiszpanię. Ograniczenie problemu przemocy wobec 
kobiet jest niezbędne do osiągnięcia równouprawnienia. Na 
razie dyrektywę poparło tylko 11 państw członkowskich, 
wśród nich nie ma niestety naszego kraju – mówi Joanna 
Piotrowska, założycielka Fundacji Feminoteka. – Podczas 
prezydencji powinniśmy poprowadzić dyskusję na temat za-
wartości tej dyrektywy, poprzeć ją oraz namówić do tego inne 
państwa Unii. Jej ratyfikacja ujednoliciłaby przepisy wszyst-
kich państw Wspólnoty dotyczące ochrony kobiet, które do-
świadczają przemocy.

Podczas polskiej prezydencji w Parlamencie Europejskim 
kontynuowane będą dyskusje dotyczące zwiększenia udziału 
kobiet w życiu publicznym, zmniejszenia różnic w wynagro-
dzeniu oraz systemów kwotowych, które gwarantowałyby 
określony udział kobiet we władzach spółek publicznych. 
Członkowie Fundacji mają nadzieję, że Polska zabierze głos 
także w tych sprawach.

W TROSCE O ŚRODOWISKO
– Jedną z wielu kwestii, o które powinniśmy zadbać, jest re-
wizja Wspólnej Polityki Rybackiej – przekonuje Robert Cygli-
cki. – Łowiska europejskie są dziś na skraju wyczerpania. By 
mogły się odnowić, musimy dać im odpocząć. Jeśli o to nie 
zadbamy, nasze dzieci i wnuki mogą nie poznać smaku ryby.

Wspólna Polityka Rybacka będzie tematem debaty w Par-
lamencie Europejskim już po wakacjach. W wyniku zmian, 
jakie proponuje Komisja Europejska, decyzje dotyczące przy-
znawanych kwot połowowych dla poszczególnych krajów, 
a więc tego, ile ryb możemy łowić, będą oparte na reko-
mendacjach naukowych, a nie na przesłankach politycznych 
i jednostkowych interesach poszczególnych państw.

– Przed Polską stoi więc wielkie wyzwanie. Jako kraj prze-
wodniczący będziemy odpowiedzialni za osiągnięcie konsen-
susu w tej sprawie – dodaje Robert Cyglicki.

Jak przekonuje, podczas przewodnictwa Polska powinna 
podjąć także działania zmierzające m.in. do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego UE poprzez rozwój odnawial-
nych źródeł energii.

POMAGAJMY Z GŁOWĄ I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI
Pomoc rozwojowa jest jednym z głównych założeń Unii Eu-
ropejskiej, największego darczyńcy na świecie. Współpraca 
rozwojowa ważna jest nie tylko z perspektywy likwidacji ubó-
stwa, ale także stabilności rynków żywności czy paliw, a więc 
zachowania równowagi gospodarczej. Pomoc rozwojowa bę-
dzie tematem IV Forum Wysokiego Szczebla, które odbędzie 
się w Korei Południowej na przełomie listopada i grudnia. 
Wówczas swoje rekomendacje w tej sprawie przedstawi Unia 
Europejska.
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II– Ich treść w dużej mierze zależy od Polski, ciąży więc na 

nas wielka odpowiedzialność – mówi Aleksandra Antonowicz 
z Grupy Zagranica, skupiającej 54 organizacje pozarządowe 
zajmujące się pomocą rozwojową, wspieraniem demokracji 
oraz pomocą humanitarną. – Teraz jest czas, by kraje Unii 
wypracowały wspólne stanowisko w tej sprawie. Moderato-
rem tej dyskusji będzie Polska.

Grupa Zagranica zwraca także uwagę na fakt, że podstawą 
skutecznej pomocy rozwojowej jest wypracowanie wielolet-
niej strategii współpracy z państwami rozwijającymi się.

– Polski rząd nie powinien skupiać się na spektakularnych 
akcjach polegających na przyjmowaniu garstki imigrantów 
czy wysyłaniu znanych osób z wizytą do państw afrykań-
skich – przekonuje Aleksandra Antonowicz. – Priorytetem jest 
opracowanie długookresowej strategii, i co najważniejsze, 
w porozumieniu z państwami rozwijającymi się. Nie możemy 
wypracować jej samodzielnie, te kraje same najlepiej znają 
swoje potrzeby i to one muszą je zdefiniować. W innym wy-
padku pieniądze przeznaczone na pomoc rozwojową będą 
wydawane przypadkowo i nieefektywnie.

DOTRZYMUJMY ZOBOWIĄZAŃ
Kolejny problem to niedotrzymywanie zobowiązań przez kraje 
wspierające. Członkowie wspólnoty europejskiej dobrowolnie 
zadeklarowali określoną pomoc rozwojową. Polska zobowią-
zała się, że w roku 2010 przeznaczy na ten cel 0,17% PKB. 
W rzeczywistości na pomoc rozwojową w ubiegłym roku 
wydaliśmy mniej niż połowę – 0,08% PKB.

Polska na tle innych krajów unijnych nie jest jednak odosob-
niona w niewywiązywaniu się ze swoich deklaracji.

– Chcielibyśmy, aby rząd polski zwrócił uwagę na fakt nie-
dotrzymywania zobowiązań. Państwa korzystające z pomocy 
muszą wiedzieć, na jakie wsparcie mogą liczyć. Jeśli kraj 
wspierający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, plan 
rozwoju danego państwa staje się nieważny, a pomoc prze-
staje być efektywna – przekonuje Aleksandra Antonowicz.

Artykuł ukazał się w portalu ngo.pl 1 lipca 2011 r. – w dniu, 
w którym Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Euro-
pejskiej.
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V PREZYDENCJA POD RĘKĘ  

Z WOLONTARIATEM?

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej właśnie się rozpoczęła, a Europejski Rok Wolontariatu Promującego Aktyw-
ność Obywatelską jest na półmetku. To dobry moment, aby postawić pytania, co już udało się zrobić w kwestii odpowied-
niego wykorzystania zbiegu obu wydarzeń, a co jeszcze przed nami.

AGNIESZKA ŁADA, FILIP PAZDERSKI

Rozwój wolontariatu na poziomie unijnym może przynieść 
zdecydowane korzyści w wielu dziedzinach kluczowych dla 
przyszłości Europy, zarówno w odniesieniu do jej sytuacji 
wewnętrznej, jak i relacji z pozostałymi rejonami świata. 
Wolontariat stanowi jedną z odpowiedzi na obecne procesy 
demograficzne (szczególnie starzenie się europejskich spo-
łeczeństw). Odgrywa także rolę w promowaniu wspólnych 
wartości i zwiększaniu integracji wewnętrznej społeczeństw 
europejskich dotkniętych kryzysem wiary w rolę Wspólnoty 
i jej instytucji.

W polityce zewnętrznej wolontariat może być chociażby 
jednym z aspektów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, gdyż 
dzięki wymianie wolontariuszy regiony sąsiedzkie UE mogą 
poznawać jej świat wartości i w ten sposób zbliżać się do jej 
struktur. A to tylko niektóre z argumentów uzasadniających, 
czemu warto, by Polska weszła w okres swego przewodni-
ctwa w Europie pod rękę z wolontariatem. 

MIEJSCE WOLONTARIATU W PLANACH PREZYDENCJI
Rząd wydawał się argumenty przemawiające za rolą wolon-
tariatu rozumieć i zapewniał, że jego temat uczyni ważnym 
zagadnieniem prezydencji. Tymczasem zaś w programie 
polskiego przewodnictwa w Radzie UE w kształcie przyjętym 
przez rząd w ostatnich dniach maja br. na temat wolonta-
riatu nie wspomniano ani słowem. Już sam ten fakt może 
rozczarowywać przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce i w Europie.

Rząd polski nie skorzystał najwyraźniej z okazji, by poprzez 
wpisanie tej formy aktywności obywatelskiej w oficjalne doku-
menty prezydencji podkreślić rolę organizacji społecznych bę-
dących głównymi organizatorami wolontariatu. Skorzystałby na 
tym zresztą i on sam, głównie wizerunkowo, prezentując się jako 
podmiot doceniający wkład organizacji obywatelskich w rozwój 
europejskich społeczeństw i ocieplając w ten sposób wizeru-
nek swojej prezydencji, która będzie musiała zaangażować się 
w tematy trudne do zrozumienia przez przeciętnego mieszkańca 
kontynentu (jak unijny budżet czy rynek wewnętrzny).

Na takie korzyści wskazywał właśnie Instytut Spraw Pub-
licznych w swojej ekspertyzie poświęconej relacjom między 
wolontariatem i polską prezydencją, przygotowanej na zamó-
wienie MSZ w 2010 roku1.

CO JEDNAK ZROBIONO?
Nieuwzględnienie tego zagadnienia w programie prezydencji 
nie oznacza jednak, że nic wokół niego na poziomie rządu 
w kontekście polskiego przewodnictwa się nie dzieje. Wręcz 
odwrotnie – trwają, obecnie już zaawansowane, prace nad 
dwoma ważnymi projektami.

Przygotowywane są Konkluzje Rady UE w sprawie roli wo-
lontariatu w polityce społecznej2, których przyjęcie podczas 
polskiej prezydencji rekomendował w zeszłym roku Instytut 
Spraw Publicznych. Jest to dokument uchwalany przez mini-
strów odpowiedzialnych za dany obszar ze wszystkich krajów 
członkowskich, wskazujący plany UE w tym zakresie oraz 
podkreślający znaczenie tego obszaru.

Dążenie do uchwalenia takiej swoistej deklaracji podczas pre-
zydencji jest znakiem, że państwo przewodniczące docenia 
rangę danego tematu. Opracowany pod auspicjami Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej dokument (we współpracy 
z przedstawicielami zainteresowanych tematem ministerstw 
oraz organizacji pozarządowych) został już poddany konsulta-
cjom społecznym w kraju i niedługo będzie przedstawiony do 
zaopiniowania partnerom unijnym.

Jego przyjęcie jest o tyle ważne, że w dalszej kolejności 
postulaty zapisane w treści Konkluzji Rady UE zobowiążą 
do podjęcia konkretnych działań instytucje UE i państwa 
członkowskie. A w opracowanej propozycji mowa jest 
m.in. o ułatwieniach w przyznawaniu wiz wolontariuszom 
z krajów sąsiadujących z UE oraz o zapewnieniu finanso-
wania na odpowiednim poziomie działań obywatelskich 
związanych z wolontariatem w unijnym budżecie na lata 
2014 – 2020 (tj. w okresie nowej wieloletniej perspektywy 
finansowej).

Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło drugą 
z wymienionych inicjatyw – opracowuje Rezolucję Rady UE 
„Wschodni wymiar mobilności młodzieży” (tytuł roboczy). 
Dokument przedstawi bariery w rozwoju mobilności młodych 
ludzi spoza UE, głównie z krajów Europy Wschodniej i Azji 
Centralnej, oraz zaprezentuje korzyści wynikające z takiej 
mobilności w sferze kulturowej, społecznej, politycznej oraz 
osobistej.
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PODKREŚLAĆ ZNACZENIE WOLONTARIATU?
Analizując zaprezentowane w dokumencie polskiego rządu 
priorytety prezydencji, warto również wskazać miejsca, gdzie 
wolontariat może mimo wszystko zostać uwzględniony już 
w ramach poszczególnych działań skierowanych na wdro-
żenie przyjętych założeń, choć nie zostało to jednoznacznie 
wskazane w programie.

• Wolontariat to wzrost
Pierwszym z takich obszarów priorytetowych, który warto 
tu wymienić, jest „Integracja europejska jako źródło wzro-
stu”, gdzie wspomina się o podjęciu takich prac nad nowym 
budżetem unijnym, by służył on realizacji strategii „Europa 
2020”. Pomoże w tym wpisanie do przyszłych unijnych 
mechanizmów finansowych możliwości rozwoju aktywności 
wolontariackiej jako mającej wpływ na zapewnienie trwałego 
wzrostu gospodarczego m.in. dzięki wiedzy i kompetencjom 
nabywanym przez wolontariuszy. To tylko jeden z czynników 
powodujących, że rozwój wolontariatu może przyczynić się 
do kształtowania w Europie społeczeństwa i gospodarki 
opartych na wiedzy i innowacji. Ponieważ w wolontariacie 
doświadczenie mogą zdobywać osoby mające duże trudności 
w samodzielnym wejściu na rynek pracy, jego rozwój sprzyja 
też społecznemu aktywizowaniu przedstawicieli wykluczo-
nych grup społecznych. Wszystkie te cele zostały zdefiniowa-
ne w strategii „Europa 2020”.

Podkreślając znaczenie wolontariatu, należy jednocześnie za-
dbać, aby na wsparcie dla działalności wolontariackiej zostały 
przeznaczone odpowiednie środki w kolejnej wieloletniej per-
spektywie finansowej. Należy uwzględnić jej rolę m.in. przy 
opracowywaniu nowych ram Europejskiej Polityki Spójności, 
np. za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w in-
nych planowanych programach unijnych. Wartościową ini-
cjatywą byłoby również wprowadzenie w ramach wszystkich 
funduszy unijnych systemu pozwalającego na uznanie działal-
ności wolontariackiej za wkład we współfinansowanie projek-
tów3. To ostatnie nie będzie jednak możliwe bez opracowania 
mechanizmów pozwalających na obiektywną ocenę wartości 
(ekonomicznej i merytorycznej) działalności wolontariackiej. 
Dobrym rozwiązaniem wpisującym się w ten nurt jest przy-
jęcie na poziomie całej Unii i poszczególnych państw człon-
kowskich metodologii badań opracowanej przez John Hopkins 
University (JHU), postulowane przez podmioty zaangażowane 
w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu4.

W odniesieniu do prac nad nową perspektywą budżetową 
nie można zapomnieć o dotychczasowych programach unij-
nych, które przewidują wsparcie dla wolontariatu – przede 
wszystkim chodzi o inicjatywy: Młodzież w działaniu (Youth 
in Action), Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) 
oraz Europa dla Obywateli (Europe for Citizens). W okresie 
ogólnoeuropejskich cięć budżetowych pojawiają się postulaty 
ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na reali-
zację tych programów lub połączenia ich w jedną inicjatywę. 
Doprowadziłoby to do zmniejszenia wielkości budżetu takiego 
programu, w porównaniu do alokacji finansowej przewidzia-

nej na trzy oddzielne inicjatywy. Zauważając rolę wolontaria-
tu, nie można dopuścić do takich cięć finansowych.

• Wolontariat to korzystanie na otwartości
W priorytecie prezydencji zatytułowanym „Europa korzysta-
jąca na otwartości” podkreśla się chęć „ułatwiania ruchu 
osobowego dla określonych grup społecznych”. W kontekście 
współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego deklaruje 
się zaś dążenie do liberalizacji polityki wizowej. Wolontariu-
sze powinni być jedną z pierwszych grup, które skorzystają 
z prawa swobodnego przepływu ludności. Łatwiejszy dostęp 
do programów wymiany wolontariackiej może istotnie za-
chęcić młodych ludzi do udziału w nich. To z kolei sprawi, 
że osobiście będą mogli poznać Unię Europejską i system 
wartości, na którym się opiera, a w dalszej perspektywie, 
promować go w swoich krajach.

W ten sposób wolontariat spełniać może istotną rolę w poli-
tyce zagranicznej UE jako swoista soft power. Podkreśleniem 
takiego znaczenia wolontariatu byłoby zatytułowanie przy-
gotowywanych Konkluzji Rady: „Europejskie Partnerstwo dla 
Wolontariatu”. Natomiast konkretne działania skierowane na 
opracowanie programów długoterminowej wymiany wolon-
tariackiej z krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa 
mogłyby polegać na rozbudowie Europejskiego Wolontariatu 
Społecznego (EVS) na wzór amerykańskich Peace Corps.

• Wolontariat to budowanie bezpiecznego świata
W priorytecie „Bezpieczna Europa” jest mowa o wzmocnie-
niu zdolności wojskowych i cywilnych UE. W tym drugim 
przypadku istotną rolę do odegrania może mieć tworzony 
właśnie Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitar-
nej (EVHAC)5. Jego działalność ma się opierać (głównie) 
na długo okresowym angażowaniu wolontariuszy-ekspertów 
w akcje o charakterze ratowniczym lub też związane z prze-
ciwdziałaniem aktualnym klęskom humanitarnym. Chodzi 
zarówno o ratowników czy lekarzy, mogących bezpośrednio 
działać w terenie, jak i np. informatyków, finansistów czy 
specjalistów od zarządzania, którzy mogliby znaleźć zatrud-
nienie w sztabie kryzysowym lub pomagać administracji 
lokalnej. Wartością dodaną takich misji jest z pewnością fakt, 
iż wolontariusze wyjeżdżający np. do krajów Afryki Północnej, 
którym polska prezydencja chce pomagać w przeprowadze-
niu transformacji ustrojowej, będą również niezastąpionymi 
ambasadorami wartości demokratycznych w tym regionie. 
I w tym wypadku wolontariat jest jedną z form wspominanej 
już soft power zagranicznej polityki unijnej.

Trudno jednak, by polski rząd czynnie zainteresował się tą 
ideą bez umożliwienia włączenia się w taki wolontariat rów-
nież polskich specjalistów. A z tym może być problem. Nie 
ma bowiem w Polsce żadnych regulacji, chociażby w prawie 
pracy (poza urlopem bezpłatnym), które pozwalałyby na za-
angażowanie się pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami 
w aktywność poza granicami kraju i opuszczenie w związku 
z tym miejsca pracy na dłużej.
Rząd polski ma też lekcję do odrobienia w ramach programu 
„Polska Pomoc”, dzięki któremu Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych od kilku lat organizuje wolontariat zagraniczny6. 
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wydaje się być świadomy. Podjął bowiem odpowiednie  
działania, konsultując się m.in. z pracującymi w obszarze 
wolontariatu międzynarodowego polskimi organizacjami  
pozarządowymi.

Planuje się zachowanie dwóch głównych celów tego progra-
mu: 1) wysyłanie wolontariuszy do krajów otrzymujących 
wsparcie w ramach pomocy rozwojowej; 2) edukowanie 
polskiego społeczeństwa na tematy związane z pomocą 
rozwojową. Byłoby jednak wskazane, by rząd poszedł o krok 
dalej i postarał się nadać całemu programowi dodatkowego 
znaczenia, ustalając zestaw wartości, których promocją 
mieliby się też zająć wolontariusze. Byłoby to szczególnie 
istotne w przypadku zaangażowania wolontariuszy w kra-
jach o rozwijającym się dopiero systemie demokratycznym 
i wyraźnym deficycie w funkcjonowaniu społeczeństwa  
obywatelskiego.

Rozwój wolontariatu nie będzie możliwy zarówno bez jego 
systemowego wsparcia przez UE, jak i bez stworzenia mu 
odpowiednich warunków na poziomie poszczególnych krajów 
członkowskich. Propozycje zmian w Polsce przynieść może 
opracowywana obecnie lokalnie długofalowa polityka w za-
kresie rozwoju wolontariatu. Podjęcie działań w tej sferze 
przez polski rząd w trakcie sprawowania prezydencji może 
przyczynić się do budowania w Europie pozytywnego wize-

runku Polski jako kraju, który dba o sprawy społeczne i leżą-
ce u ich podstaw wartości unijne.

TRZYMAJMY KCIUKI ZA NADCHODZĄCE PÓŁROCZE
Jak widać z powyższego omówienia, w rzeczywistości rząd 
polski, przygotowując się do prezydencji, konkretnie działa na 
rzecz podkreślania na arenie europejskiej wagi wolontariatu, 
choć, niestety, nie dał temu wyrazu w swoim dokumencie 
programowym. Przez najbliższych sześć miesięcy może osiąg-
nąć jeszcze więcej, ukierunkowując na przyszłe lata politykę 
unijną na odpowiednie tory w obszarach, które zalicza do 
priorytetowych działań prezydencji. Dzięki pozytywnym rezul-
tatom takiej pracy Polska będzie mogła pokazać się w Euro-
pie jako kraj dbający o zwiększanie zaangażowania poszcze-
gólnych obywateli w rozwiązywanie wspólnych problemów 
borykającej się z coraz większymi trudnościami Europy.

