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MOŻESZ? DZIAŁAJ! WOLONTARIAT W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

Wstęp
„Wolontariat w społeczeństwie obywatelskim” to krótki przewodnik prezentujący problematykę wolontariatu.
W pierwszej części skupia się na historycznych i społecznych uwarunkowaniach wolontariatu, na znaczeniu
etymologicznym terminu „wolontariat” i „wolontariusz”. Analizie zostaje poddana także Ustawa z dnia 24 kwiet‐
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która reguluje kilka zasad, m. in.: prowadzenia
działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy
organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi; uzyskiwania przez organizacje pozarządowe
statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego; oraz – i to co
szczególnie ważne - warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.
Następnie koncentruje się na próbie odpowiedzi na pytanie „kim jest wolontariusz?”, jaką role pełni w społeczeń‐
stwie obywatelskim, jakie przyświecają mu motywacje i cele. Zostanie przedstawiona także klasyfikacja rodza‐
jów wolontariatu z uwzględnieniem kilku kryteriów. Na zakończenie tego rozdziału przybliżony zostanie Kodeks
i Karta Etyczna Wolontariusza.
Kolejnym punktem w przewodniku „Wolontariusz w organizacji” jest kompendium wiedzy na temat przygotowa‐
nia organizacji do podjęcia współpracy z wolontariuszami. Dowiemy się jak organizować wolontariat, kim jest
koordynator wolontariatu, a także jakie są prawa i obowiązki wolontariusza. Na zakończenie zebrane zostaną
informacje na temat korzyści i kosztów pracy wolontariusza w odniesienie do niego samego, organizacji
a wreszcie do całego społeczeństwa. Ukazana zostanie różnorodność działań wolontariackich, ich wartość i siła
dla społeczeństwa obywatelskiego, dla działalności organizacji pozarządowych a także dla człowieka, który
angażuje się w wolontariat. Omówione zostaną kwestie prawne i organizacyjne.

WSTĘP
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Historyczne i społeczne uwarunkowania wolontariatu.
Ustalenia pojęciowe.
W Polsce, po przemianach ustrojowych w 1989 roku wraz z rozwojem organizacji pozarządowych znaczącą rolę
w kształtowaniu życia społecznego zaczęli odgrywać wolontariusze. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele
definicji słowa „wolontariusz” i „wolontariat”, chociażby ta według której wolontariusz to ochotnik dobrowolnie
wstępujący do służby wojskowej¹ lub wojskowy, dawniej ochotnik, a także praktykant pracujący bez wynagro‐
dzenia dla nauczenia się zawodu². Z kolei „Słownik języka polskiego” PWN podaje, że wolontariat to bezpłatna
forma stażu w szpitalu lekarza zdobywającego praktykę³. Coraz częściej wolontariat utożsamiany był z pracą
społeczną, co na początku lat dziewięćdziesiątych budziło negatywne skojarzenia i było odnoszone do czasów
PRL.
W związku z takimi definicjami wolontariat często mylony był z wyżej już wspomnianą pracą społeczną,
filantropią, dobroczynnością oraz działalnością charytatywną�. Dopiero z czasem zwrócono uwagę na szerszy
kontekst społeczny tego pojęcia. W 1993 roku w Warszawie rozpoczęto realizację projektu Centrum Wolonta‐
riatu przy Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Organizacja ta rozpoczęła pracę nad nowym
znaczeniem terminu „wolontariat” i „wolontariusz”. Opierając się na etymologii słowa „wolontariat” - łac. voluntas,
voluntarius w znaczeniu dobrej woli, chęci, dobrowolności, Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako
świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno –
przyjacielsko – koleżeńskie. Z kolei w zaproponowanej przez Centrum definicji wolontariuszem jest każda
osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organi‐
zacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne�.
Centrum Wolontariatu brało także aktywny udział w pracach nad Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno‐
ści pożytku publicznego i o wolontariacie�. Zgodnie z zapisem ustawy w art. 2 ust. 3 wolontariusza określa się
jako „osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych
w ustawie”. W dalszej części ustawy można przeczytać, że wolontariusz to osoba, która wykonuje świadczenia
na rzecz organizacji pozarządowych�, podmiotów kościelnych lub wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, a także

¹ Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, red. tomu E. Sobol, PWN, Warszawa 1997, s. 1174.
² W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983, s. 455.
³ Słownik języka polskiego, t. III R–Ż, [red.] M. Szymczak, Warszawa 1989, s. 750.
� M. Załuska określa wolontariuszy „jako ludzi podejmujących się pracy na rzecz pomagania innym bez wynagrodzenia, kierujących się
chęcią poznania zawodu, akceptujących zasady panujące w danej placówce, respektujących osobowości oraz rytuały jednostek do których
pomoc jest kierowana”. Dodaje także, że działania wolontariackie „określano wcześniej jako: działania filantropijne, służba społeczna, praca
ochotnicza, a wolontariuszy mianowano społecznikami: M. Załuska, Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji
pozarządowych, [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim pod red. M. Załuskiej, J. Boczoń, Warszawa 1996, s. 95.
� http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/kim-jest-wolontariusz/, [dostęp: 03.01.2020 r.].
� Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Patrz Załącznik 1, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU20030960873, [dostęp: 01.02.2020 r.].
� Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art.3. ust.1 definiuje działalność pożytku publicznego
jako „działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych”. Obejmuje ona m.in.
„aktywność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocję i organizację
wolontariatu a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Z kolei w art. 3, ust. 2 i 3 zostaje umieszczona informacja
o tym, że organizacjami pozarządowymi realizującymi działania w sferze zadań publicznych określa się takie, które nie stanowią jednostek
sektora finansów publicznych oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku. Należą do nich organizacje pozarządowe, kościelne, organy
administracji publicznej oraz jednostki podległe tym organom lub przez nie nadzorowane. W ramach zadań publicznych mogą działać
ponadto spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a nadto kluby sportowe”: Por. Ustawa z dn. 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art.3. ust.1, 2 i 3, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetail‐
s.xsp?id=WDU20030960873, [dostęp: 01.02.2020 r.].
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organów administracji publicznej lub podległych im jednostek�. Co więcej w niniejszej ustawie zostały sprecyzo‐
wane zasady świadczenia wolontariatu. Mowa tutaj o: zasadach zatrudnienia wolontariuszy, porozumieniu
o wykonywaniu świadczeń, zakresie uprawnień wolontariusza, ubezpieczeniu, kwestiach dotyczących zwrotu
kosztów delegacji, diet oraz innych niezbędnych wydatków ponoszonych przez wolontariusza. Z kolei w noweli‐
zacji tejże ustawy z 2010 roku dodano, że „członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako
wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem”�.
Praca wolontariusza zasadza się na tym podstawowym akcie prawnym jakim jest Ustawa o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, ale także na takich ustawach i rozporządzeniach jak: Ustawa o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczowychowawczych z dnia 19 października 2007 r., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991
r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycz‐
nych¹�. Warta zaznaczenia jest także uchwała Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2009 roku o usta‐
nowieniu roku 2011 „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”.
W ten sposób Parlament Europejski chciał podkreślić, że wolontariat jest formą budowania świadomego
i otwartego społeczeństwa, jest pewnym rodzajem organizacji, która działa na rzecz innych. Można nawet
stwierdzić, że jest instytucją społeczną, która promując wartości obywatelskie wpływa na kształt systemu
pomocowego. Niektórzy badacze widzą w wolontariacie działalność o charakterze profilaktycznym, uważając
że „przeciwdziałania wszelkim negatywnym zjawiskom społecznym”¹¹.

Funkcje wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim
Wolontariat stwarza szczególnie korzystne warunki do kształtowania postawy obywatelskiej „czyli takich
wzorców postępowania, pośród których centralne miejsce zajmują poczucie współodpowiedzialności, solidar‐
ności oraz wzajemnego szacunku i zaufania”¹². W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z licznymi podzia‐
łami funkcji wolontariatu. W pracy pod redakcją A. Koszowskiej wolontariat pełni następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
•

edukacyjną,
formacyjną,
mobilizacyjną,
instytucjonalną,
operacyjną,
wizerunkową,
integracyjną.

� Por. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm., art. 2.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030960873, [dostep, 01.02.2020 r.].
� Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, art.
42, ust. 3, s. 30: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100280146, [dostęp: 05.02.2020 r.].
¹� Wszystkie te Uchwały i Rozporządzenia można znaleźć na stronie głównej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Internetowym Systemie
Aktów Prawnych: http://www.sejm.gov.pl/.
¹¹ J. Grabias, Wolontariat – praca społeczna alternatywą dla kary pozbawienia wolności, [w:] F. Kozaczuk (red), Optymalizacja oddziaływań
resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Rzeszów 2006, s. 211.
¹² A. Wiktorska-Święcka, Zaangażowanie wolontarystyczne a perspektywy rozwoju lokalnego na przykładzie Wrocławia, s. 316:
https://www.academia.edu/12410906/Zaanga%C5%BCowanie_wolontarystyczne, [dostęp: 06.02.2020 r.].

HISTORYCZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA WOLONTARIATU. USTALENIA POJĘCIOWE.

13

Poprzez funkcję edukacyjną wolontariat przekazuje wie‐
dzę i umiejętności dwukierunkowo, zarówno organizacji,
jaki i wolontariuszowi. Funkcja formacyjna uczy wartości,
takich jak m.in. odpowiedzialność, zaangażowanie. Z kolei
poprzez funkcję mobilizacyjną wolontariat mobilizuje spo‐
łeczeństwa do podjęcia działania zarówno na rzecz siebie,
jak i na rzecz innych osób. Dzięki pracy i zaangażowaniu
wolontariuszy organizacje pozarządowe realizują cele spo‐
łeczne i jest to tzw. funkcja instytucjonalna. W ramach
funkcji operacyjnej wolontariusze świadczą swoją pomoc,
wykonując określone prace nieodpłatnie. Wolontariat ze
względu na swoja popularność ma również duży wpływ na
wizerunek organizacji. Ostatnią funkcją, jaką pełni wolon‐
tariat, jest funkcja integracyjna. Poprzez wolontariat możli‐
we jest nawiązywanie i budowanie wszelkich kontaktów
czy relacji między ludźmi w danej społeczności¹³.
Z kolei w swoim artykule Wolontariat – idea, organizacja,
doświadczenia, M. Górecki zwraca uwagę na istotne funk‐
cje wolontariatu: funkcje autokreacyjne i funkcje ogólno‐
społeczne.
Wśród funkcji autokreacyjnych wyróżnia:
•

funkcję wychowawczą (kształtowanie osobowości
człowieka podczas wypełniania roli wolontariusza);

•

funkcję afiliacyjną (realizowaną w efekcie zaspokajania
naturalnej potrzeby przynależności jednostki do danej
grupy społecznej, z którą się utożsamia);

•

funkcję integracyjną (zawartą w realizacji idei solidar‐
ności społecznej);

•

funkcję aksjologiczno-normatywną (której przejawy wi‐
doczne są w kształtowaniu systemu wartości oraz pro‐
mowaniu, utrwalaniu fundamentalnych idei);

•

funkcję ekspresyjną (odnoszącą się do możliwości re‐
alizacji potrzeb wyższego rzędu, potrzeby samorealiza‐
cji, potrzeby szacunku i uznania oraz potrzeby miłości
i przynależności).

¹³ Por. A. Koszowska A. (red) Wolontariat w bibliotece – informacje prak‐
tyczne i wskazówki dla bibliotekarzy, Warszawa 2012, s. 3.
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W obszarze funkcji ogólnospołecznych wymienia:
•

funkcję innowacyjną (eksperymentalną; ukierunkowaną na poszukiwanie, wprowadzanie i promowanie no‐
wych, oryginalnych rozwiązań modelowych oraz przewodzenie w doświadczaniu działań ryzykownych, jed‐
nak ważnych społecznie);

•

funkcję pomocową (odnoszącą się do zaspokajania podstawowych potrzeb jednostek);

•

funkcję ekonomiczną (związaną z efektywnością ekonomiczną świadczonych usług oraz pozyskiwaniem
dodatkowych środków i zasobów);

•

funkcję normalizacyjną (ma za zadanie „uzupełnić niedostatki państwa”);

•

funkcję lobbingową (dotyczącą obrony podstawowych wartości społeczeństwa demokratycznego, m.in.
wolności, pluralizmu, poszanowania praw, interesów grup społecznych, dobra wspólnego, godnego uczest‐
nictwa w życiu);

•

funkcję rzecznictwa interesów obywateli;

•

funkcję kontrolną (zawartą w monitorowaniu działań władz publicznych, w krytycznej ocenie systemu pań‐
stwowego i w podejmowaniu stosownych interwencji wobec stwierdzonych błędów, uchybień czy zanie‐
chań)¹�.

Każda z funkcji podkreśla fakt, że podejmowanie bezinteresownych i świadomych działań na rzecz innych
prowadzi w kierunku uspołecznienia państwa.

¹� Por. M. Górecki, Wolontariat – idea, organizacja, doświadczenia, Mazursko-Warmiński Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, nr 1, s.86-90.

HISTORYCZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA WOLONTARIATU. USTALENIA POJĘCIOWE.

15

Kim jest wolontariusz?
Motywy podjęcia pracy wolontariackiej
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawia następującą
definicję wolontariusza: "wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia
na zasadach określonych w ustawie”¹�. Definicje tą uzupełnia w swoim artykule J. Józefiak dodając, że osoba,
która jest chętna aby zostać wolontariuszem i nieść pomoc innym, powinna odznaczać się następującymi
cechami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odwagą,
chęcią do zdobywania wiedzy,
gotowością poznawania ludzi,
wrażliwością,
odpowiedzialnością,
silną motywacją do świadczenia pomocy na rzecz innych,
optymistycznym nastawieniem do otoczenia,
uczciwością,
bezinteresownością¹�.

Podstawą każdego działania a zwłaszcza tego wykonywanego dobrowolnie i bez
wynagrodzenia jest motywacja. Jest ona jak podkreślają psychologowie czynni‐
kiem zachęcającym i pobudzającym, takim który sprawia że wykonujemy określone
czynności z chęcią i zaangażowaniem. „Motywacja to wewnętrzny proces wyboru,
jakiego dokonujemy między różnymi zachowaniami, aby osiągnąć cele, które są wyra‐
zem cenionych przez nas wartości oraz służą zaspokajaniu naszych potrzeb czy aspira‐
cji. To stan gotowości do podjęcia określonego działania, którego główną funkcją jest
takie zorganizowanie czynności i skupienie energii, by możliwe stało się
osiągnięcie danego efektu. (…) Do podjęcia pracy wolontariackiej
ludzi skłaniają różne motywy – może to być potrzeba zrobie‐
nia czegoś ważnego, chęć zdobycia doświadczenia zawodo‐
wego, nadzieja na życiową zmianę, pragnienie kontaktu
z ludźmi, głębokie przekonanie o słuszności działań spo‐
łecznych, chęć sprawdzenia się, osiągnięcia osobistej sa‐
tysfakcji, itd. Na poziomie symbolicznym motywy te można
podzielić na trzy grupy:

¹� Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873
z późn. zm., art. 2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc‐
Details.xsp?id=WDU20030960873, [dostep, 01.02.2020 r.].
¹� Por. J. Józefiak J., Wolontariat w Szkole Poradnik dla
uczniów – wolontariuszy, Nowy Sącz 2015, s. 12.
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•

towarzyskie / społeczne – wolontariusz chce poznać nowych ludzi, aktywnie i ciekawie spędzić czas, zdo‐
być pewien status i zyskać uznanie bądź przynależeć do grupy;

•

pragmatyczne – wolontariusz chce pomagać ludziom, zrobić coś pożytecznego, zdobyć pewne umiejętno‐
ści i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy;

•

psychologiczne – wolontariat jest sposobem na określenie swej tożsamości i zwiększenie samooceny, wy‐
różnieniem się spośród innych, działaniem w myśl własnych szlachetnych wartości, szansą znalezienia wła‐
snego sposobu na życie”¹�.

Wspomniany już we wcześniejszej części tego przewodnika autor artykułu Wolontariat – idea, organizacja,
doświadczenia wyróżnia pięć typów motywacji, które mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniach prospołecz‐
nych. Należą do nich motywacja: empatyczna, normatywna, egoistyczna, identyfikacyjna i zadaniowa. Omówmy
je pokrótce:
•

Motywacja empatyczna, która jest rezultatem umiejętności stawiania siebie na miejscu drugiej osoby i od‐
bierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń oraz naturalnej zdolności człowieka do współczucia
dla ludzi bezradnych i cierpiących, zrozumienia innego człowieka, uczynienia jego problemów swoimi.

•

Motywacja normatywna pojawia się za sprawą wyuczonych w toku socjalizacji i wychowania norm (moral‐
nych, obyczajowych, zawodowych, religijnych, ideologicznych, prawnych, estetycznych). Chodzi tu o normy,
które akceptujemy, których przestrzegamy, a w sytuacjach ich naruszenia odczuwamy wyrzuty sumienia
i podejmujemy działania naprawcze.

•

Motywacja egoistyczna wynika z wrodzonej skłonności człowieka do kierowania uwagi na sobie i swoich
potrzebach. Człowiek kieruje się rozmaitymi pobudkami egoistycznymi: potrzebą uznania, sympatii, bezpie‐
czeństwa, dobrej samooceny, sprawdzenia się, dorównania innym, dążeniem do sławy, władzy, itp.

•

Motywacja identyfikacyjna w tego typu motywacji istotne znaczenie ma przynależność do określonej gru‐
py, poszukiwanie kontaktów z innymi ludźmi czy środowiska osób podobnie myślących i odczuwających
oraz potrzeba zależności, pomocy i przywiązania.

•

Motywacja zadaniowa powstaje za sprawą, po pierwsze – losu, który stawia takie wyzwania, po drugie –
wpisanej w rolę wolontariusza odpowiedzialności za los drugiego człowieka¹�.

Należy mieć na uwadze, że jednym wolontariuszem może kierować wiele typów motywacji oraz to, że owe
motywacje mogą być zmienne. Urzeczywistniane w działalności wolontariackiej motywacje pociągają za sobą
obustronną korzyść. Z jednej strony wolontariusz zdobywa doświadczenie, przyuczenie do zawodu, wzbogaca
swoją osobowość itp., a z drugiej organizacja zyskuje realną pomoc ze strony człowieka, który „ochotniczo i bez
wynagrodzenia” włącza się w sferę pomocy społecznej.

¹� http://wolontariat.org.pl/wiedza/sila-motywacji/, [dostęp: 04.02.2020 r.].
¹� Szczegółowo na temat typów motywacji: M. Górecki, Podłoże motywacyjne pracy wolontariackiej, [w:] Pedagogika społeczna. Przestrzenie
życia i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Pilchowi, [red.] M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski, Warsza‐
wa 2010, s. 442–467.

KIM JEST WOLONTARIUSZ?

17

Rodzaje wolontariatu
W literaturze, ze względu na różnorakie kryteria funkcjonuje wiele klasyfikacji rodzajów wolontariatu. Jedną
z nich jest podział według D. Moroń. Autorka w swoim artykule wyróżnia następujące rodzaje wolontariatu:
•

wolontariat stały – jest wtedy, gdy wolontariusz w sposób stały, długookresowy wykonuje określoną pracę
na rzecz organizacji;

•

wolontariat akcyjny – wolontariusze są zatrudniani przez organizację przy jednorazowych lub cyklicznych
akacjach (odbywających się raz na 3 lub 6 miesięcy);

•

wolontariat zagraniczny – odbywa się zazwyczaj w ramach międzynarodowych wymian wolontariuszy lub
międzynarodowych projektów woluntarystycznych;

•

praktyki i staże – tylko w szerokim rozumieniu tego słowa mogą zostać uznane za wolontariat. Muszą speł‐
niać dwa warunki; są podejmowane dobrowolnie i nieodpłatnie¹�.

Warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednym rozróżnieniu jakiego dokonuje autorka, mianowicie o wolontariacie
świadczonym za pośrednictwem danej organizacji oraz świadczonym poprzez programy woluntarystyczne,
akcje i misje. Wolontariat, który obywa się w konkretnej organizacji jest formą pracy. W związku z tym nie
organizuje się zadań specjalnie dla wolontariuszy, ponieważ pracują oni w ramach struktury, do której wchodzą.
W przypadku wolontariat akcyjnego i misji jest inaczej, tworzy się go z myślą o wolontariuszu i określa się
indywidualny projekt. Akcje i misje²� są zaplanowanymi działaniami, którym towarzyszy wykonywanie określo‐
nych zadań, zazwyczaj w wyznaczonym terminie.
M. Górecki w swoim artykule także dokonuje podziału na kilka typów wolontariatu z uwzględnieniem kilku
kryteriów:
•

•

społeczna podstawa funkcjonowania wolontariatu,
◦

formalny – zaangażowanie poprzez różnego rodzaju organizacje i instytucje;

◦

nieformalny – zaangażowanie społeczne bez pośrednictwa żadnych organizacji czy też instytucji;

liczba osób zaangażowanych w tę pracę,
◦

indywidualny – to najczęściej praca danego wolontariusza na rzecz osób prywatnych w ich domach,
u osób starych, niepełnosprawnych itp.;

◦

grupowy (zespołowy) - to taki, w którym indywidualne osoby lub małe grupy z różnych środowisk pracują
razem w ramach większej grupy mieszanej;

¹� Moroń D. (2009). Wolontariat w trzecim sektorze. „Prawo i praktyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 44-45.
²� Mianem misji określa się działalność duchowną, społeczną i edukacyjną prowadzoną najczęściej przez osoby duchowne w dalekich
krajach. W ramach misji wysyła się także osoby świeckie w celu wykonania zaplanowanej akcji, wyróżnia się wtedy misje badawcze,
polityczne i humanitarne. Por.: D. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze, [w:] „Prawo i praktyka”, Wrocław 2009, s. 47.
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•

•

zakres i intensywność realizowanych działań,
◦

stały – ma miejsce wtedy, gdy wolontariusz
jest ściśle związany z daną organizacją
i wykonuje na jej rzecz określone prace;

◦

okazjonalny – taki, w którym wykonywane
są zadania jednorazowe i okresowe;

zakres geograficzny (terytorium),
◦

krajowy;

◦

zagraniczny²¹.

Coraz częściej popularny staje się także wolontariat
pracowniczy, sportowy, internetowy. Dużego zna‐
czenia nabiera także wolontariat seniorów, zwłasz‐
cza w krajach starzejących się demograficznie.

Kodeks Etyczny Wolontariusza
Każda osoba, która decyduje się zostać wolontariu‐
szem powinna być świadoma obowiązku przestrze‐
gania pewnych zasad, które charakteryzują
działalność wolontariuszy. Zasady te zostały okre‐
ślone w Kodeksie Etycznym Wolontariusza oraz
Karcie Etycznej Wolontariusza. Zarówno Kodeks jak
i Karta są nieformalnymi dokumentami postępowa‐
nia wolontarystycznego, które wskazują na reguły,
normy i zasady, którymi każdy wolontariusz powi‐
nien się kierować. Oba dokumenty zostały wypraco‐
wane przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolon‐
tariatu. Zobaczmy na jakich zasadach opierają się
wspomniane dokumenty.

²¹ Por. M. Górecki, Wolontariat – idea, organizacja, doświadcze‐
nia, „Mazursko-Warmiński Kwartalnik Naukowy. Nauki Społecz‐
ne”, nr 1, s.94-96.
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Kodeks Etyczny Wolontariusza²²
Wolontariusz powinien:
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co ro‐
bisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają swoje
uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości
i frustracje odciągnęły Cie od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w oso‐
bę stwarzającą problemy.
Chętnie się uczyć
Rozszerzaj swoją wiedzę. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze
wykonywanej pracy.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większa satysfakcja, wykonując to, czego się
od Ciebie oczekuje.
Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj
obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Postać samotnika działającego na wła‐
sna rękę jest mało skuteczna.

²² Kodeks Etyczny Wolontariusza – Patrz Załącznik 2, http://wolontariat.org.pl, [dostęp: 10.02.2020 r.].
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Karta Etyczna Wolontariusza²³
◦

Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.

◦

Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

◦

W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinfor‐
mujemy o tym koordynatora pracy wolontariuszy.

◦

Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zacho‐
wań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.

◦

Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.

◦

Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od in‐
nych osób.

◦

Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.

◦

Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.

◦

Będę działać w zespole.

◦

Będę osobą, na której można polegać.

◦

Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego
się ode mnie oczekuje.

◦

Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią
każdej dobrze wykonanej pracy.

◦

Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.

◦

Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

²³ Karta Etyczna Wolontariusza – Patrz Załącznik 3
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Wolontariusz w organizacji
W świetle przytaczanej już ustawy wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznokulturalnego, a ściślej wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Należy pamiętać, że nie każdy wolonta‐
riusz jest odpowiedni dla każdego rodzaju pracy. Istotną kwestią jest zatem dobranie właściwej organizacji do
osoby, która decyduje się zostać wolontariuszem. W związku z tym potrzebna jest rekrutacja oraz wyznaczenie
poszczególnych etapów organizowania pracy wolontariusza²�.

Kim jest koordynator wolontariatu?
Niezależnie od tego, czy nasz organizacja bądź projekt (długo czy krótkoterminowy) wymaga jednego wolonta‐
riusza czy całego zespołu wolontariuszy zawsze musimy mieć przeanalizowaną strategię i pomyśleć o tym kto
w prowadzonej przez nas organizacji będzie kierował wolontariuszami. Wewnątrz organizacji potrzebna jest
osoba, która w pracy z wolontariuszami odgrywa kluczową rolę, jest to koordynator wolontariatu. Lider, osoba
która efektywnie zarządza wolontariuszami.
Praca koordynatora wolontariatu to zarówno działania typowo administracyjne, rekrutacja, jaki i odpowiedzial‐
ność za przygotowanie i wdrożenie całej strategii współpracy z wolontariuszami. Ponadto osoba koordynatora

²� Na podstawie badań przeprowadzonych przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” został przedstawiony cykl
współpracy organizacji z wolontariuszami. Cykl jest na tyle uniwersalny, że można go stosować do różnego typu placówek, które nawiązują
współpracę z wolontariuszami. Etapy cyklu przedstawią się następująco:
1) Przygotowanie organizacji
2) Promocja i oferta
3) Nabór wolontariuszy
4) Wprowadzenie
5) Współpraca i motywowanie
6) Zakończenie współpracy
Poradnik dostępny jest na: http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/PraktPoradWspolpzWol.pdf, [dostęp: 14.02.2020 r.].
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motywuje, przeciwdziała konfliktom, wprowadza dyscyplinę, nagradza oraz wspiera wolontariuszy w wykonywa‐
niu codziennych obowiązków. Na stronie Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu możemy wyczytać, że
„koordynatorem wolontariuszy powinna zostać osoba, która ma do tego przekonanie. Praca wymaga dobrego
zorganizowania, wysokiego poczucia odpowiedzialności, dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
elastyczności i cierpliwości. Koordynator wolontariuszy musi lubić pracować z ludźmi. Powinien być opanowa‐
ny, odporny na stres i na częste zmiany, zdeterminowany i pełen entuzjazmu. To od niego wolontariusze zarażać
się będą zapałem i pasją pracy na rzecz organizacji. To on odpowiadać będzie za tworzenie dobrych relacji
wewnątrz zespołu. (…) Umiejętności i cechy, jakie koordynator wolontariuszy powinien mieć i rozwijać, to m.in.
otwartość, empatia, aktywne słuchanie, odpowiednie delegowanie zadań, właściwe monitorowanie i ewaluowa‐
nie zadań, adekwatne nagradzanie, skuteczne rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień”²�.
Do osoby, która jest będzie w organizacji pełnić stanowisko koordynatora wolontariatu w należeć będą m. in.
takie obowiązki jak:
•

rozpoznanie potrzeb organizacji czyli do jakich zdań organizacja potrzebuje wolontariuszy?;

•

prowadzenie spotkań i rekrutacja wolontariuszy, rozmowa z kandydatami i udzielenie nowo rekrutowanym
osobom wszelkich informacji i narzędzi niezbędnych do zaangażowania się w działania organizacji;

•

kwestie formalno-prawne: przygotowanie umowy/porozumienia, podpisanie ubezpieczenia;

•

przygotowanie miejsca pracy i niezbędnych narzędzi, w razie konieczności zapewnienie odpowiedniego po‐
mieszczenia, sprzętu itp.;

•

zaplanowanie i zorganizowanie szkoleń dla wolontariuszy;

•

wdrożenie i przygotowanie wolontariuszy do pracy, zapoznanie ich z miejscem i warunkami swojej pracy;

•

opracowywanie harmonogramów działań;

•

nadzorowanie pracy wolontariuszy i dbanie o ich rozwój, a więc przydzielenie odpowiedniego zadania do
właściwej osoby;

•

dbanie o dobre relacje w grupie oraz twórczą atmosferę pracy;

•

przeprowadzanie spotkań okresowych i podsumowujących;

•

ewaluacja pracy wolontariuszy a więc bieżące sprawdzanie czy wolontariusz wywiązuje się ze swoich obo‐
wiązków;

•

motywowanie i nagradzanie wolontariuszy;

•

zakończenie współpracy, które może nastąpić na dwa sposoby: na skutek zerwania umowy lub wygaśnięcia
umowy. Jeżeli współpraca z wolontariuszem ma trwać nadal należy podpisać kolejne porozumienie, ewen‐
tualnie dopisać aneks do poprzedniego.

²� http://wolontariat.org.pl/strefa-korzystajacych/cykl-wspolpracy/przygotowanie/koordynator-wolontariuszy/, [dostęp: 25.02.2020 r.].
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Na zakończenie współpracy należy także wystawić wolontariuszowi odpowiednie zaświadczenie i referencje²�.
Jak widać zanim rozpoczniemy poszukiwanie i rekrutację wolontariuszy powinniśmy odpowiednio przygotować
organizację do przyjęcia takich osób. Poszczególne etapy takiego przygotowania możemy ująć w trzech
krótkich punktach:
1. Program współpracy z wolontariuszem, który wynika z realizacji zadań i wypełniania celów statutowych
przez organizację. Oznacza to, że wolontariusz ma jasno wyznaczony zakres obowiązków a organizacja jest
przygotowana do przyjęcia wolontariusza i zapewnienia mu odpowiedniej atmosfery.
2. Wyznaczenie koordynatora, czyli osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszami, która nie tylko zna
zakres obowiązków wyznaczony dla wolontariusza, zna też jego prawa. Cechuje się wyrozumiałością ale
i asertywnością.
3. Przygotowanie personelu zatrudnionego w organizacji do współpracy z wolontariuszami i promocja
stosunków partnerskich pomiędzy pracownikami a wolontariuszami.

Prawa i obowiązki wolontariusza
Zapoznaliśmy się już z Kodeksem i Kartą Etyczną Wolontariusza teraz pokrótce postaramy się wymienić prawa
i obowiązki jakie przysługują każdej osobie, która „ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia”.
Wolontariusz powinien mieć świadomość swoich praw i obowiązków. Może z nich korzystać kiedy angażuje się
w wolontariat. Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu do obowiązków wolontariusza zalicza:
•

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji i spełnianie wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywa‐
nych świadczeń.

•

Obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wolontariusz powinien znać także swoje prawa. Prawa wolontariusza są obowiązkami organizacji, która
korzysta z pomocy wolontariusza. W świetle obowiązującej ustawy współpraca z wolontariuszami wymaga
zawarcia umowy (porozumienia) między stronami. Na podstawie zapisów w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz decyzji podjętych zgodnie z Krajowym Planem Działań Dla Europejskiego
Roku Wolontariatu 2011 w Polsce, Sieć Centrów Wolontariatu opracowała prawa wolontariusza:
•

Prawo zawarcia porozumienia o współpracy²� z organizacją lub instytucją, na rzecz której osoba działa jako
wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres obowiązków, okres trwania porozumienia,
możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla wolontariusza i placówki, w której on
działa.
◦

Jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej.

²� Por. http://wolontariat.org.pl/strefa-korzystajacych/cykl-wspolpracy/przygotowanie/koordynator-wolontariuszy/ , [dostęp: 21.02.2020 r.].
Poradnik koordynator/koordynatorka wolontariatu, Centrum Wolontariatu w Kielcach, Kielce 2011, s. 9-12.
²� Wzór porozumienie o współpracy (wzór wg Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu) Wzór zaczerpnięty z Portalu Organizacji Pozarządo‐
wych. Patrz Załącznik 5.
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◦

Jeśli wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, to porozumienie może być ustne, ale wolontariusz ma pra‐
wo żądać potwierdzenia go na piśmie²�.

Porozumienie, które organizacja zawiera z wolontariuszem musi mieć formę pisemną także wtedy, gdy
wolontariusz zażąda sporządzenia pisemnej umowy (art. 44 ust. 2 i 4). W przypadku, gdy organizacja
zawiera umowę z osobą niepełnoletnią należy uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wolon‐
tariat takiej osoby w organizacji²�.
•

Prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia o odbywaniu wolontariatu, w tym o zakresie pracy wolonta‐
riackiej.

•

Na prośbę wolontariusza korzystający może wystawić pisemną opinie na temat jego pracy.

•

Prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego zaopatrzenia z tytułu wy‐
padków lub chorób zawodowych.

•

Prawo uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez
wolontariusza czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

•

Prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń
związanych z ich wykonywaniem.
Zgodnie z ustawą o wolontariacie organizacja ma obowiązek zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wiele zależy tutaj od okresu zawarcia porozumienia. Jeżeli czas
współpracy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych ubezpieczenie to należy wykupić w dowolnej firmie
ubezpieczeniowej. Jeśli czas współpracy jest dłuższy niż 30 dni ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie na‐
stępstw nieszczęśliwych wypadków) jest gwarantowane przez państwo polskie na podstawie znowelizowa‐
nej tzw. małej ustawy wypadkowej. Ubezpieczenie NNW powinno zostać także zagwarantowane
wolontariuszowi, który na podstawie zawartego porozumienia będzie pracował za granicą, na terenie gdzie
trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna. Na stronie Portalu Organizacji
Pozarządowych możemy znaleźć także informacje dotyczące ubezpieczenia kosztów leczenia wolontariu‐
sza. Ustawa „zobowiązuje również do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczania »kosztów leczenia
podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podsta‐
wie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych«, który na podstawie zawartego porozumienia będzie
pracował za granicą, na terenie gdzie trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa
naturalna”³�.

²� Wiele organizacji zastanawia się czy ustawowe 30 dni to okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia pierwszej aktywności ochotnika
czy to 30 jednorazowych dni świadczeń, które po zsumowaniu dadzą okres 30 dni. Na pomoc przychodzi Portal Organizacji Pozarządowych,
gdzie możemy przeczytać , że 30 dni o których mowa w tychże dokumentach to okres 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia,
w którym wolontariusz wykonał dla nas świadczenie: https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-ngo-wobec-wolontariuszy, [dostęp: 18.02.2020 r.].
²� Wzór porozumienia o współpracy wraz z umieszczoną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Wzór zaczerpnięty z Portalu Organizacji
Pozarządowych. Patrz Załącznik 4.
³� https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-ngo-wobec-wolontariuszy, [dostęp: 12.02.2020 r.].
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•

Prawo do pokrywania przez korzystającego kosztów podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowni‐
ków zasadach określonych w odrębnych przepisach.
◦

Wolontariusz może zwolnić korzystającego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej. Często
zwolnienie to jest częścią porozumienia³¹.

Tego typu kwestie są szczególnie istotne, gdy chodzi o dobrą i korzystną dla obu stron współpracę. Znający
swoje prawa i obowiązki wolontariusz jest wielkim potencjałem i siłą dla działalności wielu organizacji a wypeł‐
niająca swoje obowiązki względem wolontariusza organizacja jest godną zaufania.

Korzyści i koszty pracy wolontariackiej
Wolontariat jest rodzajem działalności, który przynosi korzyści nie tylko organizacji, która współpracuje
z wolontariuszami, ale także samej osobie zaangażowanej w tego rodzaju formę aktywności. W artykule
Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społeczeństwa autorka dokonuje kategoryzacji korzyści jakie płyną
z zaangażowania się na rzecz wolontariatu. Korzyści wynikające z wolontariatu dzieli na te w odniesieniu do
placówek korzystających z pomocy wolontariusza, te w odniesieniu do jednostek korzystających z pomocy
wolontariusza oraz do tych w odniesieniu do ofiarującego pomoc czyli do samego wolontariusza. Nas będzie
interesował pierwszy i trzeci podział:
Korzyści wynikające z wolontariatu w odniesieniu do placówek korzystających z pomocy wolontariusza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wspomaganie działalności placówki;
umacnianie przekonania o potrzebie funkcjonowania danej placówki;
budzenie zaufania społecznego do danej placówki;
budowanie wizerunku otwartości na społeczne inicjatywy;
wolontariusz w charakterze łącznika między placówką a daną społecznością;
inicjowanie nowych przedsięwzięć i rozszerzanie swojej działalności;
wzmocnienie skuteczności działań;
zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących;
reklamowanie działalności placówki.

Z kolei w korzyściach wynikających z wolontariatu w odniesieniu do ofiarującego pomoc, czyli wolontariusza
autorka umieściła:
•
•
•
•

wymiana doświadczeń;
nabywanie nowych doświadczeń w pomaganiu i innych związanych z tego typu aktywnością;
uczenie się adekwatności udzielania pomocy do sytuacji i potrzeb osób z niej korzystających;
nabywanie nowych umiejętności, np. lepszej organizacji pracy w wykorzystaniu czasu wolnego, nauka pracy
w grupie, asertywność, budzenie skłonności do poświęceń;

³¹ http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/prawa-i-obowiazki-wolontariusza/, [dostęp: 21.02.2020 r.]. Według „Krajowy Plan Działania Dla
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce”, 20 sierpnia 2011 r. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://www.ekonomiaspo‐
leczna.gov.pl/download/files/Biblioteka/PD_ERW_2011_KSE.pdf, [dostęp:03.03.2020r.].
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•
•
•
•
•

•

bezpośrednie doświadczenie zawiłości i komplika‐
cji ludzkich losów, charakterów;
zwiększenie atrakcyjności jako potencjalnego pra‐
cownika w oczach pracodawcy;
podnoszenie świadomości własnej wartości, budo‐
wanie i/lub wzmacnianie samoakceptacji;
osiąganie satysfakcji z dóbr niematerialnych;
satysfakcja z osobistego wkładu w kierunek rozwo‐
ju pomocy i opieki społecznej, czyli wpływanie na
kształt życia społecznego;
kształtowanie otwartości na nowe pomysły i wy‐
zwania³².

Wolontariusze i organizacja ponoszą także pewne kosz‐
ty. M. Górecki wymienia takie koszty ze strony wolonta‐
riusza jak:
•
•
•
•
•

wysiłek fizyczny, utrudzenie i wyczerpanie psychicz‐
ne,
ograniczenia czasowe,
utrata zasobów finansowych lub materialnych,
zagrożenie fizyczne (np. narażenie się na niebezpie‐
czeństwo lub ból fizyczny),
negatywne reakcje emocjonalne (np. zniechęcenie,
poczucie zagrożenia i niepokoju, niepewność, smu‐
tek, złość, wstręt)³³.

Po stronie organizacji leży inna kategoria kosztów, nie
są to koszty związane ze zdrowiem fizycznym czy psy‐
chicznym ale koszty finansowe. Zgodnie z ustawą orga‐
nizacja może ponosić koszty w postaci:
1. koszty podróży służbowych i diet, organizacja ma
obowiązek pokryć tego typu koszty zgodnie z zasa‐
dami określonymi w przepisach;
2. koszty szkoleń wolontariuszy, organizacja często
sama wysyła wolontariusza na szkolenie, które bę‐
dzie mu pomocne w wykonywaniu świadczeń na
rzecz organizacji. Oznacza to, że organizacja zobo‐
wiązuje się pokryć koszty podróży i wyżywienia;

³² Por. A. Rogucka, Wolontariat – działania na rzecz jednostki i społe‐
czeństwa, s. 39. Więcej na temat korzyści jakie wypływają z pracy wo‐
lontaryjnej można znaleźć w artykule M. Górecki, Wolontariat – idea,
organizacja, doświadczenia, s.105-106.
³³ M. Górecki, Wolontariat – idea, organizacja, doświadczenia, s.107.
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3. koszty ubezpieczeń – NNW i leczenia zagranicą;
4. oraz koszty bliżej nie sprecyzowane w ustawie ale związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz organiza‐
cji. Ten zapis zamieszczony w ustawie umożliwia zwrot wolontariuszowi kosztów, które ponosi on w związ‐
ku ze swoją aktywnością na rzecz organizacji. Przykładem takiego kosztu może być koszt dojazdu do pracy
czy też koszt rozmów telefonicznych, które zostały przeprowadzone przez wolontariusza w celu realizacji
zadania. Zwrot taki następuje po przedstawieniu rachunków, biletów, bilingów itd.
Wolontariat wiąże się także z realnymi korzyściami jakie przynosi społeczeństwu. Przede wszystkim jest
wsparciem w przeciwdziałaniu ważnym problemom z jakimi mierzy się współczesny świat, takimi jak ubóstwo,
wykluczenie społeczne, zanieczyszczenie środowiska itp. Ponadto stwarza dogodne warunki dla rozwoju
różnych sposobów wsparcia społecznego. Wolontariat wzmacnia kapitał ludzki i społeczny. Pozwala w odpo‐
wiedzialny sposób pochylać się nad innymi, stwarza i rozwija więzi międzyludzkie, służy wzajemnemu poznaniu
się ludzi i daje możliwość nawiązania współpracy. Dodatkowo wolontariat wpływa na budowę i rozwój społe‐
czeństwa obywatelskiego, a więc społeczeństwa którego celem jest budowa dobra wspólnego, stwarzanie
warunków do oddolnych inicjatyw społecznych, wyrażanie opinii i zabieraniu głosu w dyskusjach społecznych.
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Zakończenie
Wolontariusze to podstawa funkcjonowania wielu organizacji, to potencjał i siła dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. W niniejszym opracowaniu omówione zostały podstawowe pojęcia takie jak „wolontariusz”
i „wolontariat”. Analizie poddano kwestie prawne związane z działalnością wolontariatu. Przedstawiono konkret‐
ne wskazówki dotyczące tego w jaki sposób przygotować organizację do pracy z wolontariuszami, jak nawiązać
i podtrzymać współpracę, jak powinna wyglądać i na czym polegać funkcja koordynatora wolontariatu.
Oprócz zagadnień formalnych w przewodniku „Wolontariat w społeczeństwie obywatelskim” znajdziemy
również informację na temat funkcji wolontariatu w społeczeństwie, motywacji wolontariuszy, obszarów działań
wolontariuszy. Pojawił się także temat rekrutacji i szkoleń dla wolontariuszy, kosztów i korzyści jakie płyną
z podejmowanej pracy wolontariackiej.
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Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873
Opracowano na
podstawie:
t.j.
Dz. U. z 2019 r.
poz. 688, 1570,
2020, z 2020 r.
poz. 284.