PRZYPISY:
1 Zob. A. Łada, J. Kucharczyk, G. Makowski, F. Pazderski, Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu, Instytut Spraw Publicz-
nych, Warszawa 2010, www.isp.org.pl, zakładka Publikacje.
2 Zob. www.erw2011.gov.pl/pl/aktualnosci/konsultacje-konkluzji-rady-ue. 
3 Działania idące w tę stronę postulują członkowie Civil Society Working Group on the Reform of European Funding Rules 
pracujący nad nowymi ramami wydatkowania środków z budżetu UE. Wskazują oni, że tego typu rozpoznanie wpisuje się 
również w unijną strategię Europa 2020, gdzie jedna z przewidzianych inicjatyw flagowych „Innowacyjna Unia” (Innovation 
Union) uznaje i podkreśla rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązywaniu najważniejszych problemów  
społecznych.
4 We współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) opracowany został podręcznik prowadzenia opartego  
na tej metodologii pomiaru – zob. m.in. ILO (2010), Manual Quick Facts, 
http://www.ccss.jhu.edu/pdfs/ILO/ILO_Manual_QuickFacts_1.24.2010.pdf. W Polsce pogłębione badania oparte na modelu 
wypracowaneym przez JHU prowadzi w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS). Częściowo korzystały z niego też badania 
zaangażowania Polaków w wolontariat, przeprowadzone w kwietniu br. przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 
wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – zob. komunikaty z tych badań:  
G. Makowski, Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza. Komunikat z badań oraz N. Hipsz,  
K. Wądołowska, Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, CBOS, Warszawa, maj 2011.
5 Więcej na jego temat na stronie: www.ec.europa.eu/echo/policies/evhac_en.htm. 
6 Zob. www.polskapomoc.gov.pl, zakładka Edukacja rozwojowa, dalej: wolontariat – polska pomoc.

Tekst opiera się na publikacjach:
- A. Łada, J. Kucharczyk, F. Pazderski, European Part-
nership for Volunteering – an opportunity for the Polish 
EU Presidency?, “Analyses & Opinions” No. 17/121 June 
2011, www.isp.org.pl, zakładka Publikacje.
- A. Łada, J. Kucharczyk, G. Makowski, F. Pazderski,  
Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2010,  
www.isp.org.pl, zakładka Publikacje.  
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ZWYKŁE PROBLEMY, NIECODZIENNA OPRAWA
Program forum, podzielony na cztery bloki programowe, 
obracał się wokół bieżących spraw stanowiących przedmiot 
zainteresowania organizacji, które jednocześnie interesują się 
sprawami europejskimi: partycypacja obywateli (i przyszłość 
takich mechanizmów, jak Kodeks Dobrych Praktyk Partycy-
pacji przygotowany pod auspicjami Rady Europy czy zapisów 
artykułu 11 Traktatu z Lizbony), młodzież (jak ją zaktywizo-
wać obywatelsko?), wolontariat (i jego związki z aktywnym 
obywatelstwem) oraz przyszła integracja krajów z regionu 
Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej (i rola organizacji 
obywatelskich we wsparciu tego procesu).

Prezydencja węgierska stanęła na wysokości zadania, 
nadając spotkaniu wysoką rangę państwową. Pierwsza 
plenarna część forum odbyła się w sali Izby Wyższej Par-
lamentu węgierskiego, imponującej rozmiarem i wystrojem 
budowli usytuowanej nad brzegiem Dunaju. Spotkanie 
otworzył Prezydent Republiki Węgierskiej, Pal Schmidt, po 
nim gości zagranicznych i miejscowych przywitali m.in. 
Minister ds. UE Eniko Gyori, Przewodniczący Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Staffan Nilsson oraz 
była Marszałek Izby, Katalin Szili. Krótkie wystąpienia na 
temat wagi i roli społeczeństwa obywatelskiego były dość 
standardowe, za to „spin doktorzy” ostatnie tygodnie wę-
gierskiej prezydencji postanowili przeprowadzić z wielką 
pompą.

SPOJRZENIE NA POLITYKĘ SPÓJNOŚCI
Najciekawszą sesją, może z racji jej najbardziej konkretnego 
charakteru, była ta z cyklu „Aktywne obywatelstwo i partycy-
pacja obywatelska”, prezentująca rekomendacje dla przyszło-
ści polityki spójności do przyjęcia przez Forum. Prezentował 
je Przemek Kalinka z Polskiej Zielonej Sieci, polski przedsta-
wiciel SFteam for Sustainable Future (sieć fundusze struktu-
ralne na rzecz zrównoważonej przyszłości). Podkreślił wagę 
zasady i konieczność wdrożenia minimalnych standardów 
partnerstwa. Powinno ono obejmować etap programowania, 
wdrażania i monitorowania. W decydowaniu o kształcie part-
nerskich planów rozwoju i inwestycji szczególnie istotny jest 
udział społeczeństwa obywatelskiego.

EUROPEJSKIE SPOTKANIE  
OBYWATELSKIE W BUDAPESZCIE

Europejskie Spotkanie Obywatelskie, które odbyło się w ramach III Europejskich Dni Obywatelskich między 5 a 7 czerwca 
2011 r. w Budapeszcie, w jednym z ostatnich tygodni węgierskiej prezydencji w Radzie UE, raczej nie stało się jednym 
z tych wydarzeń, które zmieniają bieg historii. Ale społeczeństwo obywatelskie nie powinno się zniechęcać – w końcu na-
uczyliśmy się, że rzadko daje się zmienić świat w trzy dni. Co więcej, czasem nie udaje się to latami. Być może dlatego 
dyskusje toczyły się wokół spraw zajmujących organizacje na co dzień.

ANNA MAZGAL

PARTNERSTWO I RÓWNOWAGA
Istotnym zagadnieniem jest też właściwa reprezentacja orga-
nizacji obywatelskich, która powinna być lepiej zrównoważo-
na, np. w komitetach monitorujących. Liczy się również rów-
nowaga głosów, która zapewniłaby obywatelom rzeczywisty 
wpływ na decyzje w komitetach, zwłaszcza tam, gdzie liczba 
reprezentantów organizacji jest mniejsza niż liczba przedsta-
wicieli rządu.

Rekomendacje obejmowały postulat otwarcia partnerstwa 
na wszystkie możliwe poziomy działania organizacji: od lo-
kalnego i regionalnego, przez krajowy, do wspólnotowego. 
Niezmiennie podkreślano wagę przejrzystości i właściwego 
dostępu do informacji i zmniejszenia barier w dostępie do 
funduszy. Istotnym elementem rekomendacji był też postulat 
wygospodarowania środków na budowanie potencjału organi-
zacji i samego partnerstwa.

Do postulatów odniósł się Rudolf Niessler, Dyrektor ds. koor-
dynacji polityk w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. 
Polityki regionalnej, który w starannie przygotowanej odpo-
wiedzi na rekomendacje podkreślił wagę zgłaszania propozy-
cji na etapie planowania, kiedy jeszcze wiele rzeczy można 
zapisać w regulacjach. Zastrzegł jednak, że choć Komisja 
Europejska mogłaby opracować wytyczne dla partnerstwa, 
należy pamiętać, że zgodnie z zasadą pomocniczości krajom 
członkowskim należy się miejsce na własne zasady i wzorce.

Niessler zauważył też, że zgodnie z powszechnymi obserwa-
cjami, wsparcie potencjału organizacji ma dobry wpływ na 
jakość projektów, zwłaszcza jeśli odbywa się na wczesnym 
etapie ich wdrażania. Wspomniał też m.in., że jako podmio-
ty wdrażające organizacje powinny robić więcej, zwłaszcza 
w kontekście lokalnym, gdzie czasem brakuje im doświad-
czenia. Jako przykład podał działania NGO-sów na rzecz 
grup defaworyzowanych, w które nie są angażowane lokalne 
społeczności.

Wystąpienia panelistów sprowokowały dyskusję na różnym 
poziomie szczegółowości. Tony Venables z European Citizen 
Action Service (Europejskie Biuro Działań Obywatelskich) 
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I sprzeciwił się rozumowaniu, że zasada pomocniczości mogła-
by stać w sprzeczności z możliwością opracowania wytycz-
nych dla budowania dobrych partnerstw. Zgłaszano wnioski 
związane z przyszłymi procedurami. Ostatecznie zgodzono 
się, że rekomendacje powinny raczej obejmować kierunkowe 
postulaty niż propozycje procedur. 

W odpowiedzi na postulaty dyskutantów Alda Ozola z Green 
Liberty podkreśliła, że procedury doboru partnerów mogłyby 
być z powodzeniem dyskutowane na poziomie poszczególnych 
krajów. Zauważyła, że brak wsparcia dla organizacji, które ina-
czej nie będą mogły być skutecznymi partnerami, spowoduje, 
że zasada partnerstwa nie będzie dobrze funkcjonować.

WYBUDZANIE OBYWATELI
Pozostałe ścieżki tematyczne zmagały się tak naprawdę z tym 
samym dylematem: jak sprawić, by obywatele lepiej zrozu-
mieli wartości płynące z zaangażowania?
Grupa zajmująca się aktywnym obywatelstwem i wolontaria-
tem dyskutowała nad tym, czy oba te pojęcia zazębiają się, 
czy nie. W krajach takich, jak Niemcy czy Włochy, dyskursy 
łączą się, a aktywna partycypacja jest częścią krajowej stra-
tegii na rzecz wolontariatu. Na Wyspach Brytyjskich i we 
Francji kwestie te traktuje się odrębnie, uznając wolontariat 
za aktywność, która nie musi się wiązać z szeroko rozumianą 
postawą obywatelską.

EDUKACJA MŁODZIEŻY A AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO
Kolejna grupa dyskutowała o związkach między aktywizacją 
młodzieży a wysiłkami edukacyjnymi. Za warunek konieczny 
uznano edukowanie wszystkich obywateli na temat wartości 
europejskich i idei wspólnotowych. Tematyka edukacji mło-
dzieży w kwestii aktywnych postaw społecznych powinna 
w szerszym zakresie znaleźć się w oficjalnych programach 
nauczania i stanowić część programów uczenia się przez całe 
życie. Programy te powinny przy tym obejmować nie tylko 
przekazywanie wiedzy, ale i naukę kompetencji ułatwiających 

partycypację. Za brak uznano nieistnienie kontaktów robo-
czych między organizacjami studenckimi i tymi, które promu-
ją aktywne obywatelstwo.

BAŁKANY PATRZĄ NA UE
Grupa zajmująca się problematyką przyszłej integracji krajów 
bałkańskich ze strukturami wspólnotowymi sygnalizowała, iż 
obywatele tych krajów często nie mają zaufania do koncepcji 
wolontariatu, uważając, że stanowi zinstytucjonalizowaną 
formę zatrudnienia bez wynagrodzenia. Jednocześnie organi-
zacje z krajów bałkańskich z zainteresowaniem przyglądają 
się rozwiązaniom wdrożonym w Europie Środkowej i Wschod-
niej. Postulują m.in. utworzenie Funduszu Bałkańskiego, na 
wzór Funduszu Wyszehradzkiego. Tym samym chcą wdrażać 
mechanizmy przedakcesyjne, na które Unia Europejska pa-
trzy przyjaznym okiem.

Z drugiej strony jednak obywatele tych krajów z niepokojem 
patrzą na ostatnie wydarzenia w obrębie Unii. Cztery kraje, 
które popadły w kłopoty finansowe: Portugalia, Irlandia, Gre-
cja i Hiszpania, w bogatszych krajach, które nie chcą wspo-
magać finansowo swoich południowych sąsiadów, określane 
bywają poprzez skrót PIGS (ang. pigs – świnie; litera S od 
Spain – Hiszpania). Tymczasem jako przeciwwagę dla po-
dobnego dezawuowania tych krajów można wspomnieć daw-
ną Jugosławię, która była federacją zbliżoną modelem do UE, 
gdzie w trakcie strukturalnych transformacji regiony bogatsze 
wspomagały biedniejsze.

WYZWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ
Być może jednym z istotnych wyzwań, przed jakimi stoi 
obecnie Unia Europejska, jest wzrost nastrojów nacjonali-
stycznych w regionach, które nie chcą się godzić na solidarne 
ponoszenie skutków decyzji podjętych w innych, mniej udol-
nie gospodarujących krajach. Niewykluczone, że to wyzwanie 
stanie się jedną z istotniejszych kwestii społecznych nadcho-
dzącej polskiej prezydencji.
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JAK POWSTAŁO FORUM?
Partnerstwo Wschodnie – inicjatywa skierowana do Armenii, 
Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy oraz Ukrainy – te-
oretycznie podkreśliło znaczenie społeczeństwa obywatel-
skiego. Komisja Europejska zapowiedziała powstanie Forum 
już w grudniu 2008 r.1. Ukonstytuowanie Forum było jednak 
w dużej mierze zasługą prezydencji Czech w Radzie UE 
(pierwsza połowa 2009 r.). Praga podjęła serię działań na 
rzecz promocji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ra-
mach PW. Czesi wspierali organizację konferencji z udziałem 
przedstawicieli sektora pozarządowego z krajów beneficjen-
tów i UE, która odbyła się w przeddzień szczytu inaugura-
cyjnego Partnerstwa Wschodniego. Dyskutowano na niej 
założenia tej inicjatywy oraz powstanie w jej ramach Forum 
Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Forum – CSF)2.

Rezultatem konferencji było opublikowanie głównych wnio-
sków i rekomendacji wypracowanych przez przedstawicieli 
trzeciego sektora3. W Deklaracji Praskiej, podpisanej 7 maja 
2009 r., powołano Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 
PW, czyli organ przedstawicielski organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego z UE i krajów Partnerstwa Wschodniego. Dla 
krajów wschodnioeuropejskich był to sygnał, że UE nie jest 
zainteresowana jedynie własnymi interesami ekonomicznymi, 
ale również wspieraniem demokratyzacji regionu.

Szczegółowa koncepcja funkcjonowania Forum została opra-
cowana przez Komisję Europejską w tzw. Concept Paper4. 
Zgodnie z tym dokumentem celem Forum jest wspieranie 
kontaktów między organizacjami społeczeństwa obywa-
telskiego i ułatwianie im dialogu z władzami oraz przede 
wszystkim wzbogacanie rządowych propozycji w ramach 
Partnerstwa Wschodniego o punkt widzenia organizacji poza-
rządowych. Ten ostatni aspekt powinien zostać osiągnięty 
w szczególności na drodze regularnego dostarczania reko-
mendacji (propozycji/ ocen/ monitoringu pracy PW) w postaci 
wkładu w prace poprzedzające spotkania ministerialne oraz 
platformy wielostronne. Pozostałe obszary pracy Forum wy-
mienione w tym dokumencie to: wymiana doświadczeń i wie-
dzy, ułatwianie kontaktów z instytucjami UE oraz wzmocnie-
nie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w krajach PW.

FORUM SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO 
PARTNERSTWA WSCHODNIEGO

Rozpoczynająca się polska prezydencja w Radzie UE stawia sobie za cel m.in. wsparcie dalszego rozwoju Partnerstwa 
Wschodniego (PW). Z tego też powodu w listopadzie w Poznaniu odbędzie się trzecie już spotkanie Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego zrzeszającego organizacje pozarządowe z krajów UE oraz PW. Polskie organi-
zacje od początku powstania Forum są zaangażowane w jego działanie. Organizacja Forum podczas polskiej prezydencji 
skłania do przyjrzenia się jego dotychczasowej aktywności i, dwa i pół roku od pierwszego spotkania, do zastanowienia się, 
jak powinno się ono dalej rozwijać.

ELŻBIETA KACA, AGNIESZKA ŁADA

JAK DZIAŁA FORUM?
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW odbyło się już 
dwukrotnie: w Brukseli w 2009 r. oraz w Berlinie w 2010 r. 
W jego corocznych obradach bierze udział ponad 200 organi-
zacji z krajów unijnych i Partnerstwa. Polska wysyła co roku 
najliczniejszą reprezentację organizacji pozarządowych z UE, 
a polski przedstawiciel jest członkiem Komitetu Sterującego 
Forum.

Forum posiada już funkcjonującą strukturę organizacyjną 
oraz procedury pracy. Obrady uczestników są organizowane 
w grupach roboczych według podziału tematycznego platform 
rządowych działających w ramach PW: „Dobre zarządzanie, 
stabilność, demokracja”, „Bezpieczeństwo energetyczne”, 
„Kontakty międzyludzkie”, „Integracja gospodarcza i konwer-
gencja z politykami UE”. Każdej z grup przewodniczą dwie 
osoby – z kraju PW oraz z kraju UE. Grupy robocze podzielo-
ne są na podgrupy. Spotkania grup i podgrup odbywają się, 
poza spotkaniami plenarnymi Forum, co najmniej raz w roku. 
W czasie między spotkaniami komunikacja odbywa się drogą 
elektroniczną.

Ponadto w trakcie corocznych obrad plenarnych Forum wy-
bierany jest 17-osobowy Komitet Sterujący. Do jego zadań 
należy m.in. kierowanie pracami Forum, kontakt z instytu-
cjami unijnymi i innymi organizacjami, działania rzecznicze, 
przygotowanie koncepcji przyszłego rozwoju Forum oraz 
selekcja uczestników na kolejne spotkania. To on odpowie-
dzialny jest też za komunikację z uczestnikami w ciągu roku 
między sesjami plenarnymi.

JAKIE WYZWANIA STOJĄ PRZED FORUM?
Powstanie Forum wzbudziło duże nadzieje ekspertów na 
włączenie partnerów z sektora pozarządowego w proces 
formułowania jego założeń, a tym samym wpływania na 
kształt Partnerstwa Wschodniego. Faktycznie przyczyniło się 
ono do powstania w sześciu krajach partnerskich platform 
narodowych, czyli sieci organizacji pozarządowych, których 
celem jest wpływania w ich krajach na realizację Partnerstwa 
Wschodniego.
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>X W badaniach przeprowadzonych przez Instytut Spraw Pub-
licznych uczestnicy Forum przyznają, że ich zaangażowanie 
w CSF przyczyniło się do częstszych kontaktów organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w ich krajach oraz wspólnego 
formułowania przez nich rekomendacji. Jednak większość 
rządów tych państw nie jest zainteresowana współpracą 
z platformami, stąd ich funkcjonowanie jest znacznie utrud-
nione. Respondenci przyznają także, że obecność na spot-
kaniu w Brukseli i/lub Berlinie pozwoliła im lepiej zrozumieć 
cele i tryb funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego.

Po ponad dwóch latach od rozpoczęcia działalności pojawia 
się jednak wiele kwestii, które w działalności Forum wymaga-
ją zmian. Głównym oczekiwaniem uczestników wobec Forum 
była możliwość wywierania wpływu na rozwój Partnerstwa 
Wschodniego. Jak wspomniano, taki był też cel wyznaczony 
przez Komisję Europejską, która w ten sposób chciała wzbo-
gacić działania rządowe o punkt widzenia społeczeństwa 
obywatelskiego.

Obecnie wyraźnie widać, że cel ten nie jest realizowany. We-
dług analizy ISP, tylko jedna piąta badanych uważa, że Forum 
ma wpływ na kierunek działań platform rządowych. Wynika 
to przede wszystkim z bardzo ograniczonej możliwości dostę-
pu do informacji na temat prac rządowych platform oraz do 
uczestnictwa w spotkaniach z urzędnikami. Pierwsze Forum, 
w Brukseli, wypracowało rekomendacje, zaprezentowane 
następnie przez jednego z uczestników podczas spotkania 
rządowego. Jednak aktualnie obecność przedstawiciela Fo-
rum podczas posiedzeń gremiów rządowych jest blokowana 
przez Białoruś. Nie istnieje także przepływ informacji na te-
mat bieżących ustaleń dotyczących Partnerstwa do członków 
Forum. Skutkuje to brakiem możliwości odpowiedniej reakcji 
CSF na rządowe plany prac.

Jedną z podstawowych zmian, które pozwolą Forum uzyskać 
realny wpływ na Partnerstwo Wschodnie, jest więc umożli-
wienie uczestnictwa w platformach i spotkaniach roboczych 
oraz dostępu do informacji. Ten postulat zyskuje duże popar-
cie wśród uczestników Forum. Drugim istotnym faktem, który 
uniemożliwia pełne zaangażowanie się uczestników Forum 
w wypracowywanie koncepcji rozwoju PW, jest sposób dzia-
łania CSF między sesjami plenarnymi.

Komitet Sterujący, którego rolą powinno być m.in. także koor-
dynowanie wypracowywania rekomendacji (w tym ich przy-
gotowania na spotkanie Forum, aby uczestnicy mogli praco-
wać nad konkretnymi postulatami), kontakt z instytucjami 
unijnymi oraz wskazywanie strategicznych kierunków rozwoju 
samego Forum, oparty jest na pracy wolontariackiej swoich 
członków. I choć jest to częsta forma zaangażowania w prace 
podobnych gremiów koordynująco-nadzorczych w trzecim 
sektorze, a podczas Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 
tym bardziej powinna być mile widziana, w tym wypadku nie 
spełnia do końca swojej roli.