U S T AWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady:
1)

prowadzenia

działalności

pożytku

publicznego

przez

organizacje

pozarządowe w sferze zadań publicznych, współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy, o której mowa
w art. 4d;
2)

uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku
publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;

3)

sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;

4)

tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.
2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez

wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.
Art. 1a. Komitet do spraw Pożytku Publicznego, zwany dalej „Komitetem”,
jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach pożytku publicznego
i wolontariatu, w tym programowania, koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze
pożytku publicznego.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
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dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e
oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.1));

2)

„środkach publicznych” – rozumie się przez to środki publiczne, o których
mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki
publiczne w rozumieniu tej ustawy;

3)

wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;

4)

inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy jednostek
samorządu

terytorialnego

z ich

mieszkańcami,

w celu

wspólnego

realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej;
5)

operatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym organ administracji publicznej
zleca realizację zadania publicznego w sferze, o której mowa w art. 4,
w sposób, o którym mowa w art. 16a;

6)

realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym operator projektu zleca
wykonanie projektu;

7)

projekcie – rozumie się przez to zadanie publiczne w sferze, o której mowa
w art. 4, realizowane przez realizatora projektu w sposób, o którym mowa
w art. 16a;

8)

Narodowym Instytucie – rozumie się przez to Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w art.
1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1813);

9)

Dyrektorze Narodowego Instytutu – rozumie się przez to Dyrektora, o którym
mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62,
1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.
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Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie
użyteczna,

prowadzona

przez

organizacje

pozarządowe

w sferze

zadań

publicznych określonych w ustawie.
2. Organizacjami pozarządowymi są:
1)

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami,
instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi
państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2)

niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym

odrębna

ustawa

przyznaje

zdolność

prawną,

w tym

fundacje

i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1)

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)

spółdzielnie socjalne;

4)

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3a. Przepisów art. 19b–41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.
4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1)

partii politycznych;

1a) europejskich partii politycznych;
2)

związków zawodowych i organizacji pracodawców;

3)

samorządów zawodowych;

4)

(uchylony)
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fundacji utworzonych przez partie polityczne;

5a) europejskich fundacji politycznych.
6)

(uchylony)
5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków
budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.
6. (uchylony)
Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje
zadania w zakresie:
1)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa;
2)

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)

działalności charytatywnej;

4)

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6)

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190 i 2219);

7)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w tym

rozwój

przedsiębiorczości;
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12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwĳania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami
państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018);
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności

na

rzecz

rodziny,

macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a) rewitalizacji;
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na

rzecz

organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.
2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania
w zakresie innym niż wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań
publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością
ich wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób
zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.
Art. 4a. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które:
1)

wykonują zadania publiczne, lub

2)

dysponują majątkiem publicznym

– udostępniają informację publiczną na zasadach

i w trybie określonym

w niniejszej ustawie.
Art. 4b. Udostępnianie informacji publicznej następuje:
1)

poprzez ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669), albo

2)

poprzez ogłaszanie informacji publicznej na stronie internetowej organizacji
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 4a, albo

3)

na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.
Art. 4c. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do udostępniania

informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.
Art. 4d. 1. Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w zakresie zadań,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28, sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Prezes Rady Ministrów.
2. Opieka, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególności poprzez
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych
z części budżetu państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra.
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3. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2, jako zadań
zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 132 ust. 2 pkt 5 oraz art. 151
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:
1)

powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub

2)

wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
Art. 5. 1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze

zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi,
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej,
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych
organów.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności
w formach:
1)

zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;

2)

wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3)

konsultowania

z organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4)

konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku
publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki
samorządu terytorialnego;

5)

tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych

z przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej;
6)

umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

7)

umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307
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i 1669) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60).
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się
pomocniczości,

suwerenności

stron,

partnerstwa,

na

zasadach:

efektywności,

uczciwej

konkurencji i jawności.
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako
zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:
1)

powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub

2)

wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze

uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
6. Organ administracji publicznej może po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić
jednostki organizacyjne, których celem jest działalność, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 33.
7. Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być
także organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
8. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji,
poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
Art. 5a. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny
program

współpracy

z organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami
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wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia
30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić,
w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
2a. W przypadku gdy po konsultacjach, o których mowa w ust. 1, właściwa
rada działalności pożytku publicznego wyrazi opinię o projekcie rocznego lub
wieloletniego programu współpracy, opinię tę organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego załącza do przedstawianego organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego projektu rocznego lub wieloletniego programu
współpracy.
3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do
dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
4. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1)

cel główny i cele szczegółowe programu;

2)

zasady współpracy;

3)

zakres przedmiotowy;

4)

formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5)

priorytetowe zadania publiczne;

6)

okres realizacji programu;

7)

sposób realizacji programu;

8)

wysokość środków planowanych na realizację programu;

9)

sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert.
5. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1)

cel główny i cele szczegółowe programu;

2)

zakres przedmiotowy;
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3)

okres realizacji programu;

4)

sposób realizacji programu;

5)

wysokość środków planowanych na realizację programu.
Art. 5b. 1. Minister lub wojewoda przyjmują, w drodze zarządzenia, po

konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres nie
dłuższy niż 5 lat.
2. Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. Organ administracji rządowej nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego
roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.
Art. 5c. Minister, po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku
Publicznego, zwanej dalej „Radą”, może w zakresie swojej właściwości opracować
resortowe programy wspierania rozwoju organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspierać te programy,
w szczególności w trybie, o którym mowa w art. 11.
DZIAŁ II
Działalność pożytku publicznego
Rozdział 1
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
Art. 6. Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1,
działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), i może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
Art. 7. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność
prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one
wynagrodzenia.
Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
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prowadzona

przez

organizacje

pozarządowe

i podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa
w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;
2)

sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
a)

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354), lub

b)

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem

społecznym,

o których

mowa

w ustawie

z dnia

13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217)
oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
3)

sprzedaż przedmiotów darowizny.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie

prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
Art. 9. 1.

Działalność

odpłatna

pożytku

publicznego

organizacji

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność
gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, jeżeli:
1)

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do
działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej
działalności, lub

2)

przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia
przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za
okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego
krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
1a. Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi

okoliczność, o której mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządową oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4 do złożenia wniosku o wpis do
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rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia
wezwania.
1b. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarządowa
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4 nie wykaże organowi
administracji publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
działalności danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd
rejestrowy właściwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności
gospodarczej. Przepis art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60)
stosuje się odpowiednio.
2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się
wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu
nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą
fizyczną.
3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4:
1)

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

2)

odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

3)

działalności gospodarczej

– wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego
wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku
publicznego

organizacje

pozarządowe

i podmioty

wymienione

w art. 3

ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.
Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych,
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję
przychodów i kosztów, w przypadku gdy:
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1)

działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,

2)

nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

3)

nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4)

osiągają przychody wyłącznie z:
a)

działalności

nieodpłatnej

pożytku

publicznego

z tytułu

składek

członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji,
przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
b)

działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów
i usług,

c)

tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

d)

tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub
rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także
odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania,
przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5)

w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których
mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł

– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów

podejmie

organ

zatwierdzający

w rozumieniu

przepisów

o rachunkowości.
2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się
w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.
3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym
rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających
działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia
naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem
dochodowym.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych,
z zastrzeżeniem ust. 5.
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5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego
w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca
ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję
przychodów i kosztów, o:
1)

rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;

2)

niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu

z Przewodniczącym

Komitetu,

określi,

w drodze

rozporządzenia,

sposób

prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim
powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań
podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów
prowadzących ewidencję.
Rozdział 2
Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia
realizacji zadań publicznych
Art. 11. 1. Organy administracji publicznej:
1)

wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;

2)

powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację
zadań

publicznych

organizacjom

pozarządowym

oraz

podmiotom

wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej
dziedzinie.
2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywają się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a–
11c lub art. 19a.
2a. Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona
organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3.
2b. Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje:
1)

ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

2)

powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a;

3)

wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2g;
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ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15
ust. 2h;

5)

zawierania

umów

o wsparcie

realizacji

zadania

publicznego

lub

o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami
pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
6)

unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a.
3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybach, o których mowa w ust. 2,
następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
5. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może
nastąpić na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym
albo na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego
zadania publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł
zagranicznych.
6. W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa
w ust. 2, organ może ponownie ogłosić otwarty konkurs ofert lub zastosować tryb
wynikający z innych przepisów, w tym przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z

Zmiana w ust. 6
w art. 11 wejdzie
w życie z dn.
1.01.2021 r. (Dz.
U. z 2019 r. poz.
2020).

2019 r. poz. 53)] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019)>.
Art. 11a. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), w kraju lub poza jego
granicami organ administracji publicznej, w celu zapobieżenia ich skutkom, może
zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
Art. 11b. 1. Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na
ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny
lub ważny interes publiczny, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz
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w art. 3

ust. 3 realizację

zadań

publicznych

z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku gdy zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, ma
charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na
dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej
inwestycji.
Art. 11c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach
dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, o których
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz.
1241, z 2013 r. poz. 7 oraz z 2018 r. poz. 1115), podmiotom uprawnionym do
wykonywania ratownictwa wodnego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482), jednostkom ochrony przeciwpożarowej,
o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669), oraz Polskiemu Czerwonemu
Krzyżowi realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych stosuje się odpowiednio.
Art. 11d. Do realizacji zadań publicznych zlecanych na podstawie art. 11a–
11c stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16–18 oraz przepisy
wydane na podstawie art. 19.
Art. 12. 1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego,
także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez
organy administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególności:
1)

opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;

2)

szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

18.03.2020

46

MOŻESZ? DZIAŁAJ! WOLONTARIAT W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

©Kancelaria Sejmu

s. 17/64

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej,
w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1)

rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:
a)

stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym

zadaniom

publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
b)

zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,

c)

środki dostępne na realizację zadań publicznych,

d)

korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2)

informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości
realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie
zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Art. 13. 1. Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację

zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może
być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa
w ust. 3.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1)

rodzaju zadania;

2)

wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3)

zasadach przyznawania dotacji;

4)

terminach i warunkach realizacji zadania;

5)

terminie składania ofert;

6)

trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania
wyboru ofert;

7)

zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego
samego

rodzaju

uwzględnieniem

i związanych
wysokości

z nimi
dotacji

kosztami,

ze

przekazanych

szczególnym
organizacjom

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
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2a. W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizację zadania
publicznego w sposób określony w art. 16a, ogłoszenie otwartego konkursu ofert,
o którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo informacje o zasadach i warunkach
zlecenia realizacji zadania.
3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1)

w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)

w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na
zamieszczanie ogłoszeń;

3)

na stronie internetowej organu administracji publicznej.
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku

lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności
od rodzaju zadania publicznego.
5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej
przekazanego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na
zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
Art. 14. 1. Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego
konkursu ofert albo w trybach, o których mowa w art. 11a–11c, zawiera
w szczególności:
1)

szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji;

2)

termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)

informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie publiczne;

5)

informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków
finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)

deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
publicznego.
1a. Oferta realizacji zadania publicznego w sposób określony w art. 16a

oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera także zasady i tryb
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przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich
wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich
projektów.
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna wskazuje:
1)

jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać
poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3;

2)

sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu
administracji publicznej.
4. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na
realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Organizacje

pozarządowe

lub

podmioty

wymienione

w art. 3

ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za
zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1.
Art. 15. 1. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
1)

ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2)

ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)

ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy
udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3
ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4)

w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany
przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5)

uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków;
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uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego

konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
2a. Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert
powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2b. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.
2c. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji
rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu.
2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3, biorące udział w konkursie.
2da. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1)

żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2)

wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3)

wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają
wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
2e. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających

specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
2ea. Osoby, o których mowa w ust. 2e, mogą w szczególności:
1)

uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;

2)

wydawać opinie.
2f. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) dotyczące
wyłączenia pracownika.
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2g. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
2h. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
1)

nazwę oferenta;

2)

nazwę zadania publicznego;

3)

wysokość przyznanych środków publicznych.
2i. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może

żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
2j. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze
oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3.
3. (uchylony)
4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji
publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi
organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Art. 16. 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionew art. 3
ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których
mowa w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego
w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji
zadania

publicznego

lub

o powierzenie

realizacji

zadania

publicznego,

sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy,
a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania dotacji na
realizację zadania.
1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca zadania realizowanego
w sposób, o którym mowa w art. 16a, określa zasady i tryb przeprowadzenia
konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz
zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na
czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
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4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący
stroną umowy, o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie
określonej części zadania przez taki podmiot.
5. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 są
zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
realizację umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom
pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, które złożyły ofertę
wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realizacji zadania publicznego należy wskazać prawa i obowiązki każdej
z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na
realizowane zadanie.
7. (uchylony)
Art. 16a. 1. Operator projektu zleca realizację całości zadania publicznego
realizatorom projektów wybranym na zasadach i w trybie określonych w ofercie,
o której mowa w art. 14 ust. 1 i 1a, oraz umowie, o której mowa w art. 16 ust. 1
i 1a.
2. Informację o wyborze realizatorów projektów operator projektu podaje do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej.
3. Realizatorzy projektów, przyjmując zlecenie realizacji projektu w trybie
określonym w ust. 1, zobowiązują się do wykonania projektu w zakresie i na
zasadach określonych w umowie z operatorem projektu, a operator projektu
zobowiązuje się do przekazania środków finansowych na realizację projektu.
4. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w ust. 3, następuje
w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy pomiędzy
operatorem projektu a realizatorem projektu.
Art. 17. Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania
publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:
1)

stopnia realizacji zadania;

2)

efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
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prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na
realizację zadania;

4)

prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
Art. 18. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego

w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji
zadania publicznego.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku
budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie
wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawiera:
1)

szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzględnieniem
osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań;

2)

zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz
ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

3)

informację o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego
z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy.
5. Sprawozdanie sporządzane przez operatora projektu zawiera dodatkowe

informacje o realizatorach projektów oraz projektach realizowanych w ramach
zleconych zadań, dotyczące:
1)

nazw i adresów siedzib realizatorów projektów;

2)

zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów;

3)

terminów realizacji projektów;

4)

wysokości środków przekazanych na wykonanie poszczególnych projektów;

5)

wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów.
Art. 18a. 1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert,

jeżeli:
1)

nie złożono żadnej oferty;

2)

żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,
o którym mowa w art. 13 ust. 2.
2. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji

publicznej podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3.
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Art. 19. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia:
1)

wzory ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1, 1a i 2,

2)

ramowe wzory umów, o których mowa w art. 16 ust. 1, 1a i 6,

3)

wzory sprawozdań, o których mowa w art. 18

– uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych informacji dotyczących
wykonania zadania publicznego oraz biorąc pod uwagę liczbę oferentów, sposób
i czas realizacji zadania publicznego, a także sposób jego rozliczenia.
Art. 19a. 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której
mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,
spełniającego łącznie następujące warunki:
1)

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie
przekracza kwoty 10 000 zł;

2)

zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2. (uchylony)
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty,

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres
7 dni:
1)

w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)

w siedzibie

organu

jednostki

samorządu

terytorialnego

w miejscu

przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)

na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym

mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag,
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera
umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji
zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
6. Łączna
wykonawczy

kwota
jednostki

środków

finansowych

samorządu

przekazanych

terytorialnego

tej

przez

samej

organ

organizacji
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pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3,
w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może
przekroczyć kwoty 20 000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może
przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3.
7a. Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1,
składa się według uproszczonych wzorów.
7b. Uproszczony

wzór

oferty,

o którym

mowa

w ust. 7a,

zawiera

w szczególności:
1)

zakres rzeczowy zadania publicznego;

2)

termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego;

3)

szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
7c. Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera:

1)

opis wykonania zadania;

2)

zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.
7d. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, uproszczony

wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa
w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji
dotyczących wykonania zadania publicznego.
8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy
art. 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19.
Rozdział 2a
Inicjatywa lokalna
Art. 19b. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu
terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych,
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację
zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają
miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
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o której

mowa

w art. 4

ust. 1

pkt 13,

obejmującej

w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci
wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2)

działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;

3)

edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;

4)

działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 17 i 19;

5)

ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 18;

6)

porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1
pkt 20;

7)

rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu

Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 19c. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać
przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.
2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny
wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego
celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
Art. 19d. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę
o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.
Art. 19e. Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy
społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
Art. 19f. Wnioskodawca

może

otrzymać

od

jednostki

samorządu

terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy
lokalnej.

18.03.2020

56

MOŻESZ? DZIAŁAJ! WOLONTARIAT W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

©Kancelaria Sejmu

s. 27/64

Art. 19g. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie
z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy
lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.
Art. 19h. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie
inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz.
80).
Rozdział 3
Organizacje pożytku publicznego
Art. 20. 1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja
pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem
art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)

prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub
określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona
ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku
do społeczeństwa;

2)

może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3)

nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której
mowa w pkt 1;

4)

ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu
zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a)

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku

małżeńskim,

we

wspólnym

pożyciu,

w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
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ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni;
5)

członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe;

6)

statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,

d)

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie
może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.
Art. 21. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1:
1)

działalność pożytku publicznego określona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega
wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym;
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przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje się do nadwyżki przychodu nad kosztami
uzyskiwanej w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego;

3)

przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem
szczegółowych zasad organizacji i działania tych jednostek, uregulowanych
w przepisach dla nich właściwych, w tym w statutach lub innych aktach
wewnętrznych.
Art. 22. 1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3

ust. 3 pkt 1 i 4 mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod
warunkiem, iż działalność o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 prowadzona
jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.
2. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
pkt 4 podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują
status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do tego Rejestru
informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, na zasadach
i w trybie określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym.
3. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 2 oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, uzyskują status organizacji pożytku publicznego
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie, o której mowa w ust. 2.
4. Organizacja pozarządowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4
o których mowa w ust. 2, traci status organizacji pożytku publicznego z chwilą
wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnianiu wymagań
określonych w art. 20, a podmioty, o których mowa w ust. 3 – z chwilą ich
wykreślenia z tego Rejestru.
5. W przypadku

otwarcia

likwidacji,

ogłoszenia

upadłości

albo

prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości organizacji pożytku
publicznego z uwagi na fakt, że majątek organizacji pożytku publicznego nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, sąd rejestrowy z urzędu
wykreśla informację, o której mowa w ust. 2, lub organizację, o której mowa
w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Właściwy sąd rejestrowy, po uprawomocnieniu się postanowienia w
przedmiocie wykreślenia informacji, o której mowa w ust. 2, lub organizacji, o
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której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o tym Dyrektora
Narodowego Instytutu, podając datę doręczenia i uprawomocnienia się tego
postanowienia.
7. Organizacja pożytku publicznego, w stosunku do której właściwy sąd
rejestrowy wydał postanowienie, o którym mowa w ust. 6:
1)

informuje Dyrektora Narodowego Instytutu o wysokości niewydatkowanych
na dzień wydania tego postanowienia środków finansowych pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia tego postanowienia;

2)

przekazuje niewydatkowane na dzień wydania tego postanowienia środki
finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na
rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, w terminie
14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
8. W przypadku niepoinformowania lub nieprzekazania środków, o których

mowa w ust. 7, Dyrektor Narodowego Instytutu wzywa organizację pożytku
publicznego do zwrotu niewydatkowanych środków finansowych pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lub przedstawienia niezbędnych
wyjaśnień.
9. W przypadku niezastosowania się organizacji pożytku publicznego do
wezwania w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania Dyrektor Narodowego
Instytutu wydaje decyzję określającą kwotę niewydatkowanych środków
finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
i określa termin, od którego nalicza się odsetki.

W zakresie nieuregulowanym

stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.2)).
Art. 22a. 1. W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego albo
informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, z Krajowego Rejestru
Sądowego organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1
lub 4 może ponownie uzyskać status organizacji pożytku publicznego:

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650,
723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693, 2126, 2193, 2244 i 2354 oraz z 2019
r. poz. 60.
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po złożeniu wniosku o wpis, jeżeli wykreślenie z Krajowego Rejestru
Sądowego nastąpiło:
a)

na podstawie wniosku organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4,

b)

z urzędu na podstawie art. 22 ust. 5, a właściwy sąd prawomocnie
uchylił, stwierdził nieważność lub ustalił nieistnienie uchwały organu
organizacji pożytku publicznego o otwarciu likwidacji albo uchylił
postępowanie upadłościowe wobec organizacji pożytku publicznego;

2)

po upływie 2 lat od dnia wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli
wykreślenie nastąpiło:
a)

na wniosek Dyrektora Narodowego Instytutu,

b)

z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy w przypadkach innych niż
określone w pkt 1 lit. b.

2. Przepisy art. 20 i art. 22 stosuje się odpowiednio.
Art. 23. 1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie
merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji
pożytku

publicznego,

sporządzają

sprawozdanie

merytoryczne

jedynie

z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej
wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez
zainteresowane podmioty.
2. Organizacja pożytku

publicznego sporządza roczne sprawozdanie

finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa
w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się
z tym

sprawozdaniem

przez

zainteresowane

podmioty,

w tym

poprzez

zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji
pożytku

publicznego,

sporządzają

sprawozdanie

finansowe

jedynie

z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.
2c. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, organizacja pożytku
publicznego zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status
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organizacji pożytku publicznego, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w
Biuletynie Informacji Publicznej.
2d. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, organizacje pozarządowe
oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, które utraciły status organizacji
pożytku publicznego, zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym
utraciły status organizacji pożytku publicznego, na stronie podmiotowej
Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie
finansowe

nie

podlega

obowiązkowi

badania

zgodnie

z przepisami

o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w
porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu może w drodze rozporządzenia
wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:
1)

wysokość otrzymanych dotacji;

2)

wielkość osiąganych przychodów;

3)

potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.
6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie

finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa
w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który
składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej
Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
6a. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie
podmiotowej

Narodowego

Instytutu

w Biuletynie

Informacji

Publicznej,

w terminie określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego
i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1
i 2, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego,
o którym mowa w art. 27a.
6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem
kalendarzowym, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu
w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdanie finansowe i
sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1–2 i
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2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za
który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.
6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który
sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności,
osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie
podmiotowej

Narodowego

Instytutu

w Biuletynie

Informacji

Publicznej,

w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa
w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.
6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c,
zawiera:
1)

dane o organizacji pożytku publicznego;

2)

opis

prowadzonej

działalności

pożytku

publicznego

i działalności

gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
3)

ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;

4)

podstawowe informacje o:

5)

a)

zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,

b)

członkach oraz wolontariuszach;

informacje o:
a)

uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych,

b)

sposobie

wydatkowania

środków

pochodzących

z 1%

podatku

dochodowego od osób fizycznych,
c)

poniesionych kosztach administracyjnych,

d)

działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

e)

korzystaniu z uprawnień,

f)

przeprowadzonych kontrolach.

6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:
1)

dane o organizacji pożytku publicznego;

2)

określenie celów statutowych;

3)

opis

prowadzonej

działalności

pożytku

publicznego

i działalności

gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
4)

szczegółowe informacje o:
a)

zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,
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członkach oraz wolontariuszach;

informacje o:
a)

poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych,

b)

sposobie

wydatkowania

środków

pochodzących

z 1%

podatku

dochodowego od osób fizycznych,
c)

działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

d)

korzystaniu z uprawnień,

e)

zrealizowanych zamówieniach publicznych,

f)

posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,

g)

fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,

h)

udzielonych pożyczkach,

i)

przeprowadzonych kontrolach,

j)

przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.

7. (uchylony)
8. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór
uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując
się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.
Art. 24. 1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:
1)

podatku dochodowego od osób prawnych,

2)

podatku od nieruchomości,

3)

podatku od czynności cywilnoprawnych,

4)

opłaty skarbowej,

5)

opłat sądowych

– w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.
2. Organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania
nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
3. Organizacja pozarządowa, która uzyskała status organizacji pożytku
publicznego, jest obowiązana wypełnić zobowiązania wynikające ze zwolnień
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podatkowych, z których korzystała przed dniem uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. W przypadku utraty przez organizację pozarządową statusu organizacji
pożytku publicznego traci ona prawo do korzystania ze zwolnień wynikających
z posiadania tego statusu.
5. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, wygasa z mocy prawa w przypadku
utraty statusu organizacji pożytku publicznego.
Art. 25. W organizacji pożytku publicznego mogą wykonywać pracę osoby
skierowane do odbycia służby zastępczej, na zasadach i w trybie określonych
w odrębnych przepisach.
Art. 26. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom
pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach
określonych w przepisach odrębnych.
Art. 27. 1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na
zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku
obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie
organizacji pożytku publicznego.
2. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe
pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być
wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2a. W przypadku wydatkowania przez organizację pożytku publicznego
środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w sposób niezgodny z ust. 2, stwierdzonego w wyniku kontroli, o której
mowa w art. 29, lub kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli
państwowej, naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnoskarbowego, Dyrektor Narodowego Instytutu wydaje decyzję zobowiązującą
organizację pożytku publicznego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych
środków, określając kwotę podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się
odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
2b. Środki, o których mowa w ust. 2a, są przekazywane na rzecz Funduszu
Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.
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2c. Organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej
środki, o których mowa w ust. 2, w tym wysokość środków wydatkowanych na
promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27c
ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie
do dnia 30 września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego
ministra wykaz organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer
wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz
wysokość środków otrzymanych przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający.
4. Dyrektor Narodowego Instytutu zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia
każdego roku na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie
Informacji Publicznej sporządzoną na podstawie sprawozdań, o których mowa
w art. 23 ust. 1–2 i 2b, informację dotyczącą w szczególności wydatkowania przez
organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni.
Art. 27a. 1. Dyrektor

Narodowego

Instytutu

prowadzi

w formie

elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego
na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego
od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych
za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza
ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1,
do dnia 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym.
3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku
publicznego:
1)

które w terminie zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu
w Biuletynie Informacji Publicznej roczne sprawozdanie merytoryczne ze
swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe, o których mowa
w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;

2)

w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego
informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.
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3a. Dyrektor Narodowego Instytutu uwzględnia w wykazie, o którym mowa
w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, organizację pożytku publicznego,
która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania
finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o
których mowa w art. 23 ust. 1–2 i 2b, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 6 i
6b, nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji
pożytku publicznego, zawiera:
1)

nazwę;

2)

siedzibę;

3)

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

4)

numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został on nadany organizacji oraz
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. W przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do

Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu
upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22
ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu,
o którym mowa w ust. 1.
6. Minister Sprawiedliwości dostarcza Dyrektorowi Narodowego Instytutu
informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4
i 5.
7. Dyrektor Narodowego Instytutu dostarcza ministrowi właściwemu do
spraw

finansów

publicznych

informacje

dotyczące

organizacji

pożytku

publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględnionych w wykazie, o którym
mowa w ust. 1.
8. Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia
30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku
bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia
aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r.
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o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz.
63).
9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do organizacji, które zgłosiły numer rachunku
bankowego w latach ubiegłych jako właściwy do przekazania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych i jest on aktualny.
10. Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z ministrem właściwym

do

spraw finansów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze
rozporządzenia, tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany
informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4
i 5, między Dyrektorem Narodowego Instytutu a Ministrem Sprawiedliwości oraz
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie
potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z tworzeniem
i prowadzeniem wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem
organizacjom pożytku publicznego środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Art. 27aa. 1. Organizacja pożytku publicznego, która została uwzględniona
w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania lub
przekazywać środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, które nie zostały
uwzględnione w tym wykazie.
2. Organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona
w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania środków
finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za
pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona
w tym wykazie.
3. Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została
uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, są przekazywane na rzecz
Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.
4. W przypadku przekazania środków, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor
Narodowego Instytutu wydaje decyzję, określając kwotę podlegającą zwrotowi
i termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się
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odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Dyrektor Narodowego
Instytutu, po stwierdzeniu nieprawidłowości przez niego lub inny organ, może
wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22
ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru
Sądowego.
Art. 27ab. 1. Tworzy się Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku
Publicznego, zwany dalej „Funduszem”, w celu wzmocnienia potencjału
organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.
2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest
Dyrektor Narodowego Instytutu, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.
3. Dysponent

Funduszu

prowadzi

szczegółową

ewidencję

środków

finansowych przekazanych na rzecz Funduszu i wzywa organizacje, o których
mowa w ust. 4, do przekazania środków na rzecz Funduszu.
4. Przychodami Funduszu są:
l)

środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
niewydatkowane przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły status
organizacji pożytku publicznego;

2)

środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
wydatkowane niezgodnie z art. 27 ust. 2 wraz z odsetkami;

3)

środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została
uwzględniona w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku
publicznego, o których mowa w art. 27aa ust. 3, wraz z odsetkami;

4)

odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie na
podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
5. Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego następuje w trybie

otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13.
6. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zadania, na które są przeznaczane środki Funduszu, oraz szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Funduszu, uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej
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gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących wsparcia
organizacji pożytku publicznego, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego
wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz
został utworzony.
Art. 27b. 1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru
organizacji pożytku publicznego oraz likwidator organizacji pożytku publicznego
odpowiada wobec tej organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub
zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu organizacji
pożytku publicznego, chyba że nie ponosi winy.
2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz
likwidator organizacji pożytku publicznego powinien przy wykonywaniu
obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej
działalności.
3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji
pożytku publicznego, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany
dokładać przy tym należytej staranności.
4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie,
osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.
Art. 27c. 1. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego,
polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków
finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Programy

komputerowe

umożliwiające

podatnikowi

podatku

dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo
zawierają informację o:
1)

możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo

2)

braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych organizacji pożytku publicznego.
3. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, treść, formę

oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, mając na
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względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej
możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego.
Rozdział 4
Nadzór
Art. 28. 1. Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji
pożytku

publicznego,

w zakresie

uprawnień,

obowiązków

i wymogów

wynikających z art. 8–10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24–27, art. 27aa, art. 27c oraz
art. 42–48, sprawuje Przewodniczący Komitetu.
2. (uchylony)
Art. 29. 1.

Organizacja

pożytku

publicznego

podlega

kontroli

Przewodniczącego Komitetu w zakresie określonym w art. 28 ust. 1.
2. Przewodniczący Komitetu może zarządzić kontrolę z urzędu, a także na
wniosek organu administracji publicznej, organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3.
3. Przewodniczący Komitetu może powierzyć przeprowadzenie kontroli:
1)

wojewodzie;

2)

Dyrektorowi Narodowego Instytutu.
4. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające imienne upoważnienie

Przewodniczącego Komitetu określające kontrolowaną organizację pożytku
publicznego i podstawę prawną do podjęcia kontroli. W przypadku powierzenia
przeprowadzenia kontroli jednemu z organów, o których mowa w ust. 3, pisemne
upoważnienie wydaje ten organ.
Art. 29a. 1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż
jednej kontroli, o której mowa w art. 29, wobec tej samej organizacji pożytku
publicznego.
2. Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym nie może
przekraczać 24 dni roboczych.
3. Przedłużenie czasu trwania kontroli wymaga uzasadnienia na piśmie.
4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez
organizację pożytku publicznego, można przeprowadzić powtórną kontrolę wobec
tej organizacji w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku
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kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania
powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 2.
Art. 30. 1. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione do
wstępu na teren nieruchomości lub jej części, na którym jest prowadzona
działalność organizacji pożytku publicznego, oraz żądania pisemnych lub ustnych
wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji, a także
udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.
2. Czynności

kontrolnych,

o których

mowa

w ust. 1,

dokonuje

się

w obecności członka organu zarządzającego lub jego przedstawiciela albo
pracownika

kontrolowanej

organizacji

pożytku

publicznego,

a w razie

nieobecności tych osób – w obecności przywołanego świadka.
Art. 31. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który
podpisują osoby przeprowadzające kontrolę i członek organu zarządzającego
uprawniony do reprezentowania kontrolowanej organizacji pożytku publicznego
lub osoba przez niego upoważniona. Odmowa podpisu protokołu przez członka
organu zarządzającego organizacji pożytku publicznego lub osobę przez niego
upoważnioną wymaga podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisu
protokół uznaje się za podpisany w dniu odmowy.
2. Członek

organu

zarządzającego

uprawniony

do

reprezentowania

kontrolowanej organizacji pożytku publicznego lub osoba przez niego
upoważniona może, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, złożyć na
piśmie wyjaśnienia albo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu.
3. Osoby

przeprowadzające

kontrolę,

w przypadku

nieuwzględnienia

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, przekazują na piśmie stanowisko członkowi
organu

zarządzającego

kontrolowanej

organizacji

pożytku

publicznego

uprawnionemu do reprezentowania tej organizacji lub osobie przez niego
upoważnionej w terminie 14 dni.
4. Po zakończeniu kontroli, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa
w ust. 3, osoby przeprowadzające kontrolę sporządzają wystąpienie pokontrolne.
Art. 32. Wystąpienie

pokontrolne

zawiera

ocenę

stanu

faktycznego

wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli, w tym opis ustalonych
uchybień, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób
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odpowiedzialnych za ich powstanie, a także termin usunięcia uchybień, nie krótszy
niż 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.
Art. 33. 1. Przewodniczący Komitetu, po zakończeniu postępowania
kontrolnego, w terminie 14 dni, przekazuje organizacji pożytku publicznego
wystąpienie pokontrolne. W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli,
organy, o których mowa w art. 29 ust. 3, przekazują wystąpienie pokontrolne
organizacji pożytku publicznego oraz Przewodniczącemu Komitetu.
2. Dyrektor Narodowego Instytutu może wystąpić do sądu rejestrowego
o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub o wykreślenie
organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w
przypadku:
1)

nieusunięcia uchybień określonych w wystąpieniu pokontrolnym lub
uchylania się od poddania się kontroli przez organizację pożytku publicznego;

2)

rażącego naruszenia przepisów prawa stwierdzonego w wyniku kontroli,
o której mowa w art. 29.
3. Dyrektor Narodowego Instytutu występuje do sądu rejestrowego

o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której
mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku niespełniania
wymogów, określonych odpowiednio w art. 20 oraz w art. 21, przez organizację
pożytku publicznego, stwierdzonych w wyniku kontroli.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
Art. 33a. 1. Dyrektor Narodowego Instytutu:
1)

w przypadku

naruszenia

obowiązków,

o których

mowa

w art. 23,

w szczególności niezamieszczenia na stronie podmiotowej Narodowego
Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie sprawozdania
finansowego

i

niekompletnych,

merytorycznego,
lub

budzących

lub

zamieszczenia

wątpliwości

co

do

sprawozdań
prawidłowości

działalności organizacji pożytku publicznego, wzywa organizację pożytku
publicznego do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych
wyjaśnień;

18.03.2020

ZAŁĄCZNIK 1 – USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

73

©Kancelaria Sejmu

2)

s. 44/64

w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni
od jego otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa
w art. 22 ust. 3.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach:

1)

prowadzenia

zbiórki

publicznej

bez

wymaganego

zgłoszenia

lub

nienadesłania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej
sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze
sposobu rozdysponowania zebranych ofiar;
2)

nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki
publicznej lub informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa
w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.3));

3)

prowadzenia:
a)

placówek

zapewniających

całodobową

opiekę

osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
centrum integracji społecznej, domów pomocy społecznej, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek
terapeutycznych

i

interwencyjnych

ośrodków

opiekuńczo-

preadopcyjnych,

określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, oraz szkół lub placówek publicznych określonych w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
1000, 1290, 1669 i 2245), bez zezwolenia,
b)

podmiotu

wykonującego

działalność

leczniczą

bez

uzyskania

wymaganego wpisu do rejestru w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej;
4)

posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub
tytułem wykonawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314,

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162,
1291, 1629, 1669, 1693, 2073, 2159, 2192, 2193, 2212, 2215, 2243, 2244, 2245, 2429 i 2500
oraz z 2019 r. poz. 37 i 326.
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z późn. zm.4)),

w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, jeżeli zaległość
ta istnieje co najmniej 6 miesięcy;
5)

niewypełniania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6)

naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień, o których
mowa w art. 24;

7)

niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego;

8)

posiadania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
w wysokości

przekraczającej

3-krotność

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji
publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu, Dyrektor Narodowego Instytutu
może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa
w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3.
4. Właściwe organy udzielają Dyrektorowi Narodowego Instytutu informacji
o naruszeniach, o których mowa w ust. 2 i 3. Informacje te są przekazywane
z urzędu w terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia tych naruszeń.
5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy
działu I rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 33aa. Dyrektor Narodowego Instytutu, na podstawie przekazanej przez
sąd lub organ administracji publicznej informacji o naruszeniu wymogów
określonych w art. 20, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji,
o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3,
z Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 33b. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356,
1499, 1629, 2192, 2193 i 2432.
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w tym

wzór

upoważnienia

do

przeprowadzenia

kontroli,

uwzględniając konieczność zapewnienia jej sprawnego i skutecznego przebiegu.
Art. 34. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do nadzoru
i kontroli wydatkowania środków publicznych stosuje się odpowiednio przepisy
o finansach publicznych.
2. Przepisy ust. 1, art. 28 i art. 30–33b nie wyłączają stosowania odrębnych
przepisów dotyczących kontroli, a także uprawnień nadzorczych innych organów.
Rozdział 4a
Organizacja i tryb działania Komitetu
Art. 34a. 1. W skład Komitetu wchodzą:
1)

Przewodniczący Komitetu;

2)

wiceprzewodniczący – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
Przewodniczącego Komitetu;

3)

członkowie:
a)

ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy
wydane na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z
2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271), reprezentowani przez
sekretarza stanu, z zastrzeżeniem ust. 3,

b)

Dyrektor Narodowego Instytutu.