Obok wspomnianych zadań, członkowie Komitetu są bowiem 
także odpowiedzialni za zorganizowanie spotkań podgrup 
w ciągu roku oraz sesji plenarnej czy nabór uczestników na to 

posiedzenie. Takie obłożenie pracą, przy jednoczesnej zwykłej 
aktywności zawodowej nie pozwala na śledzenie i odpowied-
nio szybkie reagowanie na rozwój wydarzeń w Partnerstwie 
Wschodnim. Stąd pojawia się postulat, popierany przez 
respondentów badania ISP, stworzenia stałego sekretariatu, 
który przejąłby od Komitetu Sterującego obowiązki organiza-
cyjne, w tym komunikowanie się z uczestnikami. Obecnie, 
mimo istniejącej strony internetowej oraz grup mailowych, 
komunikacja pozostawia wiele do życzenia. Mimo dużej po-
trzeby wzmocnienia organizacyjnego Forum poprzez utworze-
nie kilkuosobowego sekretariatu, aktualnie Komisja Europej-
ska nie popiera pomysłu jego powołania i sfinansowania.

Działalność całego Forum zostanie wzmocniona także wte-
dy, gdy silniejsze staną się platformy narodowe w krajach 
partnerskich. Respondenci badania ISP pochodzący z tych 
państw wskazywali, że w tym celu konieczne jest wzmocnie-
nie bazy eksperckiej, zapewnienie możliwości finansowych na 
podejmowanie wspólnych projektów oraz wypracowywanie 
rekomendacji. Przy czym wszystkie te elementy są ze sobą 
ściśle powiązane. Wsparcie powinno pochodzić tu od Komisji 
Europejskiej, ale i od krajów członkowskich UE. Na przykład 
w konkursach grantowych polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych środki powinny być przeznaczane na wymianę 
doświadczeń między polskimi i wschodnioeuropejskimi or-
ganizacjami w zakresie formułowania rekomendacji i działań 
rzeczniczych. Wiele zależy tu i od polskich organizacji, które 
powinny dążyć do realizowania tego typu działań. Niewątpli-
wie wiele w tym obszarze już się dzieje.

JAKA ROLA POLSKIEJ PREZYDENCJI?
Takie bilateralne działania na poziomie polskiej współpracy 
rozwojowej to nie jedyne wyzwania, jakie powinna podjąć 
Polska jako kraj promujący zbliżanie krajów za jej wschodnią 
granicą do struktur europejskich. Trzecie plenarne spotkanie 
członków Forum odbędzie się pod koniec listopada bieżącego 
roku w Poznaniu. Jest to związane z faktem sprawowania 
przez Polskę prezydencji w Radzie UE oraz z jednym z jej 
priorytetów – rozwojem Partnerstwa Wschodniego. Polski 
rząd wspiera organizację spotkania finansowo. Jeżeli jed-
nak odczuwalnie chce podkreślić, jak dużą wagę przykłada 
do tematu społeczeństwa obywatelskiego w Partnerstwie 
Wschodnim, powinien także zaangażować się na szczeblu 
politycznym. Wskazane jest, aby minister spraw zagranicz-
nych nie tylko był obecny na sesji plenarnej Forum, ale 
przede wszystkim zapoznał się z wypracowanymi przez jego 
uczestników rekomendacjami. Następnie zaś spowodował, 
aby trafiły one do odpowiednich urzędników Komisji Europej-
skiej oraz państw członkowskich.

Ponadto polscy urzędnicy biorący udział w posiedzeniach 
platform rządowych powinni się domagać dopuszczenia do 
nich przedstawicieli Forum oraz dążyć do nawiązania kon-
taktu z nimi. Obecna ich postawa świadczy, że są świadomi 
tej konieczności i otwarci na kontakt z polskim trzecim sek-
torem. Dla przykładu: polscy urzędnicy jako pierwsi rozpo-
częli dobrą praktykę włączania organizacji pozarządowych 
w obrady panelu antykorupcyjnego w ramach współpracy 
wielostronnej PW.



EU
LO

TK
A 

<1
0>

 LI
PI

EC
.2

01
1>

>>
>>

>>
>>

>X
IJeszcze przed Forum, we wrześniu, odbędzie się w War-

szawie II szczyt Partnerstwa Wschodniego, czyli spotkanie 
szefów państw i rządów krajów UE i Partnerstwa. Polska 
prezydencja będzie jedynie jego gospodarzem, gdyż zgodnie 
z zasadami Traktatu z Lizbony Unię reprezentuje podczas 
szczytów Stały Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman 
Van Rompuy, a za tekst deklaracji, którą przyjmą uczestnicy 
szczytu, odpowiada Catherine Ashton, Wysoki Przedstawiciel 
Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeństwa. Polski rząd ma jednak pewien wpływ na jej treść. 
Stąd istotne jest, aby dążył do odpowiedniego podkreślenia 
roli społeczeństwa obywatelskiego w inicjatywie PW oraz by 
zapewnił obecność na szczycie reprezentantów organizacji 
pozarządowych, zwłaszcza Komitetu Sterującego Forum. Taki 
gest pokaże rządom krajów PW, nie zawsze przychylnym 
wzmacnianiu trzeciego sektora, że współpraca z nim jest 
jedną z podstaw funkcjonowania demokratycznego państwa.

JAKA ROLA ORGANIZACJI POLSKICH?
Polskie organizacje należą do najbardziej aktywnych unij-
nych podmiotów zaangażowanych w prace Forum. Ważna 
jest kontynuacja ich działalności. Warto, aby do udziału 
w Forum zgłosiły się nowe, nie reprezentowane na nim do-
tychczas organizacje, zwłaszcza że odbędzie się ono w Pol-
sce. Proces rekrutacyjny właśnie trwa (szczegóły dostępne 
na: www.eap-csf.eu). W prace Forum będzie się można 
także włączyć, biorąc udział w imprezach towarzyszących, 
organizowanych tuż po Forum 2011 w Poznaniu. Będzie 
to doskonała szansa na kontakt z organizacjami z różnych 

krajów i na zasięgnięcie informacji o Partnerstwie Wschod-
nim. Z tej szansy powinny skorzystać zwłaszcza organizacje 
z Wielkopolski, mające utrudniony udział w wydarzeniach 
w Warszawie.

Ponadto nawet nie uczestnicząc w Forum, można angażować 
się w działania polskich organizacji na temat Partnerstwa 
Wschodniego, które podejmowane są z udziałem grupy dys-
kusyjnej i okresowych spotkań w Warszawie5.

CO DALEJ Z FORUM?
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschod-
niego z pewnością pozostanie ważnym instrumentem tej ini-
cjatywy. Istotne jest jednak, aby nie stało się jedynie corocz-
nym spotkaniem, lecz pozwoliło organizacjom pozarządowym 
realnie uczestniczyć w kształtowaniu programu Partnerstwa 
Wschodniego. W tym celu konieczne są zmiany w funkcjo-
nowaniu Forum. Jako trzecie z kolei spotkanie w Poznaniu 
stanowi szansę ukierunkowania jego prac. Fakt, że odbywa 
się podczas polskiej prezydencji, w kraju, w którym tak wiele 
organizacji zaangażowanych jest w projekty z partnerami na 
Wschodzie, sprzyja intensyfikacji działań w tym obszarze. Nie 
można tej szansy zmarnować.

PRZYPISY
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Partnerstwo Wschodnie”, KOM(2008) 823, 3.12.2008.
2 Konferencja „Partnerstwo Wschodnie: ku stworzeniu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego” (Eastern Partnership:  
Towards Civil Society Forum), 5-6.05.2009.
3 Policy recommendations for Eastern Partnership Summit, www.pasos.org/www-pasosmembers-org/news/civil-society- 
workshop-recommendations-presented-to-eastern-partnership-summit 
4 Eastern Partnership Civil Society Forum Concept paper, http://eeas.europa.eu/eastern/civil_society/docs/concept_en.pdf 
5 Grupa dyskusyjna działa w ramach Grupy Zagranica.

Tekst został opracowany na podstawie publikacji: 
E. Kaca, A. Łada, Eastern Partnership Civil Society Forum 
& how to improve it, Instytut Spraw Publicznych,  
Warszawa 2011, www.isp.org.pl, zakładka Publikacje. 



EU
LO

TK
A 

<1
0>

 LI
PI

EC
.2

01
1>

>>
>>

>>
>>

>X
II

HAVEL, NGO MARKET I PROBLEMY WYSZEHRADZKIE
W 1996 r. Vaclav Havel był jednym ze współzałożycieli fun-
dacji Forum 2000 z siedzibą w Pradze. Jej celem była deli-
beracja nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnej cywi-
lizacji oraz nad metodami radzenia sobie w skali społecznej 
z konfliktami o podłożu religijnym i kulturowym. Od 1997 r. 
fundacja organizuje spotkania prominentów ze świata polityki 
i ekonomii – forum dyskusji nad tymi problemami. Od 2007 r. 
prowadzi projekt o nazwie NGO Market – nieco podobny do 
Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – spotkania 
organizacji pozarządowych i obywateli. O ile jednak u nas 
najważniejsze wydają się panele i dyskusje, w Pradze nacisk 
kładzie się na prezentację obywatelom odwiedzającym część 
wystawienniczą efektów prac organizacji. Od 2009 r. organi-
zatorzy zaczęli zapraszać do udziału w spotkaniu organizacje 
z krajów ościennych. Rozszerzenie listy gości umożliwiło m.in. 
dofinansowanie z tzw. Funduszu Wyszehradzkiego.

Pierwsze spotkanie zaproszonych organizacji z krajów 
ościennych było jedynie wydarzeniem networkingowym 
(ang. networking – sieciowanie). Być może zawinił tu fakt, 
że zarówno Słowacy, jak i Węgrzy przysłali na spotkanie 
wolontariuszki, które nie czuły się na siłach reprezentować 
interes organizacji. Idea jednak wydawała się nośna, dlatego 
też rok później Forum 2000 i jej polski partner, Ogólnopolska 
Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), postanowiły: 
tym razem musi się zdarzyć coś konkretnego. Zaproszone 
organizacje zostały wyselekcjonowane pod kątem obszarów 
ich działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatel-
skiego w swoich krajach, a także w Europie.

Tym razem spotkanie pozwoliło organizacjom lepiej się po-
znać oraz podyskutować o stojących przed nimi wyzwaniach. 
Ustalono, że kontakt należy podtrzymywać, a współpracę 
kontynuować, ale – wszystkich po powrocie zastała szara 
rzeczywistość. Węgrzy zmagali się ze zmianami prawa, jakie 
przygotował im nowy rząd. Polacy skierowali wysiłki na utwo-
rzenie Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Krajowych (European 
Network of National Associations – ENNA). I tak upłynął rok.

DYLEMATY WYSZEHRADZKIE

Może zastanawiać, dlaczego w poszukiwaniu inspiracji i dobrych praktyk chętnie rozglądamy się po Europie Zachodniej, 
a rzadko patrzymy na naszych sąsiadów z Południa. Czy uważamy, że powinniśmy się uczyć od starszych demokracji, które 
udostępnią nam gotowe przepisy, jak radzić sobie z rodzimymi deficytami? Prawda jest raczej taka, że na zachodzie Europy 
społeczeństwo obywatelskie dojrzewało w procesie historycznym, trochę zaś przy okazji globalnej i lokalnej demokratyzacji. 
W Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji budujemy je świadomie za pomocą praw, rozwiązań systemowych i strumie-
nia pieniędzy. Warto zatem siąść do stołu i porównać notatki, bo łączenie doświadczeń może dać wartość większą, niż 
wskazywałaby na to suma części.

ANNA MAZGAL

CO NAS GRYZIE?
W tym okresie udało się zarejestrować sieć ENNA, w której 
udziela się węgierski NIOK (Fundacja Centrum Szkolenia i In-
formacji Non-Profit), oraz nasz rodzimy OFOP. Eszter Simor, 
reprezentantka NIOK, przyjęła zaproszenie do wyszehradzkie-
go stołu na NGO Market. Udało się też namówić do udziału 
węgierskie Stowarzyszenie Organizacji Pożytku Publicznego. 
Przyjazd potwierdził też Milan Andrejkovic, reprezentant Sło-
wackiego Centrum Informacji Non-Profit. Kraje wyszehradzkie 
w komplecie przystąpiły do (można by rzec) zbiorowego na-
rzekania. Jednak mimo tej skłonności spotkanie okazało się 
konstruktywne.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że wyzwaniem jest legislacja. 
Z dwóch powodów: nie ma właściwych ram prawnych dla 
działania organizacji, albo też wymagają one rzetelnej ewalu-
acji i zmiany. Inny ważny problem to pieniądze: zmiany w sy-
stemie finansowania działań organizacji i małe zróżnicowanie 
źródeł tych środków. Wszystkich martwi zbyt małe zaangażo-
wanie w działania społeczne i bariery dla udziału organizacji 
pozarządowych w procesie decyzyjnym.

Istotnym instrumentem dla rozwoju organizacji w Polsce i na 
Węgrzech są ustawy regulujące działalność pożytku pub-
licznego i o wolontariacie. W obu krajach organizacje mają 
konkretne poglądy na to, co zadziałało dobrze, a co wymaga 
poprawy, a także deregulacji. Słowacy zarzucili pomysł wpro-
wadzenia konceptu pożytku publicznego poprzez przepisy 
ustawy ze względu na trudności definicyjne, a wzięte przez 
nich pod uwagę koncepcje również mogą stanowić materiał 
przydatny do zdefiniowania rozumienia tych pojęć w naszym 
regionie. Czesi prowadzą obecnie dyskusję na ten temat 
i chętnie skorzystają z naszych doświadczeń i lekcji.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że organizacje 
w coraz większym stopniu opierają swoje działania na pienią-
dzach publicznych – samorządowych, krajowych i (nieliczni) 
unijnych. Nie jest to trend korzystny, bo może prowadzić do 
uzależnienia całych rzesz organizacji od sektora publicznego, 



EU
LO

TK
A 

<1
0>

 LI
PI

EC
.2

01
1>

>>
>>

>>
>>

>X
II

Ico w rezultacie może szkodzić ich demokratycznemu 
udziałowi w debacie publicznej. Środki z mechanizmów 
„procentowych” (jak 1% w Polsce) to też środki publiczne. 
Uzależnienie od tych funduszy, a do tego pogoń za realizacją 
zadań zleconych powoduje, że nie pobudzamy sfer filantropii 
indywidualnej i korporacyjnej.

Wyzwaniem jest też takie stymulowanie aktywności obywa-
teli, by organizacje nie funkcjonowały w próżni jako rodzaj 
instytucji, która serwuje usługi obywatelom, ale nie jest zain-
teresowana ich czynnym udziałem. We wszystkich czterech 
krajach organizacje mają do czynienia z bagażem minionej 
epoki i wyzwaniami czasów, w jakich przyszło im działać, 
kiedy indywidualistycznie nastawieni obywatele zajęci pracą 
zarobkową niechętnie dzielą się czasem z innymi.

Wszyscy też wskazują na słabe i niestabilne relacje z władza-
mi, które sprawiają, że partycypacja w procesie decyzyjnym 
i rzecznictwo nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. 
Dlatego organizacje zabiegają o sformalizowanie ram udziału 
w konsultacjach polityk i aktów prawnych, tak jak stało się to 
na Węgrzech w listopadzie 2010 r., kiedy uchwalono ustawę 
o partycypacji publicznej w tworzeniu aktów legislacji.

Reprezentanci organizacji ustalili, że ich organizacje powinny 
razem zaplanować projekt, który nie tylko pozwoli na dokład-
niejsze porównanie doświadczeń i wypracowanie rekomenda-
cji, ale będzie też realną ofertą dla organizacji członkowskich 
i partnerskich liderów. W końcu współpraca międzynarodowa 
to nie tylko planowanie systemowe, ale i wymiana na pozio-
mie praktyki codziennych działań.

LOKALNY WYMIAR EUROPY
Często uważa się, że wspólne działania organizacji z różnych 
krajów europejskich muszą odbywać się w pobliżu Brukseli 
i bezpośrednio mieścić w unijnej agendzie. Zapominamy, że 
Europa to mały kontynent o wielkiej różnorodności. Chętnie 
czerpiemy z doświadczeń skrajnie różnych, a mniej chętnie 
angażujemy się w doświadczenia tych, którzy szli tą samą, co 
my drogą prowadzącą od ustroju bloku wschodniego do de-
mokracji. Nawet jeśli porozumienie się i zbliżenie ma trwać 
trzy lata, warto się spotkać i wzajemnie wysłuchać swoich 
racji. Kiedyś taki regionalny alians może odnieść skutek 
w postaci uczestnictwa organizacji w debacie na poziomie 
Unii Europejskiej.
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Jeszcze tylko dwukrotnie zostaną ogłoszone nabory w obecnej edycji Programu Kultura (2007 – 2013). Organizacje i insty-
tucje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania unijnego na projekty współpracy kulturalnej, festiwale, projekty badaw-
cze lub granty operacyjne będą mogły składać wnioski jesienią 2011 i 2012 roku. Termin składania aplikacji na dofinan-
sowanie tłumaczeń literackich upływa w lutym 2012 i 2013 roku, zaś na projekty współpracy z krajami trzecimi w maju 
2012 i 2013 roku.

ANNA HIEROPOLITAŃSKA

Warto przypomnieć, że Program Kultura jest jedynym pro-
gramem unijnym skierowanym bezpośrednio do operatorów 
kulturalnych w państwach członkowskich UE, kandydujących 
do UE i w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Pozwala on instytucjom i organizacjom z sektora kultury 
uzyskać dofinansowanie na międzynarodowe niedochodowe 
projekty kulturalne i artystyczne wspierające trzy cele: mobil-
ność artystów, mobilność dzieł oraz dialog międzykulturowy.

PO CO I DLA KOGO
Zadaniem Programu jest wzmacnianie europejskiej prze-
strzeni kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie poprzez 
rozwijanie współpracy między twórcami, uczestnikami życia 
kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać publiczne lub prywat-
ne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną 
i prowadzące działalność w sektorze kultury w dowolnej 
dziedzinie (oprócz kinematografii, dla której został stworzony 
Program Media 2007). Uprawnionymi wnioskodawcami są 
m.in.: teatry, muzea, galerie sztuki, stowarzyszenia zawo-
dowe, ośrodki badawcze, uczelnie wyższe, organy władzy 
publicznej, organizatorzy festiwali, organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, fundacje i wydawnictwa.

CO PO 2013 ROKU?
W chwili obecnej Komisja Europejska pracuje nad kształtem 
Programu Kultura po 2013 r. Wstępne wyniki konsultacji 
społecznych na temat przyszłości tego instrumentu finanso-
wego pokazały, że większość respondentów opowiedziała się 
za istnieniem odrębnego programu unijnego w dziedzinie kul-
tury i bezpośrednim finansowaniem wspierającym ten sektor 
(93% odpowiedzi udzielonych w okresie od 15 września do 
15 grudnia 2010 r.).

Według uczestników konsultacji Program Kultura w kolej-
nej wieloletniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
(2014 – 2020) powinien zdecydowanie wspierać wszystkie 
zaproponowane cele, z których najważniejsze to: ochrona 
i promowanie kulturowej i językowej różnorodności w Euro-
pie, wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł, zwiększanie 
dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego i produk-
tów kulturalnych oraz wspieranie rozwoju i wymiany profe-
sjonalistów, artystów i operatorów kulturalnych w kontekście 
międzynarodowym. Respondenci podkreślili także rolę, jaką 
taki program powinien odgrywać w budowaniu potencjału 
i zdobywaniu umiejętności, wiedzy i doświadczenia obywateli 
europejskich.

Oprócz konsultacji on-line, w których wzięło udział 965 osób 
z 51 krajów, Komisja Europejska analizuje także indywidu-
alne opinie państw uczestniczących w obecnym Programie 
Kultura. Informacje na temat dokładnych wyników będą zna-
ne już niedługo.

KULTURA: KOŁO NAPĘDOWE GOSPODARKI
Innym działaniem Komisji Europejskiej w dziedzinie kultury 
jest tzw. Zielona Księga (Green Paper) w sprawie uwalniania 
potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej, 
m.in. poprzez zapewnienie możliwości tworzenia interdyscy-
plinarnych i transgranicznych partnerstw oraz współpracy 
i wymiany międzynarodowej.

Parlament Europejski 12 maja 2011 r. zareagował na ten 
właśnie dokument i przyjął rezolucję uznającą przedsiębior-
stwa kultury i sektora twórczego za jedną z najważniejszych 
sił wzrostu gospodarczego w UE przyczyniającą się do zwięk-
szania miejsc pracy i odgrywającą kluczową rolę w stymu-
lowaniu innowacyjności. W rezolucji Parlament odnosi się 
m.in. do obszaru edukacji, praw własności intelektualnej, 
finansowania kultury i sektora twórczego oraz współpracy 
lokalnej i regionalnej. Zgodnie z tym dokumentem branże 
kulturalna i twórcza wnoszą istotny wkład w rozwój nowych 
technologii oraz tworzą wartość dodaną, jaką jest większa 
spójność i integracja społeczna. W ten sposób stają się kołem 
napędowym gospodarki w erze cyfrowej i skutecznym narzę-
dziem walki z obecną recesją.
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KIEDY POZNAMY PROPOZYCJE KE?
Pod koniec 2011 r. powinny zostać opublikowane propozy-
cje Komisji Europejskiej dotyczące finansowania kultury po 
2013 r., nie tylko w ramach przyszłego Programu Kultura, ale 
także innych działań UE. Na pewno będą one wpisywać się 
w strategię UE 2020, której głównym celem jest inteligentny 
i zrównoważony wzrost gospodarczy.

Działalność Punktu Kontaktowego finansowana jest ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Komisji Europejskiej. Punkt Kontaktowy prowadzony jest w ra-
mach struktury organizacyjnej Instytutu Adama Mickiewicza.

W obecnej edycji 2007 – 2013  
dofinansownie można uzyskać  
w następujących obszarach:

Krótkoterminowe projekty współpracy (1.2.1)
Granty na projekty współpracy kulturalnej i artystycznej 
dotyczące dowolnej dziedziny kultury i interdyscyplinar-
ne, trwające maksymalnie dwa lata i angażujące part-
nerów z minimum trzech różnych krajów.
Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych.  
Wysokość grantu: 50 tys. – 200 tys. euro.
Termin składania wniosków: październik 2011 i 2012.

Wieloletnie projekty współpracy (1.1)
Granty na projekty współpracy kulturalnej i artystycznej 
dotyczące dowolnej dziedziny kultury i interdyscyplinar-
ne, trwające od trzech do pięciu lat i angażujące part-
nerów z minimum sześciu różnych krajów. 
Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych. 
Wysokość grantu: 200 tys. – 500 tys. euro rocznie.
Termin składania wniosków: październik 2011 i 2012.

Projekty współpracy z krajami trzecimi (1.3.5)
Granty na projekty współpracy kulturalnej i artystycznej 
dotyczące dowolnej dziedziny kultury i interdyscyplinar-
ne, trwające maksymalnie dwa lata, angażujące part-
nerów z minimum trzech różnych krajów oraz partnera 
z kraju trzeciego wskazanego do współpracy w danym 
roku (2012: RPA, 2013: Australia, Kanada). Większość 
działań powinna odbywać się w kraju trzecim.
Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych.  
Wysokość grantu: 50 tys. – 200 tys. euro. 
Termin składania wniosków: maj 2012 i 2013.

Wspieranie europejskich festiwali kultury (1.3.6)
Granty na festiwale, które miały już minimum pięć edy-
cji, a w poprzedniej i planowanej edycji prezentują dzieła 
z minimum siedmiu różnych państw europejskich.
Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych.  
Wysokość grantu: do 100 tys. euro. 
Termin składania wniosków: listopad 2011 i 2012.

Projekty tłumaczeń literackich (1.2.2)
Granty na projekty tłumaczeń od jednej do dziesięciu 
książek z dziedziny beletrystyki niezależnie od gatunku 
(powieść, bajka, nowela, opowiadanie, dramat, poezja, 
komiks) z jednego języka europejskiego na inny język 
europejski. Dofinansowanie liczone na podstawie stawki 
ryczałtowej za stronę tłumaczenia.  
Wysokość grantu: 2 tys. – 60 tys. euro.
Termin składania wniosków: luty 2012 i 2013.

Wspieranie organizacji kulturalnych działających na pozio-
mie europejskim (2)
Granty operacyjne dla organizacji działających w obszarze 
kultury na skalę europejską:
- ambasadorowie kultury europejskiej (orkiestry, chóry, 
grupy teatralne, zespoły taneczne) prowadzący działalność 
o międzynarodowym i europejskim wymiarze w minimum 
siedmiu krajach i istniejący od przynajmniej dwóch lat. 
Wysokość grantu: do 600 tys. euro.
- sieci propagatorów: europejskie sieci kulturalne (sieci 
muzeów, zrzeszenia instytucji muzycznych, tanecznych) 
skupiające członków z minimum piętnastu krajów, repre-
zentujące określoną kategorię organizatorów kultury lub 
obszar działalności na poziomie europejskim i istniejące od 
przynajmniej roku. Wysokość grantu: do 120 tys. euro.
- platformy dialogu strukturalnego: organizacje aktywnie 
zaangażowane w dialog strukturalny z Komisją Europejską 
w ramach europejskiej agendy kultury.  
Wysokość grantu: do 120 tys. euro.
Termin składania wniosków: wrzesień 2011 i 2012.

Projekty współpracy między organizacjami analizującymi 
europejską politykę kulturalną (3.2) 
Granty dla organizacji aktywnie zaangażowanych w dia-
log strukturalny z Komisją Europejską na projekty badań 
strategii kulturalnych na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i/lub europejskim, powiązanych z celami euro-
pejskiej agendy kultury. Granty przyznawane są na projekty 
trwające od 12 do 24 miesięcy i angażujące partnerów 
z minimum trzech różnych krajów.
Dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych.  
Wysokość grantu: do 120 tys. euro.
Termin składania wniosków: październik 2011 i 2012.

KONTAKT:
Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Czackiego 3/5 lok. 405, 00-043 Warszawa
tel.: 22 336 12 07
www.program-kultura.eu, pkk@iam.pl

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji Kultury i Sektora  
audiowizualnego (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/culture

Komisja Europejska – portal poświęcony kulturze:
www.ec.europa.eu/culture
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JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ?
Z wywiadu z Anną Hieropolitańską z Punktu Kontaktowego ds. Kultury działającego przy Instytucie Adama Mickiewicza 
dowiedzą się Państwo między innymi, jak skutecznie aplikować o grant ze środków Programu Kultura, jak stworzyć dobry 
projekt, jaka jest procedura oceniania wniosków, jakie są zasady finansowania projektów oraz jaki jest w tym roku udział 
Polski w projektach dofinansowanych z funduszy Programu Kultura.

ANNA HIEROPOLITAŃSKA, MARCELA WASILEWSKA

Marcela Wasilewska: – Polscy operatorzy najczęściej skła-
dają wnioski i otrzymują dofinansowanie na projekty współ-
pracy kulturalnej (1.1. oraz 1.2.1). W jaki sposób stworzyć 
dobry projekt? Od czego zacząć?

Anna Hieropolitańska: – Jak w każdym projekcie, najważ-
niejszy jest dobry pomysł. W kontekście Programu Kultura 
należy przy tym pamiętać o kilku zasadach.
Po pierwsze, projekt musi mieć wymiar europejski. Oznacza 
to, że będą go tworzyć wspólnie partnerzy z różnych krajów, 
przy czym trzeba zaproponować coś więcej niż tylko sumę 
działań w kilku krajach, czyli pomyśleć o tzw. europejskiej 
wartości dodanej. Tematyka i zagadnienia muszą być  
ponadnarodowe. Trzeba sobie zadać pytania: dlaczego pro-
jekt powinien być realizowany na poziomie europejskim i czy 
jego cele będą lepiej osiągalne dzięki współpracy między-
narodowej.
Po drugie, projekt musi spełniać przynajmniej jeden z trzech 
szczegółowych celów Programu Kultura: może przyczyniać 
się do zwiększania ponadnarodowej mobilności osób działają-
cych w kulturze, promować ponadnarodowy obieg dzieł i pro-
duktów kulturalnych lub wspierać dialog międzykulturowy.
Po trzecie, projekt powinien odróżniać się od podobnych 
inicjatyw, mieć swoją własną oryginalną strukturę, metodolo-
gię działania itd., a proponowane wydarzenia muszą być na 
najwyższym poziomie artystycznym.
Ponadto Komisja Europejska oczekuje, że zaproponowane 
działania przyczynią się do tworzenia kolejnych przedsię-
wzięć, budowania trwałych kontaktów międzynarodowych, 
sieci kulturalnych itd. Warto zastanowić się, jak stworzyć 
potencjał projektu do długotrwałego oddziaływania. Może 
poprzez same wydarzenia, a może poprzez materiały lub 
rezultaty, z których skorzysta jak największa liczba odbiorców 
w wielu krajach.

– Załóżmy, że mamy już pomysł, ale nie jesteśmy pewni, 
czy „pasuje” on do Programu Kultura. Jak to sprawdzić?
– Zawsze warto skonfrontować swój pomysł z tzw. dobrymi 
praktykami, przyjrzeć się organizacjom, które już uzyskały 
dofinansowanie, pamiętając oczywiście o tym, że nasz po-
mysł powinien być oryginalny i innowacyjny. Godna polece-
nia jest baza projektów unijnych EVE na stronach Komisji 
Europejskiej (www.ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve). 
Jeśli interesują nas doświadczenia polskich beneficjen-
tów, można skorzystać z publikacji Punktu Kontaktowe-

go na temat projektów z udziałem polskich organizacji 
(www.program-kultura.eu/zrealizowane-projekty). Do wnikli-
wych analiz polecamy statystyki oraz informacje o wynikach 
wszystkich konkursów (www.ec.europa.eu/culture/our-pro-
grammes-and-actions/doc2011_en.htm). I oczywiście można 
zwrócić się do Punktu Kontaktowego, żeby skonsultować 
swój projekt.

– Jakiego typu projekty zostały już zrealizowane?
– Działania, które najczęściej są proponowane, to oczywiście 
wydarzenia artystyczne, animacyjne i kulturalne, wystawy, 
koncerty, przedstawienia itd., powstałe w wyniku współpracy 
organizatorów z kilku krajów. Dobrym pomysłem są programy 
wymiany młodych twórców i profesjonalistów. I oczywiście 
kursy mistrzowskie, warsztaty, spotkania służące wymianie 
wiedzy, praktyki i teorii. Program Kultura nie narzuca rodzaju 
działań, które należy podjąć w projekcie. Mamy więc pełną 
dowolność. Dobrze, jeśli działania są tak zaplanowane, że 
projekt jest realizowany częściowo w każdym kraju partner-
skim.
Należy pamiętać o tym, że nie kwalifikują się projekty wymia-
ny dwustronnej, a konferencje, seminaria, wizyty studyjne, 
płyty, filmy, publikacje i strony internetowe nie mogą być 
głównym działaniem, a jedynie elementem projektu.

– Czy można określić, jaka tematyka najczęściej pojawia się 
w projektach współpracy kulturalnej?
– Tematyka, podobnie jak konstrukcja projektu, zależy od 
jego twórców. Inspiracją mogą być takie zagadnienia, jak: 
tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie mostów 
pomiędzy kulturami, grupami społecznymi, mniejszościami, 
rozwój i promowanie kultury na poziomie europejskim, a tak-
że zwiększanie dostępu do wydarzeń artystycznych, dziedzi-
ctwa kulturowego, czytelnictwa czy sztuk użytkowych, upo-
wszechnianie wiedzy i angażowanie wszystkich grup społecz-
nych, zwłaszcza tych mniej uprzywilejowanych do czynnego 
udziału w kulturze. „Modnymi” tematami są teraz także nowe 
technologie w procesie twórczości artystycznej czy wpływ 
kultury i przemysłów kreatywnych na społeczeństwo.

– Program Kultura to przede wszystkim program mający na 
celu budowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej. 
Jak ująć ten aspekt w projekcie?
– Zgadza się. Program Kultura pozwala uzyskać dofinansowa-
nie głównie na międzynarodowe przedsięwzięcia kulturalne 
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Iwspółtworzone i realizowane przez partnerów z kilku krajów. 
Rzeczywiste i efektywne partnerstwo jest niezwykle istotne, 
a poziom i jakość współpracy stanowią część merytorycznej 
oceny wniosku. Pamiętajmy też, że każdy z partnerów musi 
wnieść część finansowego wkładu własnego. Dlatego rola 
i zaangażowanie (także finansowe) poszczególnych partnerów 
muszą być jasno określone.
Oprócz tego partnerstwo powinno mieć taką strukturę i sposób 
działania, aby pozwolić jak najlepiej zrealizować cele projektu. 
Co to oznacza? Chociażby to, że partnerzy powinni uzupełniać 
się wzajemnie i w ten sposób wpływać na wartość i zakres 
projektu. Każdy z nich powinien mieć szansę wniesienia swo-
ich doświadczeń i umiejętności. Musimy też wziąć pod uwagę 
z jednej strony oczekiwania i aspiracje wszystkich partnerów, 
a z drugiej strony ich zasoby i możliwości. I wreszcie trzeba za-
stanowić się, jakie nowe wyzwania dla naszej instytucji wyni-
kają ze współpracy międzynarodowej i jakie problemy możemy 
napotkać, np. różnice kulturowe i językowe.

– Z jakimi krajami można nawiązać współpracę?
– W Programie Kultura (2007 – 2013) uczestniczą wszystkie 
państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa EOG 
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia), a także: Chorwacja, 
Czarnogóra, Macedonia, Serbia i Turcja. Od 2011 r. pod-
pisała stosowne umowy i dołączyła do Programu Bośnia 
i Hercegowina. Pozostałe kraje, czyli tzw. kraje trzecie, mogą 
uczestniczyć w projektach na ograniczonych zasadach.

– Jak znaleźć partnerów do projektu?
– Poszukiwania najlepiej rozpocząć od rozważenia wzięcia 
pod uwagę organizacji i instytucji, z którymi już współ-
pracujemy. Partnerów możemy też znaleźć poprzez sieci 
organizacji kulturalnych działających na poziomie europej-
skim. Lista najważniejszych z nich znajduje się na stronie: 
www.culture.info/network. Warto się nimi zainteresować, 
zamówić newsletter, wziąć udział w organizowanych przez 
nie konferencjach. Oprócz sieci istnieją także internetowe 
platformy wymiany informacji na temat europejskiej kultury 
i sztuki oraz współpracy kulturalnej i możliwości finansowa-
nia projektów. Jedną z nich, dostępną częściowo w języku 
polskim, jest Lab for Culture: www.labforculture.org/pl. 

– Czy Punkt Kontaktowy może pomóc w znalezieniu partne-
rów do projektu?
– Niektóre Punkty Kontaktowe stworzyły specjalne bazy 
poszukiwania partnerów, gdzie można zarejestrować 
swój projekt i przejrzeć oferty innych organizacji (np. 
http://en.www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/BusqSocios/
BusquedaSocios.htm). Opis projektu można też przesłać 
do nas za pomocą formularza, który znajduje się na naszej 
stronie internetowej i pomaga uporządkować niezbędne 
informacje. My następnie rozsyłamy informację do wszyst-
kich krajów biorących udział w Programie poprzez listy 
mailingowe i newslettery. Innym sposobem jest zwrócenie 
się do pracowników Punktu Kontaktowego w danym kraju, 
z którym chcemy nawiązać współpracę, i poprosić o wska-
zanie, zgodnie z naszymi kryteriami, odpowiednich insty-
tucji i organizacji. Lista Punktów Kontaktowych w Europie: 
www.ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm.

– Wydaje się, że sposobów jest dużo. Czy są one skuteczne?
– Jeśli organizacja nie posiada kontaktów zagranicznych, 
wtedy znalezienie partnerów będzie jednym z najtrudniej-
szych wymogów Programu. Jednak nie jest to rzecz nie-
możliwa. Warto rozważyć wzięcie udziału w tzw. Culture 
Infoday, czyli Dniu Otwartym Programu Kultura, organizo-
wanym raz do roku (w tym roku był to 30 maja) w Brukseli 
przez Komisję Europejską. Może to być wspaniała okazja 
do poznania operatorów kulturalnych z całej Europy (kilku-
set uczestników spotkań, warsztatów, seminariów). Więcej 
informacji na ten temat znajduje się na stronie Dyrekcji 
Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej 
www.ec.europa.eu/culture/index_en.htm. No i oczywiście 
„bywać” na wydarzeniach kulturalnych, festiwalach, konfe-
rencjach związanych z obszarem, który nas interesuje.  
Po nawiązaniu kontaktu na pewno trzeba przewidzieć spot-
kanie „w cztery oczy” i bliższe poznanie partnera, zanim 
zaangażujemy się we współpracę i realizację wspólnego 
projektu.

– Jakie są najważniejsze zasady dotyczące finansowania 
projektów w ramach Programu Kultura?
– Przede wszystkim istotne jest to, że Program nie sfinan-
suje wszystkich kosztów projektu. Dofinansowanie Komisji 
Europejskiej może wynieść maksymalnie 50% kosztów 
kwalifikowanych. Pozostała część budżetu musi pochodzić 
ze środków uzyskanych przez lidera i współorganizatorów. 
Wysokość wkładu poszczególnych partnerów nie jest z góry 
narzucona. W związku z tym, że wkład własny jest wkładem 
finansowym, nie można rozliczyć wkładu rzeczowego, pracy 
wolontariuszy itd. Inną ważną zasadą jest charakter non pro-
fit projektu. Oznacza to, że wszelki dochód np. ze sprzedaży 
biletów musi być wykorzystany na potrzeby projektu i nie 
może stanowić wkładu własnego.

– Z jakich źródeł może pochodzić wkład własny?
– Wkład własny zarówno lidera, jak i współorganizatorów 
może pochodzić z własnych środków budżetowych – moż-
na na przykład rozliczyć koszty personelu biorącego udział 
w projekcie. Warto także starać się o środki od sponsorów 
prywatnych oraz o dotacje na poziomie lokalnym, regional-
nym czy narodowym. Wkład własny nie może pochodzić 
z innego programu unijnego ze względu na tzw. zakaz po-
dwójnego finansowania. Przypominamy też o Programie 
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który 
został stworzony specjalnie jako źródło dofinansowania wkła-
du własnego do projektów, które otrzymują grant unijny. Listę 
najważniejszych programów i funduszy, z których mogą sko-
rzystać polscy operatorzy, można znaleźć na stronie Punktu 
Kontaktowego ds. Kultury.

– Co jest najważniejsze podczas pisania aplikacji? Co jest 
oceniane?
– Przed przystąpieniem do konstruowania samego projektu, 
a następnie napisania wniosku należy zapoznać się z peł-
ną wersją Przewodnika programowego „Program Kultura 
(2007–2013)”, który znajduje się na stronie Punktu Kontak-
towego ds. Kultury oraz na stronie Agencji Wykonawczej  
ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego.
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II Warto zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi na po-
czątku, jednak nie zapominajmy o tym, że sam wniosek jest 
ostatnim etapem pisania projektu. Powinien być poprzedzony 
dokładnym zaplanowaniem wszystkich działań, określeniem 
zakresu obowiązków każdego z partnerów, ułożeniem harmo-
nogramu i napisaniem kosztorysu. Przystępując do wypełnia-
nia formularza wniosku, trzeba mieć przed oczami kryteria 
oceny merytorycznej. Są one jasno określone w Przewodniku 
programowym: europejska wartość dodana (20 pkt), zgod-
ność z celami Programu (20 pkt), jakość działań (20 pkt), 
jakość partnerstwa (10 pkt), zakładane rezultaty (10 pkt), 
promocja i rozpowszechnianie wyników (10 pkt) oraz długo-
falowe oddziaływanie (10 pkt).
Jeśli chodzi o budżet, obowiązuje kilka zasad. Najważniejsze 
jest to, że konstruujemy go, ujmując w nim koszty kwali-
fikowane i niekwalifikowane, a wszystkie kwoty podajemy 
w euro. Wysokość grantu jest wyliczana na podstawie kosz-
tów kwalifikowanych, a koszty niekwalifikowane pełnią jedy-
nie funkcję informacyjną. Poza tym kwoty, które podajemy, 
nie powinny być zawyżane, gdyż eksperci sprawdzają i oce-
niają budżet pod kątem jego „realności”, a poza tym przyjęta 
jest praktyka przyznawania dokładnie takiej wysokości gran-
tu, o jaką ubiega się wnioskodawca.