2. Przewodniczący Komitetu wchodzi w skład Rady Ministrów.
3. W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister.
4. W posiedzeniach

Komitetu

mogą

uczestniczyć

zaproszeni

przez

Przewodniczącego Komitetu przedstawiciele organów administracji rządowej.
5. W posiedzeniach

Komitetu

mogą

również

uczestniczyć

z głosem

doradczym osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w zakresie
zagadnień objętych zadaniami Komitetu, zaproszone przez Przewodniczącego
Komitetu z własnej inicjatywy lub wskazane przez poszczególnych członków
Komitetu.
Art. 34b. 1. Do zadań Komitetu należy:
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koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej
z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form
społeczeństwa obywatelskiego;

2)

przygotowywanie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 programów wspierania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie ich wdrażania;

3)

opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
2. Do zadań Komitetu należy także:

1)

współpraca

w sprawach

związanych

z rozwojem

społeczeństwa

obywatelskiego z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami
międzynarodowymi i zagranicznymi;
2)

współpraca

w przygotowywaniu

sprawozdań

i raportów

z realizacji

wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3)

przedstawianie

opinii

w sprawie

możliwości

przystąpienia

przez

Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Art. 34c. 1. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Komitetu, tworzyć zespoły robocze, określając ich skład, zakres zadań oraz
tryb i harmonogram prac.
Art. 34d. 1. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał na
posiedzeniach.
2. Uchwały Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, w tym
Przewodniczącego Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Komitetu.
3. Uchwały w imieniu Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu.
4. Projekty uchwał Komitetu mogą być też poddane pod głosowanie w trybie
obiegowym.
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5. Osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komitetu, o których
mowa w art. 34a ust. 4 i 5, nie przysługuje prawo głosowania nad uchwałami.
Art. 34e. Szczegółowy sposób i tryb pracy Komitetu określa regulamin
uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu.
Art. 34f. Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie
Ministrów do zatwierdzenia.
Art. 34g. 1. Obsługę Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu zapewnia
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komitetu mogą odbywać się
w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu.
4. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Art. 34h. Przewodniczący

Komitetu

przedkłada

Radzie

Ministrów,

w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok
kalendarzowy, zawierające informacje o prowadzonej działalności w zakresie
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz o realizacji planu,
o którym mowa w art. 34f.
Rozdział 5
Rada Działalności Pożytku Publicznego
Art. 35. 1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ
opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1)

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy;

2)

wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych,
związanych

z funkcjonowaniem

organizacji

pozarządowych

oraz

działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu;
3)

udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami
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w art. 3

ust. 3,

związanych

z działalnością

pożytku

publicznego;
4)

zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich
skutkach;

5)

wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

6)

tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach
prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych
przypadkach naruszenia tych standardów;

7)

(uchylony)

8)

organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do
składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata.
4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia

projektów

aktów

prawnych

lub

programów

rządowych,

związanych

z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku
publicznego oraz wolontariatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Art. 36. 1. Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z:
1)

przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub
przez nie nadzorowanych;

2)

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;

3)

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

związków

i porozumień

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
1a. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowią
co najmniej połowę składu Rady.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu, z tym że
powołanie członków Rady, reprezentujących:
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organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów,
z których każdy ma poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub
podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków
stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty
określone w art. 3 ust. 3;

2)

organy administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane, następuje spośród osób zgłoszonych przez te organy
i kierowników takich jednostek;

3)

jednostki samorządu terytorialnego, następuje spośród osób zgłoszonych
przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
3. Przewodniczący Komitetu odwołuje członka Rady przed upływem

kadencji:
1)

na jego wniosek;

2)

na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez tego
członka;

3)

w przypadku

skazania

członka

Rady prawomocnym

wyrokiem

za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4)

jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady
z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5)

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Rady.
Art. 37. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu

lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Rady.
Art. 38. Rada może:
1)

powoływać ekspertów;

2)

zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów
administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych

w art. 3

ust. 3 niereprezentowanych

w Radzie,

a także

przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

18.03.2020

80

MOŻESZ? DZIAŁAJ! WOLONTARIAT W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

©Kancelaria Sejmu

3)

s. 51/64

zlecać przeprowadzanie badań

i opracowanie ekspertyz

związanych

z realizacją jej zadań.
Art. 39. 1. Koszty

funkcjonowania

Rady

związane

z obsługą,

przeprowadzaniem badań i opracowywaniem ekspertyz, a także z uczestnictwem
w jej posiedzeniach członków Rady, ekspertów i osób, o których mowa w art. 38
pkt 2, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów.
2. Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży
na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775
§ 2 Kodeksu pracy.
3. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika będącego członkiem
Rady od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad
obowiązujących

przy

obliczaniu

ekwiwalentu

pieniężnego

za

urlop

wypoczynkowy, pokrywanego z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, które będzie wypłacone po otrzymaniu od
pracodawcy noty księgowej obciążającej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Art. 40. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb
powoływania członków Rady, organizację i tryb działania Rady oraz zasady
uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej
i organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów

wymienionych

w art. 3

ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, uwzględniając potrzebę zapewnienia
reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego i terminy
zgłaszania

kandydatów

na członków

Rady oraz

zapewniając

sprawne

funkcjonowanie Rady i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających
z ustawy.
Art. 40a. Rada przedstawia Przewodniczącemu Komitetu, na koniec
kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności.
Art. 41. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów.
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Rozdział 5a
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
Art. 411. 1. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu.
2. Do zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem należy w szczególności:
1)

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie
dotyczącym młodego pokolenia;

2)

wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych
w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;

3)

inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji
obywatelskiej młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami

społecznymi

a organami

władzy

publicznej

w zakresie

dotyczącym młodego pokolenia;
5)

wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na
rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin.
3. Kadencja Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem trwa 2 lata.
4. Termin wyrażenia przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem opinii

wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów
rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia. Nieprzedstawienie opinii
w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Art. 412. 1. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem składa się z nie mniej niż 20
i nie więcej niż 35 członków, w tym z:
1)

przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka;

3)

przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów;

4)

przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

5)

przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

6)

przedstawiciela ministra właściwego do spraw kultury fizycznej;

7)

przedstawicieli Przewodniczącego Komitetu;

8)

przedstawiciela Rady;
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przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego;

10) przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

związków

i porozumień

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
11) przedstawicieli młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506
i 1309);
12) przedstawicieli

Parlamentu

Studentów

Rzeczypospolitej

Polskiej

w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.5)).
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień
organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz
młodzieżowych rad gmin i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
stanowią co najmniej połowę składu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
3. Przewodniczący Komitetu powołuje i odwołuje członków Rady Dialogu
z Młodym Pokoleniem:
1)

wskazanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw
Dziecka i Prezesa Rady Ministrów;

2)

reprezentujących

organy

administracji

publicznej,

o których

mowa

w ust. 1 pkt 4–7, spośród osób zgłoszonych przez te organy;
3)

reprezentujących

jednostki

samorządu

terytorialnego,

spośród

osób

zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego;
4)

reprezentujących Radę, spośród osób przez nią zgłoszonych;

5)

reprezentujących

organizacje

pozarządowe,

związki

i porozumienia

organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 8 organizacji
pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3;
6)

reprezentujących młodzieżowe rady gmin, spośród kandydatów, z których
każdy ma poparcie co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin;

5)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz
z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.
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reprezentujących Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, spośród
kandydatów,

z których

każdy ma

poparcie

Parlamentu

Studentów

Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przewodniczący Komitetu odwołuje członka Rady Dialogu z Młodym
Pokoleniem przed upływem kadencji:
1)

na jego wniosek;

2)

na

wniosek

podmiotu,

o którym

mowa

w ust. 3,

którego

jest

przedstawicielem;
3)

w przypadku skazania członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

4)

jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady
Dialogu z Młodym Pokoleniem z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem
lekarskim;

5)

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
Art. 413. Do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz jej członków stosuje

się przepisy art. 37–39, art. 40a i art. 41.
Art. 414. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb
powoływania członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, organizację i tryb
działania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz zasady uczestnictwa w jej
pracach

przedstawicieli

pozarządowych

oraz

organów

administracji

podmiotów

publicznej

wymienionych

i organizacji

w art. 3

ust. 3

niereprezentowanych w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, uwzględniając
potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, różnorodność rodzajów działalności
pożytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na jej członków oraz
zapewniając sprawne funkcjonowanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem
i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy.
Rozdział 6
Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego
Art. 41a. 1. Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej
50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
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prowadzących działalność na terenie województwa, tworzy w terminie 2 miesięcy
od dnia wpłynięcia wniosku Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego
jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą Wojewódzką”.
1a. W przypadku nieutworzenia Rady Wojewódzkiej w terminie, o którym
mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 90 i art. 91 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000,
1432 i 2500).
2. Do zadań Rady Wojewódzkiej należy w szczególności:
1)

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym
w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

2)

wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego
dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4;

3)

udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;

4)

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania
tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów
realizacji zadań publicznych;

5)

wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;

6)

organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do
składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
2a. Rada Wojewódzka, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego, określa

w uchwale sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2.
3. Termin wyrażenia przez Radę Wojewódzką opinii wynosi 30 dni od dnia
doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii
rozwoju województwa. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację
z prawa do jej wyrażenia.
4. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 3 lata.
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Art. 41b. 1. Rada Wojewódzka składa się z:
1)

przedstawiciela wojewody;

2)

przedstawicieli marszałka województwa;

3)

przedstawicieli sejmiku województwa;

4)

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa.
2. Przedstawiciele

organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa,
stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.
3. Członków
województwa,

Rady

z tym

Wojewódzkiej
że

powołanie

powołuje
członków

i odwołuje
Rady

marszałek

Wojewódzkiej,

reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3, następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub
podmioty.
4. Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, tryb powoływania
członków

Rady

Wojewódzkiej,

uwzględniając

potrzebę

zapewnienia

reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku
publicznego tych organizacji i podmiotów, a także terminy i sposób zgłaszania
kandydatów na członków Rady Wojewódzkiej.
5. Marszałek województwa odwołuje członka Rady Wojewódzkiej przed
upływem kadencji:
1)

na jego wniosek;

2)

na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3)

w przypadku skazania członka Rady Wojewódzkiej prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4)

jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady
Wojewódzkiej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5)

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Rady Wojewódzkiej.
6. Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, organizację i tryb

działania Rady Wojewódzkiej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego
funkcjonowania Rady Wojewódzkiej.
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7. Zarząd województwa pokrywa koszty przejazdów członków Rady
Wojewódzkiej na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i koszty ekspertyz
związanych z realizacją zadań Rady Wojewódzkiej.
Art. 41c. 1. Rada Wojewódzka obraduje na posiedzeniach.
2. Uchwały Rady Wojewódzkiej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Rady Wojewódzkiej.
Art 41d. Do Rady Wojewódzkiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 38.
Art. 41e. 1. Organ

wykonawczy

właściwej

jednostki

samorządu

terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio
na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia
wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub
Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.
1a. W przypadku nieutworzenia Rady Powiatowej lub Rady Gminnej
w terminie, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 101
i art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018
r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i
2500).
2. (uchylony)
3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 3 lata.
Art. 41f. Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:
1)

przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy;

2)

przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy;

3)

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub
gminy, stanowiących co najmniej połowę członków.
Art. 41g. 1. Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi,

w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania
odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę
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zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na
członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia
sprawnego funkcjonowania tych Rad.
2. Organ wykonawczy odpowiednio powiatu lub gminy odwołuje członka
Rady Powiatowej lub Rady Gminnej przed upływem kadencji:
1)

na jego wniosek;

2)

na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w art. 41f pkt 1 albo
pkt 2 albo pkt 3, jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego ten
podmiot;

3)

w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej;

4)

w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków
członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej z powodu choroby stwierdzonej
orzeczeniem lekarskim;

5)

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych
posiedzeniach Rady Powiatowej lub Rady Gminnej.
Art. 41h. Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna

współpracują

ze

sobą

na

zasadach

partnerstwa

i suwerenności

stron,

w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań.
Art. 41i. 1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy
w szczególności:
1)

opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2)

opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery
zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi

i podmiotami

wymienionymi

w art. 3

ust. 3,

w tym

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3)

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
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udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5)

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania
tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów
realizacji zadań publicznych.
1a. Rada Powiatowa lub Rada Gminna, po zasięgnięciu opinii organu

wykonawczego właściwej jednostki samorządu terytorialnego, określa, w drodze
uchwały, sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
2. Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub Radę Gminną opinii wynosi
14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz
projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Art. 41j. Do Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej stosuje się odpowiednio
przepisy art. 38.
Rozdział 7
Pełnomocnicy wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego
Art. 41k. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika wojewody do spraw
społeczeństwa obywatelskiego. Przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2234 oraz z 2018 r. poz. 2340) nie stosuje się.
Art. 41l. Do zadań pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa
obywatelskiego należy:
1)

monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego oraz programów, o których mowa w art. 5b ust. 1;

2)

koordynowanie

współpracy

jednostek

administracji

rządowej

w województwie z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem
swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
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DZIAŁ III
Wolontariat
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 42. 1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych
w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz:
1)

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
w zakresie

ich

działalności

statutowej,

w szczególności

w zakresie

działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie
działalności gospodarczej,
2)

organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie
działalności gospodarczej,

3)

jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub
nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te
jednostki działalności gospodarczej,

4)

podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej

– zwanych dalej „korzystającymi”.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy
wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz
organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych
nie stanowią inaczej.
3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako
wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.
Art. 43. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek
posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
Art. 44. 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób
i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno
zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
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2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na
piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne
zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie
wykonywanych świadczeń.
3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię
o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza.
4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż
30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem
w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Rozdział 2
Przepisy szczególne
Art. 45. 1. Korzystający ma obowiązek:
1)

informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym
z wykonywanymi

świadczeniami

oraz

o zasadach

ochrony

przed

zagrożeniami;
2)

zapewnić

wolontariuszowi,

na

dotyczących

pracowników

zasadach

określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki
wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju
świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki
ochrony indywidualnej;
3)

pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, koszty podróży służbowych i diet.
2. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach

określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez
wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.
3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie
wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym
mowa w art. 44 ust. 1.
4. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić
korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.

18.03.2020

ZAŁĄCZNIK 1 – USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

91

©Kancelaria Sejmu

s. 62/64

Art. 46. 1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na
zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy
wykonywaniu świadczeń, o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych
przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż
30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem
dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium
innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska
żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić
wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie
pokrywa się z innego

tytułu, w szczególności na podstawie przepisów

o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1510, z późn. zm.6)). Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.
5. Jeżeli delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na
terytorium innego państwa ma miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4,
korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu
za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na
podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r.

o świadczeniach

opieki

zdrowotnej

finansowanych

ze

środków

publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
6. Korzystający

może

zapewnić

wolontariuszowi

ubezpieczenie

od

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515,
1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i 447.
18.03.2020
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Art. 47. Korzystający

ma

obowiązek

poinformować

wolontariusza

o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność
tych informacji.
Art. 48. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym, o którym mowa
w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3, a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza
w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na
podstawie

umowy

międzynarodowej

wiążącej

Rzeczpospolitą

Polską,

wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie
przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe
stanowią inaczej.
Art. 49. Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46
ust. 3 i 6 stanowią:
1)

koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;

2)

koszty korzystających, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.
Art. 50. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz

korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów
podatkowych.
Art. 50a. Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co 2 lata
Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania ustawy
w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po upływie okresu
sprawozdawczego.
Art. 50b. 1. Kto, działając w imieniu organizacji pozarządowej, podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 lub innych podmiotów, które nie są organizacjami
pożytku publicznego, informuje organ administracji publicznej, osobę fizyczną lub
prawną, że organizacja lub podmiot status taki posiada, podlega karze grzywny.
2. (uchylony)
Art. 50c. 1. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która
została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do
przekazania lub przekazuje środki finansowe pochodzące z 1% podatku
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dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, która
nie została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.
2. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która nie została
uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania
środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została
uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.
Art. 50d. Kto, prowadząc promocję 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych, nie wypełnia obowiązku przekazywania informacji, o której mowa
w art. 27c, podlega karze grzywny.
Art. 50e. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 50b–50d, następuje
w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.7)).
Art. 51. (pominięty)
Art. 52. (pominięty)
Art. 53. Ustawa wchodzi w życie na zasadach określonych w odrębnej
ustawie8).

7)

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039,
1387, 1467, 1481 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 76.
Ustawa weszła w życie z dniem 29 czerwca 2003 r., z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
art. 11–34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., na podstawie
art. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 874, 1956, 1958 i 2262).
18.03.2020
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Załącznik 2

Kodeks Etyczny Wolontariusza
Wolontariusz powinien:
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły
Cie od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
Chętnie się uczyć
Rozszerzaj swoją wiedzę. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większa satysfakcja, wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje.
Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie je‐
steś w stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Postać samotnika działającego na własna rękę jest mało sku‐
teczna.

Materiały źródłowe www.wolontariusz.org.pl
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Załącznik 3

Karta Etyczna Wolontariusza
◦

Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą

◦

Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

◦

W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformujemy o tym koordynatora
pracy wolontariuszy.

◦

Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewła‐
ściwie rozumiane.

◦

Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.

◦

Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.

◦

Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.

◦

Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.

◦

Będę działać w zespole.

◦

Będę osobą, na której można polegać.

◦

Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.

◦

Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pra‐
cy.

◦

Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.

◦

Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Karta została opracowana przez zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie.
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Załącznik 4

Porozumienie o współpracy
W dniu......................... w .........................., pomiędzy ............................ z siedzibą w .....................................................,
reprezentowaną przez ...................................................................... zwanym w dalszej części Korzystającym,
a Panią/Panem ......................................................................, dowód osobisty nr ............................................................. ,
adres zamieszkania: ..............................................................., zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,
została zawarte porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie ...................................................
(np. rehabilitacji dzieci autystycznych, promocji organizacji, obsługi księgowej, pomocy w prowadzeniu biura).
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
a. ...............................................................
b. ...............................................................
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień ............................................., a zakończenie do
dnia ........................................................
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym,
które ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego
wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych
przepisów.
6. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza
stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym zakresie:
a. .............................................................
b. .............................................................
7. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń.
8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionych
w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
9. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie
porozumienia.
10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego
porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których
świadczy pomoc
11. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

...............................

..............................

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)* na pracę wolontaryjną osoby nieletniej
Czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów:
........................................................................................
.........................................................................................
* W przypadku istnienia jednego tylko prawnego opiekuna należy dopisać: „Jedyny opiekun dziecka”

Wzór na podstawie: D. Pietrowski (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu), R. Skiba, Jak zgodnie z prawem
współpracować z wolontariuszem, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
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Załącznik 5

Porozumienie o współpracy
W dniu......................... w ......................, pomiędzy .................................. z siedzibą w .....................................................,
reprezentowaną przez .......................................... zwanym w dalszej części Korzystającym ,
a Panią/Panem ..................................................., dowód osobisty nr ......................................................................,
adres zamieszkania: ....................................................................., zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,
została zawarte porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie ...............................................
(np. rehabilitacji dzieci autystycznych, promocji organizacji, obsługi księgowej, pomocy w prowadzeniu biura).
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
a. .....................................................
b. ......................................................
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień ................................., a zakończenie
do dnia ........................................
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym,
które ma charakter bezpłatny.
5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego
wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych i diet na zasadach wynikających z odrębnych
przepisów.
6. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 5 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza
stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym zakresie:
a.
b.
7. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń.
8. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczenia wymienionych
w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
9. Wolontariusz może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie
porozumienia.
10. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego
porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których
świadczy pomoc
11. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

...............................

..............................

(wzór wg Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu)
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CZY ŚWIAT JEST JEDEN? KRÓTKI PRZEWODNIK PO EDUKACJI GLOBALNEJ

Wstęp
Świat, w którym żyjemy staje się coraz mniejszy. Zasady, które w nim panują nie są jednakowe dla wszystkich,
zwiększając tym samym dysproporcje rozwojowe i dzieląc świat na „Globalną Północ” i „Globalne Południe”.
Jednocześnie, globalne powiązania i zależności coraz silniej łączą mieszkańców różnych państw i kontynentów,
wymagając tym samym zdecydowanych kroków oraz odpowiedzialnej postawy.
Edukacja globalna pozwala na poznanie oraz głębsze zrozumienie mechanizmów rządzących współzależnym
światem. Kształtuje umiejętności krytycznego myślenia oraz budowania takich postaw jak rozumienie swojej
roli w świecie, poczucie sprawiedliwości społecznej, empatii oraz humanitarności.
Zrównoważony rozwój jest kluczem do lepszej przyszłości nie tylko dla krajów Południa ale także dla krajów
Północy. Dlatego naszym zdaniem zagadnienia edukacji globalnej są ważnym elementem edukacji dla zrówno‐
ważonego rozwoju. Chcemy by ludzie szukali zależności w świecie i dostrzegali swój indywidualny wpływa na
resztę świata. Dajemy więc Państwu broszurę ułatwiającą zrozumieć edukację globalną. Próbujemy odpowie‐
dzieć na pytania: Czym jest Edukacja Globalna? Dlaczego jest nam potrzebna i w jaki sposób można wcielać jej
idee w życie? Ponadto staramy się zdefiniować kilka podstawowych terminów i pojęć wykorzystywanych w ra‐
mach edukacji globalnej. Zagadnienia zaprezentowane w broszurze a także zawarte w niej przykłady maja na
celu wyjaśnienie podstawowych kwestii związanych z edukacja globalną, które mogą zostać przez odbiorców
rozwinięte i uzupełnione w zależności od własnych potrzeb.
„Przyszłość świata zależy od nas”.

WSTĘP
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Czym jest Edukacja Globalna?
Według definicji podanej przez Europejskie Centrum na rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Cen‐
trum Północ-Południe)¹ działające przy Radzie Europy, edukacja globalna to edukacja, która otwiera ludziom
oczy i umysły na świat oraz uświadamia o konieczności podejmowania działań na rzecz dążenia do większej
sprawiedliwości, równości i zagwarantowania respektowania praw człowieka dla wszystkich.
W Deklaracji Edukacji Globalnej z Maastricht (2002) stwierdzono także, że edukacja globalna obejmuje
edukację rozwojową, edukację w zakresie praw człowieka, edukację dla zrównoważonego rozwoju, edukację
na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, stanowiąc globalny wymiar edukacji
obywatelskiej².
Z kolei w ramach procesu międzysektorowego (serii pięciu spotkań przedstawicieli NGO, ministerstw, uczelni,
instytucji edukacyjnych, które odbyły się w latach 2010-2011) na temat edukacji globalnej w Polsce, została
stworzona nowa definicja edukacji globalnej³. Uczestnicy procesu międzysektorowego opracowali definicję
według, której edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres
przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie
odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy
wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych,
politycznych i technologicznych. Ponadto ustalili, że takie terminy jak edukacja globalna, edukacja rozwojowa
czy też edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju mają podobny zakres znaczeniowy, zwłaszcza na gruncie
polskim�.
Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
•
•
•
•
•

zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
ochronę praw człowieka,
zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Global‐
nego Południa.

¹ „Europejskie Centrum na rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) zostało utworzone w Lizbonie
w 1990 r. Centrum ma dwa cele: podnoszenie społecznej świadomości zależności i solidarności pomiędzy Północą i Południem oraz
budowanie więzi pomiędzy rządami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, parlamentarzystami i mediami na całym świecie”.
G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 45. „Centrum Północ-Południe Rady Europy ma dwa zadania: - stworzyć
ramy współpracy europejskiej na rzecz większego wyczulenia opinii publicznej na sprawy światowej współzależności; - promować politykę
solidarnościową zgodna z celami i zasadami Rady Europy – poszanowanie praw człowieka, demokracji i spójności społecznej”: http://
www.eurodesk.pl/granty/praktyki-w-centrum-polnoc-poludnie-rady-europy [dostęp: 03.02.2020 r.].
² Deklaracja Globalnej Edukacji z Maatstricht, 15–17 listopada 2002. Definicja została pierwotnie sformułowana w trakcie dorocznego
spotkania Global Education Week Network na Cyprze, 28–31 marca 2002. Patrz Załącznik 1.
³ Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej, Warszawa 2011 https://www.zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/
files/attachments/Dokumenty/Ministerialne/raport_z_pro cesu_miedzysektorowego_eg.pdf Patrz Załącznik 2.
� Wcześniejsze definicje – jak choćby ta wypracowana przez Centrum Północ-Południe Rady Europy - traktowały edukację rozwojową jako
istotną część składową edukacji globalnej.
Obszerną definicję edukacji rozwojowej podaje Development Education Exchange in Europe Project. Według podanej definicji edukacja
rozwojowa to proces aktywnego uczenia się, opartego na wartościach: solidarności, równości, partycypacji i współpracy. Prowadzi ona
od wiedzy o podstawach międzynarodowego rozwoju i jego priorytetach oraz koncepcji rozwoju społecznego, przez rozumienie
przyczyn i skutków zagadnień globalnych, aż do osobistego zaangażowania i świadomego działania. Edukacja rozwojowa sprzyja
pełnemu uczestnictwu wszystkich obywateli w zmniejszaniu ubóstwa na świecie i w walce z wykluczeniem. Jej zadaniem jest też
wpływanie na to, aby polityka międzynarodowa i polityki w poszczególnych krajach były bardziej sprawiedliwe i w większej mierze
oparte na zasadach równowagi ekonomicznej, społecznej i ekologicznej oraz na prawach człowieka. Por. A. Caserta, Development
Education Exchange in Europe, [w:] “Policy & Practice: A Development Education Review”, t. 1, 2005, s. 38-45.
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Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:
•
•
•
•
•

tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywa‐
nych zjawisk,
przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie
zmieniającego się systemu,
kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę po‐
staw,
ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy
i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Na spotkaniu międzysektorowym dodano, iż u pod‐
staw edukacji globalnej leżą wartości:
•
•
•
•
•
•

godność,
sprawiedliwość,
solidarność,
równość,
pokój,
wolność.

A edukacja globalna jako część kształcenia obywatel‐
skiego i wychowania sprzyja kształtowaniu postaw:
•
•
•
•
•
•
•

odpowiedzialności,
szacunku,
uczciwości,
otwartości,
odpowiedzialności,
osobistego zaangażowania,
gotowości do ustawicznego uczenia się.

Z kolei wprowadzenie edukacji globalnej do programu
nauczania ma na celu – jak zauważa Zbyszko Melosik
– dialog międzykulturowy orientację na zmianę, anty‐
cypacje i uczestnictwo, które mają pozwolić na identy‐
fikację jednostki z całą ludzkością�.

� Z. Melosik, Edukacja globalna: nadzieje i kontrowersje, [w:] Wprowa‐
dzenie do pedagogiki: wybór tekstów, red. T. Jaworska, R. Leppert,
Kraków 1996, s. 55.

CZYM JEST EDUKACJA GLOBALNA?
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Dlaczego Edukacja Globalna jest potrzebna?
Edukacja Globalna jest perspektywą edukacyjną wynikającą z faktu współzależności. Świat staje się coraz
mniejszy, skracają się wszelkie dystanse co oznacza, że ludzie żyją i oddziałują na siebie w coraz bardziej
zglobalizowanym świecie. Globalne współzależności wywierają wpływ na różnych poziomach: kulturowym,
środowiskowym, gospodarczym i politycznym. Oddziaływają na każdego z nas, niezależnie od tego, czy miesz‐
kamy w Krakowie, Pekinie, czy małej wsi w Burundi. Dynamika procesu globalizacji sprawia, „że wydarzenia,
decyzje i działania podejmowane w jednej części świata wpływają w dużym stopniu na to, co dzieje się w innych,
odległych częściach świata”�. Każdy z nas swoimi codziennymi wyborami wpływa na losy ludzi żyjących w róż‐
nych zakątkach globu.
Zasadniczym zadaniem edukacji globalnej jest pokazywanie zjawisk, ich tłumaczenie oraz przygotowanie
uczących się do krytycznego refleksji nad zależnościami jakie występują w otaczającej nas rzeczywistości�.
Poruszane przez edukację globalną tematy takie jak: migracje, prawa człowieka, konflikty, zasoby naturalne,
konsumpcja, ubóstwo, zanieczyszczenie środowiska, stosunki międzykulturowe, zmiany klimatu czy handel
międzynarodowy pokazują jak bardzo zagadnienia te prócz aspektu globalnego mają wymiar lokalny.
Istotne jest ukazanie jak wydarzenia i procesy zachodzące w jednej części świata wpływają na ludzi żyjących
w innej. Na co dzień bowiem nie zadajemy sobie pytań, gdzie i kto uszył naszą kurtkę, skąd pochodzi i kto
wyprodukował kawę, którą pijemy, skąd wzięły się materiały do wyprodukowania naszego telefonu czy kompute‐
ra, w jakie miejsce trafiają nasze śmieci itd. Okazuje się, że zależymy od siebie nawzajem. Małgorzata Świderek
w opracowanym przez siebie materiale podsumowuje: „Podejmując różne decyzje w codziennym życiu, wspiera‐
jąc takie a nie działanie polityczne, można działać na rzecz lub przeciwko środowisku, poszanowaniu praw czło‐
wieka, pogłębianiu się ubóstwa, zawłaszczaniu zasobów naturalnych należących do innych społeczeństw”�.
Edukacja globalna pozwala ludziom rozwinąć wartości, wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią im
stanąć wobec wyzwań współzależnego świata. Prócz analizy współzależności, ukazania napięć i dylematów,
stawiania pytań i krytycznego myślenia, edukacja globalna zachęca do podejmowania i włączania się w działa‐
nia na rzecz zrównoważonego rozwoju. Edukacja globalna ma na celu zaangażowanie społeczeństwa obywatel‐
skiego i organizacji międzynarodowych do wprowadzenia zmian w kierunku bardziej zrównoważonego
i sprawiedliwego rozwoju.

� D. Müller-Mahn, Ägyptische Migranten in Paris. Transnationale Migration und die Relativierung des Lokalen, GeographischeRundschau, 2002,
10 (54), cyt. za: J. Kozielska, Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczy. Wsparcie społeczne, Poznań 2014, s. 19.
Szeroko akceptowaną przez badaczy definicję procesu globalizacji sformułował A. McGrew, który uważa, że „(…) globalizacja polega na
wielości powiązań i wzajemnych oddziaływań państw i społeczeństw, tworzących obecnie system światowy. Globalizację cechują zatem
dwa wymiary: zakres (zasięg) oraz intensywność (głębokość)”: A. McGrew, Conceptualizing Global Politics, [w:] „Global Politics”, pod red. A.
McGrew, Cambridge 1992, s. 28.
� Więcej na ten zadań jakie stoją przed edukacją globalną w publikacji pod red. Jędrzeja Witkowskiego pt. Cały świat w klasie, Warszawa
2011. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011. Interesu‐
jący nas fragment publikacji możemy także znaleźć w pracy: Postaw na rozwój. Zrównoważony! Scenariusze zajęć dla uczniów IV-VI szkół
podstawowych, pod red. M. Świderek, Łódź 2013, s. 15-16. Patrz Załącznik 3.
� M. Świderek, Edukacja globalna – właściwie dlaczego?: https://www.globalna.edu.pl/edukacja_globalna/ [dostęp: 03.02.2020 r.].
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Czym różni się Globalne Południe od Globalnej
Północy?
Kategoria „Globalne Południe” wprowadzona i zestawiona z „Globalną Północą” jest pewnego rodzaju sposobem
myślenia o dysproporcjach społecznych i gospodarczych w skali światowej. Jak rozumieć te terminy i jakie mają
one znaczenie w kontekście edukacji globalnej? Skąd wiadomo, które kraje są Globalną Północą, a które
Globalnym Południem? Gdzie przebiega granica ubóstwa? W jaki sposób określić poziom rozwoju a w jaki
zmierzyć biedę?
Za pomocą różnych metod i wskaźników ocenia się rozwój poszczególnych państw na świecie. Wśród najczę‐
ściej używanych jest PKB per capita (ang. GDP per capita) czyli Produkt Krajowy Brutto oraz Wskaźnik Rozwoju
Społecznego (ang. Human Development Index, HDI). Produkt Krajowy Brutto przypadający na jednego mieszkań‐
ca jest wskaźnikiem zamożności państwa i oblicza się go poprzez podzielenie PKB danego kraju przez liczbę
jego mieszkańców. Na podstawie wskaźnika PKB Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Orga‐
nisation for Economic Co-operation and Development, OECD) tworzy listę państw, które mogą otrzymywać
pomoc rozwojową. Najbardziej rozwiniętymi krajami pod tym względem w zestawieniu za 2018 rok były
Luksemburg, Norwegia i Szwajcaria. Najniższy poziom PKB per capita w 2018 roku odnotowały Burundi,
Republika Środkowoafrykańska, Niger�.
Wskaźnik HDI – w przeciwieństwie do PKB per capita – większą rolę przypisuje danym pozaekonomicznym.
Łączy on ocenę rozwoju społecznego i ekonomicznego i jest wykorzystywany przez Program Narodów Zjedno‐
czonych ds. Rozwoju (UNDP). Wskaźnik HDI jest wyznaczany na podstawie średnich mierników charakteryzują‐
cych trzy płaszczyzny rozwoju społecznego takie jak: zdrowie, edukację i dochody ludzkości¹�. Na Wskaźnik
Rozwoju Społecznego składa się:
•

przewidywana długość życia w chwili urodzenia czyli poziom opieki zdrowotnej i dostępu do niej w danym
kraju (wskaźnik zdrowia i długowieczności populacji);

•

poziom alfabetyzacji dorosłych i poziom skolaryzacji na wszystkich poziomach edukacji czyli dostęp do
edukacji i jej poziom w dany, kraju (wskaźnik wiedzy i edukacji);

•

PKB na mieszkańca w USD liczonego według parytetu nabywczego waluty (wskaźnik przeciętnego standar‐
du życia).

Wysoki poziom wskaźnika HDI to równocześnie gwarancja przestrzegania podstawowych praw człowieka:
prawa do życia, zdrowia, edukacji i godności¹¹.

� PKB per capita - Lista krajów, aktualne wartości, poprzednie wartości, prognozy, statystyki i wykresy można znaleźć na stronie: https://
pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita [dostęp: 17.02.2020 r.].
¹� Por. https://mfiles.pl/pl/index.php/Wska%C5%BAnik_rozwoju_spo%C5%82ecznego [dostęp: 16.02.2020 r.].
¹¹ Przewodnik po edukacji globalnej, Fundacja Partners Polska, Warszawa 2011, s. 10.
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Mapa Wskaźniku Rozwoju Społecznego (HDI) 2018. Grafika: Maketrad
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Globalne Południe i Globalna Północ¹² to pojęcia stosowane na określenie krajów i rejonów geograficznych,
które w epoce zimnowojennej określano mianem „Trzeciego i Pierwszego Świata”. Terminy „Trzeci i Pierwszy
Świat”, były postrzegane jako wartościujące¹³ i niosły za sobą rozumienie rozwoju w znaczeniu materialnym nie
uwzględniając bogactwa kultury i dorobku cywilizacyjnego danego obszaru.
Obecnie mówiąc o różnicach rozwojowych między krajami stosuje się termin Globalna Północ na określenie
krajów bogatych – głównie Europy i Ameryki Północnej oraz Globalne Południe, stosowanych w odniesieniu do
tak zwanych krajów leżących na półkuli południowej – kraje Afryki, Azji czy Ameryki Południowej, za wyjątkiem
Australii i Nowej Zelandii. Określenia Globalnej Północy i Globalnego Południa uważane są przez wielu badaczy
za bardziej neutralne¹�. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalna Północ utożsamiana jest najczę‐
ściej z obszarem stabilności, demokracji, dobrobytu oraz przestrzegania praw człowieka, natomiast Południe
z niedorozwojem ekonomicznym, biedą i konfliktami. Dodając, że podział ten jest oczywiście umowny (…)¹�.
Jakie są przyczyny ubóstwa? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zwykle ubóstwo krajów
Globalnego Południa jest wypadkową kilku czynników. Wśród najczęściej powtarzających się można wymienić:

¹² Więcej na temat znaczenia tych terminów w kontekście społeczno-kulturowym, w tym szczególnie na gruncie polskim można przeczyta
w artykule: M. Starnawski, Edukacja globalna – perspektywa Polski jako europejskiego kraju półperyferyjnego, [w:] Edukacja globalna: polskie
konteksty i inspiracje, pod red. M. Kuleta-Hulboj, M.Gontarska, Wrocław 2015, s. 39-59.
¹³ Wartościujące w rozumieniu „pierwszy” = „lepszy”, „trzeci” = „gorszy”.
¹� G. Świderek, O edukacji globalnej i zróżnicowanym świecie, http://www.globalna.edu.pl/globalnie1/ [dostęp: 26.02.2020 r.].
¹� Przewodnik po edukacji globalnej, Fundacja Partners Polska, Warszawa 2011, s. 11.
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•

niekorzystne warunki geograficzne;

•

uwarunkowania historyczne, m.in. kolonizacja;

•

niekorzystna sytuacja geopolityczna;

•

brak konkurencyjności na rynku światowej wymiany handlowej i niesprawiedliwa polityka bardziej wpływo‐
wych krajów zabezpieczających przede wszystkim własne interesy;

•

brak sprawnych, przejrzystych struktur państwowych, systemów sprawiedliwości i społeczeństwa obywa‐
telskiego;

•

oparta na niesprawiedliwych zasadach eksploatacja surowców i taniej siły roboczej przez kraje Globalnej
Północy bądź wpływowe korporacje ponadnarodowe¹�.

Skupiając się na kwestiach różnicy rozwojowej można zauważyć, że kraje Globalnego Południa borykają się
z problemem ubóstwa, a co gorsza z brakiem perspektywy rozwoju. Do państw Globalnego Południa należą
kraje, gdzie ludzie żyją w skrajnej biedzie, bez dostępu do wody pitnej, sanitariów, regularnych posiłków. Nie mają
w pobliżu lekarza ani szkoły. Należy także pamiętać, że prócz warunków życia i kondycji gospodarczej znaczącą
różnicą między Północą a Południem są różnice kulturowe, obyczajowo oraz religijnie.
Od wielu dekad świat chce usunąć granice między państwami biednymi i bogatymi. W tym celu Globalna Północ
zapewnia pomoc dla krajów Globalnego Południa, które starają się opracowywać i urzeczywistniać rozwiązania,
mające na celu poprawę rozwoju społecznego.

¹� Więcej na ten temat: A. Antonowicz, Dlaczego kraje Południa są biedne?: https://www.globalna.edu.pl/globalnie4/, [dostęp: 22.02.2020 r.].
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Jak wprowadzać w życie ideę Edukacji Globalnej?
Edukacja globalna jest nowym podejściem, które pomaga przygotować społeczeństwo do mierzenia się
z wyzwaniami i dążeniami do sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej a także ochrony światowych ekosys‐
temów. Już sama świadomość istnienia problemów jest pierwszym krokiem do ich rozwiązania a poprzez
zdobywanie wiedzy na temat współzależności globalnych, rozwijanie i kształtowanie wartościowych postaw
oraz wprowadzanie wniosków w życie możemy przyczynić się do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju.
Aktualnie działania w zakresie edukacji globalnej możemy podzielić na edukację formalną (szkolną) a także
nieformalną, czyli wszelkie formy kształcenia pozaszkolnego. Niezależnie od tego jakie byłby to działania:
wystawy, pokazy filmów, prelekcje, warsztaty, szkolenia, konferencje, opracowanie materiałów dydaktycznych,
kampanie społeczne itd. to wszystkie dążą do inicjowania aktywnej postawy obywatelskiej.

Milenijne Cele Rozwoju czyli światowa koalicja na rzecz rozwoju
Na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku we wrześniu 2000 roku zostały podjęte
Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals, MDG)¹�. Przywódcy 189 państw przyjęli osiem
Milenijnych Celów Rozwoju, zobowiązując tym samym swoje narody do nowego globalnego partnerstwa w celu
zmniejszenia skrajnego ubóstwa. Milenijne Cele Rozwoju stanowiły zobowiązanie społeczności międzynarodo‐
wej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia,
poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego. Został również jasno określony termin
realizacji Celów, przewidziany na 2015 rok¹�.

1

Wyeliminować
skrajne ubóstwo i głód

2

Zapewnić powszechne
nauczanie na poziomie
podstawowym

3

Promować równość płci
i awans społeczny
kobiet

4

Ograniczyć
umieralność dzieci

5

6

7

8

Poprawić opiekę
zdrowotną nad matkami

Ograniczyć
rozprzestrzenianie się
HIV/AIDS, malarii i innych
chorób zakaźnych

Zapewnić ochronę
środowiska naturalnego

Stworzyć globalne
partnerskie porozumienie
na rzecz rozwoju

¹� Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Milenijnych Celów Rozwoju: https://www.un.org/millenniumgoals/. Patrz Załącznik 4.
¹� Wszystkie Raporty o Milenijnych Celach Rozwoju dostępne są na stronie: http://www.unic.un.org.pl/milenium.php
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Milenijne Cele rozwoju:
CEL 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu poprzez zmniejszenie o połowę liczby ludzi, których
dochód nie przekracza 1 dolara dziennie.
CEL 2: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym poprzez zapewnienie
wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podsta‐
wowym.
CEL 3: Promocja równości płci i awans społeczny kobiet poprzez wyeliminowanie nierównego dostę‐
pu płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wyższych szczeblach do
2015 roku.
CEL 4: Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci
w wieku do 5 lat.
CEL 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika umieralności
matek.
CEL 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób poprzez powstrzymanie
rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie nowych zakażeń, powstrzymanie rozprzestrzeniania
się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań.
CEL 7: Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez
uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach, stosowanie
metod hamujących zubożenie środowiska naturalnego. Zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawio‐
nych stałego dostępu do czystej wody pitnej. Do 2020 roku osiągnięcie znacznej poprawy warunków
życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów.
CEL 8: Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju poprzez wypracowanie
dostępnego dla wszystkich, opartego na jasnych przepisach, przewidywalnego i nikogo nie dyskrymi‐
nującego systemu handlowo – finansowego, zobowiązanie uczestników systemu do podejmowania
działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i ograniczanie ubóstwa, uwzględnienie
szczególnych potrzeb państw najsłabiej rozwiniętych, wyspiarskich i śródlądowych (zwłaszcza zwięk‐
szenie dostępu do rynków krajów rozwiniętych, redukcję długów, zwiększenie pomocy rozwojowej),
wypracowanie strategii na rzecz zapewnienia pracy młodemu pokoleniu, zwiększenie dostępu do
leków dla krajów rozwijających się oraz umożliwienie im korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej
technologii¹�.
Kontynuacją działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w trzech głównych wymiarach – gospodarczym,
społecznym i środowiskowym jest Ogłoszenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Develop‐
ment Goals, SDG) w dokumencie Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,
przyjętym 25.09.2015 r. w formie rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przyjęto 17 kompleksowych celów
i 169 powiązanych z nimi szczegółowych zadań, które mają przez najbliższe 15 lat aktywować pracę w obsza‐
rach o zasadniczym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety.

¹� Por. http://www.unic.un.org.pl/cele.php [dostęp: 12.02.2010 r.].
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Polska Współpraca Rozwojowa
Polska, obecnie należąca do państw Globalnej Północy przez wiele lat otrzymywała pomoc od krajów bogat‐
szych. Jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się uczestniczyć w europejskiej polityce na rzecz rozwoju
prowadząc między innymi wieloletni program współpracy rozwojowej²�. Na mocy ustawy z dnia 16 września
2011 roku o współpracy rozwojowej realizuje program polskiej współpracy rozwojowej pod nazwą Polska
pomoc. „Program ten obejmuje działania podejmowane przez organy administracji rządowej w celu udzielania
pomocy państwom rozwijającym się lub ich społeczeństwom.
Program zakłada:
1. Udzielanie pomocy rozwojowej, polegającej w szczególności na:
◦

promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju parla‐
mentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw człowieka;

◦

wspieraniu trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowaniu działań zmierzających do re‐
dukcji ubóstwa i poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych ludności.

2. Udzielanie pomocy humanitarnej, polegającej w szczególności na zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony
ludności poszkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitar‐
nych, spowodowanych przez naturę lub człowieka;
3. Prowadzenie edukacji globalnej, mającej na celu podniesienie świadomości i zrozumienia problemów
globalnych oraz współzależności między państwami²¹.
W celu realizacji tychże założeń instytucje rządowe współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz polskimi
placówkami zagranicznymi.

Tydzień Edukacji Globalnej
Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) jest coroczną międzynarodową akcją edukacyjną organizowaną w celu
zwrócenia uwagi mieszkańców Europy na problemy globalne, uświadomienie współzależności miedzy miesz‐
kańcami Globalnego Południa a Globalnej Północy oraz kierowanie uwagi na szukanie rozwiązań. TEG odbywa
się w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej
(Centrum Północ-Południe) przy Radzie Europy.
Każdego roku TEG odbywa się pod innym hasłem. Hasło wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordy‐
natorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy. Od kilku lat

²� „Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałanie pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, organizacjami międzynarodo‐
wymi oraz instytucjami niepublicznymi (w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), którego celem jest zniwelowanie różnic
w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej rozwiniętych. Celem współpracy rozwojowej jest redukcja
i całkowita eliminacja ubóstwa na świecie”: Współpraca rozwojowa, Polska pomoc, https://www.polskapomoc.gov.pl/Wspolpraca,rozwojowa
,2.html [dostęp: 14.03.2020 r.].
²¹ Zob. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-pomoc [dostęp: 13.02.2020 r.]. Oficjalna strona programu Polska pomoc: https://
www.polskapomoc.gov.pl/Polska,pomoc,1.html
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wybór tematu wiąże się z potrzebą promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku
przez ONZ oraz zwróceniem uwagi świata na globalne wyzwania, jakim wszyscy musimy stawić czoła –
migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne²². Szkoły, koła
naukowe, biblioteki, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne i publiczne włączają się w coroczne obchody
Tygodnia Edukacji Globalnej poprzez organizację różnego typu wydarzeń: spotkań dyskusyjnych, akcji społecz‐
nych, gier terenowych, warsztatów, wykładów, wystaw, happeningów, pokazów filmów i koncertów.