– Pod koniec lutego 2011 roku poznaliśmy wyniki aplikacji 
składanych rok wcześniej na projekty współpracy. Jaki jest 
udział Polski w projektach dofinansowanych z funduszy 
Programu Kultura w tym roku?
– O granty w ramach długoterminowych projektów współ-
pracy (obszar 1.1) ubiegało się 61 wnioskodawców z całej 
Europy, w tym jeden polski koordynator projektu. Eksperci 
wybrali 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Co 
ciekawe, aż w sześciu z nich polscy operatorzy są współ-
organizatorami. W przypadku grantów na projekty krótkoter-
minowe (obszar 1.2.1) spośród 280 wniosków, w tym sześ-
ciu projektów złożonych przez polską organizację, wybrano 
103, które otrzymają dofinansowanie. W tych projektach 
współorganizatorem jest 27 polskich organizacji. W tym roku 
mamy więc wyjątkową sytuację, gdzie Polska nie jest liderem 
żadnego projektu, natomiast jest widoczny jej duży udział 
jako współorganizatora.
Projekty współorganizowane przez polskich operatorów do-
tyczą wszystkich dziedzin. Najwięcej jest projektów związa-
nych ze sztukami performatywnymi (muzyka, taniec, teatr) 
i interdyscyplinarnych, ale także z obszaru sztuk wizualnych, 
dziedzictwa kulturowego i czytelnictwa.
Zaangażowane instytucje to: szkoły wyższe, filharmonie, tea-
try i opery, centra sztuki, fundacje i stowarzyszenia, galerie, 
muzea, instytuty kultury i sztuki, biblioteki.

– W jakich innych obszarach polscy operatorzy uzyskali 
granty w ostatnim naborze?
– Polskie wydawnictwa w 2010 r. otrzymały granty na sześć 
projektów tłumaczeniowych. W sumie zostaną przetłuma-
czone 34 pozycje – tyle dzieł europejskiej literatury pięknej 
trafi do rąk polskich czytelników. Najwięcej książek zostanie 
przetłumaczonych z języka serbskiego – aż dwanaście. Na-
stępnym językiem jest francuski – osiem tłumaczeń. Pozosta-

łe języki to niemiecki (4), chorwacki (3) i czeski (2). Do rąk 
polskich czytelników trafi też po jednym dziele tłumaczonym 
z języków: bułgarskiego, czarnogórskiego, angielskiego, hi-
szpańskiego i islandzkiego.
Z kolei polska literatura piękna zostanie przetłumaczona na 
litewski, węgierski, słoweński, bułgarski (po trzy pozycje 
w każdym z tych języków) oraz na łotewski, czeski, ma-
cedoński, francuski, fiński, duński i holenderski (po jednej 
pozycji). W sumie do rąk czytelników europejskich trafi 19 
przekładów dzieł polskich autorów.

– W tym roku po raz pierwszy można było składać wnioski 
o dofinansowanie festiwali. Jakie są wyniki tego naboru?
– Wspieranie europejskich festiwali kultury to nowy obszar 
w Programie Kultura. Wcześniej festiwale mogły otrzymywać 
„granty operacyjne”, teraz są uznawane za „projekty” i sta-
nowią część obszaru 1 (dokładnie jest to obszar 1.3.6). Ze 
wszystkich krajów biorących udział w Programie wpłynęły 
w sumie 674 wnioski, a tylko 27 otrzymało grant. Polska 
zgłosiła 19 festiwali, niestety żaden z nich nie został wybrany. 
Skuteczność była więc dużo mniejsza niż w przypadku np. 
krótkoterminowych projektów współpracy, gdzie mniej więcej 
jedna trzecia wszystkich aplikacji kończy się uzyskaniem gran-
tu. Jakie perspektywy dla festiwali na przyszłość? Po pierwsze, 
należy pamiętać o tym, że granty w ostatnim naborze zostały 
przyznane w pierwszej kolejności tym festiwalom, które ubie-
gały się o wsparcie trzech edycji. W przyszłym roku będzie 
można składać wnioski na dofinansowanie tylko jednej edycji, 
co może zaowocować wyższą skutecznością. Po drugie, można 
pomyśleć o przygotowaniu i złożeniu wniosku, o ile to możli-
we, także jako projektu współpracy (obszar 1.2.1).

– Program Kultura to nie tylko konkursy grantowe. To także 
inicjatywy, takie jak Europejskie Stolice Kultury czy nagrody 
z dziedzinie literatury, architektury, muzyki, dziedzictwa kul-
turowego. Czy w tych dziedzinach Polska ma swój udział?
– Po eliminacjach w październiku pięć polskich miast wal-
czyło o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016: Gdańsk, 
Katowice, Lublin, Warszawa i Wrocław. Finalistę poznaliśmy 
w czerwcu: to Wrocław. Ostateczny werdykt będzie ogłoszony 
przez Radę UE, która ma decydujący głos, w 2012 r. Tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) przyznawany na okres 12 
miesięcy przez Unię Europejską wiąże się z prestiżem dla 
miasta, regionu i państwa.
W tym roku mamy także dwóch polskich laureatów nagrody 
Europa Nostra. Poprzez tę inicjatywę Unia Europejska nagra-
dza organizacje, instytucje i osoby prywatne, dzięki którym 
możliwe jest zachowanie, odnawianie i promowanie europej-
skiego dziedzictwa kulturowego. Za zasługi dla dziedzictwa 
został nagrodzony Szymon Modrzejewski, założyciel Sto-
warzyszenia Magurycz, który od prawie 25 lat zajmuje się, 
wspólnie z grupą wolontariuszy, ratowaniem opuszczonych 
cmentarzy w Polsce i na Ukrainie.
Drugim polskim laureatem ostatniej edycji Europa Nostra jest 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, które otrzymało nagrodę 
za konserwację Spichlerza „Błękitny Baranek”. Projekt objął 
przeprowadzenie badań, renowacji oraz adaptacji budowli na 
Centrum Edukacji Archeologicznej.
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CZAS TO…BIUROKRACJA
Jak wynika z przygotowanego dla Departamentu Pożyt-
ku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w 2008 r. raportu badawczego „Diagnoza problemów 
funkcjonowania organizacji pożytku publicznego”, już same 
procedury biurokratyczne związane np. ze statusem organi-
zacji pozarządowych jako Organizacji Pożytku Publicznego 
w ogromnej mierze ograniczają czasowo działanie statutowe. 
Przygotowanie raportów z działalności pochłania czasem 
więcej czasu niż sama praca „z ludźmi”.

Na szczęście na poziomie instytucji europejskich rozwija się 
tendencja do uproszczenia procedur, nie bez udziału w tym 
świadomości wyników podobnych badań. Nowe narzędzia 
mogą ułatwiać aplikację, redukując zbędną biurokratyzację. 
Tak stało się właśnie w Programie Europa dla Obywateli. 
Komisja Europejska, biorąc pod uwagę rekomendacje bene-
ficjentów, ułatwiła procedurę aplikacji, dzięki umożliwieniu 
wnioskowania w języku polskim. Liczba wymaganych doku-
mentów ograniczona została do minimum. Uznała, że wy-
starczy, jeśli szczegółowa dokumentacja pozostanie w razie 
potrzeby dostępna do wglądu.

Elektroniczny formularz wniosku to kilka stron, na których 
opisany zostaje projekt wraz z harmonogramem działań. Na 
każdym etapie pisania wniosku istnieje możliwość bezpłat-
nych konsultacji wniosku oraz przygotowywanego budżetu. 
Bezpłatne konsultacje i szkolenia oferowane przez Punkt 
Kontaktowy Programu Europa dla Obywateli to szansa na 
przygotowanie się do aplikacji bez czasochłonnego kontaktu 
bezpośrednio z Agencją Wykonawczą Programu w Brukseli. 

MNIEJ PROCEDUR – WIĘCEJ PASJI! 
O PROGRAMIE EUROPA DLA OBYWATELI

Na początku XX wieku niemiecki socjolog Max Weber określał system biurokratyczny jako najdoskonalszą formę organiza-
cji państwa pozwalającą na sprawne i skuteczne załatwianie spraw. A w praktyce – na biurku sterta papierów, a w głowie 
maile czekające na odpowiedź. To często nasza codzienność. W takim rytmie tygodnia zbliżający się ostateczny termin 
składania wniosków nie nastraja inspirująco. Wniosek, kolejne strony, rubryki, tłumaczenie, dokumenty, umowy, podpisy, 
poczta… i prześladująca myśl – papiery, papiery, a w tym czasie czeka tyle pomysłów na realizację. Gdzieś umyka główna 
wartość – czyli właśnie inspiracja, pasja, oryginalny pomysł oraz fundusze na działanie.

MARTA DĄBROWSKA

POLOWANIE NA POMYSŁY – ODDECH KONKURENCJI NA PLECACH
Oddech konkurencji na plecach to obawa, która pojawia się 
już nie tylko w rozmowach biznesowych. Coraz częściej rywa-
lizacja dotyka również środowisko trzeciego sektora. Konku-
rencja – tak, oby zdrowa i mobilizująca do rozwoju i poprawy 
jakości działań. Ilość dostępnych środków jest ograniczona. 
Przy ocenie liczy się więc jakość projektu i, co najważniejsze, 
skutki działania.

Konsultacje na temat obecnej oraz przyszłej edycji Programu 
Europa dla Obywateli pokazały m.in., że współpraca i wielo-
letnia kontynuacja projektów to klucz do sukcesu. Korzystając 
z doświadczenia nabytego podczas wcześniejszych projektów, 
nie potrzeba czerpać z osiągnięć czy pomysłów innych. Warto 
natomiast nawiązać współpracę prowadzącą do wymiany 
doświadczeń i wparcia promocyjnego. A to przecież codzien-
ność największych firm, które bez strategii współpracy nie 
osiągnęłyby sukcesu.

Projekt dla wspólnego dobra, podobnie jak każdy „produkt”, 
dla zapewnienia marki firmy potrzebuje funduszy na pracę 
wielu osób, a także produkcję, dystrybucję i promocję, często 
zapewnianą przez instytucje współpracujące. Może warto 
skorzystać z dobrych praktyk rynkowych również w działaniu 
dla wspólnego dobra?

OBY DO NASTĘPNEGO
Bywa, że niezależność i spontaniczność mają swój urok. 
Wraz z nowymi projektami pojawiają się nowe wyzwania i in-
spiracje, trudność zaś wówczas, gdy brak ciągłości pomiędzy 
projektami uniemożliwia pracę. Badania fokusowe Programu 
Europa dla Obywateli wskazują, że czas trwania projektów 
i kontynuacja działań rozpoczętych w poszczególnych projek-
tach bezpośrednio wpływają na efektywność.

Według badań zamieszczonych w publikacji: „Fundraising 
to sztuka, której można się nauczyć” (2005,Warszawa) dla 
77,3% polskich organizacji pozarządowych największym 
problemem są trudności w pozyskiwaniu funduszy; 66,6% 
z nich deklaruje potrzebę szkoleń z pozyskiwania środków.
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rządowego z 2008 r. również nie napawają optymizmem. 
Aż trzy na cztery organizacje nie posiadają żadnych rezerw 
finansowych. Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor  
odsetek ten nie zmienia się od 2004 r.

Według Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych 
ewaluacje szkoleń fundraisingowych pokazują, że główne 
powody braku stabilności sektora pozarządowego to trud-
ności w pozyskiwaniu środków, niedostatki w zarządzaniu 
finansami, okresowe braki płynności finansowej, niewystar-
czające zróżnicowanie źródeł przychodu. Problemy finansowe 
wpływają m.in. na: ograniczenie statutowej aktywności or-
ganizacji, spadek motywacji jej członków i ich rotację, braki 
w wyposażeniu, a także trudności w profesjonalizacji działań.

Warto zatem znać całe spektrum oferty funduszy, które mogą 
zostać wykorzystane. Dotychczasowi beneficjenci mieli szan-
sę skorzystać z udogodnień Programu Europa dla Obywateli. 
Program przeprowadza w ciągu jednego roku cztery nabory 
wniosków na działania z ośmiu różnych zakresów tema-
tycznych. Kto nie przespał jesiennych terminów, już działa 
od początku wiosny. Najbliższy termin naboru wniosków do 
Programu Europa dla Obywateli upływa 1 września.

NAJWAŻNIEJSZE: DLA KOGO
Każdy z unijnych programów unijnych ma swoją specyfikę 
i charakterystyczne dla siebie wymogi. Warto jednak zwrócić 
uwagę na wyjątkowość Programu Europa dla Obywateli. Za-
kres tematyczny Programu mieści w swoim spektrum ogrom-
ną liczbę działań statutowych organizacji pozarządowych 
działających w zakresie edukacji i wsparcia społeczeństwa 
obywatelskiego.

WCZORAJ, DZIŚ – JUTRO ?
Pierwsza edycja Programu Europa dla Obywateli ustanowio-
nego na lata 2007 – 2013 przekroczyła już półmetek, ale 
jest jeszcze czas na składanie kolejnych wniosków i realizację 
powstających projektów, na które jest zapotrzebowanie.

W Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Za-
granicznych 16 maja 2011 r. odbyło się spotkanie poświęco-
ne obecnej oraz przyszłej edycji Programu Europa dla Obywa-
teli 2007 – 2013. W spotkaniu udział wzięło 11 ekspertów- 

-praktyków, reprezentujących instytucje i organizacje pozarzą-
dowe, które otrzymały dotacje z Programu.

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy decydują o suk-
cesie projektu, zaprezentowane zostały trzy przykładowe 
projekty zrealizowane przez Związek Miast Polskich, Funda-
cję Partnerstwo dla Środowiska oraz Urząd Miasta Gniezna. 
Badanie w grupie fokusowej miało na celu analizę Programu 
pod kątem jego efektywności w perspektywie prowadzonych 
negocjacji dotyczących kształtu Programu w kolejnej edycji.

W celu wyznaczenia czynników decydujących o efektywności 
projektu, rozważone zostały takie zagadnienia, jak: rozpozna-
nie potrzeb w środowisku; zasięg geograficzny projektu; licz-
ba uczestników oraz odbiorców projektu; użyteczność dzia-
łań; promocja i komunikacja wyników projektu; współpraca 
międzysektorowa; dobór partnerów; czas trwania projektu; 
aktywizacja społeczna; dobór grup docelowych.

Mając na względzie rekomendacje ewentualnych zmian 
w kolejnej edycji Programu, omówione zostały takie bariery 
funkcjonowania, jak: wysokość ryczałtów; wysokość prefinan-
sowania oraz terminy przekazywania środków finansowych; 
wysokość wkładu własnego; współpraca z krajami nieuczest-
niczącymi w Programie; bariery językowe; roboczy kontakt 
z Agencją Wykonawczą EACEA.

Prace nad przyszłą edycją Programu trwają, aby realizacja 
projektów była pasją, a procedury finansowania projektów 
tworzone z misją – dla obywateli.

KONTAKT:
Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Czackiego 3/5 pok. 405, 00-043 Warszawa
tel./faks: 22 336 12 08
www.europadlaobywateli.pl
edo@iam.pl

Działalność Punktu Kontaktowego finansowana jest ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Komisji Europejskiej. Punkt Kontaktowy prowadzony jest 
w ramach struktury organizacyjnej Instytutu Adama 
Mickiewicza.
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Obecnie pięć milionów młodych Europejczyków poszukuje 
pracy. Dla wielu z nich możliwości są ograniczone, ponieważ 
brakuje im odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia. 
Badania przeprowadzone przez Komisję Europejską wskazu-
ją, że do 2020 r. 35% nowych miejsc pracy wymagać będzie 
wysokich kwalifikacji. Okazuje się, że dodatkowe umiejętno-
ści zawodowe najlepiej zdobywać za granicą – ponad 40% 
pracodawców przywiązuje wagę do doświadczenia zdobytego 
w czasie studiów i pracy za granicą.

Rocznie z możliwości wsparcia wyjazdów zagranicznych 
(staży, szkoleń, studiów, wymian, wolontariatu) oferowanych 
przez Unię Europejską w ramach programów edukacyjnych 
korzysta ok. 380 tys. młodych ludzi, tj. ok. 0,38% grupy 
wiekowej 16 – 29 lat w UE. Tylko 23% Polaków zakłada 
możliwość podjęcia pracy zawodowej za granicą. Gotowość 
Polaków do wyjazdu do pracy za granicę od 2005 r. zmalała 
o 30%.

W obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego Unia Euro-
pejska postanowiła podjąć działania, które doprowadzą do 
ograniczenia liczby osób przedwcześnie kończących naukę, 
zwiększenia do 40% liczby absolwentów szkół wyższych, 
stworzenia narzędzi ułatwiających znalezienie pierwszej 
pracy oraz wspierania i ułatwiania mobilności młodzieży. Do 
realizacji tych celów ma doprowadzić inicjatywa „Mobilna 
młodzież”, która proponuje podjęcie 28 działań, które ułatwią 
młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń, a tym samym 
umożliwią zdobycie określonych umiejętności zawodowych 
i zwiększą ich szanse na rynku pracy.

„MOBILNA MŁODZIEŻ” W POLSCE
Nowa inicjatywa była szeroko promowana przez przedsta-
wicieli Komisji Europejskiej oraz Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE) podczas XV Międzynarodowego Salonu 
Edukacyjnego „Perspektywy”, który odbył się w Warszawie 
między 3 a 5 marca 2011 r. Młodzi odwiedzający stoisko 
„Mobilna młodzież” mieli okazję do zdobycia informacji na 
temat oferty edukacyjnej UE oraz udziału w spotkaniach 

MŁODZIEŻY, BĄDŹ MOBILNA!

„Mobilna młodzież” (ang. Youth on the move) to jedna z siedmiu głównych inicjatyw Strategii Europa 2020 ― nowej 
strategii gospodarczej Unii Europejskiej. Inicjatywa zawiera 28 propozycji działań, które mają doprowadzić do tego, żeby 
w 2020 roku każdy młody Europejczyk miał możliwość odbycia części swojej edukacji za granicą.

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

z osobami, którym udało się zrealizować swoje pasje i ma-
rzenia dzięki dotacjom z już funkcjonujących programów: 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig czy Mło-
dzież w działaniu.

Podczas XV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego na 
specjalnej konferencji zainaugurowano inicjatywę „Mobilna 
młodzież”. Swoje opinie na temat mobilności edukacyjnej 
przedstawili: Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, 
Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji i kultu-
ry w Komisji Europejskiej, Danuta Hübner, posłanka do 
Parlamentu Europejskiego, Mirosław Marczewski, dyrektor 
generalny FRSE, oraz ambasadorowie inicjatywy „Mobilna 
młodzież”: Jasiek Mela i Marta Sziłajtis-Obiegło. Debatę, 
w której wzięło udział ponad 600 młodych ludzi, poprowadził 
Maciej Orłoś.

FILOZOFIA MOBILNOŚCI
Dyskusję otworzył gospodarz konferencji Jan Truszczyński: 
– Nigdy pewnie nie będzie tak, że wszyscy studenci wyjadą 
choć na część studiów za granicę, ale naszym celem jest 
stworzyć wszystkim szansę na taki wyjazd.

Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji zaznaczył: – Należy przypomnieć o funk-
cjonujących już od kilku lat programach Młodzież w działaniu 
i Uczenie się przez całe życie. Oba posiadają ciekawą ofertę, 
z której można korzystać już dzisiaj i realizować część celów 
wpisanych do inicjatywy „Mobilna młodzież”. Szansę na 
studia albo inną formę edukacji za granicą – szkolenia, prak-
tyki zawodowe, wolontariat – ma przed sobą każdy, pytanie 
brzmi: czy jesteś w stanie z niej skorzystać?

A jest się o co starać. Zalety mobilności podkreślał w swoim 
wystąpieniu Jan Truszczyński: – To, że uzyskuje się przez to 
dodatkowe kompetencje, nie ulega najmniejszej wątpliwości. 
To, że jest to okazja na kontakt z wpływem innej kultury niż 
własna, też nie ulega wątpliwości. To, że poszerza się znajo-
mość języków, również jest zupełnie oczywiste. To po prostu 
zestaw dodatkowych doświadczeń, do których będziemy 
mogli wracać przez całe życie.

– Kiedyś człowiek był dumny z tego, że utrzymał się w jed-
nym miejscu pracy przez wiele lat. Dawniej na tych, któ-
rzy zmieniali miejsca pracy, patrzono podejrzliwie. Dziś 
jest zupełnie inaczej. Teraz to brak mobilności, różnych 
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Jasiek Mela
„Zagraniczne projekty edukacyjne dają nam dostęp 
do szerszej kultury, ale przede wszystkim pozwalają 
nam poznać fascynujących ludzi. Ja w podróżach 
zawsze najbardziej uwielbiałem poznawać nowych 
ludzi. Wyjeżdżając na studia czy do pracy za granicę, 
cały czas stykamy się z ludźmi z przeróżnych miejsc – 
żyjemy na styku kultur”.

Marta Sziłajtis-Obiegło
„Doświadczenia i wspomnienia po wyjazdach zagranicz-
nych są niezastąpione. Nie tylko uczą w sposób naturalny 
i bezbolesny posługiwania się językami obcymi, ale także 
rozwijają kreatywność i samodzielność. Możliwość podró-
żowania i studiowania w innych krajach uczy tolerancji 
i otwartości. Nie zapominajmy o tym, co zostanie po 
latach – smak niezapomnianej przygody”.

doświadczeń widocznych w życiorysie, czy to zawodowych, 
czy edukacyjnych, wygląda nieatrakcyjnie. Mobilność stała 
się częścią filozofii naszego życia. Koniecznością – podkreśla-
ła podczas debaty Danuta Hübner.

Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, mówiła również 
o innych profitach płynących z mobilności i udziału w pro-
gramach europejskich – To przyjaźnie. Przełamaliśmy wiele 
dzielących nas niekiedy stereotypów i mamy przyjaciół. Te 
dziesiątki tysięcy młodych ludzi, które z tych wszystkich wy-
mian skorzystało, po prostu mają przyjaciół w wielu krajach 
świata. I to również są zalety mobilności i programów mło-
dzieżowych.

DROGOWSKAZ MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW
Inicjatywa „Mobilna młodzież” powstała w obliczu kryzysu 
finansowego i gospodarczego. Jej głównym celem jest stwo-
rzenie pewnego siebie Europejczyka, z łatwością poruszają-
cego się po rynkach pracy całej Unii Europejskiej. Europej-
czyka, który nie boi się zmian. Choć nie każdemu musi być 
miła emigrancka perspektywa, to warto pamiętać, że studia, 
wolontariat czy staż za granicą są wartością samą w sobie. 
Przygodą, marzeniem, ciekawą historią do opowiedzenia.

Istotę mobilności uchwyciła w swojej wypowiedzi Marta Szi-
łajtis-Obiegło, ambasadorka inicjatywy „Mobilna młodzież”, 
żeglarka i najmłodsza Polka, która samotnie opłynęła świat.  
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1. zachęcenie państw członkowskich do wprowadzenia 
programu gwarancji dla młodzieży, który miałby zapew-
niać każdemu młodemu Europejczykowi w ciągu czte-
rech miesięcy od ukończenia przez niego nauki szkolnej 
miejsce pracy lub udział w szkoleniu czy stażu;
2. wprowadzenie wielowymiarowego globalnego systemu 
rankingowego dla uniwersytetów w Europie w celu za-
pewnienia pełniejszego i bardziej realistycznego obrazu 
osiągnięć szkolnictwa wyższego;
3. wdrożenie nowego instrumentu mikrofinansowego 
Progress, w ramach którego Europejski Fundusz Inwe-
stycyjny będzie udzielał gwarancji wybranym bankom 
oferującym młodym ludziom (zazwyczaj nie posiada-
jącym zdolności kredytowej) mikrokredyty z niskim 
oprocentowaniem o wartości do 25 tys. euro, co ma na 
celu stymulować zainteresowanie młodych ludzi karierą 
przedsiębiorcy;
4. wprowadzenie na terenie całej Unii Europejskiej spe-
cjalnych rozwiązań płacowych stanowiących zachętę dla 
pracodawców do zatrudniania młodych pracowników, 
między innymi: płacy minimalnej przeznaczonej dla mło-
dych ludzi oraz zachęt podatkowych dla pracodawców 
zastępujących umowy czasowe umowami na czas nie-
określony zawieranymi z młodymi ludźmi;
5. przeprowadzenie przeglądu wszystkich europejskich 
programów edukacyjnych (m.in. Młodzież w działaniu, 
Erasmus) oraz programów strukturalnych (m.in. Europej-
ski Fundusz Społeczny) w celu opracowania zintegro-

wanego podejścia, które zostanie uruchomione w nowej 
perspektywie finansowej 2013 – 2020, połączy finan-
sowanie z wielu źródeł i zapewni synergiczne działanie 
wszystkim dotychczasowym europejskim programom edu-
kacyjnym;
6. utworzenie na szczeblu unijnym, we współpracy z Euro-
pejskim Bankiem Inwestycyjnym i krajowymi instytucjami 
finansowymi, systemu pożyczek studenckich ułatwiające-
go dostęp młodzieży do szkolnictwa wyższego i stanowią-
cego uzupełnienie programów krajowych;
7. zidentyfikowanie istniejących przeszkód w zakresie 
mobilności edukacyjnej we wszystkich krajach UE oraz 
systematyczne monitorowanie postępów poszczególnych 
państw członkowskich w ich usuwaniu za pośrednictwem 
tablicy wyników mobilności;
8. stworzenie europejskiego paszportu umiejętności, 
w którym prezentowane będą kwalifikacje i e-umiejętno-
ści pozyskane w całej Unii Europejskiej w procesie edukacji 
pozaformalnej;
9. opracowanie europejskiej karty/legitymacji Youth on 
the move, oferującej młodym ludziom różne korzyści i ra-
baty w całej Europie;
10. uruchomienie projektu „Twoja pierwsza praca  
z EURES-em”. EURES, czyli europejska sieć publicznej służby 
zatrudnienia, ma zapewnić młodym ludziom doradztwo 
i pomoc w poszukiwaniu pracy lub rekrutacji oraz wsparcie 
finansowe (pokrywanie kosztów przeprowadzki do innego 
kraju lub szkoleń integracyjno-adaptacyjnych.

Dziesięć propozycji „Mobilnej młodzieży”:

– Na wyspach Pacyfiku została sformułowana bardzo cie-
kawa idea: na zamkniętym terenie przy ograniczonej liczbie 
ludzi, przy ograniczonej liczbie myśli, jest moment, gdy cywi-
lizacja traci rozpęd, nie ma szans na rozwój, dlatego miesz-
kańcy wysp budują swoje czółna i płyną na inną wyspę.

A czółnem wspierających młodych Europejczyków jest inicja-
tywa „Mobilna młodzież”.

AMBASADOROWIE MŁODZIEŻY
W każdym państwie członkowskim UE inicjatywę „Mobilna 
młodzież” promują młodzi ludzie, którzy swoimi dotychcza-
sowymi osiągnięciami i otwartością na wyzwania stanowią 
przykład dla innych. W Polsce do wyjazdów zagranicznych 
motywują młodzi podróżnicy: Marta Sziłajtis-Obiegło i Jasiek 
Mela.

Jasiek mimo niepełnosprawności – będącej wynikiem tragiczne-
go wypadku w wieku 13 lat – jest wzorem aktywności. Razem 
z polarnikiem Markiem Kamińskim zdobył oba Bieguny Polar-
ne – najpierw północny, a później także południowy. Wszedł 
na Dach Afryki – Kilimandżaro, zdobył też Elbrus – najwyższy 
szczyt Kaukazu. Gdy nie podróżuje, stara się pomagać innym. 
W 2008 r. założył Fundację „Poza Horyzonty”, niosącą pomoc 
niepełnosprawnym, szczególnie osobom po wypadkach.

Marta Sziłajtis-Obiegło w wieku 23 lat ruszyła w samotny 
rejs dookoła świata. Podczas rocznej podróży miała okazję 
poznać niezwykle fascynujące miejsca i ich mieszkańców: 
Wenezuelę, wyspy Galapagos, Bora-Bora, Królestwo Tonga, 
Vanuatu, Australię, Mauritius, RPA i wiele innych. Marta 
zakończyła swój rejs w Puerto la Cruz i tym samym została 
najmłodszą Polką i jedną z nielicznych kobiet, którym udało 
się sprostać tak wielkiemu wyzwaniu.



EU
LO

TK
A 

<1
0>

 LI
PI

EC
.2

01
1>

>>
>>

>>
>>

>X
XI

V

ETM W BRUKSELI
W Brukseli odbyła się debata w ramach dialogu usystematy-
zowanego. Dialog jest inicjatywą unijną, która daje młodzieży 
możliwość wypowiedzenia się na różne tematy poprzez kon-
sultacje krajowe. Polskę reprezentowali w Brukseli przed-
stawiciele Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Z kolei 
w Antwerpii promowano inicjatywę „Mobilna młodzież” oraz 
z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 projekty 
Wolontariatu Europejskiego.

WYDARZENIA KRAJOWE
Krajowa inauguracja ETM odbyła się podczas Nocy Muzeów 
(14 – 15 maja) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
Poza zwiedzaniem CNK, młodzi ludzie mieli okazję dowiedzieć 
się, jakie atrakcje czekają na nich przez cały tydzień, oraz 
zapoznać się z możliwościami Programu Młodzież w działaniu.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODZIEŻY

Piąta edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży (15 – 21 maja 2011 r. ) za nami. Było to siedem intensywnych dni wypeł-
nionych debatami, panelami dyskusyjnymi, happeningami, pokazami filmowymi i innymi inicjatywami. Tegoroczny ETM 
koncentrował się na pięciu zagadnieniach: wolontariacie, zatrudnieniu, aktywności obywatelskiej, włączeniu społecznym 
oraz na popularyzacji Programu Młodzież w działaniu. Problematyka ta była poruszana na poziomach: ogólnoeuropejskim 
(spotkania w Brukseli i Antwerpii), krajowym (debata krajowa) oraz regionalnym (projekty lokalne).

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Kształcenie językowe a aktywność społeczna i obywatelska
We wrześniu bieżącego roku odbędzie się międzynarodowa 
konferencja „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawo-
dowego i społecznego w Europie”. W gmachu dawnej Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego 28 i 29 września spotkają się 
specjaliści z całej Europy. Będą oni dyskutować o potrzebach 
kształcenia językowego w świetle integracji europejskiej 
i skutków, jakie ona niesie. Zostaną też poruszone zagadnie-
nia, takie jak polityka językowa i jej potencjał dla wspierania 
aktywności społecznej i obywatelskiej czy też kwestie zwią-
zane z edukacją językową na każdym szczeblu kształcenia, od 
przedszkola po uniwersytet trzeciego wieku.

Mobilność a kształcenie wielokulturowe
W październiku goście z państw członkowskich UE zawitają 
do Sopotu na konferencję „Mobilność sposobem zdobywania 
i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora”. W ramach 
tego wydarzenia odbędzie się dyskusja na temat potencjału 
mobilności edukacyjnej w kształceniu formalnym oraz pozafor-
malnym w Programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież 
w działaniu. Podczas spotkania (17 – 19 października) zostaną 

Mobilność i wielojęzyczność – to główne tematy imprez organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE. Te dwie instytucje są organizatorami wydarzeń wpisanych  
do oficjalnego kalendarium tego ważnego półrocza. Więcej o konferencjach na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:  
www.frse.org.pl/konferencje.

przedstawione sposoby wykorzystania mobilności do rozwijania 
programów kształcenia wielokulturowego. Konferencja ma 
również za zadanie zaprezentować rozwiązania systemowe 
i legislacyjne stosowane w różnych krajach Unii Europejskiej 
w tworzeniu warunków do mobilności i uznawania jej efektów. 
Uczestnicy wypracują rekomendacje dotyczące mobilności 
w nowej edycji programów edukacyjnych UE.

Edukacja dorosłych
Wydarzeniem towarzyszącym dwóm oficjalnym imprezom pre-
zydencjalnym będzie konferencja międzynarodowa „Rozwijanie 
współpracy między kształceniem zawodowym, szkolnictwem 
wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania 
uczenia się przez całe życie”, która odbędzie się 23 września 
w Warszawie. Głównym jej tematem będzie jakość szeroko 
pojętego kształcenia formalnego i nieformalnego. Goście kon-
ferencji spróbują określić kierunek działań, które zagwaran-
towałyby podniesienie jakości edukacji na najwyższy poziom. 
Specjaliści omówią planowane zmiany, które ułatwią lepszą 
współpracę szkolnictwa wyższego z kształceniem zawodowym, 
sektorem biznesowym oraz edukacją dorosłych.
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w Polsce była debata krajowa „Młodzież ma głos”, która 
odbyła się 17 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
To właśnie tu młodzi Polacy mieli niecodzienną możliwość 
wypowiedzenia się na ważne dla nich tematy w obecności 
ministra Mirosława Sielatyckiego, ekspertów i znanych posta-
ci życia publicznego, m.in. Jurka Owsiaka. Dyskusja udowod-
niła, że młodzi ludzie chcą rozmawiać o swoich problemach.

CO NAM MÓWI EUROBAROMETR
W gronie debatujących duże emocje wzbudziły najnowsze 
wyniki analiz przeprowadzonych wśród młodzieży europej-
skiej przez badanie Eurobarometr. Według danych prezento-
wanych podczas debaty młodzi Polacy są jednymi z najmniej 
aktywnych społecznie obywateli Unii Europejskiej. Dyskusja 
skłoniła wiele osób do wniosku, że słowo „wolontariat” jest 
w naszym kraju rozumiane znacznie węziej niż w innych 
krajach Europy, na skutek czego o wiele rzadziej od innych 
narodów określamy się mianem wolontariuszy.

Równolegle po debacie rozpoczęło się pięć paneli dyskusyj-
nych, które później pozytywnie komentowała uczestnicząca 
w nich młodzież. Panele tematycznie nawiązywały do pięciu 
zagadnień Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Do prowa-
dzenia paneli młodzież przygotowywała się na warsztatach 
zorganizowanych dzień wcześniej przez Narodową Agencję 
Programu Młodzież w działaniu.

ETM-OWE KINO
Na poziomie regionalnym do zagadnień poruszanych pod-
czas ETM nawiązywał m.in. program festiwalu filmowego 
„ETM-owe Kino Krótkometrażowe”. Między 18 a 21 maja 
młodzi ludzie mogli spotykać się w stołecznym kinie Femina 
na bezpłatnych pokazach filmów dokumentalnych. Podczas 
czterech spotkań obejrzeliśmy „Naszą ulicę” Marcina Latałły, 
„Jestem zły” Grzegorza Packa, „Wszystko może się przytra-
fić” Marcela Łozińskiego i „Nienormalnych” Jacka Bławuta. 
Po każdym seansie widzowie na gorąco komentowali obrazy 
polskich reżyserów. Inspirującym dyskusjom o filmach i o po-
ruszanej w nich tematyce nie było końca.

INTERESUJĄCE INICJATYWY REGIONALNE
ETM świętowany był w całej Polsce. W województwie 
kujawsko-pomorskim Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych 
„Motyka” zorganizowało warsztaty teatralne, taneczne i kon-
wersacje językowe, a Stowarzyszenie „Nowa Rodzina” z wo-
jewództwa dolnośląskiego przeprowadziło spotkania młodych 
z decydentami w kilku miastach w regionie. Inne organizacje 
proponowały rajdy rowerowe, wystawy, flashmoby – cieka-
wych pomysłów nie brakowało.

Mimo że oficjalnie Europejski Tydzień Młodzieży zakończył 
się 21 maja, wiele działań lokalnych trwało dłużej, a naj-
większym sukcesem było to, że wiele osób zainspirowanych 
wydarzeniami całego tygodnia podjęło decyzję o realizowa-
niu własnych projektów nawiązujących do idei ETM. Każdy 
z nich będzie dowodem na to, że ETM 2011 był wydarze-
niem owocnym i udanym.

ADAM KRYSZKIEWICZ, 
reporter serwisu GazetaEdukacja.pl – 
uczestnik spotkania w Brukseli:

Jak wyglądała debata z udziałem młodzieży w Brukseli? 
Pierwszym określeniem, które mi się nasuwa, jest „profe-
sjonalizm”. W grupie dziennikarzy, w której się znalazłem, 
wyrażenie „dialog usystematyzowany” budziło popłoch. 
Tymczasem uczestnicy debaty byli do niej świetnie przygo-
towani. Większość z nich będzie lub już jest w ten proces 
zaangażowana. Byli to w większości członkowie krajowych 
rad młodzieży. Na spotkaniu w Brukseli wypracowano zasady 
dotyczące spraw przyziemnych, np. terminarza i finanso-
wania dialogu usystematyzowanego. Podczas debaty ciężko 
pracowano nad konkretnym kształtem dialogu. Ważną rolę 
odgrywała polska delegacja, która już rozpoczęła przygoto-
wania do prowadzenia dialogu usystematyzowanego w trak-
cie naszej prezydencji.

MICHAŁ OWCZAREK, 
koordynator działań regionalnych 
w Fundacji Civis Polonus:

Młodzież, która wzięła udział w zorganizowanych przez nas 
warsztatach, była zachwycona, bo pierwszy raz spotkała się 
z edukacją pozaformalną, pierwszy raz miała szansę poroz-
mawiać z osobami, które są decydentami czy urzędnikami. 
W czasie jednego z warsztatów młodzi ludzie poinformowali 
zaproszonego na debatę przedstawiciela Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych odpowiedzialnego za prezydencję Polski 
w Radzie UE, że do promocji prezydencji wybrane zostały 
niepopularne wśród młodzieży kanały komunikacji. Młodzi 
uzyskali możliwość zgłoszenia MSZ-owi nowych propozycji 
dotyczących strategii komunikacyjnej prezydencji. Poczuli, 
że mogą mieć na coś realny wpływ! Po jednej z debat dosta-
liśmy maila, że jedna z dziewczyn chce sama zorganizować 
podobne spotkanie. Młodzi cieszyli się, że ktoś ich uważnie 
słucha, że mogą wyrazić głośno swoją opinię na tematy ich 
dotyczące.

MATEUSZ KONIECZNY, 
uczestnik debaty krajowej:

Uważam, że debata krajowa była bardzo udana, tematy 
wszystkich paneli były bardzo ciekawe. Dobre wrażenie 
zrobił na mnie również sam program i przygotowanie mery-
toryczne do debaty młodzieży, organizatorów i prelegentów. 
Nie brakowało ludzi z różnych stron Polski. Reprezentowali-
śmy zarówno mniejsze, jak i większe miejscowości. Łączyło 
nas to, że chcemy działać, że jesteśmy liderami w naszych 
społecznościach lokalnych. Obawiałem się, że debata będzie 
mało interesująca, ale zupełnie niepotrzebnie – przerosła 
moje oczekiwania. Moim zdaniem zrobiliśmy bardzo dużo, 
np. wypracowaliśmy myśl, żeby zmienić nazwę „polityki 
młodzieżowej” na coś, co nie będzie odstraszało młodych 
ludzi od działań młodzieżowych.
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Chociaż wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych 
w tej perspektywie finansowej formalnie jest na półmetku, 
praktycznie na wiele inicjatyw nie będzie już dotacji, ponie-
waż przeznaczone na nie alokacje wyczerpały się. Prześledź-
my etapy prac nad okresem programowania 2014 – 2020.

KONSULTACJE: SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA UE
Od kilku lat toczy się dyskusja nad przyszłością polityki spójno-
ści i innych polityk UE. Jej formalnym wyrazem i niejako ro-
dzajem okresowego podsumowania była publikacja V raportu 
kohezyjnego przez Komisję Europejską w listopadzie 2010 r. 
Raporty kohezyjne to sprawozdania na temat spójności gospo-
darczej i społecznej UE, zawierające propozycje Komisji do 
następnego okresu budżetowego. Podobnie było i tym razem. 
Wszyscy obywatele Unii, jak również każda organizacja poza-
rządowa czy instytucja państwowa oraz samorządowa mogły 
w ciągu ponad dwóch miesięcy przekazywać swoje uwagi 
i propozycje do Komisji. Następnie na przełomie stycznia i lu-
tego br. w Brukseli odbyło się Forum Kohezyjne, podczas któ-
rego była komentowana część z otrzymanych uwag. W maju 
br. Komisja zakończyła ich analizowanie.

Materiał jest dostępny na stronach Komisji wraz z komen-
tarzami źródłowymi. Z polskich organizacji pozarządowych, 
oprócz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 
opinie przesłała Polska Zielona Sieć. Ponadto uwagi przeka-
zała Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego działa-
jąca przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicz-
nych Ram Odniesienia (KK NSRO), skupiająca członków KK 
NSRO reprezentujących organizacje pozarządowe i społecz-
ne, jak również reprezentantów strony rządowej i samorządo-
wej. Pracom Grupy przewodniczy OFOP.