Działalność polskich organizacji pozarządowych na rzecz propagowania
edukacji globalnej na przykładzie Wiosek Świata – Parku Edukacji Globalnej
Wiele polskich organizacji pozarządowych realizuje w krajach Globalnego Południa projekty pomocy infrastruk‐
turalnej i humanitarnej, w większości współfinansowane ze środków publicznych przeznaczonych na pomoc
rozwojową. Organizacje te działają przede wszystkim w odpowiedzi na problemy zdiagnozowane przez lokalne
społeczności. Należą do nich: budowa studni, szkoły, ośrodka zdrowia ale także wychowanie i edukacja, ponie‐
waż przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych dla znalezienia pracy daje lokalnej społeczności szanse na
godne życie.
Największą federacją polskich organizacji pozarządowych działających za granicą i realizujących programy
edukacji globalnej jest „Grupa Zagranica”²³. „Grupa Zagranica” to federacja 53 polskich organizacji pozarządo‐
wych zajmujących się współpracą rozwojową, wspieraniem demokracji, pomocą humanitarną i edukacją
globalną. Na stronie federacji możemy przeczytać:
„Reprezentujemy głos polskich organizacji pozarządowych, dążąc do wzmocnienia zaangażowania Polski i pol‐
skich obywateli i obywatelek we współpracę rozwojową, rozumianą jako:
•

działania na rzecz redukcji ubóstwa i wspieranie trwałego rozwoju społecznego zgodnego z Celami Zrów‐
noważonego Rozwoju (SDG) w krajach globalnego Południa;

•

wspieranie demokracji czyli wspieranie wolności słowa, demokratycznych zasad i instytucji oraz promowa‐
nie praw człowieka na świecie;

•

pomoc humanitarna czyli pomoc doraźna, która koncentruje się na zachowaniu życia i godności ofiar sytu‐
acji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy czy konflikty zbrojne;

•

edukacja globalna czyli działania edukacyjne w Polsce na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia
problemów globalnych”²�.

Oprócz tego Grupa prowadzi działania rzecznicze promujące globalną odpowiedzialność w polskiej polityce
rozwojowej. Co roku federacja publikuje niezależny raport pokazujący, w jaki sposób Polska realizuje pomoc
rozwojową dla krajów Globalnego Południa. Dotychczasowe raporty są dostępne na stronie www.zagranica
.org.pl.

²² Więcej o Tygodniu Edukacji Globalnej można znaleźć na stronie: http://teg.edu.pl/wlacz-sie
²³ Por. http://www.zagranica.org.pl/ [dostęp: 01.03.2020 r.].
²� Oficjalna strona federacji: http://www.zagranica.org.pl/kim-jestesmy [dostęp: 01.03.2020 r.].
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Jedną z organizacji członkowskich jest Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu (SWM)²�, który od
1997 roku pracuje na rzecz krajów najbardziej potrzebujących wsparcia. Celem stowarzyszenia jest przywróce‐
nie człowiekowi godności i zapewnienie każdemu takich narzędzi, dzięki którym będzie mógł wziąć odpowie‐
dzialność za siebie, swoją rodzinę i społeczeństwo. Oprócz projektów pomocowych realizowanych w 43 krajach
Afryki, Ameryki Południowej, Europy i Azji, Stowarzyszenie prowadzi w Polsce rozbudowany program edukacji
globalnej²�, poprzez który pokazuje innym jak mądrze nieść wsparcie najbardziej potrzebującym. Mowa tu
o Wioskach Świata – Parku Edukacji Globalnej²�.
Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej to pierwszy w Polsce, innowacyjny projekt, stworzony z myślą
o wszechstronnej edukacji międzykulturowej dzieci i młodzieży.
W 2017 roku szczególnym wyróżnieniem dla Parku Edukacji Globalnej była nagroda Global Education Innova‐
tion Award przyznawana przez GENE – Global Education Network Europe. W konkursie wzięło udział 80
kandydatów z 26 państw. Wioski Świata znalazły się w 12 najlepszych projektów w Europie.
Na obszarze obejmującym prawie 3 ha, wokół wielkoformatowej mapy świata, można zobaczyć wioskę
afrykańską, papuaski dom na palach, jurtę mongolską, igloo, indiańskie tipi oraz peruwiańską chatę, czyli
miejsca, których mieszkańcy znaleźli się na marginesie życia społecznego. Interaktywne zwiedzanie oraz bogaty
program warsztatów edukacyjnych pozwalają w sposób innowacyjny poznawać kulturę, codzienność oraz
problemy najbardziej potrzebujących mieszkańców świata. Misją Wiosek Świata jest przekazywanie wiedzy
i podnoszenie świadomości na temat różnorodności kulturowej i problemów globalnych występujących na
świecie: dostępu do edukacji, ubóstwa, praw człowieka, migracji oraz poznanie wzajemnych zależności istnieją‐
cych pomiędzy różnymi częściami świata.

²� Oficjalna strona organizacji: https://swm.pl/
²� Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej jest największym projektem Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu, który
realizuje kampanie informacyjne i świadomościowe z zakresu edukacji globalnej o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i europejskim.
Prowadzi projekty edukacyjne, które angażują społeczeństwo w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród najważniejszych
zrealizowanych przez SWM projektów można wymienić m.in.: program edukacji rozwojowej w szkołach oparty o nowoczesne formy
przekazu takie jak mobilna wystawa wielkoformatowych zdjęć, filmy i prezentacje multimedialne, wystawa Czas Pomóc Innym, promująca
MCR, projekt realizowany we współpracy z MSZ i UNDP, Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie, realizowany corocznie od 2006 roku.
Ponadto publikacje o tematyce rozwojowej, m.in. Gra warta cukru, album Ambasadorzy Dobra, opowieści o młodzieży z Ghany O młodych
dla młodych, Misja on-line, książka i konspekty zajęć Dzieciństwo pod drzewem pomarańczy, kalendarz z materiałami edukacyjnymi Prawa
dziecka w obiektywie. Szkolenie dla trenerów edukacji rozwojowej i liderów organizacji pozarządowych w ramach projektu Możesz! Działaj
aktywnie oraz projekt Edukacja rozwojowa w szkole, szkolenia i konferencja dla nauczycieli z zakresu edukacji rozwojowej. Kierunek Afryka,
program pilotażowy zajęć wakacyjnych dla młodzieży ze środowisk wiejskich, dofinansowany z dotacji MSZ.
Od roku 2007 Salezjański Wolontariat Misyjny realizuje również projekty edukacyjne o wymiarze europejskim. Pierwszym z nich był projekt
pt. Młodzi Ambasadorzy Milenijnych Celów Rozwoju (2007-2009) we współpracy z partnerami z Grecji, Węgier, Cypru i Czech. Jego
kontynuacją był projekt Media dla Milenijnych Celów Rozwoju (2010-2012), w ramach którego zostały stworzone materiały filmowe
o problemach globalnych nakręcone przez liderów młodzieżowych w Kenii i Peru. Filmy otrzymały liczne nagrody min. film Mamma Lima –
I miejsce w konkursie „Jak Polacy Pomagają Światu” i festiwalu „Dozwolone do 21”, Grand Prix w kategorii Young Creation oraz Prix MAIF za
wartości społeczne i etyczne materiału na festiwalu 31re Rencontres de court-métrage in Cabestany we Francji. Glocal Tour (do 2012) –
multimedialna i interaktywna ciężarówka z wystawą, która przybliża problematykę globalną, projekt dofinansowany z dotacji MSZ. Lifestyle
for MDGs (2010-2012) – akcje propagujące pozytywne wzorce wśród młodych ludzi. Dodatkowo Salezjański Wolontariat Misyjny zrealizo‐
wał projekt Back to the Future. Powrót do przyszłości, dofinansowany z dotacji MSZ, mający na celu wypracowanie standardów pracy
z wolontariuszami powracającymi z projektów rozwojowych.
Treści rozwojowe przekazywane są także we współtworzonych przez SWM filmach. Obecnie największym projektem medialnym jest cykl
filmów Prześladowani Zapomniani, wśród nich: Uwolnić Asię Bibi wyświetlany m.in. w Hiszpanii, Włoszech i na Węgrzech, oraz Insha Allah
wyemitowany przez TVP i zaprezentowany w kwietniu 2016 w Nowym Jorku w siedzibie ONZ – podczas kongresu o równości i wolności
religijnej We are All Nazarenes.
²� Oficjalna strona Wiosek Świata: https://wioskiswiata.org/
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Wioski Świata proponują warsztaty i zwiedzanie dla grup szkolnych oraz indywidualnych zwiedzających, a także
program warsztatów rodzinnych²�. Grupy zorganizowane odwiedzające Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej
mają możliwość zwiedzenia całego obiektu bądź uczestniczenia w jednym z wybranych warsztatów edukacyj‐
nych²�. Każdy z warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Oferta warsztatowa Wiosek Świata wpisu‐
je się w treści edukacji globalnej obecne w podstawie programowej poprzez swój empiryczny charakter
stanowi doskonałą podbudowę lub uzupełnienie teoretycznych zagadnień poruszanych w trakcie roku szkolne‐
go w ramach szkolnych lekcji przyrody, historii, wiedzy o społeczeństwie. Programy zajęć opracowane są przez
trenerów edukacji globalnej mających doświadczenie pracy w krajach Globalnego Południa.
Oprócz bogatej oferty warsztatów edukacyjnych i artystycznych, wiedzę wzbogacają wystawy fotografii
i pokazy filmów oraz eksponaty i wyroby rękodzielnicze. Z kolei znajdująca się na środku wielkoformatowa
mapa świata, która ukazuje zróżnicowanie w rozwoju społeczno-ekonomicznym między poszczególnymi
kontynentami i krajami pozwala zwiedzającym dostrzec otaczającą ich rzeczywistość, zarówno w lokalnym jak
i globalnym wymiarze.
Park Edukacji Globalnej pozwala poznawać wielokulturowy, niezwykły świat i istniejące w nim współzależno‐
ści w wielowymiarowej perspektywie – dostrzegającej drugiego człowieka i potrzebę niesienia mu pomocy na
odległych krańcach świata.

²� W ostatnich latach projekty z zakresu edukacji globalnej kierowane są do szerszego i różnorodnego grona odbiorców: Popularyzacja treści
Edukacji Globalnej poprzez dostosowanie Parku Edukacji Rozwojowej do rodzin z dziećmi i organizację wydarzeń towarzyszących (2012),
Odpowiedzialny podróżnik (2014) i Odpowiedzialny podróżnik – kontynuacja(2015) dofinansowane z dotacji MSZ. W ramach popularyzacji
treści edukacji globalnej w szkołach w 2013 roku został zrealizowany projekt Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach,
dofinansowany ze środków MSZ oraz kontynuacja w 2014
²� Na stronie Wiosek Świata można znaleźć bazę materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli: http://wioskiswiata.org/bazamaterialow-edukacyjnych/ [dostęp: 15.02.2020 r.]. Patrz: Załącznik 5.
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Załączniki
Załącznik 1

„DEKLARACJA EDUKACJI GLOBALNEJ Z MAASTRICHT”
Europejski Kongres Edukacji Globalnej,
Maastricht, Holandia, 15–17 listopada 2002
•
•
•

Osiągnięcie Celów Milenijnych
Uczenie się dla zrównoważonego rozwoju
Mocniejsze zobowiązanie do edukacji globalnej dla zwiększenia krytycznego wsparcia publicznego

My, delegacje uczestniczące w Europejskim Kongresie Edukacji Globalnej w Maastricht, 15–17 listopada
2002, reprezentujące parlamentarzystów, rządy, władze lokalne i regionalne oraz organizacje pozarządowe
z krajów członkowskich Rady Europy, pragnąc wnieść wkład w kontynuację Światowego Szczytu Zrównowa‐
żonego Rozwoju oraz w przygotowania do Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
1. Mając na uwadze:
◦

Międzynarodowe zobowiązania odnośnie globalnego zrównoważonego rozwoju poczynione w trakcie
niedawnego Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju oraz odnośnie rozwoju globalnego part‐
nerstwa na rzecz redukcji globalnego ubóstwa, zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju ONZ.

◦

Międzynarodowe, regionalne i narodowe zobowiązania do zwiększenia i poprawy wsparcia dla Edukacji
Globalnej, jako edukacji wspierającej ludzkie poszukiwanie wiedzy o realiach świata i angażującej ich
w krytyczne globalne demokratyczne obywatelstwo na rzecz większej sprawiedliwości, zrównoważone‐
go rozwoju, równości i praw człowieka dla wszystkich (Patrz Załącznik I).

◦

Definicje Globalnej Edukacji Centrum Północ-Południe Rady Europy (2002)
›

Edukacja Globalna jest edukacją, która otwiera ludziom oczy i umysły na świat oraz uświada‐
mia o konieczności podejmowania działań na rzecz dążenia do większej sprawiedliwości, rów‐
ności i zagwarantowania respektowania praw człowieka dla wszystkich.

›

Edukacja Globalna obejmuje edukację rozwojową, edukację w zakresie praw człowieka, eduka‐
cję dla zrównoważonego rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom, eduka‐
cję międzykulturową, stanowiąc globalny wymiar edukacji obywatelskiej.

2. Mając szczególną świadomość faktu, że:
◦

Nadal występują olbrzymie globalne nierówności, a podstawowe potrzeby ludzkie, w tym prawo do edu‐
kacji (o czym wspomniano w Deklaracji z Dakaru „Edukacja dla Wszystkich”), nie są jeszcze spełnione
w stosunku do wszystkich ludzi;
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◦

Demokratyczne procesy decyzyjne wymagają dialogu politycznego pomiędzy poinformowanymi
i upodmiotowionymi obywatelami a ich wybranymi przedstawicielami;

◦

Fundamentalna transformacja wzorców produkcji i konsumpcji niezbędna do osiągnięcia zrównoważo‐
nego rozwoju może być zrealizowana tylko wtedy, gdy obywatele, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mają
dostęp do odpowiedniej informacji oraz rozumieją i zgadzają się z koniecznością działania;

◦

Dobrze przemyślania i zaplanowana strategicznie Edukacja Globalna, która bierze pod uwagę także kwe‐
stie płci, powinna przyczynić się do zrozumienia i akceptacji takich działań.

3. Przyznając, że:
◦

Europa jest kontynentem, którego mieszkańcy pochodzą ze wszystkich części świata i są obecni we
wszystkich częściach świata.

◦

Żyjemy w coraz mocniej zglobalizowanym świecie, w którym problemom transgranicznym muszą odpo‐
wiadać wspólne, wielostronne działania polityczne.

◦

Wyzwania dla międzynarodowej solidarności muszą być rozwiązywane w sposób zdecydowany.

◦

Edukacja Globalna jest kluczowa dla wzmocnienia wsparcia publicznego dla wydatków na współpracę
rozwojową. Wszyscy obywatele potrzebują wiedzy i umiejętności aby zrozumieć, uczestniczyć i wcho‐
dzić w krytyczną interakcję z naszym globalnym społeczeństwem w roli upodmiotowionych globalnych
obywateli. Stawia to fundamentalne wyzwania dla wszystkich obszarów życia, w tym edukacji.

◦

Mamy do czynienia z nowymi wyzwaniami oraz możliwościami zaangażowania Europejczyków w formy
edukacji dla aktywnego obywatelstwa lokalnego, narodowego i globalnego, jak również dla zrównowa‐
żonego stylu życia, stanowiące przeciwwagę dla utraty zaufania publicznego do instytucji krajowych
i międzynarodowych.

◦

Metodologia Edukacji Globalnej koncentruje się na wsparciu aktywnego uczenia się i zachęcaniu do re‐
fleksji przy aktywnym udziale uczących się i edukatorów. Celebruje i promuje różnorodność i szacunek
dla innych oraz zachęca uczących się do dokonywania wyborów w swoim własnym kontekście
z uwzględnieniem kontekstu globalnego.

4. Zgadzając się, że:
Sprawiedliwy, pokojowy i zrównoważony świat leży w interesie wszystkich. Jako że powyższe definicje
Edukacji Globalnej uwzględniają koncepcję Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, niniejsza Strategia
może być częścią kontynuacji niedawnego Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju oraz służyć
jako przygotowanie do Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ, rozpoczynającej się w 2005
roku. Edukacja globalna jest międzysektorowym obowiązkiem, który może się znacząco przyczynić do
realizacji tych zobowiązań. Dostęp do Edukacji Globalnej jest zarówno koniecznością, jak i prawem.
Wymaga to:
◦
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Zwiększonej i ulepszonej współpracy i koordynacji pomiędzy aktorami szczebla międzynarodowego,
krajowego, regionalnego i lokalnego;
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◦

Aktywnego uczestnictwa i zobowiązania do kontynuacji prac tego Kongresu przez wszystkie cztery ka‐
tegorie aktorów politycznych – parlamentarzystów, rządy, władze lokalne i regionalne, jak również spo‐
łeczeństwo obywatelskie (quadrilogue) – uczestniczących w trwającej, użytecznej dyskusji politycznej
w ramach Centrum Północ-Południe;

◦

Znacznie zwiększonego dodatkowego finansowania na poziomie krajowym i międzynarodowym;

◦

Zwiększonego wsparcia w obrębie ministerstw współpracy rozwojowej, spraw zagranicznych, handlu,
środowiska, a w szczególności ministerstw edukacji, aby zapewnić pełną integrację w obrębie progra‐
mów nauczania edukacji formalnej i nieformalnej na wszystkich poziomach;

◦

Międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych mechanizmów wsparcia i koordynacji;

◦

Wyraźnej intensyfikacji współpracy pomiędzy Północą i Południem oraz Wschodem i Zachodem.

5. Pragniemy zobowiązać siebie oraz państwa członkowskie, organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
struktury parlamentarne oraz władze lokalne i regionalne, które reprezentujemy, do:
5.1.

Poczynienia postępów w procesie definiowania Edukacji Globalnej i zapewnienia, że na każdym
etapie zostanie uwzględniona bogata różnorodność doświadczeń i perspektyw (np. perspektyw
Południa, mniejszości, młodzieży i kobiet).

5.2.

Przygotowania (bądź rozwinięcia istniejących) krajowych planów działania - we współpracy
z kompetentnymi władzami i odpowiednimi aktorami - obejmujących okres od zaraz do 2015,
odnośnie zintensyfikowanej i ulepszonej Edukacji Globalnej wobec zbliżającej się daty docelowej
Milenijnych Celów Rozwoju.

5.3.

Zwiększenia finansowania Edukacji Globalnej.

5.4.

Zapewnienia integracji perspektyw Edukacji Globalnej w systemach edukacyjnych na wszystkich
poziomach.

5.5.

Stworzenia, a tam gdzie już istnieją – ulepszenia i rozwoju krajowych struktur finansowania,
wsparcia, koordynacji i tworzenia polityki Edukacji Globalnej we wszystkich krajach członkowskich
Rady Europy, w sposób odpowiedni do warunków krajowych.

5.6.

Stworzenia, a tam gdzie już istnieją – poprawy strategii podwyższania i zapewniania jakości
Edukacji Globalnej.

5.7.

Zwiększenia wsparcia dla regionalnego, europejskiego i międzynarodowego networkingu pomię‐
dzy twórcami polityki i praktykami w odniesieniu do strategii dla zintensyfikowanej i ulepszonej
Edukacji Globalnej.

5.8.

Testowania możliwości stworzenia programu wzajemnego monitoringu/wzajemnego wsparcia,
poprzez krajowe Raporty Edukacji Globalnej oraz regularne wzajemne przeglądy, w 12-letnich
ramach czasowych.

5.9.

Wkładu w kontynuację Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju oraz przygotowania do
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Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
My, delegacje uczestniczące w Europejskim Kongresie Edukacji Globalnej w Maastricht, 15–17 listopada 2002,
reprezentujące parlamentarzystów, rządy, władze lokalne i regionalne oraz organizacje pozarządowe z krajów
członkowskich Rady Europy, zobowiązujemy się do stałego dialogu z Południem odnośnie formy i treści
Edukacji Globalnej.

ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTU RAMOWEGO NT. EUROPEJSKIEJ STRATEGII
Opierając się na istniejącym konsensusie odnośnie potrzeby zintensyfikowania i poprawy edukacji globalnej,
przywołujemy:
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•

Porozumienie przyjęte w trakcie Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju 2002 zawierające stwierdze‐
nie, że „osiągnięcie ustalonych na poziomie międzynarodowym celów rozwojowych, w tym zawartych w De‐
klaracji Milenijnej(…) wymagać będzie (…) znacznego wzrostu przepływów finansowych (…) w kierunku (…)
edukacji i zwiększania świadomości (…)” (art. 75) oraz do „integracji zrównoważonego rozwoju w systemach
edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji, w celu promowania edukacji jako kluczowego czynnika
zmian” (art. 104), jak również przyjęcia dekady edukacji dla zrównoważonego rozwoju, począwszy od 2005;

•

Rozdziały 35 i 36 Agendy 21 dotyczące „Promowania nauczania, kształtowania świadomości społecznej
i szkolenia w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”;

•

Kodeks Edukacji Globalnej Centrum Północ-Południe Rady Europy zachęcający do rozwijania synergii pomię‐
dzy odmianami Edukacji Globalnej – edukacji o prawach człowieka, edukacji pokojowej, edukacji rozwojowej,
edukacji ekologicznej, uczenia się dla zrównoważonego rozwoju;

•

Konwencję z Aarhus o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie
do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska z jej opartym na prawach podejściem do uczenia
się dla zrównoważonego rozwoju;

•

Zobowiązania dotyczące prawa do edukacji o prawach człowieka zawartych w międzynarodowych i regional‐
nych instrumentach praw człowieka, w tym Rekomendacji Rady Europy o nauczaniu i pobieraniu nauki w szko‐
łach w zakresie praw człowieka (1985), deklarację UNESCO z Montrealu dotyczącą Edukacji o prawach
człowieka, Deklarację Wiedeńską (1993), Zintegrowane ramy działań dla edukacji na rzecz pokoju, praw czło‐
wieka i demokracji UNESCO (1995) oraz Plan Działań Dekady Edukacji o Prawach Człowieka ONZ: 1995-2005;

•

„Deklarację i program Edukacji o Demokratycznym Obywatelstwie, opartym naprawach i obowiązkach obywa‐
teli” Komitetu Ministrów Rady Europy (Budapeszt, 1999);

•

Niedawne Rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy dla krajów członkowskich odnośnie Edukacji dla
Demokratycznego Obywatelstwa oraz propozycje Rady ustanowienia europejskiego roku Obywatelstwa przez
Edukację (lipiec 2002);

•

Rezolucję ws. Edukacji Rozwojowej Rady Ministrów ds. Rozwoju Unii Europejskiej (8 listopad 2001), zachęca‐
jącą do „zwiększonego wsparcia dla edukacji rozwojowej” oraz „wymiany informacji i doświadczeń odnośnie
edukacji rozwojowej pomiędzy rządami i aktorami społeczeństwa obywatelskiego”;

CZY ŚWIAT JEST JEDEN? KRÓTKI PRZEWODNIK PO EDUKACJI GLOBALNEJ

•

Propozycje z Senior Level Meeting DAC OECD (grudzień 2000), zgodnie z którymi DAC zachęca kraje człon‐
kowskie do przygotowania celów krajowych dotyczących wydatków na edukację globalną, stanowiących okre‐
ślony procent wydatków na oficjalną pomoc rozwojową;

•

Konkluzje ze spotkania Nordyckiej Rady Ministrów ds. Rozwoju i Edukacji, Oslo, maj 2001, „Nordycka Solidar‐
ność”, zobowiązującej do silniejszej współpracy między ministerstwami ds. rozwoju i edukacji na rzecz global‐
nej solidarności;

•

Zobowiązanie w ramach Współpracy Baltic 21, z Deklaracji z Hagi, zgodnie z którym „edukacja dla zrównowa‐
żonego rozwoju może być realizowana na wszystkich poziomach edukacji…” oraz Baltic 21 E (styczeń 2002)
– strategię w ramach Agendy 21 na rzecz edukacji w regionie bałtyckim.

•

Kartę Ziemi;

•

Kartę Kopernika (1993) podpisaną przez ponad 250 uniwersytetów w Europie, stwierdzającą, że zrównoważo‐
ny rozwój powinien być włączony do wszystkich programów nauczania;

•

Luksemburską deklarację uniwersytetów;

•

Narodowe deklaracje dotyczące Edukacji Globalnej, takie jak Niemiecka Końcowa Deklaracja Uczestników
Konferencji „Edukacja 21: Uczenie się dla sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju przyszłości”; 28-30
września 2000, Bonn;

•

Końcową deklarację przyjętą na temat Edukacji dla Wszystkich (EFA) przez Światowe Forum Edukacji (UNE‐
SCO, Dakar, 26-28 kwietnia 2000) oraz końcową deklarację przyjątą przez High Quality Group on Education For
All (UNESCO, Paryż, 29-30 października 2001);

•

Deklarację Władz Lokalnych z Johannesburga.
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edukacji globalnej

Maj 2011
Warszawa
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PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy przedstawicielkom i przedstawicielom wszystkich organizacji i instytucji,
którzy poświęcili swój czas angażując się w proces międzysektorowy na temat edukacji
globalnej w Polsce.
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I.

Wstęp

„Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej” jest podsumowaniem dyskusji w ramach serii
spotkań zainicjowanych podczas konferencji „Rozwój edukacji globalnej w Polsce – perspektywy współpracy
międzysektorowej” (grudzień 2009) i stanowi uzupełnienie porozumienia (o współpracy) zawartego w maju 2011
pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej a Grupą Zagranica. Proces
i raport mają przyczynić się do rozwoju edukacji globalnej w Polsce.
Roczna praca przedstawicielek i przedstawicieli 30 organizacji i instytucji (szczegółowa lista uczestników w
rozdziale II) zaowocowała wypracowaniem wspólnego dokumentu.

Na proces złożyło się pięć spotkań międzysektorowych. Każde ze spotkań międzysektorowych poprzedzało
spotkanie przygotowawcze organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces, mające na celu ustalenie
wspólnego stanowiska oraz wybranie osoby prowadzącej spotkanie. Spotkania dotyczyły następujących
tematów: poszukiwania wspólnej płaszczyzny rozumienia zagadnienia (luty 2010), kryteriów jakości (marzec
2010), miejsca edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej (maj 2010), zaangażowania nowych i
zwiększenia aktywności już obecnych aktorów edukacji globalnej (czerwiec 2010), finansowania działań
(październik 2010).

Przedstawiciele wymienionych poniżej instytucji, oprócz udziału w cyklicznych spotkaniach, aktywnie
uczestniczyli w konsultacjach przy powstawaniu poszczególnych części dokumentu wypracowywanych przez
kilkuosobowe zespoły międzysektorowe.

„Raport z międzysektorowego procesu na temat edukacji globalnej” oraz notatki ze spotkań międzysektorowych
zostały zamieszczone na stronie internetowej Grupy Zagranica: www.zagranica.org.pl .
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II. Lista uczestników procesu międzysektorowego
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•

Stowarzyszenie Amnesty International

•

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

•

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

•

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

•

Fundacja Edukacja dla Demokracji

•

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

•

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF Polska

•

Grupa eFTe Warszawa

•

Grupa Zagranica

•

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

•

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie

•

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

•

Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

•

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

•

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

•

Ministerstwo Edukacji Narodowej

•

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

•

Ministerstwo Środowiska

•

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

•

Ośrodek Rozwoju Edukacji

•

Polski Komitet ds. UNESCO

•

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”

•

Polska Akcja Humanitarna

•

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

•

Stowarzyszenie Koalicja KARAT

•

Stowarzyszenie Dialogu Międzykulturowego „Euroforum Polska”

•

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PROHUMANUM

•

Technikum Spożywczo -Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie

•

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

•

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
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III. Czym jest edukacja globalna? – definicja i zakres tematyczny
Definicja edukacji globalnej została stworzona przez strony procesu międzysektorowego, mimo że pojęcie zostało
już wielokrotnie zdefiniowane w Polsce oraz na świecie. Zdecydowano się na opracowanie nowej definicji ze
względu na możliwość stworzenia tekstu akceptowanego przez wszystkich aktorów procesu. Uczestnicy procesu
międzysektorowego uznali ponadto, że terminy edukacja globalna, edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz
zrównoważonego rozwoju mają podobny zakres pojęciowy, ich rozróżnienie w polskich warunkach nie wnosi
wartości dodanej. Dla jasności i przejrzystości proponujemy wszystkim instytucjom i organizacjom przyjęcie oraz
stosowanie terminu edukacja globalna.
Edukacja globalna1 to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez
uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców
do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych,
ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
- zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
- poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
- ochronę praw człowieka,
- zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
- budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego
Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

•

tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,

•

przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,

•

rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,

•

kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,

•

przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń,

•

ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

U podstaw edukacji globalnej leżą następujące wartości:
•
•
•

godność osoby ludzkiej,
sprawiedliwość,
solidarność,

1

Podobny zakres znaczeniowy do zakresu definicji edukacji globalnej mają definicje terminów: edukacja
rozwojowa, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa itp. stosowane przez
różne podmioty.
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•
•
•

równość,
pokój,
wolność.

Edukacja globalna pomaga w kształtowaniu następujących umiejętności:
•
•
•
•
•

dostrzegania i rozumienia globalnych współzależności,
krytycznego myślenia,
praktycznego wykorzystywania wiedzy,
podejmowania świadomych decyzji,
współpracy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:
•
•
•
•
•
•
•
•

odpowiedzialności,
szacunku,
uczciwości,
empatii,
otwartości,
odpowiedzialności,
osobistego zaangażowania,
gotowości do ustawicznego uczenia się.

IV. Jakość w edukacji globalnej – podstawowe kryteria

Rozdział „Jakość w edukacji globalnej” przedstawia praktyczne wskazówki, które pomogą realizować dobrą
edukację globalną. Oprócz spełniania poniższych warunków, dobra edukacja globalna powinna być spójna
z definicją sformułowaną w poprzednim rozdziale. Wpływ na kształtowanie postaw i umiejętności, jak również
wartości, które leżą u jej podstaw, stanowią filary jakości jej działań. Poniższe wskazówki odnoszą się do jakości
edukacji globalnej na różnych poziomach jej realizacji i stanowią jedynie bazę do dalszej analizy tego aspektu.
Instytucje będące uczestnikami procesu prowadzą odrębne działania mające na celu wypracowanie kryteriów
jakości edukacji globalnej, które w przyszłości mogą stanowić rozwinięcie i doprecyzowanie kwestii jakości w EG.
1. Edukacja globalna powinna spełniać kryteria dobrej edukacji.
Oceniając jakość edukacji globalnej powinniśmy szczególnie wziąć pod uwagę kryteria dobrej edukacji takie jak:
- kształtowanie postaw i umiejętności,
- spójność i celowość działań,
- długoterminowość,
- stosowność przekazywanych treści, typów działań do potrzeb grupy docelowej,
- wpływ określonych działań na grupę docelową,
- trwałość rezultatów i skuteczność działań edukacyjnych.
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2. Edukacja globalna prowadzi do zrozumienia procesów oraz współzależności globalnych i ich
złożoności.
Celem dobrej edukacji globalnej jest ukazywanie złożoności oraz wielotorowości procesów globalnych. Działania
edukacyjne powinny dążyć do wyjaśnienia przyczyn i konsekwencji procesów oraz zachęcić odbiorców do
analizowania, krytycznego myślenia oraz budowania świadomej postawy wobec przedstawionych zagadnień
globalnych.
3. Edukacja globalna uznaje godność ludzką, równość, szacunek, uczciwość, sprawiedliwość
i solidarność jako podstawowe wartości wszystkich przekazów i materiałów edukacyjnych.
Przybliżając tematykę współzależności globalnych w szczególny sposób powinniśmy dbać o godność ludzką,
w tym osób portretowanych/ opisywanych/ cytowanych w materiałach promujących działania edukacji globalnej.
Należy upewnić się, czy godność tych osób nie została naruszona, również przez kontekst sytuacyjny, w którym
zostały przedstawione. Należy promować różnorodność obyczajową, językową, kulturową bez oceniania
i wartościowania w stosunku do rzeczywistości, którą znamy, czy uznajemy za modelową. Informując co różni
ludzi pochodzących z innych części świata warto również podkreślać to, co ich łączy. We wszystkich materiałach
i działaniach powinno się dbać o zagwarantowanie praw ludziom i ich społecznościom, których powinniśmy
przedstawiać jako równoprawnych partnerów naszych działań.

4. Edukacja globalna unika obrazów i wiadomości szerzących stereotypy, wzbudzających sensację
oraz prowadzących do dyskryminacji.
W działaniach edukacyjnych należy dbać o niepogłębianie istniejących stereotypów, należy unikać generalizacji
i nie dopuszczać do dyskryminowania. Sensacyjne czy drastyczne obrazy nie powinny być wykorzystywane,
ponieważ są niezgodne z wartościami edukacji globalnej, nie spełniają jej celów oraz nie prowadzą do
długotrwałego zaangażowania odbiorców.
5. Edukacja globalna upodmiotawia odbiorców swoich działań.
Partnerstwo w procesie edukacyjnym stanowi jeden z filarów edukacji globalnej. Poczucie współtworzenia działań
edukacyjnych oraz aktywność odbiorców na każdym etapie działania daje nie tylko możliwość zwiększenia
waloru edukacyjnego działań, ale również trwałości ich rezultatów. Efektem tak prowadzonych działań edukacji
globalnej będzie zmiana zachowań odbiorców oraz budowanie świadomej postawy wobec procesów
i współzależności globalnych.

V. Aktorzy edukacji globalnej
W procesie międzysektorowym zostali zidentyfikowani, a następnie poddani analizie instytucje zajmujące się
edukacją globalną lub mające potencjał do prowadzenia tego typu działań. Aktorzy edukacji globalnej zostali
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podzieleni na tych aktywnych (tj. wybrane organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją i/lub działalnością na
rzecz rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wybrane Ośrodki
Doskonalenia Nauczycieli) oraz podmioty realizujące działania w ramach edukacji globalnej w sposób
niesystematyczny, fragmentaryczny oraz stosunkowo niskiej jakości (tj. muzea, grupy nieformalne, organizacje
wyznaniowe i lokalne oraz media).
Zidentyfikowani zostali również aktorzy, którzy realizują działania w ramach edukacji globalnej, ale nie są one
przez nich definiowane w ten sposób (pokrewne nazewnictwo: edukacja międzykulturowa, edukacja obywatelska,
oferta kulturalna), tj. wybrane organizacje pozarządowe, ambasady i instytuty kulturalne, kościoły i związki
wyznaniowe, instytuty badawcze, przez co zazwyczaj nie są utożsamiane z edukacją globalną przez innych
aktorów oraz odbiorców działań. Na polu edukacji globalnej została zidentyfikowana także duża grupa instytucji
(tj. organizacje harcerskie, uczelnie, domy kultury, biblioteki, Uniwersytety Trzeciego Wieku, związki zawodowe),
która ma potencjał, aby realizować działania w ramach edukacji globalnej, ale z różnych powodów nie angażuje
się w aktywności na tym polu. W obliczu tak zróżnicowanych aktorów i poziomów ich zaangażowania potrzebna
jest zatem promocja idei edukacji globalnej i budowanie potencjału pracowników i pracownic, wolontariuszek i
wolontariuszy, wszystkich organizacji i instytucji w tym zakresie, przede wszystkim przy pomocy szkoleń i
spotkań służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.
Poniższa tabela to orientacyjne przedstawienie aktorów edukacji globalnej sporządzone w roku 2010 przez
uczestników procesu. Ma ona zachęcić wszystkich aktorów do poszukiwania partnerów w działaniach edukacji
globalnej w szerszym niż dotychczas gronie. Wspólne działania niewątpliwie przyczynią się do wymiany
doświadczeń, stworzenia innowacyjnych narzędzi, pomogą zdobyć nowe grupy odbiorców, jak również
pozytywnie wpłyną na jakość i skuteczność działań.

typ instytucji

instytucje aktywne w
edukacji globalnej

agendy ONZ
przedstawicielstwa
obcych krajów
Ministerstwa

środowisko
akademickie
system edukacji
formalnej
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Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji

instytucje aktywne w
edukacji globalnej, ale o
potencjale zwiększenia
jakości i zakresu działań
UNICEF
UNIC
instytuty kulturowe

instytucje o potencjale
zaangażowania się w
działania edukacji globalnej

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Gospodarki

uczelnie
koła naukowe
Ośrodki Doskonalenia
Nauczycieli
szkoły

instytuty badawcze
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ambasady

typ instytucji

instytucje aktywne w
edukacji globalnej

instytucje kultury i
edukacji

instytucje
wyznaniowe
organizacje
pozarządowe

zajmujące się edukacją
globalną
zajmujące się współpracą
rozwojową

sektor prywatny

media

instytucje aktywne w
edukacji globalnej, ale o
potencjale zwiększenia
jakości i zakresu działań
muzea

kościoły
związki wyznaniowe
organizacje misyjne
lokalne
edukacyjne (edu.
międzykulturowa,
obywatelska, kulturalne)
firmy dystrybutorzy
produktów FT/eko
media krajowe i lokalne
media branżowe
(edukacyjne, rozwojowe)
podróżnicy

grupy nieformalne

instytucje o potencjale
zaangażowania się w
działania edukacji globalnej
domy kultury
biblioteki
Uniwersytety Trzeciego Wieku
ogniska pracy pozaszkolnej
kluby seniora

organizacje harcerskie
związki zawodowe

kluby
agencje PR
firmy z programem CSR
media turystyczne

rodzina
artyści

VI. Miejsce edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej
Reforma programowa wprowadzona rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) o podstawie
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego z 23 grudnia 2008 r. stworzyła nową, większą
przestrzeń dla edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Zagadnienia związane z edukacją
globalną powinny zatem być poruszane na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii i
przedsiębiorczości oraz godzinach wychowawczych i innych przedmiotach. Zmiana zapisów podstawy
programowej kształcenia ogólnego jest ważnym krokiem na drodze upowszechniania treści edukacji globalnej.
Zmiana praktyki uczenia i wzbogacenie jej o perspektywę globalną wymaga nie tylko kontynuacji, ale również
intensyfikacji działań podejmowanych dotychczas przez instytucje i organizacje zajmujące się edukacją globalną
oraz włączenie się w te inicjatywy innych podmiotów wpływających na system kształcenia i jego jakość w Polsce.
Wśród rekomendacji raportu Global Education Network Europe (GENE) „Edukacja Globalna w Polsce” (2009)
znalazły się zalecenia dotyczące wypracowania przez organizacje pozarządowe i przedstawicieli edukacji
formalnej wspólnego, opartego na partnerskich zasadach, planu procesu przekształcania programu nauczania.
Dlatego też oddzielny rozdział tego dokumentu został poświęcony opracowaniu planu, który wylicza cele ogólne i
operacyjne, jakie powinny zostać osiągnięte, aby możliwe było trwałe upowszechnienie dobrej edukacji globalnej
w systemie edukacji formalnej. Szczegółowy opis celów zawartych w poniższym planie jest dostępny w postaci
dokumentu elektronicznego na stronie Grupy Zagranica.
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Cel ogólny nr 1: Nauczyciele są świadomi wagi i miejsca edukacji globalnej w systemie edukacji
formalnej.
Cele szczegółowe:
1.1 Dotarcie do nauczycieli z informacjami na temat edukacji globalnej (promocja edukacji globalnej).
1.2 Podniesienie wśród nauczycieli świadomości znaczenia współzależności globalnych.

Cel ogólny nr 2: Nauczyciele posiadają kompetencje do prowadzenia edukacji globalnej.
Cele szczegółowe:
2.1 Włączenie edukacji globalnej w programy kształcenia przyszłych nauczycieli (studentów) i programy
doszkalania czynnych zawodowo nauczycieli.
2.1.1 Podniesienie świadomości wagi i miejsca edukacji globalnej wśród kadry kształcącej przyszłych nauczycieli
oraz przekazanie jej kompetencji potrzebnych do włączenia edukacji globalnej w program studiów
pedagogicznych i nauczycielskich.
2.1.2 Wprowadzenie edukacji globalnej do programu studiów na uczelniach wyższych i kursach pedagogicznych.
2.2 Włączenie edukacji globalnej w system doskonalenia nauczycieli.
2.2.1 Konsekwentne i trwałe podnoszenie świadomości wagi i miejsca edukacji globalnej wśród doradców
metodycznych i konsultantów.
2.2.2 Zdobywanie i rozszerzanie przez konsultantów i doradców metodycznych kompetencji w zakresie
wspierania nauczycieli w prowadzeniu i realizacji edukacji globalnej.
2.3 Stworzenie systemu wsparcia dla nauczycieli realizujących program edukacji globalnej.
Cel ogólny nr 3: Dostępność wysokiej jakości narzędzi do prowadzenia edukacji globalnej w szkołach.
Cele szczegółowe:
3.1 Uwzględnienie treści edukacji globalnej w podręcznikach szkolnych.
3.1.1 Podniesienie świadomości miejsca edukacji globalnej w podstawie programowej wśród wydawców
podręczników i ich autorów.
3.1.2 Podniesienie świadomości na temat miejsca edukacji globalnej w podstawie programowej wśród
rzeczoznawców.
3.2 Udostępnienie wysokiej jakości wspierających materiałów edukacyjnych z edukacji globalnej.
3.2.1 Przekazanie autorom materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej kompetencji potrzebnych do
ich tworzenia.
3.2.2 Stworzenie systemu rekomendacji materiałów edukacyjnych z edukacji globalnej.
3.2.3 Stworzenie systemu udostępniania materiałów do edukacji globalnej.
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Cel ogólny nr 4: Podnoszenie jakości edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej.
Cele szczegółowe:
4.1 Tworzenie zasobu dobrych praktyk w zakresie edukacji globalnej.
4.2 Stworzenie narzędzi ewaluacji edukacji globalnej.
4.3 Prowadzenie ciągłej ewaluacji działań z zakresu edukacji globalnej.
VII. Wizja rozwoju edukacji globalnej w Polsce

Strony procesu międzysektorowego po przeprowadzeniu analizy sytuacji edukacji globalnej w Polsce oraz
wymianie doświadczeń pomiędzy różnymi aktorami skupili się na możliwościach rozwoju i poprawy jakości
działań z zakresu edukacji globalnej. Poniższy rozdział jest wizją rozwoju edukacji globalnej, jaka została
nakreślona w wyniku spotkań przygotowawczych i międzysektorowych procesu. Kolejne punkty to cele, które
zdaniem uczestników i uczestniczek procesu, należy zrealizować aby pozytywnie wpłynąć na rozwój edukacji
globalnej w Polsce.

1.

Rozszerzenie współpracy instytucji zaangażowanych w działania w zakresie edukacji
globalnej.
Współdziałanie aktorów w realizacji działań edukacji globalnej gwarantuje nie tylko poprawę jakości
takich działań, ale również poprzez różnorodność perspektyw, doświadczeń oraz wymianę
materiałów edukacyjnych, promowanie działań edukacji globalnej i rozszerzanie ich zasięgu.
Ponadto strony w sposób szczególny chciałyby podkreślić wartość procesu międzysektorowego jako
narzędzia wypracowywania standardów edukacji globalnej. Włączenie nowych instytucji w
działalność na rzecz edukacji globalnej (na podstawie mapy aktorów z rozdziału V).

2.

Upowszechnienie oraz promowanie wypracowanej definicji edukacji globalnej.
Stosowanie wypracowanej definicji stworzyłoby możliwość do jednakowego rozumienia terminu
przez wszystkich aktorów edukacji globalnej.

3.

Wypracowanie standardów jakości edukacji globalnej.
Kluczową kwestią jest wypracowanie standardów jakości edukacji globalnej. Stworzenie
przejrzystego systemu sprawdzania jakości działań edukacji globalnej (jak np. lista sprawdzająca,
ang. checklist) pozytywnie wpłynęłaby na pracę praktyków edukacji globalnej, a w przyszłości być
może stałaby się podstawowym narzędziem używanym przez wszystkich aktorów działających na
rzecz edukacji globalnej. Łatwy i przejrzysty system weryfikacyjny pozwoliłby wyeliminować działania
nieprzestrzegające podstawowych kryteriów jakości.

4.

Stworzenie ogólnodostępnego katalogu dobrych praktyk (działań i narzędzi), które mogą
stanowić inspirację dla osób zajmujących się edukacją globalnej.

ZAŁĄCZNIK 2 – RAPORT Z PROCESU MIĘDZYSEKTOROWEGO NA TEMAT EDUKACJI GLOBALNEJ

137

5.

Stworzenie systemu rekomendacji materiałów z zakresu edukacji globalnej.
System rekomendacji miałby na celu ułatwienie realizatorom działań na polu edukacji globalnej
doboru materiałów edukacyjnych wysokiej jakości. System stanowiłby również dopełnienie katalogu
dobrych praktyk.

6.

Wzmacnianie potencjału instytucji zajmujących się edukacją globalną.
Istnieje potrzeba ciągłego, systematycznego wzmacniania potencjału
metodycznego i organizacyjnego instytucji w zakresie edukacji globalnej.

7.

merytorycznego,

Zwiększenie zainteresowania nowych grantodawców edukacją globalną i umożliwienie
udziału w konkursach grantowych możliwie dużej liczbie aktorów edukacji globalnej.
Możliwości finansowania edukacji globalnej oraz środki przeznaczane na edukację globalną w
ramach istniejących mechanizmów w Polsce są ograniczone. Pula środków jest niewystarczająca
wobec rosnącego zainteresowania tematyką. Dlatego też poprzez promowanie edukacji globalnej
chcielibyśmy zachęcić grantodawców, zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby włączyli tę
tematykę w krąg swoich zainteresowań oraz utworzyli programy grantowe wspierające te działania.

VIII.

Zakończenie

Porozumienie wypracowane w ramach procesu międzysektorowego to pierwszy krok w kierunku
usystematyzowania działań edukacji globalnej w procesie edukacji formalnej, dokonywania ciągłej korekty ich
jakości oraz włączenia możliwie dużej i różnorodnej grupy aktorów w działania prowadzone na polu edukacji
globalnej.
Instytucje i organizacje zaangażowane w proces międzysektorowy powinny przeanalizować poszczególne
rozdziały porozumienia i we własnym zakresie wypracować narzędzia, które przyczyniłyby się do realizacji wizji
rozwoju edukacji globalnej w Polsce.
Ponadto uczestnicy procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej postulują kontynuowanie spotkań
międzysektorowych, które miałyby na celu monitorowanie procesu wdrażania tego dokumentu oraz stworzenia
stałej, międzysektorowej grupy konsultacyjnej z zakresu edukacji globalnej w Polsce.

138

CZY ŚWIAT JEST JEDEN? KRÓTKI PRZEWODNIK PO EDUKACJI GLOBALNEJ

Załącznik 3

Dobra edukacja globalna*
* fragment publikacji pod red. Jędrzeja Witkowskiego pt. „Cały świat wklasie”, Warszawa 2011. Publikacja jest
dostępna na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowa‐
nej za pośrednictwemMSZ RP wroku 2011.
1. Edukacja globalna kładzie nacisk na współzależności pomiędzy Globalną Północą i Globalnym Południem,
nie ogranicza się do prezentacji problemów globalnych. Jesteśmy powiązani z całym światem. Używamy
produktów wytworzonych w Indiach, Chinach i Meksyku, pijemy kawę z Etiopii i herbatę z Cejlonu. Polska
polityka zagraniczna, handlowa czy rolna ma wpływ na sytuację krajów Globalnego Południa. Każdy z nas
podpisując listy i petycje może przyczynić się do poprawy sytuacji osób, w obronie których zostały napisane.
Uświadamiaj uczennicom i uczniom istnienie tych współzależności i wskazuj nasze miejsce w globalnej
sieci powiązań. Mówiąc o wyzwaniach stojących przed współczesnym światem i jego problemach, pokazuj,
w jaki sposób wpływają na nie globalne powiązania między krajami i nasze codzienne wybory.
2. Edukacja globalna uczy krytycznego myślenia i formułowania własnych opinii na tematy globalne, nie
promuje jednej ideologii, nie oferuje gotowych odpowiedzi. Czy rację mają alterglobaliści czy neoliberałowie?
Czy Sprawiedliwy Handel jest na pewno sprawiedliwy? Czy mocarstwa kolonialne ponoszą winę za ubóstwo
Afryki? Złożona rzeczywistość współczesnego świata to edukacyjne wyzwanie. Nikt nie ma monopolu na
prawdę i nie ma prostych recept na rozwiązanie globalnych problemów. Stwarzaj uczennicom i uczniom
okazje do dyskusji, nie unikaj trudnych tematów i pozwalaj na świadome podejmowanie decyzji. Pokazuj
swoim uczniom i uczennicom, w jaki sposób krytycznie analizować docierające do nich informacje – kto jest
ich autorem, w jakiej sytuacji i w jakim celu zostały stworzone.
3. Edukacja globalna pokazuje procesy globalne w ich wymiarze lokalnym, prezentując ich konsekwencje dla
zwykłych ludzi, nie ogranicza się do abstrakcyjnych pojęć. Wszyscy mówimy o globalizacji, migracjach
i zmianach klimatu, rzadko jednak uświadamiamy sobie, że każde z tych zjawisk bezpośrednio wpływa na
życie nasze i innych ludzi. Rolnik z Kamerunu i jego rodzina zmagający się zkonsekwencjami niskich cen
produktów rolnych na świecie, uchodźczyni z Czeczeni i jej dzieci w drodze do Polski, rodzina uciekająca
przed powodzią w Bangladeszu i my korzystający z produktów importowanych zwielu krajów świata – to
prawdziwe oblicze współzależności. Używaj przykładów i stosuj metody, które pozwolą to zrozumieć.
4. Edukacja globalna pokazuje znaczenie działań jednostek w reakcji na globalne wyzwania, nie utrwala
poczucia bezradności. Dzięki prowadzonym przez Amnesty International ogólnoświatowym akcjom wysyła‐
nia listów-apeli w obronie osób, których prawa są łamane, udało się w ciągu ostatnich trzydziestu lat
uratować ponad szesnaście tysięcy ludzi. Pozytywny skutek odniosło także wiele akcji konsumenckich
mających na celu zmuszenie korporacji międzynarodowych do przestrzegania praw człowieka w krajach
Globalnego Południa. Zachęcaj uczennice i uczniów do działania, podając przykłady sukcesów oddolnych
działań i wskazując możliwości zaangażowania. Sam(-a) bądź przykładem!
5. Edukacja globalna tłumaczy potrzebę odpowiedzialnego zaangażowania wrozwiązywanie problemów
globalnych, nie służy wyłącznie zbieraniu funduszy na cele charytatywne. Trwałe zaangażowanie zwykłych
ludzi to warunek konieczny do rozwiązania problemów globalnych. Na poprawę sytuacji wpływamy działa‐
jąc bezpośrednio lub pośrednio – poprzezgłosowanie na polityków, którzy deklarują zajęcie się problema‐
tycznymi kwestiami. Przekazywanie wsparcia finansowego jest najbardziej popularną formą pomagania,
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jednak nie można na tym poprzestawać. Na zmiany klimatu, warunki produkcji towarów, politykę naszego
kraju wpływamy codziennie – stojąc przy kasie, wybierając sposób dotarcia do szkoły lub pracy, głosując
bądźspotykając się znaszymi przedstawicielami wchodzącymi w skład rządu. Wykorzystuj metody, które
pozwolą uczniom i uczennicom świadomie kształtować ich wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.
6. Edukacja globalna stosuje aktualny i obiektywny opis ludzi i zjawisk, nie utrwala istniejących stereotypów.
Czy w Polsce żyją niedźwiedzie polarne? Czy wszyscy Polacy to złodzieje? Odpowiedźna te pytania
oczywiście jest przecząca. Podobnie w Afryce nie wszyscy mieszkają w chatach zgliny, a większość
Afrykańczyków nigdy nie widziała na własne oczy lwa czy żyrafy, bo te żyją w rezerwatach przyrody. Mówiąc
o krajach Globalnego Południa, zawsze korzystaj zwiarygodnych źródeł oraz przytaczaj aktualne i sprawdzo‐
ne dane. Na osobach prowadzących zajęcia spoczywa duża odpowiedzialność, więc przed wykorzystaniem
każdego materiału zastanów się, czy pomoże on przełamywać stereotyp, czy raczej go wzmocni.
7. Edukacja globalna pokazuje przyczyny i konsekwencje zjawisk globalnych, nie ogranicza się do faktografii.
Według statystyk na świecie ponad osiemset czterdzieści milionów ludzi nie ma dostępu do wody pitnej,
siedemdziesiąt pięć milionów dzieci nie chodzi do szkoły, a co pięć sekund umiera zgłodu dziecko. Znajo‐
mość takich faktów szokuje, ale nie pomaga zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i nie pokazuje możliwości
zmiany sytuacji. Mówiąc uczennicom i uczniom o zjawiskach globalnych, dociekaj przyczyn, analizuj ich
konsekwencje dla nas i osób, których problem dotyczy bezpośrednio.
8. Edukacja globalna promuje zrozumienie i empatię, nie odwołuje się tylko do współczucia. Historie osób,
które codziennie zmagają się z brakiem dostępu do bieżącej wody i toalet, chorobami, głodem, brakiem
szkoły czy pracy, łatwo wywołują nasze wzruszenie i chęć pomocy. Chcemy zmienić ich los. W edukacji
globalnej konieczne jest jednak zrobienie kolejnego kroku – podjęcie próby zrozumienia sytuacji, w jakiej
znalazła się opisywana osoba, przyczyn i konsekwencji tego stanu oraz emocji, które odczuwa. W pracy
z młodzieżą stosuj metody, które kształtują umiejętność empatii.
9. Edukacja globalna szanuje godność prezentowanych osób, nie sięga do drastycznych obrazów, nie szokuje
przemocą. Docierające do nas za pośrednictwem mediów obrazy z krajów Południa, np. zdjęcia i opisy ofiar
wojen i katastrof naturalnych, są często drastyczne i szokujące. Pokazują one ludzi w sytuacjach, w których
nikt znas nie chciałby być przedstawiony, często bezzgody portretowanych – ludzi nie można traktować jako
anonimowych ilustracji obrazujących katastrofę czy konflikt. Zanim zdecydujesz się użyć czyjegoś wizerun‐
ku, zastanów się, czy chciał(a)byś, aby pokazano w takiej sytuacji Ciebie i sprawdź, czy pokazywana osoba
wyraziła na to zgodę.
10. Edukacja globalna oddaje głos ludziom, których sytuację prezentuje, nie opiera się na domysłach i wyobra‐
żeniach. Wielu Europejczyków wypowiada się na temat problemów globalnych. Aby poznać pełen obraz
sytuacji, warto jednak sięgnąć do tekstów i wypowiedzi mieszkańców krajów Południa. Ich perspektywa jest
często inna niż nasza i pozwala lepiej zrozumieć istotę problemu. Przeczytaj zuczniami i uczennicami
wywiad z Kalponą – działaczką związków zawodowych w RPA, która opowiada o warunkach pracy
w fabrykach odzie-żowych. Poznaj historię Mariki – 12-letniej Kenijki, która codziennie po szkole niesie do
domu kanister z dziesięcioma litrami wody. Obejrzyj film o uchodźcach z Czeczenii, którzy szukają schronie‐
nia w Polsce z powodu prześladowań w swojej ojczyźnie. Relacje „z pierwszej ręki” dobrze przedstawią,
z ilustrują temat oraz pomogą go lepiej zrozumieć i zapamiętać.
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Załącznik 4
Narody Zjednoczone

Rezolucja przyjęta na 55 sesji
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Deklaracja Milenijna
Narodów Zjednoczonych
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55/2. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych
Zgromadzenie Ogólne
przyjmuje Deklarację o następującej treści:
Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych

I. Wartości i założenia
1. My, przywódcy państw i szefowie rządów, zebraliśmy się w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku w dniach od 6 do 8 września 2000 roku, u zarania nowego tysiąclecia, aby potwierdzić naszą wiarę
w to, że Narody Zjednoczone i Karta NZ stanowią nieodzowny fundament bardziej pokojowego, zamożnego
i sprawiedliwego świata.
2. Mamy świadomość, że oprócz indywidualnych zobowiązań wobec własnych społeczeństw ciąży na nas
zbiorowa odpowiedzialność za dochowanie wierności zasadom godnego życia ludzi oraz społecznej
równości i sprawiedliwości w skali globalnej. Jako przywódcy mamy więc obowiązki wobec wszystkich ludzi
na Ziemi, zwłaszcza wobec najsłabszych grup społecznych, a w szczególności dzieci, do których należy
przyszłość świata.
3. Potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz realizacji celów i założeń Karty Narodów Zjednoczonych,
które mają ponadczasowy i uniwersalny charakter. Wraz z rozwojem łączności i zależności pomiędzy
narodami, cele i zasady Karty stały się jeszcze bardziej aktualne i inspirujące.
4. Pragniemy z całą mocą ustanowić sprawiedliwy i trwały pokój na świecie, zgodnie z celami i założeniami
Karty Narodów Zjednoczonych. Potwierdzamy naszą gotowość do wspierania wszelkich wysiłków, które
służą ochronie suwerenności i równości państw, poszanowaniu ich terytorialnej integralności i politycznej
niezależności, rozstrzyganiu sporów w sposób pokojowy i w zgodzie z zasadami sprawiedliwości i przepisa‐
mi prawa międzynarodowego, poszanowaniu prawa do samookreślenia się ludności żyjącej na terenach
kolonialnych i okupowanych przez obce państwa, zasadzie nieingerencji w wewnętrzne sprawy państw,
poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, powszechnemu równouprawnieniu bez względu
na rasę, płeć, język i religię, oraz międzynarodowej współpracy w zakresie rozwiązywania międzynarodo‐
wych problemów o gospodarczym, społecznym, kulturalnym i humanitarnym charakterze.
5. Wierzymy w to, że głównym wyzwaniem na dziś jest sprawić, by globalizacja przynosiła korzyści wszystkim
mieszkańcom Ziemi. Globalizacja otwiera przed ludźmi wielkie możliwości, ale jak dotąd jej owoce i koszty
są dzielone nierównomiernie. Mamy świadomość, że kraje rozwijające się i kraje w okresie transformacji
gospodarczej muszą pokonać szczególnie wiele trudności, by sprostać temu nadrzędnemu wyzwaniu. Tylko
dzięki szeroko zakrojonym i konsekwentnym wysiłkom na rzecz stworzenia wspólnej przyszłości, przy
uwzględnieniu różnorodności populacji ludzkiej, korzyści z globalizacji staną się dla wszystkich dostępne
w równym stopniu. Takie wysiłki muszą obejmować globalne rozwiązania polityczne i środki, które będą
odpowiadać potrzebom krajów rozwijających się i krajów w okresie transformacji gospodarczej. Muszą być
one opracowane i realizowane z rzeczywistym udziałem tych krajów.
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6. Uważamy, że podstawową rolę w stosunkach międzynarodowych odgrywają następujące, fundamentalne
wartości:
◦

Wolność. Mężczyźni i kobiety mają prawo żyć i wychowywać dzieci w godności, wolni od głodu i strachu
przed przemocą, prześladowaniami i niesprawiedliwością. Najlepszym gwarantem tych praw jest demo‐
kratyczny i partycypacyjny system rządów opartych na woli społeczeństwa.

◦

Równość. Żadnego człowieka i narodu nie można pozbawiać szans korzystania z owoców rozwoju. Ko‐
biety i mężczyźni muszą mieć zagwarantowane równe prawa i możliwości.

◦

Solidarność. Zarządzanie globalnymi procesami powinno odbywać się w sposób zapewniający sprawie‐
dliwy podział kosztów i obciążeń, zgodny z podstawowymi zasadami równości i sprawiedliwości spo‐
łecznej. Ci, którzy korzystają z owoców globalizacji w najmniejszym stopniu zasługują na pomoc ze
strony tych, którzy odnoszą największe korzyści.

◦

Tolerancja. Ludzie muszą szanować siebie nawzajem, bez względu na różnice wiary, kultury czy języka,
którym się posługują. Nie należy obawiać się różnic istniejących wewnątrz i pomiędzy społeczeństwami,
ponieważ stanowią one cenny dorobek ludzkości. Należy aktywnie promować kulturę pokoju i dialogu
pomiędzy wszystkimi cywilizacjami.

◦

Poszanowanie środowiska naturalnego. Wszystkie istoty żywe i zasoby naturalne powinny być chronio‐
ne w sposób przezorny i zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju. Tylko w ten sposób będziemy
w stanie zachować i przekazać naszym następcom niezmierzone bogactwo, jakim obdarowała nas na‐
tura. W imię lepszej przyszłości dla nas samych i następnych pokoleń musimy zmienić istniejące wzorce
produkcji i konsumpcji.

◦

Wspólna odpowiedzialność. Odpowiedzialność za kierowanie światowym rozwojem gospodarczym
i społecznym oraz za usuwanie zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa powinna spo‐
czywać na wszystkich narodach świata, a działania z tym związane powinny być realizowane na płasz‐
czyźnie wielostronnej. Główną rolę w tych działaniach powinny odgrywać Narody Zjednoczone jako
najbardziej uniwersalna i najbardziej reprezentatywna organizacja na świecie.

7. Szczególną wagę przykładamy do określonych przez nas kluczowych celów, które pomogą przełożyć
przedstawione powyżej wspólne wartości na konkretne działania.
II. Pokój, bezpieczeństwo i rozbrojenie
8. Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby uwolnić nasze narody od plagi domowych i międzynarodowych
wojen, które w ostatnim dziesięcioleciu kosztowały życie ponad 5 milionów ludzi. Będziemy również dążyć
do tego, aby usunąć niebezpieczeństwo, jakie stwarza broń masowego rażenia.
9. W związku z tym postanawiamy:
◦

zadbać o szersze respektowanie prawa zarówno w międzynarodowych jak i państwowych sprawach,
a w szczególności egzekwować przestrzeganie przez państwa członkowskie decyzji Międzynarodowe‐
go Trybunału Sprawiedliwości, w zgodzie z Kartą Narodów Zjednoczonych, w przypadkach, w których
państwa członkowskie są stroną postępowania.
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◦

zwiększyć skuteczność działań Narodów Zjednoczonych w sferze utrzymywania pokoju i bezpieczeń‐
stwa poprzez wyposażenie tej organizacji w zasoby i instrumenty potrzebne do zapobiegania konflik‐
tom, pokojowego rozstrzygania sporów, prowadzenia operacji pokojowych oraz budowania pokoju
w sytuacjach post-konfliktowych i odbudowy terenów dotkniętych konfliktem. W kontekście tych dążeń
odnotowujemy raport Zespołu do spraw Operacji Pokojowych Narodów Zjednoczonych¹ i prośbę Zgro‐
madzenia Ogólnego o szybkie rozważenie zaleceń tego raportu.

◦

zacieśnić współpracę pomiędzy Narodami Zjednoczonymi a organizacjami regionalnymi, w zgodzie
z postanowieniami zawartymi w rozdziale VIII Karty Narodów Zjednoczonych.

◦

zapewnić realizację przez państwa-strony układów dotyczących takich dziedzin jak kontrola zbrojeń
i rozbrojenie oraz międzynarodowe prawo humanitarne i prawa człowieka, i wzywamy wszystkie pań‐
stwa członkowskie, by rozważyły podpisanie i ratyfikowanie Statutu Rzymskiego Międzynarodowego
Trybunału Karnego.²

◦

podjąć skoordynowane działania wymierzone przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi i przystąpić
w jak najszybszym czasie do wszystkich odpowiednich międzynarodowych porozumień.

◦

zdwoić wysiłki służące realizacji naszych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania globalnym proble‐
mom związanym ze środkami odurzającymi.

◦

zintensyfikować nasze wysiłki w sferze walki z transnarodową przestępczością we wszystkich jej wy‐
miarach, w tym z nielegalnym handlem i przemytem ludzi oraz praniem brudnych pieniędzy.

◦

ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ gospodarczych sankcji Narodów Zjednoczonych na nie‐
winnych ludzi, poddać mechanizmy stosowania tych sankcji regularnym ocenom i usunąć szkodliwe
skutki tych sankcji dla stron trzecich.

◦

dążyć do likwidacji broni masowego niszczenia, a zwłaszcza broni jądrowej, i zachować wszystkie wa‐
rianty realizacji tego celu, w tym możliwość zwołania międzynarodowej konferencji poświęconej sposo‐
bom eliminacji zagrożeń, jakie stwarza broń jądrowa.

◦

podjąć skoordynowane działania, aby położyć kres nielegalnemu handlowi lekką bronią, zwłaszcza po‐
przez zwiększenie przejrzystości dostaw broni i wspieranie regionalnych inicjatyw rozbrojeniowych
z uwzględnieniem wszystkich zaleceń zbliżającej się Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Nie‐
legalnego Handlu Lekką Bronią.

◦

zaapelować do wszystkich państw o rozważenie przystąpienia do Konwencji na temat Zakazu Użycia,
Magazynowania, Produkcji i Handlu Minami Przeciwpiechotnymi oraz Ich Niszczenia,³ jak również uzu‐
pełnionego protokołu na temat min, zawartego w Konwencji na temat Broni Konwencjonalnej.�

10. Nalegamy, aby państwa członkowskie przestrzegały – indywidualnie i zbiorowo, teraz i w przyszłości –
olimpijskiego rozejmu i wspierały Międzynarodowy Komitet Olimpijski w jego wysiłkach na rzecz pokoju
i zrozumienia między ludźmi poprzez realizację sportowych i olimpijskich ideałów.
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III. Rozwój gospodarczo–społeczny i eliminacja ubóstwa
11. Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby uwolnić naszych braci - mężczyzn, kobiety i dzieci – od przygnębiają‐
cych i nieludzkich warunków skrajnego ubóstwa, w jakich żyje ponad miliard mieszkańców Ziemi. Czujemy
się zobowiązani do tego, aby urzeczywistnić w skali całego globu prawo człowieka do rozwoju i aby uwolnić
całą ludzką rasę od niedostatku.
12. W związku z tym postanawiamy stworzyć, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, warunki,
które sprzyjają eliminacji ubóstwa i rozwojowi.
13. Osiągnięcie tych celów zależy, między innymi, od właściwego sprawowania władzy w poszczególnych
krajach, sprawnych rządów na szczeblu międzynarodowym oraz przejrzystości finansowych, monetarnych
i handlowych systemów. Opowiadamy się za otwartym, sprawiedliwym, unormowanym, przewidywalnym
i wolnym od wszelkiej dyskryminacji wielostronnym systemem handlowo-finansowym.
14. Jesteśmy zaniepokojeni trudnościami, jakie napotykają kraje rozwijające się w sferze mobilizacji zasobów
potrzebnych do finansowania trwałego rozwoju. Z tego względu podejmiemy wszelkie możliwe starania
o to, aby przewidziana na 2001 rok międzynarodowa i międzyrządowa Konferencja na temat Finansowania
Rozwoju odniosła spodziewane efekty.
15. Zobowiązujemy się również do uwzględnienia specyficznych potrzeb najsłabiej rozwiniętych państw. Z tego
względu witamy z zadowoleniem fakt zwołania na maj 2001 roku trzeciej Konferencji Narodów Zjednoczo‐
nych na temat Najsłabiej Rozwiniętych Państw i będziemy zabiegać o jej owocny przebieg. Wzywamy
państwa uprzemysłowione:
◦

do przyjęcia, najlepiej do czasu Konferencji, polityki bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do swo‐
ich rynków wszystkich produktów eksportowanych przez najsłabiej rozwinięte państwa;

◦

do niezwłocznej realizacji zmodyfikowanego programu umorzenia długów poważnie zadłużonych ubo‐
gich krajów oraz wyrażenia zgody na likwidację wszystkich oficjalnych, bilateralnych długów tych krajów
w zamian za podjęcie przez nie zauważalnych działań w celu ograniczenia ubóstwa; oraz

◦

przyznania większej pomocy na cele rozwoju, zwłaszcza tym krajom, które podejmują rzeczywiste wy‐
siłki w sferze wykorzystania własnych zasobów do ograniczania ubóstwa.

16. Pragniemy również w kompleksowy i skuteczny sposób rozwiązać problem zadłużenia krajów rozwijających
się o niskich i średnich dochodach, wykorzystując w tym celu różne krajowe i międzynarodowe inicjatywy
służące utrzymaniu przez te państwa długoterminowej zdolności do spłaty zadłużenia.
17. Jesteśmy również zdecydowani odpowiedzieć na szczególne potrzeby krajów rozwijających się położonych
na małych wyspach poprzez niezwłoczne i pełne wdrożenie Barbadoskiego Programu Działań� oraz
dorobku dwudziestej drugiej specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego. Nalegamy, aby podczas opracowy‐
wania indeksu słabych punktów i zagrożeń, międzynarodowa społeczność uwzględniła potrzeby krajów
rozwijających się położonych na małych wyspach.
18. Dostrzegamy szczególne potrzeby śródlądowych krajów rozwijających się i nalegamy, aby zwiększyć
dwustronną i wielostronną finansową i techniczną pomoc dla tych krajów w celu zaspokojenia ich szczegól‐
nych potrzeb rozwojowych i aby pomóc im przezwyciężyć geograficzne ograniczenia poprzez usprawnienie
ich systemów tranzytowego transportu.
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19. Postanawiamy również:
◦

zmniejszyć do 2015 roku o połowę liczbę ludzi, których dzienny dochód nie przekracza jednego dolara,
a także liczbę ludzi cierpiących głód. Zobowiązujemy się także do zmniejszenia, w tym samym czasie,
o połowę liczby ludzi, które nie mają dostępu lub których nie stać na czystą pitną wodę.

◦

dopilnować, aby, w tym samym czasie, dzieci na całym świecie zyskały możliwość ukończenia pełnego
cyklu nauki na szczeblu podstawowym i zapewnić równy dostęp do wszystkich szczebli oświatowych
zarówno dziewczętom jak i chłopcom.

◦

w tym samym czasie zmniejszyć o ¾ bieżący wskaźnik umieralności porodowej matek i o ⅔ bieżący
wskaźnik umieralności dzieci w wieku do 5 lat;

◦

w tym samym czasie powstrzymać rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i zapoczątkować tendencję spad‐
kową w zakresie liczby ofiar tej choroby. Ten sam cel dotyczyć będzie plagi malarii oraz innych chorób,
które stanowią zagrożenie dla ludzkości.

◦

zapewnić szczególną pomoc dzieciom osieroconym w wyniku pandemii HIV/AIDS.

◦

doprowadzić do 2020 roku do znaczącej poprawy warunków życia przynajmniej 100 milionów miesz‐
kańców slumsów, zgodnie z celami nakreślonymi w programie „Miasta bez slumsów”.

20. Zobowiązujemy się także do:
◦

propagowania równości płci i awansu społecznego kobiet jako skutecznych sposobów zwalczania ubó‐
stwa, głodu i chorób a także stymulowania rozwoju o prawdziwie zrównoważonym charakterze.

◦

wypracowywania i realizowania strategii, które dadzą młodym ludziom na całym świecie realną szansę
znalezienia uczciwej i produktywnej pracy.

◦

zachęcania firm farmaceutycznych do tego, by podstawowe leki stały się bardziej dostępne, pod wzglę‐
dem ich występowania i finansowym, dla wszystkich potrzebujących mieszkańców państw rozwijają‐
cych się.

◦

budowania silnych partnerskich więzi z prywatnymi firmami i organizacjami obywatelskimi w ramach
dążenia do rozwoju i eliminacji ubóstwa.

◦

zagwarantowania, że, zgodnie z zaleceniami Ministerialnej Deklaracji,� przyjętej w 2000 roku na forum
Rady Gospodarczo-Społecznej, korzyści, jakie dają nowe technologie, a w szczególności technologie in‐
formacyjne i komunikacyjne, staną się dostępne dla wszystkich ludzi.

IV. Ochrona wspólnego środowiska naturalnego
21. Nie wolno nam szczędzić wysiłków, aby uchronić całą ludzkość, a zwłaszcza nasze dzieci i wnuki od groźby
życia na planecie nieodwracalnie zniszczonej przez działalność człowieka i pozbawionej zasobów adekwat‐
nych do ich potrzeb.
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22. Potwierdzamy nasze poparcie dla zasad zrównoważonego rozwoju, w tym zasad zawartych w Agendzie 21�
– programie działania uzgodnionym na Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska
Naturalnego i Rozwoju.
23. W związku z tym deklarujemy, że we wszystkich działaniach dotyczących środowiska naturalnego będziemy
kierować się nowymi zasadami etyki w dziedzinie ochrony i gospodarowania. Postanawiamy również, że
w pierwszej kolejności:
◦

uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić do wejścia w życie Protokołu z Kioto, najlepiej
w dziesiątą rocznicę Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska Naturalnego i Rozwoju,
która przypada w 2002 roku, i podejmiemy starania w kierunku zapewnienia wymaganej redukcji emisji
gazów cieplarnianych.

◦

zwiększymy zbiorowe wysiłki w dziedzinie zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich
rodzajów zasobów leśnych.

◦

będziemy nalegać na pełne wdrożenie Konwencji o Różnorodności Biologicznej� oraz Konwencji o Prze‐
ciwdziałaniu Pustynnieniu Gleby w Krajach, które Nawiedzają Dotkliwe Susze i/lub Pustynnienie Gleby,
a zwłaszcza w krajach afrykańskich.�

◦

powstrzymamy nieracjonalną eksploatację zasobów wodnych poprzez opracowanie regionalnych, kra‐
jowych i lokalnych strategii gospodarowania zasobami wody, które będą promować sprawiedliwy do‐
stęp do źródeł wody i odpowiednie zaopatrzenie w wodę.

◦

zwiększymy wzajemną współpracę w zakresie ograniczania liczby i skutków klęsk żywiołowych i klęsk
spowodowanych działalnością człowieka.

◦

zapewnimy swobodny dostęp do informacji na temat budowy ludzkiego genomu.

V. Prawa człowieka, demokracja i praktyki dobrego rządzenia
24. Nie będziemy szczędzić wysiłków w zakresie popierania demokracji i umacniania rządów prawa, jak również
poszanowania wszystkich uznanych przez społeczność międzynarodową praw człowieka, w tym prawa do
rozwoju.
25. W związku z tym postanawiamy:
◦

w pełni respektować i stać na straży Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.¹�

◦

dążyć do zapewnienia pełnej ochrony i wsparcia we wszystkich krajach obywatelskich, politycznym, go‐
spodarczym, społecznym i kulturalnym prawom, jakie przysługują wszystkim ludziom.

◦

zwiększyć zdolność wszystkich krajów do stosowania zasad i praktyk demokracji oraz przestrzegania
praw człowieka, w tym praw mniejszości.

◦

zwalczać wszelkie formy przemocy wobec kobiet i wcielić w życie postanowienia Konwencji o Eliminacji
Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.¹¹
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◦

przedsięwziąć stosowne kroki w celu poszanowania i ochrony praw człowieka przysługujących migran‐
tom oraz migrującym pracownikom i ich rodzinom, eliminacji coraz częstszych przejawów rasizmu
i ksenofobii oraz promocji większej harmonii i tolerancji we wszystkich społeczeństwach.

◦

pracować wspólnie nad stworzeniem form aktywności zapewniających prawdziwy udział w procesach
politycznych wszystkim obywatelom.

◦

zapewnić mediom swobodę w pełnieniu ich podstawowej misji i zapewnić opinii publicznej dostęp do
informacji.

VI. Ochrona słabszych
26. Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby zapewnić dzieciom i ludności cywilnej, cierpiących w wyniku klęsk
żywiołowych, ludobójstwa, zbrojnych konfliktów oraz innych kryzysowych sytuacji, wszelką pomoc i ochro‐
nę, które umożliwią im jak najszybszy powrót do normalnego życia.
W związku z tym postanawiamy:
◦

rozszerzyć i wzmocnić ochronę ludności cywilnej w poważnych, kryzysowych sytuacjach, zgodnie z mię‐
dzynarodowym prawem humanitarnym.

◦

zacieśnić międzynarodową współpracę obejmującą podział obciążeń i koordynację pomocy humanitar‐
nej dla krajów przyjmujących uchodźców oraz ułatwić wszystkim uchodźcom i osobom, które opuściły
swoje domy, dobrowolny powrót do domu z poczuciem bezpieczeństwa i godności oraz szybką reinte‐
grację ze społeczeństwem.

◦

zabiegać o ratyfikację i pełne wdrożenie Konwencji Praw Dziecka¹² i jej fakultatywnych protokołów doty‐
czących udziału dzieci w konfliktach zbrojnych, handlu dziećmi, prostytucji dziecięcej i dziecięcej porno‐
grafii. ¹³

VII. Zaspokajanie szczególnych potrzeb Afryki
27. Będziemy wspierać działania na rzecz umacniania demokracji w Afryce i pomagać mieszkańcom tego
kontynentu w walce, której celem jest trwały pokój, wykorzenienie ubóstwa i zrównoważony rozwój. W ten
sposób będziemy starać się włączyć Afrykę do głównego nurtu światowej gospodarki.
28. W związku z tym postanawiamy:
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◦

udzielać pełnego poparcia politycznym i instytucjonalnym strukturom rodzących się demokracji afry‐
kańskich.

◦

inicjować i wspierać regionalne i lokalne mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom oraz utrwalaniu
politycznej stabilności, i zapewnić stały dopływ zasobów potrzebnych do prowadzenia pokojowych ope‐
racji na kontynencie afrykańskim.

◦

przedsięwziąć specjalne środki sprzyjające wykorzenieniu ubóstwa i zrównoważonemu rozwojowi w Afry‐
ce, takie jak umorzenie długów, ułatwienia w dostępie do rynków, udoskonalona Oficjalna Pomoc na rzecz
Rozwoju, zwiększony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak również transfery technologii.
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◦

pomóc Afryce zwiększyć zdolność opanowania pandemii HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych.

VIII. Wzmocnienie Narodów Zjednoczonych
29. Nie będziemy szczędzić wysiłków, aby uczynić z Narodów Zjednoczonych bardziej skuteczny instrument
służący realizacji następujących, priorytetowych zadań: walce o rozwój dla dobra wszystkich ludów świata,
walce z ubóstwem, ignorancją i chorobami, walce z niesprawiedliwością, walce z przemocą, terrorem
i przestępczością oraz walce z degradacją i niszczeniem naszego wspólnego domu.
30. W związku z tym postanawiamy:
◦

potwierdzić naczelną rolę Zgromadzenia Ogólnego jako głównego dyskusyjnego, decyzyjnego i repre‐
zentatywnego forum Narodów Zjednoczonych i umożliwić mu efektywne pełnienie tej roli.

◦

wzmóc nasze starania o przeprowadzenie gruntownej reformy Rady Bezpieczeństwa we wszystkich
aspektach jej działalności.

◦

wzmocnić pozycję Rady Gospodarczo-Społecznej w oparciu o jej ostatnie osiągnięcia, aby pomóc jej
wypełniać zadania określone w Karcie Narodów Zjednoczonych.

◦

wzmocnić pozycję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, aby zagwarantować, że sprawy mię‐
dzynarodowe będą rozstrzygane sprawiedliwie i w zgodzie z rządami prawa.

◦

sprzyjać regularnym konsultacjom pomiędzy głównymi organami Narodów Zjednoczonych oraz koordy‐
nacji ich działań w ramach wykonywania powierzonych im funkcji.

◦

zapewnić, że Narody Zjednoczone będą otrzymywać w uzgodnionym terminie i na określonych zasa‐
dach zagwarantowane zasoby potrzebne do wykonywania powierzonych im zadań.

◦

zabiegać o to, by Sekretariat NZ, zgodnie z jasnymi regułami i procedurami przyjętymi przez Zgromadze‐
nie Ogólne i w interesie wszystkich państw członkowskich, zrobił jak najlepszy użytek z tych zasobów
poprzez stosowanie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania i dostępnych technologii, oraz skupie‐
nie się na zadaniach zgodnych z priorytetami państw członkowskich.

◦

promować przystąpienie państw członkowskich do Konwencji na temat Bezpieczeństwa Narodów Zjed‐
noczonych i Stowarzyszonego Personelu.¹�

◦

zapewnić większą spójność polityki działań i ściślejszą współpracę pomiędzy Narodami Zjednoczony‐
mi, ich agendami, instytucjami utworzonymi w Bretton Woods , Światową Organizacją Handlu oraz inny‐
mi wielostronnymi organizacjami w celu wypracowania skoordynowanego podejścia do problemów
związanych z pokojem i rozwojem.

◦

rozszerzyć współpracę pomiędzy Narodami Zjednoczonymi a krajowymi parlamentami poprzez świato‐
wą organizację – Unię Międzyparlamentarną w dziedzinach, takich jak pokój i bezpieczeństwo, rozwój
gospodarczy i społeczny, prawo międzynarodowe, prawa człowieka, demokracja i równouprawnienie
płci.
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◦

zapewnić sektorowi prywatnemu, organizacjom pozarządowym i społeczeństwu obywatelskiemu szer‐
sze możliwości wniesienia wkładu w realizację celów i programów Narodów Zjednoczonych.

31. Zwracamy się z prośbą do Zgromadzenia Ogólnego o dokonywanie regularnych ocen postępu prac nad
realizacją postanowień niniejszej Deklaracji, a do Sekretarza Generalnego kierujemy prośbę o publikowanie
okresowych sprawozdań, które będą przedmiotem dyskusji na forum Zgromadzenia Ogólnego i podstawą
do dalszych działań.
32. W tej historycznej chwili uroczyście deklarujemy, że Narody Zjednoczone są dla nas niezastąpionym
wspólnym domem całej ludzkiej rodziny, za pośrednictwem którego będziemy dążyć do realizacji naszych
uniwersalnych aspiracji w dziedzinie pokoju, współpracy i rozwoju. Z tego powodu deklarujemy nasze
nieograniczone poparcie dla tych wspólnych celów i naszą determinację w ich realizacji.
VIII spotkanie planarne
8 września 2000

¹ A/55/305-S/2000/809; por. Official Records of the Security Council, Fifty-fifth Year, Suplement for July, August and September 2000,
dokument S/2000/89.
² A/CONF.183/9.
³ Por. CD/1478.
� Amended protocol on prohibitions or restrictions on the use of mines, booby-traps and other devices (CCW/CONF.I/16 (Part I), annex B).
� Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing Sates (Report of the Global Conference on the sustaina‐
ble Development of Small Island Developing States, Bridgetown Barbados, 25 April-6 May 1994 (United Nations publication, Sales No.
E.94.I.18 and corrigenda) chap. I, resolution 1, annex II
� E/2000/L.9.
� Report of the United Nations Conference on Enviroment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (United Nations publication,
Sales No. E.93.I.8 and corrigenda), vol. I: Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex II.
� Por. United Nations Enviroment Programme, Convention on Biological Diversity (Enviromental Law and Institution Programme Activity
Centre), June 1992.
� A/49/84/Add.2, annex, appendix II.
¹� Resolution 217 A (III).
¹¹ Resolution 34/180, annex.
¹² Resolution 44/25, annex.
¹³ Resolution 54/263, annexes I and II.
¹� Resolution 49/59, annex.
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Załącznik 5

Globalne współzależności,
czyli co nas łączy z Ameryką Południową?
Przedstawienie zagadnienia:
Globalne Południe (państwa Globalnego Południa), to inaczej kraje rozwijające się, zwane jeszcze czasem
błędnie Krajami Trzeciego Świata. Ta ostatnia nazwa, po pierwsze, ma charakter pejoratywny i deprecjonujący,
po drugie, jest historycznie niepoprawna. Nawiązuje ona bowiem do podziału świata z okresu Zimnej Wojny na
mocarstwa Zachodu, Wschodu oraz tzw. Trzeci Świat, czyli obszary, które znajdowały się poza tymi blokami.
Dziś pojęcie Globalne Południe jest określeniem geograficzno-ekonomicznym. Kraje o najniższym wskaźniku
ubóstwa – tzw. HDI (Human Developement Index), gdzie mieszkańcy żyją w najgorszych warunkach – w więk‐
szości znajdują się na południu globu (Afryka, Ameryka Południowa i Azja). Trzeba pamiętać, że choć Australia
leży na półkuli południowej, to pod względem rozwoju zaliczamy ją do krajów Globalnej Północy. Kraje Globalnej
Północy i Globalnego Południa, choć z pozoru stanowią dwa odrębne światy, są nawzajem od siebie zależne.
Właśnie tymi współzależnościami zajmuje się Edukacja Globalna. Jest to nauka o warunkach życia, kulturze
i problemach mieszkańców krajów Globalnego Południa, a także o tym, co łączy mieszkańców krajów rozwinię‐
tych z krajami Afryki czy Azji i jak wzajemnie zależymy jedni od drugich.
Cel zajęć:
•

uświadomienie uczniom wagi globalnych współzależności w życiu codziennym;

•

uwrażliwienie na konieczność pomocy mieszkańcom krajów Globalnego Południa.