DYSKUSJA WOKÓŁ WAŻNYCH DOKUMENTÓW
Po publikacji podsumowania konsultacji przez Komisję roz-
począł się kolejny etap prac nad okresem programowania 
2014 – 2020. W latach 2011 – 2012 będzie się toczyć 
dyskusja wokół dokumentów fundamentalnych dla przyszłego 
okresu programowania, tj.:
• rozporządzeń Komisji Europejskiej w sprawie funduszy euro-
pejskich, w których będą zawarte wytyczne dla komitetów 
monitorujących (przewidywana publikacja w III kwartale br.),
• Wspólnych Ram Strategicznych (które będą podstawą dla 
każdego z państw UE do negocjacji z Komisją Europejską 
własnych umów o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwe-
stycji),

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  
2014-2020 – CO NA TO OFOP?

Niedawno zakończył się przegląd śródokresowy programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. Wciąż trwa wdrażanie 
zmian w jego efekcie, a już Unia Europejska dyskutuje o przyszłym okresie programowania. Jak i po co w tę dyskusję  
włączyła się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz jakie ma dalsze plany?

AGATA WIŚNIEWSKA-GÓRCZEWSKA

• umowy o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji 
między Polską a Komisją Europejską.

UCZESTNICZYMY W DYSKUSJI
Kolejne programy operacyjne zostaną uruchomione 
w 2014 r., do tego czasu zaś będzie trwała coraz intensyw-
niejsza praca nad dopracowaniem obszarów wsparcia przez 
fundusze unijne oraz nad systemami ich ochrony i monitorin-
gu. Federacja będzie aktywnie brać udział w kolejnych pra-
cach, na etapach coraz bardziej szczegółowych.

Na podstawie wymienionych dokumentów w dalszej ko-
lejności określone zostaną szczegóły (obszary interwencji 
funduszy, wysokość alokacji) programów operacyjnych 
2014 – 2020. Zapisy tych ogólnych dokumentów będą mieć 
bezpośredni wpływ na dostęp organizacji pozarządowych do 
funduszy unijnych 2014 – 2020 w Polsce, dlatego należy 
włączyć się do dyskusji przed etapem planowania programów 
operacyjnych kolejnej perspektywy budżetowej.

OFOP będzie brać udział w tych dyskusjach zarówno bezpo-
średnio, jak i poprzez współpracę międzynarodową w Euro-
pejskiej Sieci Stowarzyszeń Krajowych (European Network of 
National Associations, www.enna-europe.org). 

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE Z CAŁEJ POLSKI DO WSPÓŁPRACY
Ostateczny kształt dokumentów na lata 2014 – 2020 będzie 
doprecyzowywany jeszcze przez długi czas. Jednak na pewno 
już teraz należy brać udział w dyskusjach na ten temat, gdyż 
doświadczenia obecnego okresu budżetowego pokazują, że 
pewnych kwestii nie można rozwiązywać z pomocą innych 
funduszy z uwagi na uregulowania wyższego rzędu. Dlatego 
też OFOP będzie przygotowywała stanowiska do kolejnych 
dokumentów, podejmie dyskusję wewnątrzfederacyjną, jak 
również będzie podnosiła te tematy w środowisku całego 
trzeciego sektora, m.in. podczas Ogólnopolskiego Forum 
Inicjatyw Pozarządowych jesienią 2011 r.
Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt z Programem 
Reprezentacji NGO Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych: e-mail reprezentacja@ofop.eu, tel. 22 619 46 94.

Działania rzecznicze dotyczące funduszy europejskich, jak 
i monitorujące w stosunku do pozarządowych członków komi-
tetów monitorujących programy operacyjne perspektywy 2007 
– 2013 OFOP prowadzi dzięki wsparciu Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności oraz Fundacji im. Stefana Batorego.
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publikacja przez Komisję Europejską wyników konsultacji 
społecznych V raportu kohezyjnego, których wyniki wpłyną 
na dalsze prace Komisji nad okresem programowania 2014 
– 2020

I połowa 2011 r.

przyjęcie przez rząd pozostałych ośmiu z dziewięciu 
horyzontalnych strategii rozwoju, które mają być częściowo 
finansowane ze środków unijnych

I połowa 2011 r.

zwieńczenie prac nad strategiami rozwoju kraju długo- 
i średniookresową, stanowiącymi element systemu 
zarządzania rozwojem państwa w połączeniu z ww. 
strategiami rozwojowymi

I połowa 2011 r.

prace nad Krajowym Programem Reform na gruncie polskim; 
KPR ma mieć perspektywę 10-letnią i być skorelowany ze 
Strategią Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi 
i polskimi strategiami rozwojowymi

I połowa 2011 r.

publikacja przez Komisję Europejską projektów rozporządzeń 
dotyczących funduszy europejskich (tj. Funduszu 
Spójności. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego – mają one być 
w latach 2014 – 2020 ujęte razem we wspólnych Ramach 
Strategicznych, inaczej niż jest to w bieżącym okresie 
programowania, co skutkuje odrębnymi zasadami rządzącymi 
EFS, EFRR, FS oraz EFRROW i EFR)

III kwartał 2011 r.

początek prac nad Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014 
– 2020

I 2011 r.

ostateczne wersje rozporządzeń KE w sprawie funduszy 
europejskich

IV kwartał 2012 r.

ostateczna wersja Wspólnych Ram Strategicznych IV kwartał 2012 r.
początek oficjalnych prac nad polską umową o partnerstwie 
w dziedzinie rozwoju i inwestycji (nieoficjalne prace robocze 
będą już trwały od kilku miesięcy)

koniec 2012 r.

początek prac nad programami operacyjnymi 2014 – 2020 
(i dokumentami je precyzującymi, jak obszerne opisy 
priorytetów, w których są wskazane m.in. typy projektów 
możliwych do finansowania)

I kwartał 2013 r.

finalizacja prac nad umową o partnerstwie, programami 
operacyjnymi i wszystkimi dokumentami opisującymi system 
wdrażania i monitoringu w latach 2014 – 2020

2013 r.

Z uwagi na sposób pracy Komisji, jak również jesienne wybory parlamentarne w Polsce w 2011 r., poszczególne etapy prac 
mogą ulec przesunięciom w czasie.

KALENDARZ PRAC NAD NOWYM OKRESEM PROGRAMOWANIA:
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Do dzisiaj w ramach Sieci odbyły się dwie konferencje oraz 
trzy spotkania regionalne. Za szerokie i skuteczne wdrażanie 
zasady partnerstwa został uhonorowany Komitet Monitoru-
jący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, opracowano propo-
zycję uwzględniającego szerokie konsultacje społeczne har-
monogramu prac nad projektami Planów działania w woje-
wództwach, wydano pięć numerów magazynu „Partnerstwo. 
Biuletyn Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa”.

WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ
Statystyki można by mnożyć. Ale czy statystyki coś mówią 
o skuteczności? Do pewnego stopnia tak, jeśli wziąć pod 
uwagę liczbę osób na spotkaniach. Jednak najważniejsza 
wartość, na którą zwracają uwagę członkowie komitetów, 
to możliwość wymiany doświadczeń, poznania osób uczest-
niczących w pracach innych komitetów, nawiązania z nimi 
relacji. Paradoksalnie bowiem duża ilość informacji (np. 
w internecie) nie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na 
wiedzę, i to nie tylko tę „twardą”, dotyczącą przepisów czy 
wytycznych, ale także tę „miękką”, wynikającą z doświad-
czenia. Zresztą od początku dyskusji nad potrzebą powołania 
(bądź nie) Sieci najważniejszym i bezspornym punktem było 
spotkanie osób z podkomitetów monitorujących regionalny 
komponent PO Kapitał Ludzki bądź komitetów regionalnych 
programów operacyjnych.

CZEMU SŁUŻĄ SPOTKANIA SIECI?
Spotkania Sieci de facto trwają dobę. Zaczynają się bowiem 
od ogólnej sesji około godziny 12.00 bądź 13.00, podczas 
której Marszałek danego województwa (w którym odbywa 
się spotkanie) mówi o wpływie funduszy europejskich na 
rozwój regionu, następnie odbywa się tematyczny wykład 
inauguracyjny (np. poświęcony unijnej zasadzie partnerstwa, 
jak w Gdyni) i dalej pojawia się krótka informacja na temat 
efektów prac Sieci od ostatniego spotkania. Ponadto zawsze 
przedstawiana jest dobra praktyka we wdrażaniu – w woje-
wództwie, w którym odbywa się spotkanie – zasady partner-
stwa. Dlatego w Łódzkiem zapoznaliśmy się ze sposobem 
pracy nad projektem regionalnego Planu działania dla PO KL, 
który umożliwia szerokie włączenie się do dyskusji organiza-
cjom pozarządowym, w Krakowie – z Małopolskim Paktem 
na rzecz Ekonomii Społecznej, a na Pomorzu z działaniami 
Grupy roboczej „Społeczne Pomorze” działającej przy Komite-
cie Monitorującym RPO. Praktyki te mają różną skuteczność 
i czasami są odmiennie postrzegane przez partnerów społecz-

CO DAŁA KSTP?

O krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa pisaliśmy już w EUlotce. W czerwcu 2011 roku mija rok od chwili, gdy na 
wniosek organizacji pozarządowych i partnerów społecznych Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram  
Odniesienia zdecydował się powołać Sieć, której celem jest wsparcie partnerów społeczno-ekonomicznych będących człon-
kami komitetów monitorujących programy operacyjne 2007 – 2013.

AGATA WIŚNIEWSKA-GÓRCZEWSKA, MICHAŁ DYMKOWSKI

nych oraz administrację. Spotkania Sieci mają na celu pomóc 
wzajemnie się zrozumieć i pozbyć się (niestety pojawiających 
się) uprzedzeń.

WARSZTATY I DYSKUSJE TEMATYCZNE
Obok tzw. rozmów kuluarowych, najważniejszą częścią 
spotkań są warsztaty, dyskusje tematyczne, dzielenie się 
doświadczeniem. Ich zakres dobierany jest według tema-
tów wskazanych przez uczestników spotkań w ankietach 
ewaluacyjnych. Dotąd przeprowadzono warsztaty dotyczące 
m.in.: zapewniania komplementarności w regionach, wyzwań 
komplementarności w PO KL między projektami systemowy-
mi krajowymi a konkursowymi, prac nad Planami działania 
w PO KL, kryteriów (zwłaszcza strategicznych) wyboru pro-
jektów pod kątem partnerstwa, metodyki pracy członków 
komitetów i podkomitetów monitorujących, nowych zasad 
w PO KL, partnerstw instytucjonalnych.

W efekcie warsztatów powstał ogólnokrajowy projekt har-
monogramu prac nad Planami działań w województwach, 
w którym przewidziano odpowiednią ilość czasu na praw-
dziwe konsultacje społeczne. Zainteresowanych członków 
komitetów zapraszamy do odwiedzenia Bazy Wiedzy prowa-
dzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w której 
filtr KST umożliwia dostęp do omówionego wyżej materiału, 
jak również do wielu dokumentów spoza własnego komitetu. 
Jesteśmy do dyspozycji w Sekretariacie Sieci (kst@ofop.eu, 
tel. 22 619 46 94).

ZOBACZYĆ EFEKTY NA WŁASNE OCZY
Ponadto wieczorem odbywa się tzw. wieczór promocji regio-
nu, podczas którego urzędy marszałkowskie województwa 
goszczącego zapewniają na zaproszenie Sekretariatu Sieci 
możliwość zapoznania się przez uczestników z efektami 
wydatkowania funduszy europejskich. Dotychczas były to 
głównie miejsca użyteczności publicznej dofinansowane przez 
Unię, np. nowoczesne Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krako-
wie. Zobaczenie na własne oczy efektów głosowania w komi-
tecie dla jego członków jest najlepszym wykładnikiem sensu 
ich zaangażowania.

KONFERENCJE
Bardzo ważnym elementem Sieci są coroczne konferencje. 
Pierwsza odbyła się już cztery miesiące po powołaniu KSTP, 
w październiku 2010 r. Przybyło na nią około 100 osób  
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z całej Polski, aby dyskutować na temat partnerstwa i tego, 
by było ono zasadą konstytutywną dla programów operacyj-
nych, a nie jedynie zapisem w dokumentach.

Druga konferencja: „Partnerstwo i dialog jako podstawa 
skutecznej polityki spójności” odbyła się w ramach IV Forum 
Funduszy Europejskich 6 maja br. w Warszawie. Moderato-
rem był redaktor Edwin Bendyk. Rozpoczęło ją wystąpienie 
Ministra Henryka Wujca, Doradcy Prezydenta RP ds. Społe-
czeństwa Obywatelskiego, który podkreślił znaczenie dialogu 
we współczesnej demokracji i rolę wiedzy i doświadczenia 
partnerów pozarządowych i społecznych w podejmowaniu 
decyzji dotyczących spraw publicznych. O znaczeniu zasady 
partnerstwa, wyzwaniach dialogu obywatelskiego i społecz-
nego debatowali przedstawiciele w randze przewodniczących, 
wiceprzewodniczących bądź dyrektorów Związku Rzemiosła 
Polskiego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodo-
wych, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 
Business Centre Club, Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan. Ponadto w dyskusji udział wzięli: euro-
poseł Jan Olbrycht, przedstawiciel prezydenta Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Jan Olsson oraz Jan 

Jakub Wygnański jako Współprzewodniczący Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego.

Sesja miała niestandardowy scenariusz, ponieważ po wystą-
pieniu Ministra Henryka Wujca wypowiadali się eksperci. Ich 
analizy przewidywały trzy zakresy tematyczne: wyzwania; 
partnerstwo jako rozwiązanie; potrzeby. Eksperci przedstawiali 
tezy i pytania dotyczące kapitału społecznego oraz intelektu-
alnego systemu zarządzania rozwojem regionalnym, dialogu 
obywatelskiego i społecznego, narzędzi pozwalających reali-
zować zasadę partnerstwa, jak grupy robocze przy komitetach 
monitorujących, czy wreszcie potrzeby silniejszego wsparcia 
instytucjonalnego dla partnerów społeczno-gospodarczych.

Na koniec konferencji, na ręce Przewodniczącego Komitetu, 
Marcelego Niezgody, Wiceministra Rozwoju Regionalnego, 
wręczono pamiątkowy dyplom Komitetowi Monitorującemu 
PO KL za wysiłek na rzecz wdrażania zasady partnerstwa 
i osiągnięć na tym polu. Podstawą do powyższego wyróż-
nienia były działania Instytucji Zarządzającej Programem 
obserwowane przez Grupę roboczą ds. społeczeństwa obywa-
telskiego działającą przy Komitecie Koordynacyjnym Narodo-
wych Strategicznych Ram Odniesienia. Opinia Grupy roboczej 
została potwierdzona w badaniu ewaluacyjnym „Analiza efek-
tywności funkcjonowania komitetów monitorujących progra-
my operacyjne na lata 2007 – 2013” z 2010 r., wykonanym 
przez spółkę PSDB na zlecenie Departamentu Koordynacji 
Wrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Od 2012 r. part-
nerski komitet monitorujący będzie wybierany w drodze kon-
kursu. Szczegóły poznamy w kolejnych miesiącach.

Informacje z dotychczasowych spotkań, zdjęcia, dane kon-
taktowe, instrukcja uzyskania dostępu do Bazy Wiedzy są 
dostępne na stronie internetowej Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych w zakładce „Program Reprezen-
tacji NGO”.

CO PRZED NAMI?
W tym roku przed nami jeszcze dwa regionalne spotkania 
Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Zapraszamy do 
zainteresowania się możliwościami, jakie ona daje – ma być 
bowiem realną odpowiedzią na potrzeby członków komitetów 
monitorujących reprezentujących przede wszystkim organiza-
cje pozarządowe, społeczne i środowiska akademickie.

Obsługę Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa 
zapewnia Sekretariat, usytuowany przy Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych, która przewodniczy 
pracom Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, 
z inicjatywy której Komitet Koordynacyjny NSRO podjął 
uchwałę o powołaniu Sieci.
Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa jest finanso-
wana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków 
krajowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna.

Zmiany w komitetach monitorujących
W pierwszej połowie 2011 r. doszło do licznych zmian 
wśród pozarządowych członków komitetów i podkomite-
tów monitorujących programy operacyjne oraz trzynastu 
zmian w sekretariatach je obsługujących. Najwięcej 
nowych nazwisk pojawiło się wśród członków Komitetów 
przy Regionalnych Programach Operacyjnych.

Bazy pozarządowych członków komitetów monitoru-
jących 2007 – 2013 oraz sekretariatów komitetów są 
prowadzone przez Ogólnopolską Federację Organizacji 
Pozarządowych w ramach Programu Reprezentacji NGO 
(wcześniej Programu Europejskiego). Ostatnia aktuali-
zacja baz została przeprowadzona 20 maja 2011 r. Dane 
są dostępne na stronach Federacji (www.ofop.eu), w za-
kładce programu.

Celem Programu Reprezentacji NGO jest wzmocnienie 
wpływu sektora pozarządowego na system wdrażania 
funduszy europejskich w Polsce i ułatwienie organizacjom 
pozarządowym dostępu do nich. W ramach Programu 
Federacja aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Ko-
ordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 
prowadząc Grupę roboczą ds. społeczeństwa obywatel-
skiego oraz Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, prowadząc Grupę roboczą ds. horyzontal-
nych.

Jeśli dysponują Państwo informacjami o jakichkolwiek 
zmianach w komitetach, podkomitetach, czy sekre-
tariatach, bądź są zainteresowani tematyką funduszy 
europejskich, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 
reprezentacja@ofop.eu. 
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O tym, czym charakteryzują się projekty innowacyjne, pisali-
śmy już w EUlotce (nr 7 [30]). Poniżej przedstawię pokrótce 
najważniejsze aspekty tego rodzaju projektów, a w dalszej 
części zaprezentuję przykłady dwóch projektów innowacyj-
nych realizowanych przy dofinansowaniu z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.

TYPY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH
Projekt innowacyjny nie tyle służy rozwiązywaniu konkret-
nych problemów grupy docelowej, co wypracowaniu lub upo-
wszechnianiu nowych, lepszych na to sposobów. Wyróżnia 
się dwa typy projektów innowacyjnych. Pierwszy to projekt 
testujący mający na celu wypracowanie nowych rozwiązań, 
w głównej mierze poświęcony badaniu i rozwojowi konkret-
nego produktu, później upowszechnianego i włączanego do 
praktyki. Drugi zaś to projekt upowszechniający, którego ce-
lem nie jest stworzenie nowego produktu, lecz propagowanie 
rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy 
też projektów PO KL i włączenie ich do praktyki.

Realizacja projektów innowacyjnych różni się od tej stoso-
wanej przy „zwykłych” i podzielona jest na dwa etapy: przy-
gotowania i wdrożenia. Pierwszy z nich służy opracowaniu 
produktu, na podstawie pogłębionej analizy, drugi jego prze-
testowaniu na wybranej grupie reprezentatywnej, wyciągnię-
ciu wniosków z efektów tego etapu, opracowaniu produktu 
finalnego i ewentualnym jego upowszechnieniu, o ile przy-
niósł zamierzone wyniki.

ETAPY
Etap przygotowania związany jest – jak wspomniano – z po-
głębioną analizą problemu. Założenia projektu składanego 
do konkursu powinny być oparte na wyniku badań wcześniej 
przeprowadzonych, na podstawie których zidentyfikowano 
problem.
Kolejnym krokiem jest opracowanie wstępnej wersji produk-
tów mających służyć rozwiązaniu problemu, zarazem ściśle 
odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby. Ostatnia faza 
etapu przygotowania to przygotowanie strategii wdrażania 
produktu trwa od trzech do ośmiu miesięcy.

Etap wdrażania rozpoczyna testowanie produktu na wybranej 
próbie grupy docelowej i badanie rezultatów, jakie to dzia-
łanie przyniosło. W projektach innowacyjnych wymagane 

PROJEKTY INNOWACYJNE W PO KL

Jeżeli dotychczasowe wsparcie wydaje się nie przynosić zamierzonych rezultatów w rozwiązaniu problemu społecznego 
albo np. obecna forma zwiększania kompetencji pracowników nie jest wystarczająco skuteczna – warto poszukać innowa-
cyjnych rozwiązań – być może sprawdzonych dla innej grupy docelowej lub w odmiennych warunkach. Taką możliwość 
dają projekty innowacyjne.