Metody:
•

praca w grupach, quiz, pogadanka, burza mózgów, gra symulacyjna

Środki:
mapa świata, samoprzylepne karteczki w dwóch kolorach, załącznik 1 – karta pracy ucznia, załącznik 2 – opisy
ról, znak Fair Trade
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie
Nauczyciel informuje uczniów o temacie zajęć: globalne współzależności, czyli co nas łączy z Ameryką
Południową. Następnie prosi, by wymienili swoje skojarzenia związane z tym kontynentem. Wykorzystując
metodę burzy mózgów, zapisuje wszystkie odpowiedzi na plakacie albo na tablicy (np. zwierzęta – lama,
krokodyl, pancernik; nazwy krajów – Brazylia, Argentyna, Chile; sporty – piłka nożna; tańce – salsa, tango,
karnawał).
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2. Co nas łączy z Ameryką Południową?
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 1) i prosi, aby w parach zastanowili się nad pierwszym
zadaniem i spróbowali przyporządkować poszczególne słowa z pierwszej kolumny do nazw krajów wypisanych
w drugiej kolumnie. Następnie uczniowie podają i wyjaśniają swoje odpowiedzi. Nauczyciel krótko omawia
mechanizmy każdej z zależności.
3. Ile wart jest banan? – gra symulacyjna
Gra ma pomóc młodym ludziom prześledzić poszczególne etapy „bananowego handlu” i doświadczyć niespra‐
wiedliwości z podziału dochodów pomiędzy poszczególne zaangażowane grupy.
Nauczyciel dzieli uczniów na 5 zespołów, które wcielą się w role poszczególnych ogniw „bananowego handlu”:
pracownicy plantacji, właściciele plantacji, przewoźnicy, importerzy i właściciele sklepów. Każdy zespół otrzy‐
muje opis swojej roli. Nauczyciel prosi przedstawiciela każdej z grup, aby na głos odczytał zadania swojego
zespołu. (załącznik 2).
Nauczyciel rysuje na tablicy schemat banana, a obok zapisuje jego symboliczną cenę – 1 zł. Następnie grupy
mają kilka minut, aby zastanowić się, ile warta jest ich praca, czyli ile z kwoty 1 zł należy się właśnie im
i dlaczego. Każda grupa prezentuje swoje propozycje, które nauczyciel zapisuje na tablicy. Suma prawdopodob‐
nie przekroczy 1 złoty, wówczas każda grupa powinna przemyśleć na nowo koszt i zasugerować inną liczbę. Na
końcu nauczyciel podaje rzeczywiste proporcje zarobków, które uczniowie zaznaczają na schemacie banana
w kartach pracy. Nauczyciel pyta uczniów, jak czują się z uzyskanymi przez ich grupę dochodami i czy taki
podział jest uczciwy.
Nauczyciel pokazuje uczniom międzynarodowy znak Sprawiedliwego Handlu (FLO Fairtrade label) i krótko
wyjaśnia pojęcie Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).
Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) to partnerstwo w handlu międzynarodowym, opierające się na dialogu,
przejrzystości i szacunku. Sprawiedliwy Handel gwarantuje producentom w ubogich krajach sprawiedliwe
wynagrodzenie, godne i bezpieczne warunki pracy oraz długoletnie umowy handlowe, wyklucza pracę dzieci
i niewolników. Aby produkt mógł uzyskać certyfikat Sprawiedliwego Handlu producenci muszą udowodnić, że
zapewniają swoim pracownikom co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz spełniają określone standardy
ekologiczne. Nad przestrzeganiem tych zasad czuwają niezależne organizacje zrzeszone w Koalicji Sprawiedli‐
wego Handlu.
(źródło: Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Poradnik dla uczniów szkół ponadpodstawo‐
wych, Polska Zielona Sieć, Kraków 2007)
4. Filiżanka kawy
Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się, w których krajach na świecie uprawia się najwięcej kawy oraz
w których krajach na świecie pije się jej najwięcej. Następnie podaje prawidłowe odpowiedzi i prosi jednego
z uczniów, aby samoprzylepnymi karteczkami jednego koloru zaznaczył na mapie świata kraje będące produ‐
centami kawy, a karteczkami drugiego koloru – kraje konsumenckie.
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Prawidłowe odpowiedzi:
Producenci – Brazylia, Wietnam, Indonezja, Kolumbia, Meksyk, Boliwia
Konsumenci – Finlandia, Norwegia, Islandia, Niemcy, Dania, Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia,
Stany Zjednoczone, Kanada
Nauczyciel zwraca uwagę na fakt, że producenci to kraje położone na półkuli południowej, a konsumenci to kraje
z półkuli północnej. Wyjaśnia uczniom pojęcie krajów Globalnego Południa i tłumaczy, dlaczego nie należy
używać terminu Kraje Trzeciego Świata.
Nauczyciel prosi uczniów, aby wykonali zadanie drugie z karty pracy, a następnie odczytuje prawidłowe
odpowiedzi. W razie braku czasu, quiz może być zadaniem domowym.

Prawidłowe odpowiedzi do karty pracy ucznia:
1. Które miejsce zajmuje kawa w handlu światowym?
◦
◦
◦
◦

4
1
2
5

2. Ile osób na świecie żyje z uprawy kawy?
◦
◦
◦
◦

5 mln
25 mln
50 mln
100 mln

3. Ile procent z produkowanej na świecie kawy spożywane jest w kraju pochodzenia?
◦
◦
◦
◦

22 %
36%
50%
75%

4. Jeśli 170 miliardów złotych to suma, za którą sprzedano kawę we wszystkich sklepach świata, to ile z tej
sumy wróciło do krajów rozwijających się (producentów)?
◦
◦
◦

23 miliardy
37 miliardów
51 miliardów

◦

89 miliardów
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5. Który z wymienionych krajów spożywa najwięcej kilogramów kawy na osobę rocznie?
◦
◦
◦
◦

USA
Finlandia
Francja
Włochy

6. Z którego kraju pochodzi kawa?
◦
◦
◦
◦

Etiopii
Brazylii
Kostaryki
Kolumbii

7. Z którego języka pochodzi słowo „kawa”?
◦
◦
◦
◦

Arabskiego
Amaryjskiego
Francuskiego
Włoskiego

8. Co wyprodukowała Brazylia w 2001 roku?
◦
◦
◦
◦
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nowy rodzaj drzewka kawowego, który daje podwójne plony
nowy rodzaj kawy
aromatyzowany kawą napój chłodzący
znaczki pocztowe o smaku kawy
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gimnazjum /Am. Południowa / zał. 1

/ KARTA PRACY UCZNIA

1. Co nas łączy z Ameryką Południową?
1. Co
nas łączy
z Ameryką
Południową?
W tabelce
znajdują
się nazwy
znanych w Polsce „produktów”, które pochodzą z Ameryki
Południowej.
Przyporządkuj
każdy
z nich
właściwej
nazwy państwa.
Uzasadnĳ
swój wybór.
W tabelce znajdują się nazwy znanych
w do
Polsce
„produktów”,
które pochodzą
z Ameryki
Południowej. Przyporządkuj każdy z nich do właściwej nazwy paśstwa. Uzasadnĳ swój wybór.
Banany

Peru

Tabliczka czekolady

Brazylia

Tango

Ekwador

Poncho

Brazylia

Ziemniaki

Argentyna

Kawa

Peru

2. Filiżanka kawy
2. Filiżanka kawy
Sprawdź swoją wiedzę na temat kawy i rozwiąż quiz. Pamiętaj, że w każdym pytaniu tylko jedna
z odpowiedzi
jest
poprawna.
Sprawdź
swoją
wiedzę
na temat kawy i rozwiąż quiz. Pamiętaj, że w każdym pytaniu tylko jedna
z odpowiedzi jest poprawna.
1. Które miejsce zajmuje kawa
w handlu światowym?
a. 4
b. 1
c. 2
d. 5
2. Ile osób na świecie żyje z uprawy kawy?
a. 5 mln
b. 25 mln
c. 50 mln
d. 100 mln
3. Ile procent z produkowanej na świecie kawy
spożywane jest w kraju pochodzenia?
a. 22 %
b. 36 %
c. 50 %
d. 75 %
4. Jeżeli 170 miliardów złotych to suma, za którą
sprzedano kawę we wszystkich sklepach świata,
to ile z tej sumy wróciło do krajów rozwĳających
się (producentów)?
a. 89 miliardów
b. 51 miliardów
c. 37 miliardów
d. 23 miliardy

5. Który z wymienionych krajów spożywa
najwięcej kilogramów kawy na osobę
rocznie?
a. Włochy
b. Francja
c. Finlandia
d. USA
6. Z którego kraju pochodzi kawa?
a. Etiopii
b. Brazylii
c. Kostaryki
d. Kolumbii
7. Z którego języka pochodzi słowo „kawa”?
a. arabskiego
b. amaryjskiego
c. francuskiego
d. włoskiego
8. Co wyprodukowała Brazylia w 2001 roku?
a. nowy rodzaj kawy
b. nowy rodzaj drzewka kawowego,
który daje podwójne plony
c. aromatyzowany kawą napój chłodzący
d. znaczki pocztowe o smaku kawy
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Pracownik plantacji – praca rolnika jest bardzo ciężka.
Spędza on około 12 godzin dziennie przy ręcznym ścinaniu,
transporcie i myciu bananów.

Właściciel plantacji – ponosi koszty związane z uprawą
i zatrudnieniem pracowników. Musi zakupić sztuczne
nawozy, maszyny do rozpylania pestycydów oraz narzędzia.
Ponosi również ryzyko związane z utratą upraw z powodu
wojen i katastrof naturalnych.

Przewoźnik – transport zajmuje około 5 tygodni.
Do przewoźnika oprócz kosztów kupna lub wynajmu statku
należą również wydatki związane z utrzymaniem odpowiedniej
temperatury podczas transportu, ubezpieczeniem towaru oraz
opłatami portowymi.

Importer – firma importująca banany zatrudnia pracowników,
którzy dbają o umowy z właścicielami plantacji i hurtowni oraz
o otrzymanie pozwolenia na import. Dodatkowym kosztem są
magazyny, w których sztucznie przyspiesza się proces dojrzewania bananów, a następnie przekłada w firmowe opakowania.

Hurtownie i sklepy – ponoszą koszty związane z zatrudnieniem
pracowników i utrzymaniem hal. Konkurencja między sklepami
wymaga dodatkowych pieniędzy na reklamę towarów, co często
podnosi ostateczną cenę produktu.
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Zastosowanie mediów społecznościowych
w budowaniu wizerunku i promowaniu działań organizacji.
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Wstęp
Innowacje technologiczne sprawiają, że wiele organizacji dopasowuje się do zmieniających się tendencji i zaczy‐
na działać w nowych mediach. Za ich pomocą organizacje i instytucje chcą dotrzeć z informacją o swoich
działaniach i kampaniach do nowych grup odbiorców. Stąd też pomysł by niniejsza publikacja pomogła uporząd‐
kować wiedzę, o tym jak wykorzystać media społecznościowe do wsparcia i rozpowszechnienia działań organi‐
zacji.
Pierwsza część publikacji poświęcona będzie charakterystyce mediów społecznościowych. Postaramy się
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego organizacje¹ powinny być aktywne w mediach społecznościowych? Jakie są
zasady komunikacji w internecie i jaki jest cel obecności organizacji w mediach społecznościowych?
W kolejnych rozdziałach omówione zostaną dwa portale społecznościowe: Facebook i Instagram. Wybrano te
dwa serwisy ze względu na to, że różnią się ze sobą pod względem formy i celu. Ponadto są to dwa największe
portale społecznościowe, cieszące się popularnością i jednocześnie dające spore możliwości w zakresie
propagowania działań organizacji. Każdy z nich kieruje się własnymi zasadami, przyciąga inne grupy odbiorców
i daje zarówno użytkownikom jak i odbiorcom nieco inne możliwości. W publikacji zamieszczono także kilka
porad i praktycznych wskazówek dotyczących dobrej komunikacji i tworzenia interesującej i przyciągającej
odbiorcę treści.

¹ Wybrano organizacje pozarządowe ze względu na charakter przekazywanej w mediach społecznościowych treści oraz w celu ominięcia
kwestii reklamy i marketingu a także sprzedaży.
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Co to są media społecznościowe? Definicja, funkcje,
klasyfikacja
Media społecznościowe (ang. Social Media) definiuje się jako kanały informacyjne, których „głównym założe‐
niem jest funkcjonowanie w taki sposób, by umożliwiać wszystkim uczestnikom dialog oraz interakcję. Zaliczają
się do nich nie tylko popularne portale społecznościowe, ale również blogi, fora dyskusyjne, platformy do udo‐
stępniania zdjęć czy strony, na których można umieścić opinie nt. produktów bądź usług. Social media to
narzędzie o olbrzymim zasięgu oddziaływania dla każdej firmy, która może się za ich pośrednictwem promować
w sieci zarówno docierając do coraz to nowszych klientów, jak i spajać ze sobą tych dotychczasowych
i budować ich lojalność”². Warte podkreślenia jest to, że pod określeniem social media rozumiemy wszystkie te
formy i kanały komunikacji online, które umożliwiają dialog i wymianę opinii na dany temat³. Media społeczno‐
ściowe posiadają charakterystyczne dla siebie cechy, takie jak:
•
•
•
•
•
•

mogą być wykorzystywane na dowolną skalę,
pierwotna informacja może być modyfikowana w nieskończoność,
dostęp do tworzenia i odbioru treści jest wolny,
wszystkie elementy będące wynikiem procesu tworzenia (współtworzenia) treści nie są usuwane i są stale
dostępne,
treści rozprzestrzeniane są przez społeczną interakcję,
niewymuszony sposób powstawania treści�.

² https://marketingwsieci.pl/slownik-e-marketingu/social-media/, [dostęp: 03.03.2020 r.]. W swoim artykule Biznesowy charakter mediów
społecznościowych, Polańska dodaje, że media społecznościowe „to forma przekazu informacji następująca za pośrednictwem stron bądź
aplikacji działających w sieci internetowej, w ramach społeczności tworzonych poprzez użytkowników tych serwisów: K. Polańska, Bizneso‐
wy charakter mediów społecznościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 656, Szczecin 2011, s.1.
³ Por. K. Fabjaniak-Czerniak, Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
niepewności, K. Kubiak (red.), Warszawa 2012, s. 186.
� Por. D. Bell, An Introduction to Cyberculture, London – New York 2001; networkeddigital.com/2010/04/17/definicja-social-media/, [dostęp:
04.03.2020 r.].
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O tym, że popularność mediów społecznościowych wzrasta z roku na rok świadczy zestawienie opracowywane
przez Lori Lewis i Chadda Callahana z Cumulus Media. Z zestawienia tego wynika, że w 2018 oku w ciągu
zaledwie 60 sekund:
•
•
•
•

pojawiło się 481 000 twittów,
973 000 użytkowników zalogowało się na Facebooku,
wysłano 2 400 000 snapów,
obejrzano 4 300 000 filmów na YouTube�.

Powyższe zestawienie nie tylko ukazuje popularność i dostępność social mediów ale także to, że korzystanie
z nich stało się czymś zupełnie naturalnym. Wybór konkretnego narzędzia zależy od jego cech funkcjonalnych
oraz możliwości zastosowań. Zróżnicowane są także cele wokół których skupiają się użytkownicy i członkowie
internetowych społeczności. Do najistotniejszych funkcji spełnianych przez media społecznościowe można
zaliczyć:
•

możliwość zaprezentowania danej osoby, organizacji bądź produktu poprzez stworzenie profilu zawierają‐
cego informacje na dany temat,

•

możliwość nawiązania kontaktu, wymiany informacji i podtrzymywania więzi pomiędzy członkami danej
społeczności funkcjonującej w ramach serwisu społecznościowego,

•

stwarzanie możliwości prezentacji, publikacji, udostępniania, oceniania oraz komentowania treści wymie‐
nianych poprzez użytkowników,

•

możliwość obserwowania działań podejmowanych przez społeczności oraz ich poszczególnych członków�.

Wyżej wymienione funkcje można sprowadzić do dwóch zasadniczych jakie pełnią social media, a więc do
funkcji informacyjnej, która jest spełniona poprzez udostępnianie, pozyskiwanie i poszerzanie wiedzy oraz do
funkcji społecznej polegającej na budowaniu społeczeństwa wirtualnego i więzi społecznych�.
Niektórzy badacze zjawiska dokonują klasyfikacji mediów społecznościowych ze względu na charakterystykę
powiązań i kontaktów występujących pomiędzy członkami tworzącymi społeczności tych serwisów:
•
•
•
•

towarzyskie, tj. Facebook, Nk.pl, Myspace.pl,
zawodowe, tj. GoldenLine.pl, LinkedIn.com,
publikacyjne, tj. Fotka.pl, YouTube.com, Instagram.com,
konsumenckie, tj. Groupon.pl, Kumulator.pl, MyGroup.pl�.

Ta krótka charakterystyka pokazuje nam, że social media to wirtualna przestrzeń, w której przede wszystkim
możemy być w kontakcie z otoczeniem, wymieniać informację i prowadzić dialog, który oddziałuje na nas
i naszego odbiorcę.

� https://brand24.pl/blog/40-lat-minelo-jak-jeden-dzien-czyli-krotka-historia-mediow-spolecznosciowych/, [dostęp: 03.03.2020 r.].
� M. Moroz M., Źródła efektywności przekazu marketingowego w serwisach społecznościowych, [w:] "E-mentor” nr 4 (36) / 2010, s. 1.
� Por. T. Weinberg, The New Community Rules. Marketing In the social media, Cambridge 2009, s. 23-18.
� K. Polańska, Biznesowy charakter mediów społecznościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 656, Szczecin 2011, s. 1.

CO TO SĄ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? DEFINICJA, FUNKCJE, KLASYFIKACJA

163

Media społecznościowe w organizacjach
pozarządowych
Innowacje technologiczne sprawiają, że wiele firm i organizacji, w tym także organizacji pozarządowych� dosto‐
sowuje się do zmieniających się trendów w komunikacji z otoczeniem. Coraz większy wzrost popularności
mediów społecznościowych, które jak się okazuje pozwalają na dwukierunkową i interaktywną komunikację
wpływa na funkcjonowanie organizacji. Organizacje stosują narzędzia jakie dają im social media w zakresie
budowania wizerunku, komunikacji i promocji swoich działań. Jak zauważają badacze za pośrednictwem
mediów społecznościowych ludzie dokonują wymiany doświadczeń, wiedzy, swoich przemyśleń, tworząc przy
tym grupy wzajemnych relacji¹�. Co więcej osoby korzystające z mediów społecznościowych poszukują nie
tylko rozrywki, ale i rzetelnych informacji na nurtujące ich problemy i tematy¹¹.

Dlaczego organizacje powinny być aktywne w mediach społecznościowych?
Badani dostrzegają możliwości portali społecznościowych, uważając że są one ważnym obszarem działań firm
oraz organizacji pozarządowych. Prócz tzw. działań wizerunkowych pozwalają organizacjom na tworzenie
społeczności skupionej wokół akcji charytatywnej oraz współdziałania z nimi w słusznej sprawie¹². Z przepro‐
wadzonych badań wynika, że nowe obszary mediów społecznościowych oraz ich zastosowania powodują, że
organizacje, działając charytatywnie na Facebooku i będąc pierwszymi na tym obszarze, są łatwiej zauważane
oraz odnoszą większy sukces konkurencyjny¹³. Umożliwiają:
•

wytwarzanie informacji na temat działań charytatywnych przez tworzenie stron na Facebooku, tzw. fanpage,

•

przechowywanie informacji – gromadzenie i przechowywanie informacji związanych z akcją społeczno‐
ściową oraz raportowaniem postępów działań, automatycznie rozsyłanych do fanów społecznościowych,

•

pobieranie i przetwarzanie informacji przez internatów – zmiana zawartości informacji, modyfikowanie,
przesyłanie informacji przez opcję „udostępnij” znajomym na profilu,

•

wykorzystywanie informacji – powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z informacji przesłanych
przez firmy/organizacje non-profit/uczestników społeczności,

•

udział czynny w akcjach społecznych grupy docelowej.

� Zdaniem L. M. Salamon i H. K. Anheiera organizacje non-profit (in. pozarządowe, trzeciego sektora) to prywatne, samorządne, niezależne od
sektora publicznego podmioty, mające formalny status i strukturę organizacyjną, które wykorzystują pracę wolontariacką oraz nie przekazują
generowanych zysków członkom czy założycielom, lecz w całości przeznaczają je na działania organizacji: Por. L. M. Salamon, H. K. Anheier,
In Search of the Nonprofit Sector. The Question of Definitions, „Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 1992,
3 (2). Z kolei w Polsce definicyjne kwestie organizacji pozarządowych reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873): Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030960873.
¹� A. Szydłowska, Charakterystyka mediów społecznościowych jako narzędzia komunikacji firmy z klientem, Zeszyty Naukowe Zachodnio‐
pomorskiej Szkoły Biznesu, „Firma i Rynek” 2013, nr 2 (45), s. 37–45.
¹¹ M. Jankowska, Bądź digital, klienci już tam są!, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 3 (193), s. 12–14.
¹² Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu, listopad 2010, N = 18292.
¹³ Facebook: the social media revolution, the study and analysis of the phenomenon, Fabernovel Consulting, www.slideshare.net/faberNovel/
facebook-study; www.facebakers.com [20.03.2020].
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Social media stawiają przed organizacjami wyzwania ale i dają możliwość komunikacji oraz nawiązania
współpracy z grupą docelową i z innymi organizacjami. Na stronie internetowej techsoup.pl M. Górecka podaje
5 powodów, dla których organizacje – przede wszystkim organizacje pozarządowe – powinny być aktywne
w mediach społecznościowych. Pierwszym z nich jest dostępność Facebooka, a dokładniej kanału „Non-Profits
on Facebook”, który wspiera i podpowiada prowadzącym działania w serwisie stowarzyszeniowym i fundacjom,
jak najlepiej wykorzystywać możliwości facebookowej platformy. Za sprawą social mediów organizacje, ich
kampanie i akcje zostaną zauważone. Trzecim z wymienionych powodów jest przeniesienie sprawy publicznej
do sfery prywatnej: tak, by stała się ona interesem osobistym możliwie dużej liczby osób. Po czwarte organiza‐
cja zwraca na siebie uwagę mediów. Autorka zauważa, że dziennikarze są aktywnymi użytkownikami mediasfe‐
ry społecznościowej. Ostatni z wymienionych powodów brzmi: „Daj już zaangażowanym powód do dumy”.
Zaangażowani w działalność organizacji, w tym głównie wolontariusze czują się kimś wyjątkowym w sytuacji,
gdy organizacja ta robi dobre kampanie i jest aktywnie obecna np. na Facebooku¹�.
Organizacje non-profit powinny korzystać z możliwości jakie dają im nowoczesne formy komunikacji interneto‐
wej. Media społecznościowe służą promocji wydarzeń, angażują odbiorców do wspierania działań organizacji,
budują relację ale przede wszystkim tworzą społeczność, która wyznaje te same wartości i misję, które promuje
organizacja.

Budowa strategii komunikacyjnej czyli co chcemy osiągnąć za pomocą
mediów społecznościowych?
Strategia obecności w social mediach jest konieczna by nasze działania w nich nie były przypadkowe. Jak zatem
najlepiej zabrać się do stworzenia strategii działań w mediach społecznościowych? Jest kilka elementów jej
budowania. W skrócie należąc do nich: analiza dotychczasowych działań organizacji, wyznaczenie mierzalnych
celów komunikacyjnych, a więc próba odpowiedzi na pytanie, co nasza organizacja chce osiągnąć i w jaki
sposób chce tego dokonać? Określenie naszego odbiorcy czy też inaczej grupy docelowej, wreszcie dookreśle‐
nie rodzaju treści jaka ma zostać przekazana odbiorcy oraz zmierzenie efektów naszych działań. Poznajmy więc
strategię krok po kroku¹�.
1. Analiza sytuacji wyjściowej i rozeznanie w branży
Do analizy sytuacji wyjściowej pomocna może być metoda SWOT¹�, która jest jedną z technik analitycznych
wykorzystywaną w procesie zarządzania. Za jej pomocą można wyznaczyć słabe i mocne strony organizacji
oraz szanse i zagrożenia. Metoda SWOT pomoże organizacji zbudować solidne podstawy analizy wyjścio‐
wej a świadomość elementów jakie wynikną w trakcie analizy pomoże w dalszych etapach tworzenia
strategii. Dodatkowo warto zadać sobie kilka pytań dotyczących obecnego stanu działań i obecności
organizacji w mediach społecznościowych.

¹� M. Górecka, 5 powodów, dla których organizacje powinny być obecne w mediach: https://www.techsoup.pl/pl/item-details/462/5-powodowdla-ktorych-organizacje-powinny-byc-aktywne-w-mediach-spolecznosciowych, [dostęp: 15.03.2020 r.].
¹� Na temat strategii w social mediach znajdziemy wiele artykułów i wpisów głównie internetowych. W niniejszym artykule powołamy się na
kilka publikacji: O. Jenczek, Nie zostawaj w tyle! Jak wykorzystywać media społecznościowe do promocji i komunikacji działań NGO, Warszawa
2017, s. 10 -18; J. Kwiecień, 9 kroków strategii social media – jak ją tworzyć, https://socjomania.pl/9-krokow-strategii-social-media, [dostęp:
18.03.2020 r.]; M. Góra, Strategia, głupcze! 8 kroków, dzięki którym twoje działania w social mediach będą skuteczne, https://promotraffic.pl/
blog/strategia-glupcze-8-krokow-dzieki-ktorym-dzialania-social-mediach-beda-skuteczne, [dostęp: 16.03.2020 r.].
¹� „SWOT to analiza wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego rozwiązania biznesowego. W niektórych wnioskach, jest określona
po prostu jako „analiza mocnych i słanych stron przedsięwzięcia”: https://planujbiznes.pl/analiza-swot/, [dostęp: 04.03.20202 r.]. Analiza
SWOT - Załącznik 1.
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Przed rozpoczęciem lub kontynuacją¹� naszych działań za pomocą mediów społecznościowych powinni‐
śmy zbadać otoczenie naszej organizacji, w tym przede wszystkim przeanalizować działania organizacji
o podobnym profilu. Należy pamiętać, że im więcej informacji zbierzemy na tym etapie tym zdecydowanie
łatwiej będzie nam zaplanować kolejne kroki.
2. Wyznaczenie celów działań w social mediach
Określenie przemyślanych i jasno wyznaczonych celów jakie chce osiągnąć organizacja to kolejny istotny
punkt dobrej strategii. Cele muszą być realne, konkretne, ograniczone w czasie i mierzalne, tylko w ten
sposób będzie można je zweryfikować. Dlatego już na początku warto ustalić w jaki sposób nasza organiza‐
cja będzie mierzyć postępy, poddawać je analizie oraz je porównywać. Do celów, które możemy sobie
wyznaczyć w działaniach w social mediach należą między innymi:
◦
◦
◦
◦

zwiększenie sprzedaży,
zwiększenie ilości wejść na stronę,
zdobycie określonej ilości leadów,
zwiększenie zaangażowania na fanpage’u.

W organizacjach pozarządowych może to być:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

kreowanie wizerunku organizacji w sieci,
informowanie,
edukowanie,
budowanie świadomości na dany temat,
promowanie działań,
budowanie zaangażowanej społeczności,
budowanie relacji z beneficjentami, wolontariuszami czy sponsorami.

3. Określenie grupy docelowej czyli kim są nasi odbiorcy
Grupa docelowa to grupa potencjalnych lub obecnych odbiorców, do których chcemy lub kierujemy nasze
komunikaty. Im dokładniej zostanie ona określona tym działania organizacji będą skuteczniejsze. Na pod‐
stawie tej analizy łatwiej będzie dobrać odpowiednie kanały komunikacji, sposób pisania komunikatu, w tym
także dostosowanie języka i treści.
Na tym etapie można stworzyć kilka person - fikcyjnych postaci, które będą posiadać określone cechy.
Nadanie im imion, wpisanie wieku, określ czym się interesują i czego mogą oczekiwać od naszej organizacji
pomoże nam w skutecznym formułowaniu komunikatu.
4. Ustalenie głównego komunikatu, czyli co chcemy przekazać naszym odbiorcom?
Gdy mamy już dane dotyczące naszej grupy docelowej, stworzyliśmy persony, określiliśmy tematy, które
mogą je w szczególny sposób zainteresować kolejnym krokiem będzie sformułowanie kilku głównych,
jasnych i zrozumiałych przekazów, które jako organizacja będziemy chcieli stosować w ramach naszych
działań.

¹� Jeśli nasz organizacja prowadziła jakiekolwiek działania w mediach to warto je przeanalizować, zarówno te, które się sprawdziły, jak i te,
które poniosły porażkę – oba przypadki to cenna lekcja.
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5. Dobieramy narzędzie do grupy docelowej
W zależności od wyznaczonego przez nas celu oraz określonej grupy docelowej jesteśmy w stanie określić,
które narzędzie a więc które z mediów społecznościowych będzie odpowiednie dla naszej organizacji i za
pomocą, którego z nich zrealizujemy nasz cel.
Zastanówmy się czy mamy możliwości prowadzenia skutecznych i ciekawych działań we wszystkich
kanałach social media. Jest to istotne pytanie ponieważ w takim przypadku nasze działania muszą być
spójne i podporządkowane ogólnej strategii komunikacji. Warto pamiętać, że nasza organizacja nie musi
być wszędzie i nie musi mieć konta na każdym serwisie społecznościowym.
6. Określ harmonogram i budżet
Systematyczność i dokładnie rozpisany harmonogram naszych działań w mediach społecznościowych jest
istotną zasadą komunikacji. Warto zastanowić się ile postów w ciągu tygodnia nasza organizacja jest w sta‐
nie publikować, jakie materiały będą nam potrzebne, ile osób będzie zaangażowanych w tworzenie komuni‐
kacji.
Tworzenie harmonogramu idzie w parze z określeniem budżetu na wydatki w mediach społecznościowych.
Przy planowaniu budżetu należy wziąć pod uwagę:
◦
◦
◦
◦
◦

czas jaki zajmuje nam stworzenie 1 wpisu,
koszty przygotowania profilu: grafiki, aplikacje, teksty,
koszty reklamowe,
zasoby – liczba osób, która jest potrzebna do obsługi poszczególnych kanałów (czy będą to osoby z fir‐
my, czy zatrudniona agencja),
koszty narzędzi do mierzenia efektów.

7. Realizuj, monitoruj i oceniaj
Oprócz planowania i tworzenia treści w mediach społecznościowych ważne jest sprawdzanie ich efektów.
W celu upewnienia się, czy nasze działania są skuteczne powinniśmy je monitorować i ciągle ulepszać. Do
skutecznego mierzenia naszych działań, musimy wiedzieć „co” dokładnie mierzyć i w jaki sposób. Pierwszy
wyznacznik, czyli „co” – wynika bezpośrednio z wyznaczonych przez nas celów, które muszą być mierzalne.
Dlatego jeśli w celach szczegółowych określiliśmy: „wzrost liczby fanów na Facebooku o 1000 w ciągu
miesiąca” – można to w łatwy sposób zmierzyć. Ważne będą również narzędzia pomiaru. Ich wybór również
będzie uzależniony od celów, jakie obraliśmy sobie na początku tworzenia strategii. Do wyboru mamy m.in.
Google Analytics, Napoleon Cat, Sotrender czy Facebook Insights.
Dobrze zbudowana i przemyślana strategia komunikacyjna to drogowskaz do skutecznego działania w mediach
społecznościowych. Powinna ona być racjonalna i możliwa do wdrożenia. Ma zawierać analizę dotychczaso‐
wych działania i analizę otoczenia, powinna mieć jasno wyznaczone cele i mieć dobrze scharakteryzowaną
grupę docelową. Najlepiej już w trakcie przygotowania strategii sformułować przekaż do odbiorcy i zaplanować
harmonogram działań. Należy pamiętać o monitoringu i ulepszaniu działań.
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Facebook¹�
Niekwestionowanym liderem w popularności i liczbie użytkowników jest Facebook. Portal posiada ponad 2,2
miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. Ponad sześć milionów przedsiębiorstw aktywnie promuje
swoją działalność w największym na świecie serwisie społecznościowym, a aż 65 milionów ma w nim założone
strony - wynika z najnowszego raport portalu o marketingu Interaktywnie.com pt: „Media społecznościowe
2019”¹�.
Facebook został założony w 2004 roku przez Marka Zuckerberga i pierwotnie miał służyć do interakcji i kontak‐
tów studentów Uniwersytetu Harvard. Jednak spore zainteresowanie działaniem serwisu sprawiło, że jego
twórca rozszerzył działalność Facebooka na inne uczelnie – w ciągu pół roku serwis obejmował swoim zasię‐
giem już 30 uczelni. Stopniowo do Facebooka zaczęli dołączać wszyscy, którzy mieli do tego ochotę. Oprócz
profili indywidualnych na serwisie społecznościowym profile mają także firmy. „Jak wynika z raportu Deloitte dla
Facebook Inc. 1, w 2011 roku, dzięki działalności Facebooka i firm z nim powiązanych, 27 państw należących do
UE oraz Szwajcaria zarobiły 15,3 miliardów euro. Pokazuje to siłę serwisu i jego komunikacyjny potencjał
biznesowy”²�.
„Facebook pomaga Ci kontaktować się z innymi osobami i udostępniać im różne informacje i treści” – to infor‐
macja jaką można znaleźć na głównej stronie serwisu. Zdanie to wskazuje na bezpośrednią funkcję Facebooka.
Obok podstawowej funkcji jaką jest utrzymywanie kontaktu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, za pomocą
serwisu możemy także:
•
•
•
•
•

zawierać nowe znajomości,
zdobywać informację dotyczące bezpośrednio naszych znajomych,
ogłaszać wydarzenia,
dostarczać rozrywki, np. poprzez gry i aplikacje,
zdobywać wiedzę – samodzielnie oraz poprzez interakcję z innymi użytkownikami.

Wielość możliwości jakie dostarcza nam Facebook zrodziło pomysł na zakładanie nie tylko kont indywidualnych
ale także firmowych. Portal ten dostarcza firmom a przede wszystkim interesującym nas tu organizacjom
pozarządowym wielu możliwości w dziedzinie promowania swoich działań, a tym samym rozpoznawalności
organizacji. Tworzenia społeczności i skupiania jej wokół wyznawanych przez organizację idei i wartości.

¹� Ta część artykułu tworzona jest na podstawie następujących publikacji: Jenczek, Nie zostawaj w tyle! Jak wykorzystywać media społeczno‐
ściowe do promocji i komunikacji działań NGO, Warszawa 2017, s. 23-61; J. Prószyński, Tajemnice Edge Ranka – jak publikować na Facebooku?,
https://pijarukoksu.pl/tajemnice-edgeranka-publikowac-facebooku.html, [dostęp: 16.03.20202 r.]. Ponadto w tej części zostały wykorzystane
informacje ze szkolenia przeprowadzonego przez K. Król, „Trening z zakresu sposobów funkcjonowania oraz wykorzystywania mediów
społecznościowych jako instrumentu rozwoju wolontariatu oraz form komunikacji obywatelskiej” w ramach projektu pt. Rozwój SWM-Młodzi
Światu. Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 20182030.
¹� Dane pochodzą z portalu: https://businessinsider.com.pl/media/marketing/ile-ludzi-korzysta-z-facebooka-raport-media-spolecznoscio‐
we-2019/1rktw5f, [dostęp: 14.03.2020 r.].
²� A. Dec, Media społecznościowe jako nowoczesna forma komunikacji firmy z otoczeniem. Zastosowanie Facebooka w centrum rozrywki –
studium przypadku, s. 83, https://bit.ly/3dOt1K5 [dostęp: 23.03.2020 r.].
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Publiczny profil organizacji – fanpage
Tworzenie publicznego profilu organizacji to nic innego jak próba odpowiedzi na pytanie jak powinien wyglądać
fanpage? Pierwszym krokiem do stworzenia profilu jest wybór kategorii, do której najbardziej zbliżona jest
działalność naszej organizacji. Dostępnych jest 6 kategorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lokalna firma lub miejsce.
Firma, organizacja lub inwestycja.
Marka lub produkt.
Artysta, zespół lub osoba publiczna.
Rozrywka.
Strona inicjatywy lub społeczności.

Każda z kategorii daje nam nieco inne możliwości.
Profil na Facebooku jest swego rodzaju wizytówką dla organizacji i miejscem interakcji z odbiorcami. Na to jak
nasza organizacja będzie postrzegana ma wpływ kilka elementów:
•

Nazwa – jest stale widoczna na profilu organizacji. Najlepiej, gdy jest ona krótka. Przy tworzeniu profilu nie
musimy używać słów: „Fundacja” czy też „Stowarzyszenie”. Możemy także użyć rozpoznawalnego już skró‐
tu naszej organizacji, np. zamiast Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na Facebooku widnieje skrót WOŚP.
W tym punkcie ważne jest zachowanie spójności z nazwą organizacji jaka pojawia się na innych portalach
społecznościowych czy też stronie internetowej.

•

Zdjęcie profilowe – na fanpagu jest ono elementem stałym i znakiem rozpoznawczym organizacji. Najczę‐
ściej w miejscu przeznaczonym na zdjęcie profilowe organizacje umieszczają swoje logo. Zdjęcie profilowe
jest częścią identyfikacji wizualnej organizacji. Przy umieszczeniu zdjęcia profilowego warto zwrócić uwagę
na to, czy nasze zdjęcie wyświetla się bezpośrednio na profilu oraz czy wyświetla się w takich miejscach jak
komentarze czy wiadomości.

•

Zdjęcie w tle – jest zmiennym elementem profilu organizacji, dzięki temu daje możliwość interakcji a przede
wszystkim informacji swoich odbiorców. Zdjęcie w tle powinno współgrać ze zdjęciem profilowym i zazwy‐
czaj ma na celu:
◦
◦
◦
◦
◦

zaprezentowanie misji organizacji,
zachęcenie do udziału w akcji organizowanej przez organizacje,
poinformowanie o nadchodzących wydarzeniach,
w organizacjach pozarządowych może przybrać formę informacji o możliwości przekazania 1%,
pochwalenie się swoimi osiągnięciami i podziękowanie odbiorcom.
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•

„Informacje o stronie” – ta kategoria jest istotna dla osób zainteresowanych organizacją, w tym także me‐
diów i dziennikarzy. W tej rubryce należy uzupełnić:
◦
◦
◦
◦
◦

dane kontaktowe,
misja,
opis organizacji,
informacje o stronie,
najważniejsze wydarzenia w historii Twojej organizacji.

Warto mieć na uwadze, że odpowiednio skonstruowana informacja jest połową sukcesu.
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Tworzenie treści (contentu) na Facebooku
Zanim zabierzemy się za tworzenie różnego rodzaju wpisów powinniśmy zapoznać się z algorytmem Facebo‐
oka. Dodawane przez nas treści są filtrowane przez algorytm Edge Rank. Zapoznajmy się z anatomią tego
algorytmu.

Algorytm składa się z trzech głównych zmiennych:
1. Affinity (Koalicja) – wskaźnik, który opisuje naszą relację z podmiotem publikującym, w tym przypadku
z organizacją. Jeśli będziemy reagować na posty danej organizacji – poprzez lajki, komentarze, udostępnia‐
nie postów – szanse na to, że zobaczymy każdy publikowany post będą wysokie. Jeżeli nie byliśmy
aktywnymi fanami to sytuacja będzie odwrotna. Można jednak odświeżyć sobie relację z danym fanpagem.
Wystarczy, że wejdziemy na oś czasu interesującej nas organizacji i lajkujemy kilka postów naraz. Algorytm
zlicza, to że weszliśmy na profil organizacji i że weszliśmy w interakcję.
2. Weight (Waga Postu) – każdy post publikowany na Facebooku ma swoją wagę (wartość). Im „cięży” wpis
tym atrakcyjniejszy. Jakie rodzaje postów są dla algorytmu najbardziej cenione?
◦

transmisja na żywo a więc nagranie z poziomu Facebooka jakiegoś wydarzenia,

◦

zdjęcia i film natywny czyli taki, który publikujemy bezpośrednio na Facebooku,

◦

linki, w ich przypadku dla algorytmu ma znaczenie to do jakiej strony linkujemy i czy jest to strona, która
ma dużo interakcji społecznościowych,

◦

filmy zewnętrzne (YouTube, Vimeo) – to też rodzaj linków, ale z racji, że Facebook stara się promować
swoje natywne filmy, to filmy zewnętrzne osiągają o wiele niższy zasięg,

◦

posty tekstowe – największy zasięg organiczny (bezpłatny), ale potencjalnie najmniejsze zaangażowanie.
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Do wagi publikacji wliczają się również aktywności pod postem, a te są uszeregowane następująco:
◦
◦
◦
◦

udostępnienie – generuje dodatkowy zasięg,
komentarz,
polubienie postu,
klik w post – tu może być zarówno przejście po linku do serwisu, by odczytać cały artykuł, jak i otworze‐
nie zdjęcia.

3. Time Decay (Odstęp Czasu) – ta składowa opisuje zarówno jak dawno miała miejsce nasza ostatnia
interakcja ze stroną, jak i czas od opublikowania postu. Jeśli nasza komunikacja będzie aktywna i regularna
to zasięgi będą wzrastać.
Na to jak działa algorytm mają też wpływ inne elementy. Są to między innymi:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

systematyczność – minimum 2 posty tygodniowo (optymalnie 3-4 w tygodniu),
dobór różnych formatów (naprzemiennie) – raz publikuj grafikę, raz film a innym razem wpis,
unikalna treść ma priorytet – najlepiej tworzyć posty samodzielnie, podobnie jest w przypadku grafiki
i filmów,
w przypadku publikacji linku prowadzącego do strony internetowej lub udostępniania wpisów z innych
profili należy stworzyć swój własny, unikalny opis,
pora publikacji postu,
bieżąca analiza statystyki zasięgu i interaktywności.

Facebook oferuje swoim użytkownikom różne rodzaje wpisów. Jak już wspomniano wcześniej wybrany przez
organizację rodzaj wpisu cechuje się różną wagą. Do wyboru mamy tekst, grafiki, obrazy, materiały filmowe, gify,
możliwość zamieszczania linków od zewnętrznych źródeł itd. Zanim jednak wybierzemy to, co dla nas
najodpowiedniejsze powinniśmy się zastanowić nad treścią jak będzie towarzyszyć naszym wpisom. Teksty
przeznaczone dla Facebooka są specyficzne. Powinny cechować się atrakcyjną formą, mają na celu przykuć
i zatrzymać uwagę odbiorców. Zatem copywriting na Facebooku jest:
•
•
•
•
•
•

prosty – zrozumiały dla wszystkich odbiorców,
atrakcyjny,
zwięzły – czas użytkowników jest niezwykle cenny,
ciekawy – wpisy muszą wzbudzić realne zainteresowanie,
bezpośredni – kierujemy treść wprost do odbiorców,
oryginalny – wyrabiający charakterystyczny styl firmy.

Czego unikamy?
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•

nadmiaru informacji – fanpage nie jest miejscem, by przesadnie popisywać się wiedzą. Większość użyt‐
kowników po prostu zignoruje wpis, co negatywnie rzutuje na aktywność i zasięg organiczny,

•

struktury SEO – z oczywistych względów nie jest potrzebna. Nie musimy pamiętać o wykorzystaniu fraz
kluczowych, dzięki czemu oszczędzamy czas i wzmacniamy naturalność tekstu,

•

przeciętności – korzystamy z każdej okazji, by wyróżnić treść wśród konkurencji. W tym przypadku bardzo

SPRZYMIERZENIEC, CZY PRZECIWNIK? ZASTOSOWANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

ważną rolę odgrywa zdjęcie, ale treść również ma wpływ na to, czy użytkownik wzbudzi w sobie zaintereso‐
wanie²¹.
Można przedstawić jeszcze kilka innych wskazówek, które przydarzą się w celu uatrakcyjnienia naszych postów:
•

konkret: tango zamiast tańca, topola zamiast drzewa,

•

piszemy tak, jak mówimy np. „nie nabywam” tylko „kupuję”,

•

piszemy w stronie czynnej a nie biernej np.
NIE

Jej samochód został ukradziony przez Zbigniewa

TAK

Zbigniew ukradł jej samochód,

•

nie tłumaczymy rzeczy oczywistych, np. młoda 15-letnia dziewczyna (jak 15-letnia, to wiadomo, że młoda),

•

wybór tematu. Przed rozpoczęciem pisania warto zadać sobie pytanie, czy sami chcielibyśmy taki post
przeczytać,

•

inspiracje, warto podglądać lepszych!

•

zapisuj pomysły,

•

pisz tak krótko, jak to tylko możliwe. Jedna myśl = jeden post,

•

oprócz uporządkowania treści posta, kluczową rolę odgrywa też organizacja jego formy: krótkie akapity, wy‐
punktowania, nagłówki, zdjęcia, wykorzystanie symboli²².

Na zakończenie warto jeszcze dodać, że Facebook oferuje oficjalny kanał „Nonprofits on Facebook”, z którego
organizacje mogą pozyskać wiedzę dotyczącą efektywnego wykorzystania Facebooka w celach statutowych²³.
Facebook ma także kilka funkcji przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Należą do nich:
•

call to action, czyli „Przekaż datek”,

•

tworzenie zbiórek pieniężnych,

•

Facebook Workplace, czyli miejsce integracji, informowania i angażowania do działania większej grupy np.
wolontariuszy zaangażowanych w działalność organizacji.

Z punktu widzenia organizacji Facebook to znaczące narzędzie do kreowania i promocji wizerunku. Pozwala ono
skutecznie komunikować się z grupą odbiorców, przekazywać informację na temat swoich działań a także
zachęcać do aktywnego udziału w akcje i wydarzenia organizacji.

²¹ Jak wygląda copywriting na Facebooku?, https://contentwriter.pl/copywriting-na-facebooku/, [dostęp: 12.03.2020 r.].
²² Materiał pochodzi ze szkolenia przeprowadzonego przez A. Piwowarczyk w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym – Młodzi Światu w dniu
28-29.10.2017 r.
²³ Nonprofits on Facebook, https://nonprofits.fb.com/, [dostęp: 20.03.20202 r.].
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Instagram²�
Instagram jest najszybciej rozwijającym się i najbardziej angażującym swoich użytkowników kanałem społecz‐
nościowym. Od 2010 roku zmienia nasze patrzenie na fotografię. Wyróżnia go nie tylko szybki i dynamiczny
wzrost oraz ciągłe poszerzanie funkcjonalności ale przede wszystkim utrzymywanie się na topie. Korzysta
z niego już ponad miliard użytkowników, głównie młodych i angażuje on bardziej niż Facebook. Podobnie jak
Facebook należy do firmy Zuckerberga.
Zanim założymy konto warto – tak jak w przypadku profilu na Facebooku – zadać sobie kilka pytań oraz ustalić
zarówno główny cel, jak i pomniejsze cele szczegółowe. Po pierwsze jaki jest cel Twojej obecności naszej
organizacji na Instagramie? Czy znajduje się tutaj nasz grupa docelowa? Jaki mamy pomysł na prowadzenie
profilu naszej organizacji? Jakie treści będziemy zamieszczać?
Gdy spojrzymy na Instagram z perspektywy organizacji to do głównych jego zalet można zaliczyć:
•

łatwość i bezpośredniość wchodzenia w interakcję z innymi użytkownikami,

•

możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców, zwłaszcza do tych osób, które nie korzystają np. z Facebo‐
oka,

•

nie wymaga dużego zaangażowania czasowego,

•

jest źródłem inspiracji.

²� Ta część artykułu tworzona jest na podstawie następujących publikacji: Jenczek, Nie zostawaj w tyle! Jak wykorzystywać media społeczno‐
ściowe do promocji i komunikacji działań NGO, Warszawa 2017, s. 23-61; J. Prószyński, Tajemnice Edge Ranka – jak publikować na Facebooku?,
https://pijarukoksu.pl/tajemnice-edgeranka-publikowac-facebooku.html, [dostęp: 16.03.20202 r.]. Ponadto w tej części zostały wykorzystane
informacje ze szkolenia przeprowadzonego przez K. Król, Trening z zakresu sposobów funkcjonowania oraz wykorzystywania mediów społecz‐
nościowych jako instrumentu rozwoju wolontariatu oraz form komunikacji obywatelskiej w ramach projektu pt. Rozwój SWM-Młodzi Światu.
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;
materiał został także opracowany na podstawie szkolenia przeprowadzonego przez A. Piwowarczyk w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym
– Młodzi Światu w dniu 28-29.10.2017 r.
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Co warto wiedzieć?
Zanim przejdziemy do założenia konta na Instagramie warto zapoznać się z podstawowymi informacjami
i funkcjami jakie posiada to narzędzie.
Na Instagramie mamy 3 rodzaje kont: prywatne, publiczne i biznesowe. Czym one różnią się od siebie?
•

konto prywatne – posty będą widoczne dla zatwierdzonych osób obserwujących. Inne osoby zobaczą kłód‐
kę. Jeśli ktoś zechce nas obserwować będzie musiał wysłać prośbę – my możemy tą prośbę zatwierdzić
bądź odrzucić.

•

konto publiczne – nasze posty są widoczne i każda osoba może nas obserwować. W tym przypadku nie
jest wymagana akceptacja.

•

konto biznesowe – daje nam dostęp do statystyk, pojawia się przycisk kontaktowy (możesz podać mail,
telefon, adres). Jest także możliwość promocji postów z poziomu Instagrama. Konto biznesowe daje także
możliwość korzystania z funkcji Sklepu na Instagramie.

Co możesz zrobić na Instagramie? Kilka ważnych funkcji:
•

filtry – możesz korzystać z filtrów Instagrama. Dzięki nim upiększysz swoje zdjęcie/film. Najlepiej zdecydo‐
wać się na jeden filtr i stosować go konsekwentnie,

•

edycja – posty przed zamieszczeniem możesz edytować. Do wyboru masz sporo opcji, np. możesz dopa‐
sować m.in. jasność, kontrast, strukturę, nasycenie kolorów, cienie, wyostrzenie,

•

lokalizacja – w poście oznaczysz swoją lokalizację,

•

oznaczanie profili – osoby możesz oznaczyć w poście, ale także w komentarzu, opisie czy w funkcji Insta‐
gram Stories. Możesz oznaczać znajomych, ale i marki,

•

wiadomości prywatne – oprócz rozmów i aktywności pod postami, możesz także kontaktować się za po‐
mocą wiadomości (direct message). W wiadomości możesz wysłać zarówno tekst, jak i zdjęcie, film, inny
profil a nawet hashtag. Wiadomość możesz wysłać do jednej osoby lub utworzyć grupę (maksymalnie do
15 osób).

Jakie treści możemy zamieszczać?
•

zdjęcie – można zrobić je z poziomu aplikacji lub wybrać je z galerii telefonu. Na Instagramie dobrze wyglą‐
da zdjęcie w kwadracie (rekomendowany rozmiar to 1080 x 1080 px, dobrze wygląda także 800 x 800 px),
możesz także zamieścić zdjęcie prostokątne,

•

film – tak, jak w przypadku zdjęcia można dodać filtry, można go przyciąć i dodać okładkę. Film można na‐
grać z poziomu aplikacji lub wgrać z telefonu,

•

galeria zdjęć – można umieścić więcej treści w jednym poście za sprawą funkcji galerii zdjęć. Post w formie
albumu posiada dodatkową ikonę na zdjęciu. Po wybraniu takiego posta, wystarczy przesunąć w bok, by
zobaczyć więcej. W albumie umieścić można do 10 zdjęć lub filmów. Każde z nich można edytować i wy‐
brać filtry.
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•

Instagram Stories²� – inaczej relacje – to zdjęcia lub filmy, które są widoczne na profilu przez 24 godziny,
potem znikają. Można je utworzyć z poziomu aplikacji (można to zrobić na trzy sposoby: w aktualnościach
wybierz „+” przy „Twoje zdarzenie”, kliknij ikonę aparatu lub przesuń ekran w prawo). Do relacji można dodać
tekst, narysować coś, użyć kolorów. Stworzoną relację można zapisać na telefonie, usunąć, przesłać. Widzą
ją osoby, które nas obserwują, a także odwiedzający nasz profil. Swoje Insta story możemy udostępnić jako
post. Relacje to treści publikowane „tu i teraz” – pokaż swoją organizację, to czym się zajmujesz, zamiesz‐
czaj krótkie instrukcje, daj się poznać. Buduj relacje z odbiorcami.

•

Video live – transmisja może trwać maksymalnie do 60 minut, po jej zakończeniu zniknie z naszego profilu.
W trakcie video live będzie można komentować, wysyłać emoticony czy serduszka. Osoby, które nas obser‐
wują dostaną powiadomienie. Live video będzie widoczne w miejscu, gdzie znajdują się relacje z dodatko‐
wym napisem „Live”. Najlepsze transmisje będą mogły znaleźć się w zakładce „Eksploruj” w sekcji „Top
video”.

•

aplikacja IGTV – możemy założyć swój kanał w aplikacji instagramowej i umieszczać dłuższe video (od 15
sekund do 10 minut).

Znamy już funkcję i możliwości jakie daje nam Instagram. Jako organizacja możemy zamieszczać relacje
z wydarzeń organizowanych przez naszą organizację, pokazywać jak wygląda codzienne funkcjonowanie naszej
organizacji np. poprzez pokazanie pracy wolontariuszy którzy pracują w biurze lub biorą udział w przygotowa‐
niach do akcji, kampanii czy wydarzeń. Zanim jednak weźmiemy się do pracy dowiedzmy się jak powinien
wyglądać profil idealny.

Jak zbudować swój profil?
Budowa profilu na Instagramie jest przejrzysta. Konto można założyć na dwa sposoby:
•

komputer – wystarczy, że wejdziemy na stronę www.instagram.com i uzupełnimy dane,

•

telefon – pobierz bezpłatną aplikację: App Store dla systemu Android ze sklepu Google Play lub dla syste‐
mu Windows Phone ze sklepu Windows Phone Store.

Na profilu znajdziemy informacje o ilości postów, ilość obserwujących, a także liczbę obserwowanych przez
nas kont. Pod zdjęciem znajduje się opis, tzw. bio. To w nim zamieszczamy link kierujący poza Instagram. Na
profilu pojawi się także wiele ikon. Każda z nich służy do czego innego:
•

domek – tu znajdziemy aktualności:
◦
◦
◦
◦
◦

ikonkę aparatu do zrobienia zdjęcia,
Instagram Stories osób, które obserwujemy,
zdjęcia osób, które obserwujemy,
reklamy (z napisem sponsorowane),
propozycje innych kont,

²� Więcej na temat Instagram Stories można znaleźć na blogu: M. Bek, Profil na Instagramie – krok po kroku, http://www.magdabek.pl/profil-nainstagramie-krok-po-kroku/, [dostęp: 27.03.2020 r.].
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•

lupa – zakładka eksploruj – znajdziemy w niej
propozycje zdjęć, filmów, relacji, które Insta‐
gram dobiera na podstawie naszych zaintereso‐
wań. U góry znajdziemy wyszukiwarkę: ogólną,
według profili, # i lokalizacji,

•

plus (wcześniej aparat): tutaj zrobimy zdjęcie/
film lub wybierzemy je z galerii. Możemy doko‐
nać edycji, dodać filtry itd. Z tej pozycji zamiesz‐
czamy post na Instagramie,

•

serduszko – znajdziemy tu dwie zakładki: „Ob‐
serwowanie”, w której zobaczymy aktywność
osób, które obserwujemy oraz „Ty”, gdzie zoba‐
czymy aktywności na naszym profilu,

•

ludzik – przechodzimy do naszego profilu.

Jak powinien wyglądać profil idealny? Prześledźmy
działania krok po kroku.
Krok 1: Uzupełnij informacje na profilu
•

zdjęcie profilowe czyli avatar naszej organiza‐
cji. Zdjęcie profilowe jest wizytówka na Insta‐
gramie i powinno być spójne z identyfikacją
wizualną organizacji. Ze względu na brak możli‐
wości podglądu tej grafiki powinna być ona cha‐
rakterystycznym obrazem, z którym kojarzą
naszą organizację.

•

nazwa profilu, nazwa w opisie – zazwyczaj gdy
organizacja zakłada profil na Instagramie, ma
już konta na innych portalach. Warto zadbać
o to, aby ich nazwy były spójne. Ułatwi to odbior‐
com wyszukiwanie profilu organizacji, a także
zapamiętanie nazwy. Jeśli nazwa organizacji
sama w sobie jest już długa, unikaj wprowadza‐
nia do nazwy słów: stowarzyszenie, organiza‐
cja, fundacja itp.

•

opis (tzw. bio) – jest kluczowym miejscem,
w którym odbiorca uzyskuje podstawowe infor‐
macje o naszej organizacji. Opis powinien być
krótki, powinien prezentować cele, działania czy
misję organizacji. Do ożywienia opisu można
wykorzystać symbole czy tematyczne hasztagi.
Mamy do wykorzystania 150 znaków.
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•

link – sekcja „adres witryny” będzie widoczny w opisie. To jedyny klikalny link na Instagramie, który przenie‐
sie nas na zewnątrz. Można go zmieniać dowolną ilość razy i umieszczać w nim to, co istotne, np. link do
artykułu blogowego, zapisu na newsletter, stronę www, promocji konkretnej akcji czy wydarzenia. Aby link
był krótszy i wyglądał lepiej, można użyć narzędzia bit.ly.

•

kilka postów na początek, tak by nasz profil nie świecił pustkami. Ważne jest, aby nasze zdjęcia, grafiki były
spójne ze sobą. Warto nadać charakterystyczny styl profilowi naszej organizacji.

Krok 2: Przejdź do ustawień
Warto od początku zadbać o ustawienia na profilu naszej organizacji. Co możemy ustawić?
•

połączenie z innymi profilami w mediach społecznościowych – możemy powiązać swój profil np. z Face‐
bookiem czy Twitterem. Będziemy mogli w ten sposób zamieszczać posty z Instagrama w innych miej‐
scach. Ścieżka, jaką musimy przebyć: Ustawienia – Powiązane konta.

•

powiadomienia push – możemy ustalić o jakich aktywnościach Instagram ma wysyłać nam powiadomie‐
nia.

•

propozycje obserwowanych kont – ta opcja dla odmiany jest dostępna tylko z poziomu komputera. Gdy ją
zaznaczymy Instagram będzie informował nas o propozycjach kont do obserwowania. Nasz profil również
będzie polecany innym użytkownikom. Gdy wyłączymy tę opcję – konto naszej organizacji nie będzie poka‐
zywać się w propozycjach do obserwowania.

•

filtr komentarzy – możemy wprowadzić słowa obraźliwe, takie, których nie chcemy widzieć na swoim pro‐
filu. Ścieżka: Ustawienia- Komentarze.

Krok 3: Poinformuj o swoim profilu na Instagramie
Skoro już mamy konto i wszystko jest gotowe – czas na małą promocję stworzonego przez nas profilu. Musimy
o nim poinformować. W jaki sposób?
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•

obserwowanie znajomych – możemy zacząć od obserwowania znajomych oraz profili innych organizacji.
W Ustawieniach dodatkowo znajdziemy także opcję „Obserwuj użytkowników” oraz „Zaproś znajomych”.

•

poinformuj na innych profilach w mediach społecznościowych – poinformujmy, że nasza organizacja ma
już konto na Instragramie. Jeśli mamy już swoją społeczność np. jeśli prowadzimy fanpage na Facebooku
– wykorzystajmy to.

•

informacja na stronie www/blogu – dodajmy linki do Instagrama na naszej stronie. Mamy kilka miejsc do
wyboru: górne menu, dolne menu, prawa kolumna – można wykorzystać wtyczki. Możemy także zamiesz‐
czać taką informację we wpisach blogowych.

•

informacja w newsletterze – jeśli prowadzimy i wysyłamy newsletter także warto dodać wtyczkę, która bez‐
pośrednio przeniesie zainteresowanych do naszego profilu na Instagramie.

•

informacja w stopce maila.
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Na Instagramie, podobnie jak na Facebooku należy działać według opracowanej strategii. Warto pomyśleć
o harmonogramie treści i planowaniu. Instagram może być dla naszej organizacji kolejnym kanałem dotarcia do
obecnych i nowych odbiorców. Dlatego prezentowane przez nas treści powinny być wartościowe, odpowiadać
na zapytania i potrzeby, ale także angażować i skłaniać do rozmowy. Istotną częścią mediów społecznościo‐
wych jest interakcja czyli inaczej mówiąc nasza aktywność w social mediach. Naszym zadaniem jako organiza‐
cji powinno być zbudowanie społeczności tak by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, nie zapominając
przy tym o podtrzymywaniu relacji. Nasz aorganizacja także jest częścią tej Instagramowej społeczności
dlatego warto obserwować inne profile, komentować, rozmawiać, zadawać pytania, oznaczać inne profile,
a także podziękować tym, którzy oznaczyli nas.
Instagram to serwis, w którym dominuje content wizualny, dlatego ważne jest by zadbać o to by profil wyglądał
dobrze i tym samym zachęcał do obserwowania. Należy sprawić by profil naszej organizacji był spójny, by
trzymać się określonego stylu. Powinniśmy postarać się o takie zdjęcia czy grafiki, które są ciekawe, dobrze
wykonane i przyciągają oko. W tym temacie trzeba być konsekwentnym.

Zakończenie
Media społecznościowe, a zwłaszcza portale społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram mogą być
efektywnym narzędziem dla organizacji pozarządowych, pozwalającym na pobudzanie do działania i budowanie
zaangażowania odbiorców. Różnorodność tych narzędzi, zarówno pod względem formy, jak i celów pozwala na
dotarcie do dużej liczby odbiorców oraz pozwala na zawiązanie relacji. Wśród odbiorców mogą być potencjalni
wolontariusze, darczyńcy czy osoby wyznające podobne wartości jakimi kieruje się organizacja.
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania, czym są media społecznościowe i jaki mają wpływ na działalność
organizacji pozarządowych? Ponadto umieszczono w niej kilka porad dotyczących strategii komunikacyjnej
i kilka praktycznych wskazówek jak działać by social media nie służyły tylko do przekazywania informacji ale
stały się także narzędziem wspierającym budowanie zaangażowania uczestników. Scharakteryzowano i przed‐
stawiono kilka zasad, które są istotne, gdy chodzi o prowadzenie Facebooka czy Instagrama. To bowiem od
organizacji zależy jak będzie prowadzić swoje konto. Organizacja ma wpływ na zamieszczane treści, a także na
wygląd profilu. Ma wpływ na to, jak zbuduje swoje relacje z odbiorcami. Ma wpływ na to, jak wykorzysta
możliwości i potencjał jakie dają jej social media.
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Wstęp
Witaj w przewodniku po projektach rozwojowych dla wolontariuszy! Jeżeli przygotowujesz się do wyjazdu na
misje i chcesz pozyskać na jego realizację finansowanie ze środków konkursu Wolontariat Polska Pomoc, to
dobrze trafiłeś (lub trafiłaś
). Dla uproszczenia w lekturze, będę się zwracać do Ciebie jako „wolontariusza”.
Celem niniejszego przewodnika jest wsparcie Ciebie w utworzeniu jak najlepszego projektu, który przyczyni się
do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce, jak i w kraju, do którego wyjedziesz realizować
swoją „misję”. Krok po kroku przejdziemy razem od określenia potrzeb odbiorców Twoich działań, do stworzenia
wniosku projektowego, który umożliwi Ci uzyskanie dotacji i realizację zaplanowanych działań.
Przewodnik ma formę workbooka z zadaniami do wykonania i jest skonstruowany tak, byśmy razem, etapami,
pisali wniosek projektowy. Oczywiście jeśli chcesz, możesz przeczytać go od razu od deski do deski, ale lepiej
korzystać z niego rozdziałami, odpowiadającymi poszczególnym częściom wniosku, nad którymi w danym
momencie pracujesz.
Podstawę podręcznika stanowi wiedza kilkudziesięciu pracowników i wolontariuszy Salezjańskiego Wolontaria‐
tu Misyjnego – Młodzi Światu (SWM), którzy przez ostatnie kilkanaście lat realizowali projekty w ramach progra‐
mu Polska Pomoc. Zbiór ten stanowi zasoby know-how, które dzięki dotacji Narodowego Instytutu Wolności
mają szansę zostać opracowane i włączone do strategicznych materiałów organizacji.

Jak pracować z przewodnikiem
strzałki oznaczają wskazówki, które powinieneś wziąć pod uwagę przy pisaniu wniosku
to punkty check-listy, które mają Ci pomóc nie pominąć żadnego elementu, odhaczaj tu
w tak oznaczonym miejscu weź do ręki długopis i pracuj według wskazówek

na żółtym tle znajdziesz wzorcowo napisane przykłady poszczególnych elementów wniosku

w czerwonej ramce znajdują się informacje, które wskazują na najważniejsze punkty wniosku podlega‐
jące ocenie grantodawcy, zwróć na nie szczególną uwagę (!)

w czarnej ramce znajdują się inne uwagi
podkreślone elementy są odnośnikami do miejsc, gdzie zagadnienie jest szerzej opisane lub jest to przekierowa‐
nie do zewnętrznych witryn i stron www
Pamiętaj, że praca nad projektem wymaga czasu… Zaplanuj go.
No to do dzieła!
Powodzenia

WSTĘP
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•

Wolontariat Polska Pomoc (WPP) – program Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, który umożliwia finan‐
sowanie zagranicznych projektów wolontariackich w krajach rozwijających się.

•

Polska Pomoc Rozwojowa (PPR) – konkurs grantowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, umożliwiający
finansowanie dużych projektów rozwojowych (minimalny budżet w konkursie na rok 2020 wynosił 200-350
000 zł – w zależności od kraju) w krajach rozwijających się.

•

Kraje rozwijające się (tu także: kraje misyjne) – termin określający kraje o niskim poziomie dóbr material‐
nych (nie istnieje ogólnie przyjęta definicja)¹.

•

Grantodawca – instytucja finansująca projekt, do której aplikujemy o dotację (przyznanie grantu); zazwyczaj
jest to instytucja publiczna (rządowa, samorządowa itp.).

•

Donator – osoba lub instytucja, która przekazuje środki na cele społeczne; może to być zarówno grantodaw‐
ca, jak i darczyńca/ofiarodawca czy sponsor (każdy grantodawca jest donatorem, ale nie każdy donator jest
grantodawcą).

•

Oferent/Wnioskodawca/Organizacja wysyłająca – podmiot składający ofertę w konkursie grantowym od‐
powiedzialny za realizację projektu i przygotowanie wolontariusza do wyjazdu.

•

Partner lokalny/Organizacja przyjmująca – partner w kraju przyjmującym (misyjnym), we współpracy
z którym wolontariusz realizuje zadania w projekcie.

•

Działania miękkie – odnoszą się do pracy z zasobami ludzkimi obejmującymi m.in. edukację, integrację
społeczną, wsparcie rynku pracy itp.

•

Działania twarde – odnoszą się do działań takich jak budowa i modernizacja infrastruktury, wyposażenie,
odnawialne źródła energii itp.

•

Dokumentacja konkursowa – zestaw dokumentów związanych z konkursem grantowym, w których granto‐
dawca przedstawia warunki ubiegania się o dotację, sposób rozliczania itp.

•

Komisja oceniająca – komisja powołana przez grantodawcę w celu zaopiniowania ofert o dotację złożo‐
nych w konkursie grantowym.
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Skróty nazw instytucji:
•

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

•

SWM lub SWM – Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Standardy projektów rozwojowych
Dobry projekt rozwojowy powinien być opracowany zgodnie ze standardami efektywnego rozwoju międzynaro‐
dowego. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami w tym zakresie, opracowanymi na podstawie materiałów
Kanadyjskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (CIDA) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, jak
również działań własnych Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego:
•

Projekt musi mieć charakter rozwojowy, czyli taki którego celem jest zniwelowanie różnic w poziomie roz‐
woju na świecie, poprzez podniesienie jakości życia społecznego, politycznego i gospodarczego w krajach
słabiej rozwiniętych, a w perspektywie wieloletniej – redukcję i całkowitą eliminację ubóstwa na świecie.

•

Projekt powinien być opracowany w odpowiedzi na autentyczne potrzeby kraju-odbiorcy, co, jak pokazuje
doświadczenie, jest kluczową sprawą dla powodzenia projektu. We wniosku należy jednoznacznie wykazać
fakt zaistnienia poczucia własności lokalnej projektu, gdyż w dłuższej perspektywie, może to być istotnym
czynnikiem wpływającym na trwałość projektu.iii

•

Twoja praca powinna przynieść trwałe efekty, które pozostaną po zakończeniu projektu. Odpowiadasz bo‐
wiem nie tylko na doraźne potrzeby miejscowej społeczności. Twoim zadaniem jest również dzielenie się
swoim doświadczeniem i umiejętnościami z lokalnymi partnerami tak, aby po Twoim wyjeździe potrafili ra‐
dzić sobie z własnymi problemami.iv

•

Nie pomoc, a współpraca. W ciągu ostatnich lat zmieniło się bardzo wiele w podejściu do globalnych pro‐
blemów rozwojowych. Najbardziej znamienną zmianą było przeformułowanie koncepcji „pomocy rozwojo‐
wej” i przedefiniowanie jej na „współpracę rozwojową”, podkreślającą niezbędność partnerstwa pomiędzy
dawcami pomocy a ich biorcami.iii Zamiast sformułowań „kraj beneficjent” czy „kraj-biorca” używaj więc we
wniosku raczej określeń takich jak „kraj przyjmujący” czy „kraj partnerski”.

•

Aktywny udział partnerów lokalnych i beneficjentów w planowaniu i realizacji projektu stanowi ważny
sposób budowania własności lokalnej i zapewnienia, że projekt spełni rzeczywiste potrzeby najuboższych
i najbardziej zmarginalizowanych członków społeczeństwa, a zwłaszcza kobiet, które zwykle stanowią więk‐
szość osób najsłabszych.iii

•

Zgodność z celami i misją organizacji wysyłającej musi
być podstawą każdego wniosku projektowego składane‐
go przez organizację. Należy o tym pamiętać szczególnie
w kontekście celów polityki rozwojowej wyznaczanych
przez ogólnoświatowe agencje i porozumienia, które nie‐
koniecznie muszą iść w parze z celami i misją organizacji
(szczególnie w kontekście ochrony życia czy walki o sze‐
roko pojętą równość, które mogą być różnie rozumiane).

Pamiętaj jednak, że nie wszystkie cele
będące zbieżne z misją organizacji mogą
zostać zawarte w projektach grantowych,
np. „wsparcie duchowe” nie może być ele‐
mentem projektu, dla którego staramy się
o dotację ze środków publicznych.

PODSTAWA PROJEKTU
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Logika projektu
Bardzo często myślenie o projekcie rozpoczynamy od działań. Po prostu chcemy „coś zrobić” – o to właśnie
chodzi w działaniach społecznych. Musimy jednak pamiętać, że nasz projekt ma coś zmieniać w rzeczywistości,
czyli powinien prowadzić do określonych celów i odpowiadać na realne potrzeby.v
Podstawą, od której powinniśmy zacząć jest diagnoza potrzeb, czyli opis obszarów problemowych, z którymi
ma się zmierzyć nasze przedsięwzięcie. Określenie potrzeb rozpoczynamy od szerszego kontekstu społeczne‐
go (kraj, region), następnie przechodzimy do wąskiego kontekstu (np. dzielnica, gmina), a na końcu określamy
sytuację naszej grupy docelowej. Na podstawie analizy potrzeb możemy określić cele projektu, a bazując na nich
– jego działania. Graficznie można to zobrazować następująco:

POTRZEBY

CELE

DZIAŁANIA

W ten sposób tworzymy podstawowe elementy logiki projektu, na bazie których możemy określić wszystkie
kolejne składowe przedsięwzięcia takie jak rezultaty itp. Dopiero tak spójnie zaplanowany projekt ma szansę na
otrzymanie dotacji i realizację.

Koncepcja projektu
Koncepcja projektu to przełożenie na praktykę określonej w poprzednim punkcie logiki projektowej. Najlepiej
tworzyć ją w zespole (np. we współpracy z koordynatorem projektu lub wolontariuszami, którzy pracowali
wcześniej w miejscu, w którym planujesz realizować wolontariat), możesz też jednak spróbować stworzyć ją
sam. W określeniu koncepcji projektu pomogą ci pytania, które krok po kroku sprecyzują przedsięwzięcie. To
początek przygody z tworzeniem własnego projektu, tak więc powodzenia!
Zapoznaj się z sytuacją kraju i placówki przyjmującej oraz potencjalnych odbiorców twoich działań,
a następnie weź do ręki długopis i odpowiedz na pytania.

Jakie problemy społeczne występują w kraju/regionie/miejscowości, w której planujesz
wolontariat?
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Jakie są główne przyczyny wyżej wymienionych problemów?

Na jakie problemy społeczne odpowiada placówka misyjna, do której udajesz się na
wolontariat?

Z jakimi problemami mierzy się placówka i jej beneficjenci?

Które z ww. problemów możesz pomóc rozwiązać dzięki swoim umiejętnościom?

Jakie działania możesz podjąć, aby dokonać zmiany?

Czy któreś z przewidzianych działań przyniesie efekt multiplikacji? Jeśli nie, to czy masz
możliwość wdrożenia tego rodzaju działań? Jakie to mogą być działania?

PODSTAWA PROJEKTU
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Projekt a Wniosek
Teraz przystąpimy do przełożenia koncepcji naszego projektu na wniosek projektowy. Zanim to jednak zrobimy,
poznaj różnicę między projektem a wnioskiem:
Projekt to spójny zestaw działań odpowiadających na potrzeby określonej grupy i prowadzących do realizacji
wyznaczonych celów. Projekt ma charakter unikatowy (jedyny w swoim rodzaju, nie mający charakteru
powtarzalności) i tymczasowy (jest ograniczony w czasie, ma określony początek i koniec)vi. Określa zmianę,
jaką chcemy przeprowadzić i zasoby, jakie będą potrzebne do tej zmiany (finansowe, rzeczowe, ludzkie). Dobry
projekt jest podstawą do tego, aby złożyć dobry, logiczny i spójny wniosek. Na jeden projekt możemy też napisać
kilka wniosków, które wzajemnie będą się uzupełniać.vii
Wniosek to oferta na realizację naszego projektu (bądź jego fragmentu) przedstawiana grantodawcy w zapro‐
ponowanym przez niego formacie. Wniosek jest aplikacją o fundusze, którą składamy u grantodawcy. To
narzędzie zdobycia pieniędzy lub środków materialnych na realizację zaplanowanego projektu.vii
Poprawnie powinniśmy więc mówić, że piszemy wniosek a realizujemy projekt.v
Wniosek do konkursu WPP składa się z następujących elementów:
•

Formularz wniosku,

•

Harmonogram projektu,

•

Szczegółowy opis działań,

•

Budżet projektu,

•

Załączniki obowiązkowe i opcjonalne określone w regulaminie konkursu.

W kolejnych punktach będziemy poznawać poszczególne elementy wniosku. Kolejność omawianych zagadnień
jest zgodna z wnioskiem projektowym obowiązującym w konkursie WPP 2019.
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Formularz wniosku
Przygotowanie do pisania wniosku
Wniosek do konkursu WPP składamy za pośrednictwem aplikacji internetowej, służącej do obsługi konkursów
grantowych prowadzonych przez Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
udostępnionej dotychczas na stronie https://www.portal.polskapomoc.gov.pl/. W roku 2020 MSZ planuje uru‐
chomienie nowej aplikacji konkursowej eGranty, która zastąpi wymieniony portal.
Terminy, które warto znać pisząc wniosek o dotację:
•

Multiplikacja oznacza dosłownie „mnożenie” oddziaływania projektu; można ją osiągnąć np. poprzez dzia‐
łania szkoleniowe skierowane do kadr, nauczycieli, liderów, animatorów, którzy następnie będą przekazywać
zdobytą wiedzę swoim podopiecznym. Efekt multiplikacji można uzyskać także poprzez zaangażowanie be‐
neficjentów końcowych, np.: dzieci uczą się segregacji śmieci, a następnie w domu uczą tego samego swo‐
ich rodziców.v Więcej nt. multiplikacji, która jest jednym z kluczowych elementów projektów rozwojowych,
znajdziesz w części poświęconej trwałości projektu.

•

Wartość dodana – czyli coś więcej, co przynosi nasz projekt poza wyznaczonymi celami lub podstawowymi
warunkami konkursu. Wartością dodaną może być np. utworzenie w efekcie projektu nowych miejsc pracy,
wzmocnienie organizacji partnerskiejv lub fakt, że idea zorganizowania szkoleń przewidzianych w projekcie
wyszła od samych beneficjentów, co potwierdza rzeczywistą potrzebę ich realizacji itp.

•

Innowacja – czyli coś nowego, czego jeszcze nie było.v Jest to szczególnie ważny termin w przypadku pro‐
jektów, które realizujemy w tym samym miejscu po raz kolejny z rzędu. Projekt nie powinien w takiej sytuacji
powielać poprzednich działań, ale wprowadzać działania innowacyjne, których jeszcze nie było. Wprowa‐
dzenie rozwiązań innowacyjnych w zakresie działań technologicznych lub komunikacyjnych (np. szkoleń
e-learningowych), wymaga zamieszczenia w opisie informacji nt. przeciętnego dostępu do nowych techno‐
logii oraz umiejętności korzystania z nich przez beneficjentów projektu.

FORMULARZ WNIOSKU
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Ogólne uwagi dotyczące pisania wniosku projektowego:
Pracuj offline. Formułowanie wniosku wprost w aplikacji internetowej zwiększa ryzyko utraty treści, które
już napisałeś. Pamiętaj jednak przy przeklejaniu opisów do formularza wniosku, aby się upewnić czy system
nie odciął końcówek tekstu w związku z ograniczeniami liczby znaków.
Pamiętaj, że poszczególne pola formularza wniosku mają ograniczoną liczbę znaków, która zmienia się
w różnych latach konkursu. Sprawdzaj długość tekstu w trakcie pisania, aby nie marnować czasu na
tworzenie zbyt długich opisów (liczbę znaków możesz sprawdzić w programie Microsoft Word w zakładce
Recenzja/Sprawdzanie/Statystyka wyrazów).
Zanim zaczniesz pisać, przeczytaj wszystkie punkty wniosku. Zorientowanie się co jest wymagane w po‐
szczególnych polach wniosku, pomoże ci nie powielać treści. Jeżeli wydaje ci się, że jakieś pola są tożsame
z innymi, zajrzyj do wskazówek odnoszących się do poszczególnych punktów w poniższym przewodniku.
Pisz na temat (!) Przeczytaj ze zrozumieniem wskazówki grantodawcy, które mówią co powinno się znaleźć
w danym punkcie i uwzględnij dokładnie te informacje. Pamiętaj, że oczekiwania grantodawcy względem
poszczególnych punktów mogą się różnić w kolejnych konkursach grantowych, a przedstawione w tym
przewodniku przykłady mogą się przez to zdezaktualizować.
Pisz językiem grantodawcy i używaj sformułowań „świeckich” – stosuj więc np. „kraj przyjmujący”, a nie
„kraj misyjny”, „projekt rozwojowy” a nie „projekt misyjny” itp. Pamiętaj jednak, aby nie przenieść tej praktyki
do życia codziennego, gdyż jest to nazewnictwo brzmiące sztucznie, nieadekwatne do stylu organizacji.
Nie dubluj informacji. Nie pisz tego, co już zostało opisane, ale odsyłaj do innych dokumentów lub części
wniosku.
W przypadku stosowania skrótów – przed pierwszym użyciem skrótu, wpisz cały skracany wyraz z ujęciem
skrótu w nawiasie, np. „Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu (SWM) posiada wieloletnie do‐
świadczenie (…)”. Dopiero wtedy możesz zacząć używać skrótu w dalszym tekście. Staraj się używać
skrótów konsekwentnie tzn. stosuj cały czas jednego skrótu do tej samej nazwy np. „Don Bosco CALM”
zamiast „Don Bosco CALM” i samo „CALM” naprzemiennie.
Wystrzegaj się stwierdzeń typu „ogromne” itp. dających wrażenie wyolbrzymiania i niewiarygodności.
Bądź twórczy, nie kopiuj! Przykłady zamieszczone w tym przewodniku są wzorami, które mają ci pokazać
jak powinny wyglądać poszczególne elementy wniosku. Część z nich możesz wykorzystać wprost, dokonu‐
jąc niewielkich zmian i aktualizacji, gdyż są to elementy uniwersalne i niezmienne (np. opis oferenta, schemat
działania w sytuacji kryzysowej itp.); pamiętaj jednak, aby nie było to twoją główną praktyką przy pisaniu.
Wniosek powinien być „skrojony na twoją miarę” – pisz więc głównie sam, inspirując się tylko przykładami.
Wnioski o dotację są dokumentami oficjalnymi, z reguły pisze się je więc w trzeciej osobie, np. „wnioskodaw‐
ca posiada doświadczenie…”, „wolontariusze wezmą udział w szkoleniu…”. Nie jest to jednak sztywna reguła.
Używanie zwrotów w osobie trzeciej buduje profesjonalny wizerunek organizacji, a zwrotów w osobie
pierwszej (np. „nasze działania…”) bliższą więź z oceniającym.v
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Zapoznanie z dokumentacją konkursową:
Zanim zaczniesz pisać wniosek, zapoznaj się z dokumentami związanymi z konkursem grantowym, w którym
starasz się o dotację. Znajdziesz je na stronie internetowej grantodawcy (polskapomoc.gov.pl) wraz z ogłosze‐
niem konkursu lub po zalogowaniu do aplikacji internetowej poświęconej konkursom MSZ. W przypadku konkur‐
su na projekty Wolontariat Polska Pomoc najważniejszymi dokumentami, z którymi musisz się zapoznać, są:
Regulamin konkursu,
Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dofinansowanie w konkursie.
Osoba sporządzająca budżet powinna dodatkowo zapoznać się z dokumentami:
Wzór umowy dotacji,
Limity diet wolontariuszy w krajach przyjmujących.
Pozostałe dokumenty, wymienione poniżej, będą potrzebne w kolejnych etapach procedury grantowej (podpisa‐
nie umowy dotacji, realizacja projektu). Warto się z nimi zapoznać, ale nie jest to konieczne do przygotowania
wniosku:
Wytyczne dotyczące informowania o projektach oraz znakowania projektów,
Ramowy program szkoleń MSZ dla wolontariuszy,
Ramowy wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wolontariusza,
Wzór umowy zawieranej przez organizację wysyłającą z wolontariuszem,
Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Globalnego Południa,
Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania,
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Najważniejsze informacje, jakie musisz uzyskać z ww. dokumentów, aby przygotować wniosek to:
Odnajdź i zakreśl odpowiedzi w dokumentacji konkursowej.
W jakich krajach i regionach mogą być realizowane projekty?
Jakie są priorytety i oczekiwane rezultaty działań dla kraju mojego projektu?
Ile krajów i priorytetów może obejmować projekt?
W jakim przedziale czasowym projekt może być realizowany?
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Jakie działania muszą być obowiązkowo zawarte w projekcie?
Jakie warunki musi spełniać wolontariusz, aby uczestniczyć w projekcie?
Ilu wolontariuszy może wziąć udział w jednym projekcie?
Czy organizacja wysyłająca spełnia warunki dotyczące wnioskodawców w konkursie?
W jaki sposób oraz w jakim terminie należy złożyć ofertę?
Jakie załączniki należy dołączyć do oferty?
W jaki sposób oferty są oceniane?
Jakie są kryteria oceny ofert oraz punktacja przydzielana za poszczególne elementy?
Kiedy zostaną opublikowane wyniki konkursu?
Jakie są wytyczne względem działań merytorycznych projektu? (m.in. szkoleń wolontariusza, ubezpieczenia itp.)