KATARZYNA LIPKA-SZOSTAK

jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w celu poznania 
rzeczywistych rezultatów projektu i jego wpływu na grupę 
docelową. Oceniana jest głównie efektywność produktu. Dys-
ponując wynikami tych badań, projektodawca przystępuje do 
opracowania produktu finalnego, który następnie poddawany 
jest walidacji przez Sieci Tematyczne PO KL. Tylko te pro-
dukty, które pozytywnie przejdą fazę walidacji, mogą zostać 
upowszechniane i włączone do praktyki.

GRUPA DOCELOWA
Grupa docelowa projektu innowacyjnego to osoby, grupy, 
środowiska, które wymagają tworzenia nowych rozwiązań. 
Możemy tu wyróżnić użytkowników, którzy otrzymują nowe 
rozwiązania, metody działania, narzędzia wypracowywane 
w ramach danego projektu (pracownicy urzędów pracy, in-
struktorzy z instytucji szkolących, nauczyciele w szkołach 
itp.) oraz odbiorców, których problemy będą mogły być sku-
tecznie rozwiązane dzięki nowym rozwiązaniom, metodom, 
narzędziom wypracowanym w ramach danego projektu. Na 
etapie wdrażania nowy produkt testuje się na przedstawicie-
lach zarówno użytkowników, jak i odbiorców.

RYZYKO
Przy przygotowywaniu projektu innowacyjnego należy 
uwzględnić czynnik ryzyka, z założenia dla tego typu projektu 
wyższy. Jak z każdą nowością, trudno jest przy projektach 
innowacyjnych zagwarantować 100% powodzenia. Czy 
zakładane rozwiązanie się sprawdziło, ma pokazać faza 
testowania i badania efektu. Należy przy tym być przygoto-
wanym na niespodziewane problemy, m.in. stworzyć plan 
zarządzania ryzykiem, w którym powinno się określić zadania 
i obowiązki poszczególnych członków zespołu projektowego 
i zasady postępowania w warunkach zaistniałych okoliczno-
ści. Nieodzowne jest skrupulatne monitorowanie realizacji 
projektu i natychmiastowe podejmowanie kroków mających 
na celu uniknięcie ryzyka niepowodzenia lub złagodzenie jego 
skutków.

W ramach ryzyka nowatorskich działań należy mieć w polu 
widzenia możliwość niepowodzenia projektu innowacyjnego 
i nieskuteczności opracowanego rozwiązania. Jednak pro-
jektodawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby 
projekt zakończył się sukcesem, a owo staranne działanie 
powinno być udokumentowane.
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„Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspierające 
interwencję socjalną”
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, projekt innowa-
cyjny, województwo zachodniopomorskie
Projekt realizowany jest przez Fundację Nauka dla Środowi-
ska w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
(PCPR) w Białogardzie. Celem projektu jest wypracowanie 
narzędzi edukacji społeczno-finansowej przeznaczonych do 
wykorzystania w systemie polityki społecznej. W Polsce nie 
docenia się roli edukacji społeczno-finansowej związanej 
z umiejętnościami planowania budżetów domowych, zarzą-
dzania finansami osobistymi, szczególnie w środowiskach 
o niskim kapitale materialnym, emocjonalnym, społecznym 
i edukacyjnym. Taką wiedzę powinni zdobywać nie tylko 
dorośli zagrożeni wykluczeniem, ale także ich dzieci pozba-
wione dobrych wzorców w kwestii zarządzania pieniędzmi. 
Istotne jest, aby takie umiejętności zdobyły onie w okresie 
kształtowania się nawyków finansowych. W ramach projektu 
zostanie wypracowany model działania pomocy społecznej, 
oparty na przygotowaniu pracowników socjalnych za pomocą 
dostarczenia im narzędzi wspierania wiedzą zarówno doro-
słych klientów pomocy społecznej, jak i ich dzieci.

W ramach tego projektu zawiązano partnerstwo ponadna-
rodowe obejmujące adaptację materiałów Międzynarodowej 
sieci Aflatoun do warunków krajowych i wypracowanie opty-
malnej metody ich wykorzystania. Sieć Aflatoun od lat wspie-
ra edukację finansową osób indywidualnych, opracowała róż-
norodne narzędzia z zakresu edukacji społeczno-finansowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Umiejętności planowania wydatków są niezbędne młodzieży 
pochodzącej z rodzin deficytowych wchodzących w dorosłe 
życie – mówi Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji „Nauka dla 
Środowiska”. Często przez całe dzieciństwo żyją one ma-
rzeniami na temat tego, co sobie kupią, gdy już będą miały 
własne pieniądze. Obserwujemy to u wychowanków Domu 
Dziecka, którzy opuszczając placówkę, dostają pieniądze na 
usamodzielnienie się. Bardzo szybko je tracą, kupując właś-
nie takie wymarzone PlayStation czy inny sprzęt, na który 

przez całe życie nie było ich stać. Nie mają umiejętności za-
rządzania funduszami, rozsądnego planowania polegającego 
na przeznaczaniu pieniędzy na rozwój, rozruch i usamodziel-
nianie. Część z tej młodzieży nie radzi sobie i szybko staje 
się klientami pomocy społecznej zagrożonymi wykluczeniem. 
Większa świadomość i umiejętność zarządzania finansami 
pomogłaby w przełamaniu tego błędnego koła – podsumowu-
je Borysiewicz.

Projekt „Wybierz Przyszłość” jest obecnie na etapie przygo-
towania – aktualnie odbywają się warsztaty z pracownikami 
pomocy społecznej, tłumaczone są materiały sieci Aflatoun, 
przeznaczone do adaptacji do warunków i realiów polskich. 
Etap ten uwzględnia badania fokusowe i indywidualne 
z pracownikami socjalnymi oraz reprezentatywną grupą od-
biorców. Mają one wskazać sposób dostosowania tych mate-
riałów, by stały się dla nich użytecznym narzędziem w pracy 
z osobami zagrożonymi wykluczeniem. Analizowane są także 
strategiczne dokumenty z zakresu interwencji socjalnej, tak 
aby produkt mógł stać się narzędziem dostosowanym do 
systemu pomocy społecznej, wykorzystywanym na szerszą 
skalę w działaniach na rzecz poprawy sytuacji osób ze środo-
wisk zagrożonych wykluczeniem.

Na podstawie wyników tych badań zostanie opracowana 
wstępna wersja modułów edukacyjnych, która na kolejnym 
etapie zostanie przetestowana. Dziewięćdziesięciu pracow-
ników podmiotów działających na rzecz integracji społecznej 
z powiatu białogradzkiego zostanie przeszkolonych do pro-
wadzenia edukacji społeczno-finansowej z użyciem opraco-
wanych materiałów szkoleniowych, następnie przeprowadzą 
oni szkolenia 194 osób w wieku 15 – 25 lat opuszczających 
rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
Efekty tych działań po ewaluacji zostaną ujęte w raporcie. 
Jeśli projekt przyniesie zamierzone efekty, przejdzie do ostat-
niej fazy dotyczącej upowszechniania i włączania produktu 
do nurtu polityki, w ramach której powstanie m.in. strona 
www, film promocyjny, artykuły w prasie lokalnej i publikacja 
podsumowująca projekt.

O ryzyku w projekcie i sposobach radzenia sobie z nim mówi 
Arkadiusz Borysiewicz. – Program Aflatoun był wdrażany 
w 73 krajach, jednak nie w Polsce. Takie działanie zawsze 
obarczone jest ryzykiem. Należy dostosować program do 
obowiązującego prawodawstwa, lokalnych potrzeb i uwa-
runkowań, zarówno docelowych odbiorców, jak i osób za-
angażowanych we wsparcie, czyli przyszłych użytkowników 
narzędzia wsparcia. Współpracujemy z metodykami, konsul-
tujemy projekt także z prawodawcami, a więc posłami i se-
natorami, a narzędzie będzie testowane. Na końcu ocenimy 
jego rezultaty. To powinno zapewnić wypracowanie dobrego 
produktu, dobrze dostosowanego do potrzeb i replikowalnego 
(dającego się powtórzyć) w warunkach polskich. Jednak do 
tego narzędzia musimy przekonać jego użytkowników, czyli 
pracowników socjalnych, którzy bywają nastawieni do niego 
sceptycznie. Każda nowość wywołuje opór, często wynikający 
z niewiedzy. Dlatego otworzyliśmy punkt konsultacyjny, wy-
dajemy biuletyn, w którym opisujemy efekty tego narzędzia, 
a także zaplanowaliśmy seminarium międzynarodowe, które 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
„Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, autorzy: Marcin 
Dygoń, Irena Wolińska, Stowarzyszenie na rzecz Rozwo-
ju Rynku Pracy „S-TO-S”, wydawca: Krajowa Instytucja 
Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich, War-
szawa 2011 (wersja II – poprawiona).
„Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowa-
cyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik”, 
autorzy: Marta Rudnik, Jacek Kornacki, Rafał Czynsz, 
Jacek Janczewski, wydawca: Krajowa Instytucja Wspo-
magająca – Centrum Projektów Europejskich, Warszawa 
2010.
Publikacje można znaleźć na stronie Krajowej Instytucji 
Wspomagającej: www.kiw-pokl.org.pl w zakładce  
Publikacje.
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II pozwoli pracownikom socjalnym zapoznać się z efektami 
zastosowanego narzędzia. Kolejne wyzwanie to współpraca 
międzynarodowa. Nasi partnerzy mają często odmienne do-
świadczenia, poglądy, mentalność. Bardzo pomagają spotka-
nia, wspólne seminaria, podczas których możemy wymienić 
się doświadczeniami i lepiej się poznać.

„Pracownik 45+. Przełamywanie barier na rynku pracy”
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, projekt 
innowacyjny, temat „Działania służące wydłużaniu aktywno-
ści zawodowej”, województwo lubuskie
Projekt podnosi ważny problem związany z niskim wskaźni-
kiem aktywności zawodowej wśród osób po 45. roku życia. 
Realizowany jest przez Instytut Organizacji i Zarządzania 
w Przemyśle ORGMASZ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Pro Silesia et Europa i Akademią Wizerunku. Partnerstwo 
ponadnarodowe utworzone z European Training Services 
z Wielkiej Brytanii ma na celu zapoznanie się z dobrymi 
zagranicznymi praktykami, skorzystanie z doświadczeń i roz-
wiązań wypracowanych na Wyspach Brytyjskich, a także ich 
zaadaptowanie oraz upowszechnienie w aktywizowaniu osób 
po 45. roku życia na gruncie polskiego rynku pracy.

Projekt zakłada wypracowanie kompleksowego modelu 
wsparcia dla bezrobotnych 45+ uwzględniającego specyfikę 
lokalną województwa lubuskiego oraz potrzeby i potencjał 
podmiotów działających na lubuskim rynku pracy. Wsparcie 
oferowane osobom bezrobotnym w wieku 45+ oraz działania 
mające na celu ich aktywizację zawodową są często niewy-
starczające lub niedopasowane do ich potrzeb. Problem ten 
zdiagnozowany został w pierwszym etapie projektu, polega-
jącym na: przeprowadzeniu badań podmiotów działających 
na lubuskim rynku pracy, pogłębionej analizie uwarunkowań 
kształtujących lokalny rynek pracy oraz na opracowaniu po-
wstałym na podstawie konsultacji z przedstawicielami grup 
docelowych, narzędzi aktywizacji zawodowej adekwatnych 
do specyfiki rynku oraz potrzeb osób po 45. roku życia.

Według założeń w ramach projektu powstanie „Kompleksowy 
Model Aktywizacji Bezrobotnych 45+”, który ma dostarczyć 
gotowe scenariusze działań aktywizacyjnych (szkoleń dla 
bezrobotnych 45+, warsztatów dla pracodawców, pracow-
ników powiatowych urzędów pracy, władz lokalnych i me-
diów, panelu dyskusyjnego, debaty publicznej, portalu pracy 
i giełdy pracy), które przyczynią się do zwiększenia poziomu 
aktywności zawodowej osób powyżej 45. rok życia – co jest 
celem projektu. Zgodnie z zasadą empowerment w prace 
nad powstaniem poszczególnych produktów zaangażowani 
są przedstawiciele wszystkich grup docelowych, co przyczyni 
się do wypracowania narzędzi aktywizacyjnych, najbardziej 

adekwatnych i dopasowanych do ich rzeczywistych potrzeb 
oraz potencjału lokalnego rynku. Model ma za zadanie połą-
czyć grupy interesariuszy we wspólnych działaniach na rzecz 
poprawy sytuacji osób bezrobotnych 45+.

Opracowanie wstępnej wersji tego produktu zajęło osiem 
miesięcy i – według Marty Adamskiej, koordynatorki projek-
tu – na ten etap twórcy konkursów innowacyjnych mogliby 
przeznaczyć więcej czasu. – Te kilka miesięcy to zbyt krótki 
okres na opracowanie nowego rodzaju wsparcia, przy tak 
wielopłaszczyznowym problemie, jakim jest wypadanie z ryn-
ku pracy osób po 45. roku życia – mówi Adamska. Czuję 
lekki niepokój, może dlatego, że wczoraj oddaliśmy zarówno 
opis produktów, jak i strategię ich wdrażania. Z mojego do-
świadczenia z realizacji podobnego projektu innowacyjnego 
w województwie dolnośląskim wynika, jak ważny jest etap 
przygotowania.

Głównym produktem projektu ma być dwudniowa Giełda 
Pracy dla osób po 45. roku życia, podczas której pracodawcy, 
świadomi grupy docelowej, prezentowaliby swoje potrzeby 
zatrudnienia adekwatne dla osób w tym wieku. Targi pracy 
istnieją od dawna – tłumaczy Marta Adamska – jednak nie 
uwzględniają specyfiki wieku. Nie każda praca nadaje się 
dla osób po 45. roku życia, ale świadomy pracodawca, któ-
ry wie, jakie są zalety takiego pracownika, może stworzyć 
ofertę sprofilowaną pod jego uwarunkowania, wykorzystując 
zalety doświadczonego pracownika. Dlatego oprócz samej 
giełdy, w tym czasie będą się odbywać dwustronne spotkania 
warsztatowe dla pracodawców, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, urzędów pracy, spółdzielni socjalnych itp. Te 
warsztaty będą także sprofilowane do grupy odbiorców – pra-
codawca może poświęcić na nie mniej czasu – dostanie więc 
wiedzę w pigułce dotyczącą np. możliwości ubiegania się 
o stażystów z tej grupy wiekowej.

Drugi etap realizacji projektu, przewidywany do końca 
2012 r., zakłada testowanie wypracowanego produktu i ana-
lizę efektów, a także stworzenie finalnej udoskonalonej wersji 
produktu i jej upowszechnienie.

Sukces projektu zależy od rzeczywistego zaangażowania róż-
nych podmiotów kształtujących rynek pracy w aktywizację 
osób po 45. roku życia – dodaje Marta Adamska. Z naszych 
doświadczeń wynika, że ważne jest tworzenie dobrego 
klimatu do zmian, umożliwienie dialogu przedstawicieli po-
szczególnych grup mających wpływ na sytuację i włączenie 
mediów w aktywną współpracę. Przy ograniczonej kadrze, 
jaka mogła pracować przy projekcie, dokonanie rzeczywistej 
zmiany to nie lada wyzwanie. Zmiana postaw jest zawsze 
najtrudniejsza. Ja jestem jednak dobrej myśli.
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AUTORZY TEKSTÓW

Marta Dąbrowska – studiowała w Katedrze Studiów Interkultu-
rowych Europy Środkowej i Wschodniej. Współpracowała m.in. 
z Fundacją Komunikacji Społecznej oraz Stowarzyszeniem Asocjacje. 
Obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie nabyte w pracy zarówno 
w sektorze organizacji pozarządowych, jak i biznesu, pracując jako 
specjalista ds. merytorycznych w Punkcie Kontaktowym Programu 
Europa dla Obywateli działającego w strukturach Instytutu Adama 
Mickiewicza. Interesuje się mechanizmami wyrównywania szans 
poprzez aktywizację społeczną. Wolne chwile poświęca pisaniu re-
portaży z odwiedzanych miejsc.

Michał Dymkowski – absolwent Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego, doktorant Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 
lutego 2011 r. pracownik Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych.

Rafał Gębura – z zawodu dziennikarz, obecnie freelancer. Współ-
pracuje m.in. z portalem ngo.pl. Interesuje się z trzecim sektorem, 
społeczną odpowiedzialnością biznesu, public relations.

Anna Hieropolitańska – z wykształcenia filolog romanistyki, obecnie 
zajmuje się Programem Kultura w Punkcie Kontaktowym ds. Kultury 
działającym w strukturze Instytutu Adama Mickiewicza. Tłumaczy 
filmy i artykuły związane ze sztuką i kulturą, jest przewodniczką po 
Warszawie, a jako wolontariuszka odnawiała zabytki w Prowansji. 
Współpracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, gdzie współ-
tworzy projekt „Wolontariat na rzecz dziedzictwa”.

Elżbieta Kaca – politolog, badacz w Instytucie Spraw Publicznych. 
Specjalizuje się w tematyce stosunków zewnętrznych Unii Europej-
skiej, głównie z krajami Europy Wschodniej (Partnerstwo Wschodnie, 
Europejska Polityka Sąsiedztwa, pomoc rozwojowa, promocja demo-
kracji) oraz w problematyce dotyczącej funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego.

Katarzyna Lipka-Szostak – z wykształcenia etnolożka. Obecnie kon-
sultantka ds. projektów i szkoleń w firmie szkoleniowej Ingafor Po-
land Sp. z o.o. Przez kilka lat współpracowała z Federacją Inicjatyw 
Oświatowych, wspierając Małe Szkoły – wiejskie placówki powsta-
jące w miejsce likwidowanych szkół samorządowych, prowadzone 
przez stowarzyszenia rodziców i nauczycieli. Twórczyni i redaktor 
naczelna (2001 – 2007) pism: „Mała Szkoła, aktywność i przed-
siębiorczość na wsi” oraz „Możliwości” (2008 – 2009). Związana 
ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych; członkini 
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Agnieszka Łada – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce, kierownik Programu Europejskiego w Instytucie Spraw 
Publicznych, analityk Instytutu. Specjalizuje się w tematyce europej-
skiej (Prezydencja w Radzie UE, Parlament Europejski, europejskie 
społeczeństwo obywatelskie, polityka wschodnia) i niemieckiej.

Anna Mazgal – ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Poza-
rządowych i przewodnicząca Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Krajo-
wych (European Network of National Associations) z ramienia OFOP. 
Reprezentuje Europę w grupie roboczej federacji krajowych i regional-
nych AGNA (Affinity Group of National Associations) funkcjonującej 
w ramach ogólnoświatowej federacji organizacji pozarządowych CIVI-
CUS. Jest członkinią redakcji internetowego tygodnika społeczno-kul-
turalnego „Kultura Liberalna”. Stale współpracuje z portalem ngo.pl.

Filip Pazderski – prawnik i socjolog po studiach na Uniwersytecie 
Warszawskim, ukończył również European Master’s Degree in Human 
Rights and Democratisation w Wenecji. Analityk oraz koordynator 
projektów dotyczących wolontariatu i edukacji obywatelskiej w Progra-
mie Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Spraw Publicznych, autor 
ekspertyz oraz publikacji na oba tematy. Członek działającego przy 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zespołu ekspertów ds. opraco-
wania Długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce.

Agata Wiśniewska-Górczewska – Dyrektorka Programu Europejskiego 
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, odpowiedzialna 
za projekty monitorujące działania pozarządowych członków Komite-
tów Monitorujących, zaangażowana od połowy 2006 r. w konsultacje 
dokumentów związanych z okresem programowania funduszy UE na 
lata 2007 – 2013. Z ramienia OFOP pełni funkcję zastępczyni członka 
Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesie-
nia (KK NSRO) oraz Przewodniczącej Grupy roboczej ds. społeczeń-
stwa obywatelskiego powołanej przy KK NSRO w kwietniu 2008 r. 
Jest również członkinią Grupy roboczej ds. dobrego rządzenia przy 
Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – fundacja Skarbu Państwa. 
Celem FRSE jest wspieranie działań, które przyczyniają się do po-
prawy jakości i efektywności polskiego systemu oświaty, szkolnictwa 
wyższego oraz doskonalenia zawodowego. W ramach Fundacji funk-
cjonują Narodowe Agencje dwóch kluczowych programów edukacyj-
nych UE: Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Oba 
programy oferują bogatą ofertę, z której mogą skorzystać zarówno 
osoby młode, uczące się, jak również absolwenci, pracownicy nauko-
wi czy osoby dorosłe.

Redakcja 
Ewa Kolankiewicz 
Marcela Wasilewska

Korekta
Ewa Biernacka