Oferent
Oferentem może być jedna lub dwie organizacje działające w partnerstwie, które razem składają wniosek
o dotację. Realizacja projektu WPP we współpracy z partnerem krajowym jest korzystna dla organizacji, które
nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów podobnego rodzaju. W przypadku SWM, który ma wieloletnie
doświadczenie na tym polu, partnerstwo nie jest potrzebne.
Opisując cele i obszary działania oraz doświadczenie organizacji, upewnij się że:
Opis jest aktualny – nie powielaj pochopnie informacji z przeszłych projektów opisujących (np. że cele
organizacji wysyłającej są zbieżne z Milenijnymi Celami Rozwoju, które to przestały obowiązywać w 2015
roku, kiedy zastąpiły je Zrównoważone Cele Rozwoju…).
Opisałeś najważniejsze osiągnięcia organizacji związane z realizacją wolontariatu zagranicznego, projek‐
tów rozwojowych oraz programów edukacji globalnej (szczególnie jeśli komponent edukacji globalnej jest
częścią projektu).
Odniosłeś się do realizacji konkretnych projektów o podobnej tematyce np. jeśli projekt obejmuje pracę
z dziećmi ulicy – napisz od kiedy SWM pracuje przy tych zagadnieniach i ile projektów zajmujących się tą
tematyką zrealizował na podobnym obszarze (opisz jakie działania SWM realizował w danym regionie,
a jeśli jest to nowy region dla działania organizacji – nawiąż do działalności w pobliskich regionach). Patrz
poniżej: przykładowy opis doświadczenia organizacji.
Liczby i daty zawarte w opisie są aktualne (np. liczba lat działalności SWM, liczba zrealizowanych projek‐
tów poszczególnego rodzaju, liczba wolontariuszy wysłanych na misje itp.).
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Przykładowy opis podstawowych celów i obszarów działania oferenta:

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu (SWM) zrzesza wolontariuszy z całej Polski, angażu‐
jących się w pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju zarówno w kraju, jak i za granicą (Afryka, Ame‐
ryka Południowa, Azja). Naszym celem jest poprawa sytuacji życiowej mieszkańców krajów
rozwijających się poprzez odpowiedź na konkretne problemy lokalnej społeczności oraz wspieranie
trwałego rozwoju poprzez edukację i wychowywanie dzieci i młodzieży tak, aby w przyszłości stanowi‐
ły podstawę demokratycznych społeczeństw obywatelskich. W oparciu o ścisłą współpracę z partne‐
rami lokalnymi, najlepiej znającymi lokalne realia i potrzeby, realizujemy projekty z zakresu edukacji,
profilaktyki i opieki medycznej, budowy infrastruktury oraz kształcenia zawodowego. W Polsce prowa‐
dzimy działania z zakresu edukacji globalnej, głównie w ramach Parku Edukacji Globalnej – Wioski
Świata. Nasze cele statutowe, odpowiadają założeniom Polskiej Pomocy i przyczyniają się do realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Przykładowy opis doświadczenia i najważniejszych osiągnięć oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju,
szczególnie w dziedzinie wolontariatu międzynarodowego (w przypadku projektu, którego działania są skierowane
do dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym):

SWM w ciągu blisko 22 lat działalności zrealizował ponad 400 projektów rozwojowych w 43 pań‐
stwach, w których wzięło udział około 450 wolontariuszy. Projekty zagraniczne objęły różne dziedziny
wsparcia, w zależności od potrzeb lokalnych społeczności, m.in. przeprowadziliśmy ponad 40 projek‐
tów infrastrukturalnych, ok. 200 projektów edukacyjno-pedagogicznych, 37 projektów medycznych
i szereg innych. Nasi wolontariusze w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc zrealizowali już 33
projekty - m.in. w Boliwii, Etiopii, Ghanie, Malawi, Peru, Sudanie Południowym, Tanzanii, Zambii oraz
Ugandzie.
SWM realizuje projekty związane z programami dla dzieci ulicy od roku 2001. Dotychczas wolontariu‐
sze organizacji pracowali w ośrodkach dla dzieci ulicy w Kenii, Zambii, Ghanie, Sudanie Południowym
oraz Peru. W regionie Afryki Wschodniej, gdzie planowany jest niniejszy projekt, SWM działa od roku
2000, a z placówką Wau w Sudanie Południowym, miejscem docelowym projektu, współpracuje od
roku 2012.
Wśród osiągnięć organizacji w dziedzinie rozwoju wymienić można nominację do Nagrody Prezydenta
RP „Dla Dobra Wspólnego” za działania społeczne na rzecz innych, odznaczenia państwowe przyznane
reprezentantom organizacji przez Prezydenta RP za zasługi w prowadzeniu działalności na rzecz osób
potrzebujących za granicą, jak również nagrodę GENE Global Education Innovation Award, którą
organizacja otrzymała za projekt Park Edukacji Globalnej - Wioski Świata.
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Podstawowe dane projektu
Określając podstawowe dane projektu, kieruj się następującymi wskazówkami:
Tytuł projektu powinien być zwięzły i uwzględniać tematykę oraz miejsce realizacji projektu, np.:

Poprawa jakości opieki medycznej w regionie Morogoro w Tanzanii.

Jeżeli projekt jest realizowany w tym samym miejscu po raz piąty, nie nadawajmy mu tytułu „(….) – 5 konty‐
nuacja projektu”. Przewidziane w każdym projekcie cele i efekty powinny być uzyskane wraz z jego zakoń‐
czeniem tak, aby nie było konieczności „dokańczania” projektu przez kolejnych wolontariuszy. Tworząc
projekt w tym samym miejscu stwórzmy nowe działania, które będą tworzyły odrębny projekt, wnoszący
nową jakość.
Czas trwania projektu powinien obejmować nie tylko okres prowadzenia działań w kraju przyjmującym, ale
także czas przygotowań obejmujący m.in. szkolenia przedwyjazdowe, jak również działania po powrocie,
w tym przede wszystkim czas realizacji inicjatywy edukacyjnej (o ile jest przewidziana w projekcie).
Modułowość projektu daje nam możliwość realizacji projektu w okresie dłuższym niż do 31 grudnia danego
roku. Wybierając jednak tę opcję należy pamiętać, że nie polega ona na powieleniu działań z roku pierwszego
w drugim roku projektu. Istotą projektów modułowych jest wykorzystanie rezultatów z pierwszego roku
projektu w kolejnych latach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części II moduł projektu.
Data rozpoczęcia projektu jest określona w dokumentach konkursowych. W roku 2019 najwcześniejszą
datą rozpoczęcia działań przewidzianych w projekcie był 1 maja 2019.
Data zakończenia projektu w projektach jednomodułowych to maksymalnie 31 grudnia, ponieważ projekt
(w tym działania merytoryczne, jak i finansowe) musi zostać ukończony w danym roku budżetowym. W pro‐
jektach dwumodułowych maksymalna data zakończenia projektu to 31 grudnia drugiego roku realizacji
projektu.
Koordynator projektu to reprezentant organizacji wysyłającej, odpowiedzialny za koordynację działań pro‐
jektu, kontakt z grantodawcą, udzielanie wyjaśnień i uzupełnień odnośnie wniosku projektowego. Koordyna‐
tor powinien mieć doświadczenie i kwalifikacje w zakresie projektów pomocowych i wolontariatu.

Zasięg i charakter projektu
Określając zasięg i charakter projektu pamiętaj:
Kraj beneficjenta to państwo, w którym będą realizowane główne działania projektu. Możemy wybrać tylko
jeden kraj spośród tych, które zostały wymienione w dokumentach konkursowych. W roku 2019 były to:
Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania, Rwanda, Uganda oraz Zambia, przy czym w niektórych krajach wyłączone
były regiony zagrażające bezpieczeństwu. Kraje zmieniają się z roku na rok, obecnie zostały zawężone do
krajów priorytetowych Polskiej Pomocy Rozwojowej, ale w kolejnych latach może się to zmienić.
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Priorytety to główne dziedziny wsparcia określone
przez MSZ przy współpracy z organizacjami poza‐
rządowymi, na których koncentruje się pomoc nie‐
siona przez Polskę dla krajów odbiorców. Priorytety
są wymienione w dokumentacji konkursowej
i mogą się różnić w zależności od kraju. Na wykazie
w formularzu wniosku należy wskazać priorytet/y
oraz rezultat/y, których dotyczyć będzie nasz pro‐
jekt. Cele i działania projektu muszą wpisywać się
w priorytety określone przez MSZ. Jeden projekt
może dotyczyć maksymalnie dwóch priorytetów.

Ocena wniosku może być obniżona jeśli tylko
w małym stopniu wpisuje się on w priorytety
konkursu. Przykładowo projekt realizujący prio‐
rytet WPP 2019 pt. „Kapitał ludzki”, w który wpi‐
suje się większość projektów SWM, poza
podkreśleniem samej pracy wolontariusza, która
jest podstawą projektów WPP, powinien obejmo‐
wać rezultaty takie jak wzrost kompetencji za‐
wodowych
kadry
pedagogicznej
czy
wyposażenie ośrodka edukacyjnego.

Uwaga: Organizacja wysyłająca może zaproponować MSZ dokonanie zmian w priorytetach i krajach
odbiorcach oraz inne, do których ma zastrzeżenia. Propozycja taka musi być poparta konkretnym
uzasadnieniem i odnosić się do dokumentów takich jak Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej
(obecny program jest określony na lata 2016-2020) oraz ogłaszany na dany rok Plan Współpracy
Rozwojowej. Propozycje zmian warto tworzyć we współpracy z innymi organizacjami, np. poprzez
organizacje zrzeszone w Grupie Zagranica. Głos większej liczby organizacji będzie „lepiej słyszalny”,
co nie oznacza jednak, że głos jednostki nie będzie. Wszystkie pisma kierowane do grantodawcy są
rozpatrywane, a SWM, od wielu lat współpracujący z MSZ, jest traktowany jako poważny partner.
Propozycje zmian najlepiej przekazywać w trakcie tworzenia nowego Programu Współpracy Rozwojo‐
wej (program na lata 2021-2030 jest obecnie w trakcie powstawania) lub jego okresowej ewaluacji.
Mniejsze zmiany, typu sugestia włączenia do konkursu obszarów krajów, które wcześniej były wyłączo‐
ne z działań i in. mogą być przesłane indywidualnie przez organizację odpowiednio wcześnie (co naj‐
mniej kilka miesięcy) przed ogłoszeniem Planu Współpracy Rozwojowej i konkursu WPP na dany rok.
Co kilka lat jest również prowadzona ewaluacja projektów Wolontariat Polska Pomoc, w której warto
wziąć czynny udział, aby mieć realny wpływ na kształt programu w przyszłości.

Dziedzina projektu obejmuje listę wyboru spośród kodów Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD.
Komitet jest organem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, którego zadaniem jest wypracowy‐
wanie standardów udzielania pomocy krajom rozwijającym się oraz zwiększanie skuteczności tej pomocy,
niesionej przez kraje rozwinięte na rzecz krajów rozwijających się. Z listy w formularzu należy wybrać jedną
lub więcej dziedzin (maksymalnie 5). Dla każdej dziedziny należy określić jej udział procentowy w projekcie
(łącznie 100%), np.:

11240 - EDUKACJA (poziom podstawowy) – Wczesna edukacja dzieci – 30%
11320 - EDUKACJA (poziom ponadpodstawowy) – Edukacja na p. ponadpodstawowym –70%

Cele Zrównoważonego Rozwoju [ang. Sustainable Development Goals (SDG)] obejmują 17 założeń przyję‐
tych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, planowanych do osiągnięcia w latach 2016-2030. Cele
mają aktywować pracę w obszarach o zasadniczym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety. Projekt musi
się wpisywać w minimum 1 i maksimum 10 celówii rozwojowych, które należy wybrać z listy w formularzu
wniosku. Więcej informacji nt. SDG znajdziesz na stronie internetowej: https://www.un.org.pl/.

FORMULARZ WNIOSKU

199

Powiązanie z wcześniejszymi projektami programu Polska Pomoc ma przedstawić w jaki sposób projekt
wpływa na rozbudowywanie i wzmocnienie efektów projektów zrealizowanych w danym miejscu w latach
wcześniejszych. Dotyczy to konkretnie projektów w ramach polskiej współpracy rozwojowej, w szczególno‐
ści wyłonionych w kolejnych edycjach konkursu „Polska pomoc rozwojowa”, „Wolontariat polska pomoc” lub
wdrożonych przez polskie placówki zagraniczne tj. ambasady i konsulaty. Idealną sytuacją jest, gdy
w danym miejscu w jednym roku np. budujemy szkołę w ramach projektu PPR, a w kolejnym wysyłamy
wolontariuszy w ramach WPP, którzy szkolą nauczycieli lub uzupełniają braki w lokalnych kadrach. Napisz
w jaki sposób twój projekt rozbudowuje i wzmacnia efekty poprzednich działań. Nawiązując do wcze‐
śniejszych projektów WPP w danym miejscu, nie pisz o kontynuacji działań, ale raczej o poszerzeniu,
wprowadzeniu czegoś nowego, innowacyjnego w ramach tworzonego projektu. Uwaga (!) nie powielaj tu
treści z punktu dotyczącego dotychczasowych doświadczeń i najważniejszych osiągnięć oferenta, ale przy‐
wołaj konkretne projekty, które wcześniej były realizowane w danym miejscu ze środków polskiej współpra‐
cy rozwojowej (niekoniecznie przez SWM), ich efekty oraz powiązanie z twoim projektem. Jeśli projekt nie
ma związku z wcześniejszymi działaniami realizowanymi w ramach polskiej współpracy rozwojowej, nawiąż
do projektów realizowanych w danym miejscu przez SWM ze środków własnych lub też do projektów
Polskiej Pomocy realizowanych w pobliżu (jeżeli mają związek z przedstawianym projektem).
Przykładowy opis powiązania z innymi projektami:

Tanzania leży w prowincji Afryki Wschodniej Salezjanów, z którą w SWM współpracuje od 1999
roku. W ramach polskiej współpracy rozwojowej SWM zrealizował dotąd w Tanzanii 5 projektów.
Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu pt. „Narzędzia dla Rozwoju. Podniesienie poziomu
edukacji średniej i zawodowej w regionach Dodoma i Shinyanga w Tanzanii przez modernizację
i doposażenie bibliotek oraz program szkoleniowy w szkołach w Dodomie i Didia”, wyłonionego
w konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2017. Dzięki modernizacji oraz doposażeniu sali kompute‐
rowej i biblioteki uczniowie zyskali wówczas dostęp do fachowej literatury i możliwość korzystania
z komputerów. Niniejszy projekt wpływa na rozbudowanie i wzmocnienie efektów poprzedniego
projektu stwarzając nowe możliwości korzystania z zakupionych wcześniej komputerów poprzez
zajęcia z nauki oprogramowania CAD. Pomoc wolontariusza w organizacji i przeprowadzeniu zajęć
praktycznych oraz wprowadzenie lekcji rysunku technicznego wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły
i podniesie kwalifikacje uczniów. Ponadto praca wolontariusza w bibliotece pozwoli pokazać
uczniom, jak lepiej i efektywniej wykorzystywać jej zasoby w samodzielnym poszerzaniu wiedzy.
Projekt stanowi więc zarówno kontynuację, jak i poszerzenie zasięgu poprzednich działań realizo‐
wanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

Projekt WPP czy PPR? Założenia projektu powinny jasno wskazywać, że nasz projekt jest odpowiedni do
konkursu Wolontariat Polska Pomoc, czyli taki, w którym najważniejszym elementem jest praca samego
wolontariusza – w przeciwieństwie do konkursu Polska Pomoc Rozwojowa, w którym najważniejsze są
działania, a praca wolontariusza może być dodatkiem. W związku z tym nie powinno znajdować się w pro‐
jekcie zbyt wiele działań inwestycyjnych (obejmujących m.in. rozbudowy, przebudowy, modernizacje itp.),
ponieważ rodzi to pytanie czy projekt nie powinien zostać przedstawiony w konkursie PPR. Najważniejszą
wartością w projekcie WPP jest sam wolontariusz, to co zrobi i czego potrzebuje, aby to zrobić. Jeżeli jednak
przewidujesz stosunkowo wysokie koszty działań inwestycyjnych (np. remont i wyposażenie pomieszczeń
biblioteki itp.), uwzględnij w rubryce pt. „Inne informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty” infor‐
mację, że została wykonana analiza biorąca pod uwagę czy projekt powinien być złożony do konkursu WPP
czy PPR, w wyniku której doszliśmy do wniosku, że jednak powinien być to projekt WPP (przeprowadź
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oczywiście wcześniej taką analizę i uzasadnij w opisie co wpłynęło na wyciągnięcie takiego wniosku i co do
projektu wnosi wolontariat).

Streszczenie
Streszczenie, wbrew pozorom, jest ważnym elementem wniosku. Może ono posłużyć ekspertom oceniającym
wniosek do przedstawienia go końcowej komisji oceniającej, dlatego powinny się tu znaleźć wszystkie
najważniejsze informacje o projekcie oraz jego walory.
Pisząc streszczenie projektu nie kopiuj innych części oferty (!), uwzględnij następujące wskazówki:
Opisz zwięźle główne cele, założenia i działania w projekcie, pomiń działania poboczne typu logistyka
wyjazdu, szkolenia wolontariuszy, działania monitoringowe itp.;
Podkreśl najważniejsze walory projektu (np. elementy, które zapewnią trwałość projektu i efekt multiplika‐
cji, długość pobytu wolontariuszy na misji itp.);
Napisz co zostanie osiągnięte dzięki realizacji projektu;
Pamiętaj, że streszczenie projektu może zostać wykorzystane w publikacjach MSZ.
Przykładowe streszczenie projektu:

Projekt skierowany jest do 170 dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, objętych opieką ośrodka
Don Bosco Children and Life Mission (CALM) oraz uczniów szkoły im. św. Jana Bosko, położonych na
obrzeżach Kampali - stolicy Ugandy.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu edukacji dzieci i młodzieży oraz przyczynienie się do
redukcji powszechnego w Ugandzie zjawiska dzieci ulicy.
Działania projektu obejmą m.in. przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i rozwojowych z języka angiel‐
skiego, informatyki oraz przedmiotów ogólnych, biblioterapię, zajęcia wyrównawcze, sportowe, zapew‐
nienie codziennej opieki pedagogicznej oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.
Ważnym aspektem trwałości projektu jest tzw. job shadowing, w którym opiekunowie placówki będą
towarzyszyć wolontariuszkom w prowadzonych przez nie zajęciach, ucząc się nowych sposobów
pracy, które następnie sami będą stosować dzięki narzędziom zapewnionym w projekcie.
Działania przeprowadzone w trakcie ponad 150 dni pobytu wolontariuszek na placówce, umożliwią
podniesienie poziomu edukacji oraz nabycie umiejętności społecznych wśród dzieci i młodzieży, co
ułatwi im integrację ze społeczeństwem i start w dorosłe życie.
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Cel ogólny projektu
Cel ogólny, nazywany także głównym celem projektu,
ma charakter długoterminowy i nie jest osiągany bez‐
Cel ogólny powinien odpowiadać na najważ‐
pośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Realiza‐
nijsze (!) potrzeby lokalnej społecznośći.
cja projektu powinna jednak istotnie przyczynić się do
jego osiągnięcia w perspektywie długoterminowej. Cele
ogólne zwykle dotyczą większych społeczności i kwestii wspólnych np. dla jakiegoś państwa, regionu itp.
Przykłady celów ogólnych projektu:

Podniesienie jakości edukacji na poziomie średnim w regionie Dar es Salaam poprzez utworzenie
warunków sprzyjających nauce dla młodzieży szkół średnich z dzielnicy Upanga w Dar es Salaam,
obejmujących zwiększenie dostępu do materiałów edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji pra‐
cowników i liderów młodzieżowych.

Zmniejszenie skali zjawiska dzieci ulicy w regionie Western Bahr el Ghazal w Sudanie Południowym
oraz jego skutków poprzez wzmocnienie potencjału ekonomicznego dzieci ulicy, zapewnionego dzięki
poprawie warunków życia, dostępie do edukacji i opieki zdrowotnej oraz poprawę kwalifikacji zawodo‐
wych pracowników socjalnych.

Wzrost konkurencyjności na rynku pracy młodzieży z regionu Dodoma w Tanzanii poprzez wprowadze‐
nie nowoczesnych metod kształcenia do programu nauczania placówki Don Bosco Secondary School
w Dodomie.

Określając cel ogólny projektu odpowiedz sobie na pytanie:
Czy wyznaczony przeze mnie cel jest naprawdę ważny dla lokalnej społeczności?

Uzasadnienie potrzeby realizacji i analiza potrzeb
W uzasadnieniu potrzeby projektu należy przedstawić:
dlaczego akurat ten projekt jest ważny, na jaką potrzebę
lokalnej społeczności odpowiada i dlaczego potrzeba
ta musi zostać zaspokojona oraz jakie korzyści realiza‐
cja projektu przyniesie długofalowo.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
przedstawienie wagi problemu, na który odpo‐
wiada projekt oraz tego, co wnosi jego realiza‐
cja jest bardzo ważnym elementem wniosku, na
który zwraca uwagę grantodawca.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu powinno opie‐
rać się na rzetelnej wiedzy na temat sytuacji społecznoekonomicznej i kulturowej w regionie, szczególnie
w kontekście tematyki, którą zajmujemy się w projekcie.
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Uzasadnienie powinno dotyczyć tematu, którym zajmuje się projekt na tle lokalnym oraz regionalnym lub
krajowym. Nie musisz opisywać wszystkich problemów, z którymi boryka się kraj, skup się przede wszyst‐
kim na tym, którego dotyka projekt (np. edukacja, dzieci ulicy itp.).
W uzasadnieniu należy oprzeć się na analizie potrzeb beneficjentów, której źródłem mogą być:
◦

badania własne przeprowadzone wśród grupy docelowej projektu, np. ankiety lub wywiady wśród be‐
neficjentów przeprowadzone przez partnera lokalnego lub wnioskodawcę (badania takie są konieczne
jeżeli projekt przewiduje wprowadzenie kosztownych działań na dużą skalę, np. w ramach projektu pla‐
nowane jest otwarcie działu hotelarskiego szkoły – powinno ono być poprzedzone badaniami wykazu‐
jącymi ile osób będzie zainteresowanych tym kierunkiem);

◦

wyniki ewaluacji oraz doświadczenia z projektów poprzednio realizowanych przez organizację wysyła‐
jącą lub partnera;

◦

oficjalne badania analizujące potrzeby grupy społecznej objętej projektem przeprowadzone przez in‐
stytucje państwowe lub prywatne (np. UNICEF itp.);

◦

dokumenty strategiczne (krajowe, regionalne lub lokalne), z których wynika zapotrzebowanie na dzia‐
łania, które podejmujemy (np. potrzeba kształcenia kadr określona w The Tanzania Development Vision
2025 itp.);

◦

dane statystyczne opisujące problemy danego kraju, które możesz znaleźć m.in. na stronach:
›

wskaźnik rozwoju społecznego (HDI):
http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking

›

wskaźniki gospodarcze i społeczne według krajów:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

›

informacje o krajach Afryki Wschodniej dla polskich inwestorów:
https://uae.trade.gov.pl/pl/regiony/kraje-afryki-wschodniej

›

profile wszystkich krajów wraz z aktualnymi wiadomościami:
https://www.bbc.com/news/world-africa-14095776

›

aktualne informacje związane z sytuacją geopolityczną według krajów:
https://www.stratfor.com/region/sub-saharan-africa/

Wartością dodaną będzie sytuacja, w której projekt odpowiada na potrzeby określone przez samych
beneficjentów, co potwierdza rzeczywistą potrzebę ich realizacji (np. idea zorganizowania szkoleń wyszła
od samych beneficjentów).
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Przykładowe uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Etiopia to jedno z najsłabiej rozwiniętych państw świata. W roku 2019 kraj zajmował 173 (na 189)
miejsce w rankingu Human Development Index. Mieszkaniec kraju żyje tu przeciętnie za 10 dolarów
miesięcznie. Zway to trudny, nierolniczy region, w którym panuje wysokie bezrobocie. W swoich
założeniach projekt odpowiada na jedno z głównych wyzwań dla rozwoju Etiopii, jakim jest niska jakość
podstawowych usług społecznych, w szczególności edukacji, która ma znaczący wpływ na poziom
jakości życia. Niski poziom edukacji przekłada się na wysokie bezrobocie wśród młodych, niskie kom‐
petencje zawodowe i zatrudnienie kobiet oraz niską jakość kształcenia zawodowego. Etiopski system
edukacji obarczony jest wieloma problemami tj.: niedostatek liczby wykwalifikowanych nauczycieli
(przeciętnie, na jednego nauczyciela w klasie przypada ponad 60 dzieci, na terenach wiejskich liczba ta
bywa znacznie wyższa), rozwarstwienie ze względu na płeć w dostępie do szkół, na niekorzyść dziew‐
cząt (podczas gdy naukę podstawową kończy 45% chłopców, ten sam wskaźnik dla dziewcząt to 36%),
niski poziom warunków i jakości nauczania, ograniczony dostęp do wysokiej jakości kształcenia
technicznego i szkolenia zawodowego, brak wyposażenia szkół w odpowiednie pomoce naukowe.
Realizacja projektu odpowiada na te problemy poprzez wsparcie funkcjonowania placówki edukacyjnej
sióstr salezjanek umożliwiającej zdobywanie wiedzy i wysokiej jakości wykształcenie przez dzieci
i młodzież w Zway. Właściwe wykształcenie stanowi dla dzieci i młodzieży regionu najlepszą szansę
na zdobycie pracy, a w konsekwencji zwiększenie szanse na godne życie.

Przykład uzasadnienia opartego na analizie własnej i wynikach wizyty monitorującej:

Projekt będzie prowadzony w domu dla chłopców ulicy Don Bosco CALM (Children And Life Mission)
oraz w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Kampali w Ugandzie, która jest jednym z tych
państw, które wciąż się rozwija i potrzebuje pomocy. Dzieci, które zrzeszają placówki to w większości
tzw. dzieci ulicy, sieroty, dzieci z marginesu społecznego, pochodzące z ubogich rodzin. Dzieciom tym
często brakuje prawidłowych wzorców do naśladowania, opieki osób, które poświęcą im swój czas,
okażą zainteresowanie i pomogą w rozwoju intelektualnym a także, poprzez nawiązanie relacji, w roz‐
woju osobistym. Ośrodek i szkoła obejmuje łącznie 170 dzieci, którym placówka stara się pomagać
w rozwoju, a także, poprzez program dożywiania, zaspokajać podstawowe potrzeby takie jak głód,
znacznie utrudniający zdobywanie wiedzy przez wychowanków. Młodzież przebywająca w ośrodku
CALM pozbawiona jest właściwego wzorca rodziny, która jest podstawowym i pierwszym środowi‐
skiem, w jakim dziecko uczy się funkcjonować w społeczeństwie, gdzie poznaje wartości, którymi
będzie kierować się w swoim życiu. Zarówno dzieci z ośrodka jak i część uczniów szkoły św. Jana
Bosko pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie wzorzec rodziny został utracony. Dyrektor obu placó‐
wek podkreśla potrzebę stałej opieki nad wychowankami i pomocy w nauce najbardziej potrzebują‐
cym, jakiej udzielić mogą wolontariuszki. Potrzeba ta została także zdiagnozowana podczas wizyty
monitorującej przez członków zarządu SWM w roku 2016. Realizacja projektu pomoże ukształtować
u wychowanków właściwe postawy, którymi kierować się będą w życiu. Prowadzenie zajęć intelektual‐
nych i ogólnorozwojowych przyczyni się do wzrostu i utrwalenia wiedzy, która jest nieodzownym
elementem dającym możliwość zdobycia dalszego wykształcenia, a w ciągu dorosłego życia dobrej
pracy pozwalającej na utrzymanie rodziny i godne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zajęcia arty‐
styczne i rozwojowe ułatwią integrację z rówieśnikami, a także pozytywnie wpłyną na poprawę samo‐
oceny wychowanków.
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Upewnij się czy uzasadnienie twojego projektu:
charakteryzuje problem, na który odpowiada projekt, w kontekście lokalnym oraz regionalnym lub krajowym,
uzasadnia dlaczego problem, którym projekt się zajmuje jest ważny dla lokalnej społeczności,
opiera się na analizie popartej informacjami z rzetelnych źródeł (przykładowe źródła informacji wymienione
powyżej),
zawiera informację w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do eliminacji danego problemu,
odpowiada na pytanie jakie korzyści realizacja projektu przyniesie długofalowo.

Beneficjenci projektu
Beneficjenci to osoby, które otrzymują wsparcie w efekcie realizacji naszego projektu, odbiorcy naszych działań.
Beneficjentem projektu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Odbiorców dzielimy na bezpośred‐
nich i pośrednich. Odbiorcy bezpośredni to najważniejsi beneficjenci naszego projektu, to do nich bezpośrednio
kierujemy nasze działania. Odbiorcy pośredni to z kolei osoby, które pośrednio korzystają z efektów projektu
(np. rodziny wychowanków, do których kierujemy nasze działania itp.).
Określając odbiorców projektu, upewnij się, że:
opisałeś wszystkie grupy beneficjentów projektu (bezpośrednich i pośrednich),
podałeś liczbę poszczególnych grup beneficjentów,
wskazałeś instytucje/organizacje, którą reprezentują beneficjenci (o ile dotyczy),
opisałeś sposób naboru i rekrutacji uczestników do projektu – często błędnie pomijany (!),
uzasadniłeś, dlaczego wybrano daną grupę beneficjentów, w tym m.in.: w jakiej znajduje się sytuacji wyjścio‐
wej i jakie są jej specyficzne potrzeby,
uwzględniłeś równość szans (np. wyrównanie szans młodzieży ubogiej poprzez umożliwienie dostępu do
zajęć w formie bezpłatnej lub za minimalną opłatą; wyrównanie szans dziewczynek poprzez umożliwienie
dostępu do edukacji technicznej w działach, w których poprzednio nie mogły się edukować itp.).
Przykład opisu beneficjentów projektu i uzasadnienia ich wyboru (w projekcie, który zakładał modernizację
warsztatu ślusarskiego i spawalniczego, remont i doposażenie biblioteki technicznej oraz szkolenia z doradztwa
zawodowego):

Beneficjentów bezpośrednich projektu stanowi: 170 uczniów (37 dziewcząt i 133 chłopców) szkoły
technicznej Boys Town w Nairobi korzystających z biblioteki i szkoleń, 32 uczniów działu ślusarskiego
i spawalniczego korzystających z nowych maszyn, 15 nauczycieli Boys Town korzystających z bibliote‐
ki i szkoleń.
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Beneficjenci pośredni to: przyszli uczniowie szkoły (80 nowych uczniów rocznie), ok. 1200 członków
rodzin uczniów, uczniowie innych szkół przychodzący na wizyty studyjne, przyszli pracodawcy absol‐
wentów.
Uzasadnienie wyboru beneficjentów: Boys Town gromadzi młodzież obojga płci w wieku 18-22 lata ze
środowisk defaworyzowanych, głównie ze slumsu Kibera, który wg danych ONZ liczy ok. 1 mln miesz‐
kańców. Spośród nich tylko 20% ma dostęp do elektryczności, brak też dostępu do bieżącej wody.
Uczniowie Boys Town pochodzą z rodzin dotkniętych skrajnym ubóstwem i patologiami. Bieda
i bezrobocie (22,2% w Kenii z czego ponad połowa to ludzie młodzi) rodzą przestępczość, uzależnienia
i zagrożenie HIV/AIDS. Ofiarami tych problemów często są młode dziewczęta. Dorastając w tak nie‐
przyjaznym środowisku młodzi ludzie mają utrudnione szanse na zmianę życia. Ciężkie doświadczenia
skutkują niską samooceną, co zmniejsza szanse na rynku pracy, gdzie ważna jest umiejętność auto‐
prezentacji.
Rekrutacja beneficjentów: Boys Town odpowiada na potrzeby ubogiej młodzieży oferując za minimalną
opłatą (a bezpłatnie dla najuboższych) przygotowanie do zawodu w 3 działach technicznym, kompute‐
rowym i biurowym oraz aktywności pozalekcyjne. To sprawia, że każdego roku przychodzi tu ok. 80
nowych uczniów. Beneficjentami będą uczniowie szkoły, więc nie ma konieczności specjalnej rekruta‐
cji, poza standardową prowadzoną regularnie przez placówkę. Idea realizacji szkoleń (zarówno dla
uczniów jak i nauczycieli) wyszła od samych beneficjentów, a udział w nich będzie obowiązkową
częścią formacji.

Cele bezpośrednie
Cele bezpośrednie (cele szczegółowe) muszą przyczyniać się do osiągnięcia głównego celu projektu. W przeci‐
wieństwie do celu ogólnego, do którego dążymy, ale nie jesteśmy w stanie go osiągnąć w trakcie realizacji
projektu, cele bezpośrednie muszą być realne do osiągnięcia w ramach czasowych, określonych przez nasz
projekt, dzięki środkom i działaniom, które podejmujemy. Cele bezpośrednie powinny być określone możliwie
precyzyjnie i konkretnie.
Na podstawie określonych w projekcie celów, działań i zakładanych rezultatów, komisja oceniająca powinna
jasno widzieć co zostanie zrobione w ramach projektu, w jakim celu oraz z jakim efektem. Zaplanowane działa‐
nia powinny prowadzić do osiągnięcia założonych rezultatów, te z kolei do osiągnięcia zaplanowanych celów
bezpośrednich, które to powinny przyczyniać się do osiągnięcia celu ogólnego projektu, czyli:

DZIAŁANIA

REZULTATY

CELE BEZPOŚREDNIE

CEL OGÓLNY

Określając cele bezpośrednie pamiętaj:
nie podawaj celów zbyt ogólnych, których nie można zmierzyć, np.: „stworzenie korzystnego klimatu dla…”;
nie myl celów z działaniami projektu, które mają być środkiem do celu, np.: „przeprowadzenie szkolenia”
jako cel projektu (prawidłowym celem jest „wzrost wiedzy i umiejętności”), „pomoc dzieciom w nauce” jako
cel (celem jest „wyrównanie szans edukacyjnych”);
nie myl celów z rezultatami projektu, np.: „wyremontowane pomieszczenia biblioteki” jako cel (celem jest
„zapewnienie odpowiednich warunków do nauki”).
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Przykładowe cele bezpośrednie projektu WPP:

1.

Wzrost kompetencji i motywacji pracowników socjalnych Don Bosco VTC pracujących z dziećmi
ulicy.

2.

Poprawa jakości życia oraz wzrost poczucia własnej wartości dzieci ulicy poprzez stałe wsparcie
psychologiczne oraz doraźną pomoc medyczną.

3.

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ulicy z Wau i okolic poprzez zapewnienie dostępu do
edukacji wyrównawczej.

4.

Rozwój umiejętności i zainteresowań wśród dzieci ulicy z Wau i okolic poprzez zapewnienie
dostępu do zajęć ogólnorozwojowych.

Przykładowe cele bezpośrednie projektu infrastrukturalnego:

1.

Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do nauki uczniów szkoły Boys Town w Nairobi
poprzez dostęp do powiększonej biblioteki technicznej wraz z czytelnią.

2.

Zapewnienie uczniom szkoły Boys Town dostępu do fachowej literatury z zakresu przedmiotów
technicznych poprzez zakup podręczników i innych publikacji edukacyjnych.

3.

Zapewnienie uczniom działu ślusarskiego i spawalniczego dostępu do praktycznej nauki na
nowoczesnych maszynach.

4.

Przygotowanie uczniów szkoły Boys Town do samodzielnego startu na rynku pracy dzięki zwięk‐
szeniu dostępu do szkoleń i konsultacji indywidualnych z doradztwa zawodowego.

5.

Wzrost kompetencji nauczycieli szkoły Boys Town z zakresu pracy z młodzieżą defaworyzowaną.

Upewnij się czy określone przez ciebie cele:
odnoszą się do kluczowego problemu projektu;
przyczyniają się do osiągnięcia celu ogólnego projektu;
dotyczą grupy beneficjentów, do których projekt jest skierowany;
są konkretne;
są możliwe do osiągnięcia dzięki działaniom i środkom projektu;
są możliwe do osiągnięcia w czasie trwania projektu.
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Działania projektowe
Określając nazwy działań, pamiętaj:
Nazwy działań, ich liczba i kolejność muszą być identyczne z działaniami wskazanymi w harmonogramie,
budżecie projektu i opisie szczegółowym;
Liczba beneficjentów oraz miejsca realizacji muszą być identyczne ze wskazanymi w innych częściach
wniosku, budżecie i opisie szczegółowym;
Działania powinny korelować z wyznaczonymi celami projektu i przyczyniać się do ich realizacji, dlatego
największa ich część powinna odnosić się do działań skierowanych do beneficjentów końcowych projektu
(działania wspomagające powinny być jedynie poboczne);
Duży zakres działań będzie na plus projektu – pamiętaj jednak, aby nie zakładać działań zbyt ambitnie,
abyś nie miał problemów z ich realizacją (brak realizacji działań może skutkować koniecznością zwrotu
całości lub części dotacji);
Skala działań powinna być adekwatna do skali miejscowych potrzeb (np. według opinii komisji oceniającej
wniosek SWM z roku 2019 „budowa 80 kabin prysznicowych i toalet w szkole w Tanzanii wydaje się być
nieproporcjonalna do skali miejscowych potrzeb, w warunkach tanzańskich szkoły posiadają często tylko
jedną czy dwie toalety, stąd też – zdaniem Komisji – budowa 10 stanowisk stanowiłaby już jakościową
zmianę”;
Działania powinny być efektywne (trudno o efektywność, gdy zajęcia rozwojowe czy edukacyjne prowadzo‐
ne są w grupach 80-osobowych lub gdy na szkolenia zawodowe obejmujące kilka dziedzin zaplanowano
tylko 100h, nie osiągniemy również trwałej zmiany nawyków obejmującej zrozumienie konieczności i wyro‐
bienie dobrych praktyk z zakresu higieny poprzez jednorazowe szkolenie);
W przypadku projektów rozwojowych zawierających działania twarde (np. budowa czy remont infrastruktu‐
ry) powinna być zachowana równowaga pomiędzy elementami infrastrukturalnymi i szkoleniowymi.
Działania powinny być zaplanowane w sposób uporządkowany (powinny wynikać jedno z drugiego)
i zapewniający realizację zgodną z przyjętym harmonogramem;
Przykład działań określonych nieprawidłowo (na pierwszy rzut oka nie wiadomo jakie działania zostaną
przeprowadzone w ramach projektu i czy przyczynią się one do osiągnięcia celów projektu, prawie wszystkie
działania to działania wspierające):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Przygotowanie do realizacji projektu, pobyt w kraju beneficjenta.
Szkolenie przedwyjazdowe.
Przelot Polska – Etiopia.
Szkolenie poprzyjazdowe i językowe.
Realizacja działań na placówce*.
Monitoring i ewaluacja.

*Kumulowanie wszystkich działań realizowanych na placówce misyjnej w jedno ma swoją historię w konkursach, gdzie trudno było

o przesunięcie środków w budżecie z jednego działania do drugiego, obecnie jednak taki problem nie występuje.
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Przykład prawidłowo określonych działań projektu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Działania przygotowawcze oraz pobyt w kraju beneficjenta.
Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Kampali.
Zajęcia rozwojowe i rekreacyjne dla podopiecznych ośrodka Don Bosco CALM.
Całodobowa opieka nad wychowankami ośrodka Don Bosco CALM.
Indywidualna pomoc w nauce wychowankom Don Bosco CALM.
Wsparcie rozwoju, w tym wsparcie psychologiczne wychowanków ośrodka Don Bosco CALM.
Monitoring i ewaluacja projektu.

Przykład działań w projekcie infrastrukturalnym:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Działania przygotowawcze i pobyt w kraju beneficjenta.
Remont budynku biblioteki technicznej .
Doposażenie biblioteki i zakup książek.
Doposażenie warsztatu ślusarskiego i warsztatu spawalniczego.
Szkolenia i konsultacje indywidualne dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego.
Szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych.
Monitoring i ewaluacja projektu.

Miejsce realizacji działania nie powinno być określone zbyt ogólnie (np. Etiopia), nie ma także konieczności
określania go zbyt szczegółowo (np. Biuro SWM, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków, Polska). Przykład określe‐
nia miejsca realizacji:

Szkoła techniczna Don Bosco Boys Town w Nairobi.

Upewnij się czy zaplanowane przez ciebie działania:
Umożliwiają osiągnięcie założonych celów i rezultatów projektu,
Zostały uporządkowane w sposób chronologiczny.

Rezultaty projektu i wskaźniki osiągnięcia
Rezultat jest tu rozumiany jako produkt (np. liczba godzin szkolenia, liczba uczestników szkolenia, liczba wyda‐
nych publikacji), wytwór (np. powstała strategia rozwoju, raport z badań), wynik działań projektu (np. wzrost
wiedzy, wzrost umiejętności, zmiana postaw, przyrost kompetencji itp.).
Rezultaty mogą mieć wymiar materialny (np. scenariusze zajęć, budynek, zakupiony i zainstalowany sprzęt) lub
niematerialny (np. ekspertyza, konferencja, przeprowadzone szkolenie etc.).
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Wskaźnik rezultatu z kolei to kryterium pozwalające określić czy i w jakim stopniu działania zrealizowane
w ramach projektu przyczyniły się do osiągnięcia rezultatów. Wskaźnik może być określony liczbowo (np.
wzrośnie poziom wiedzy z zakresu higieny u 40 wychowanków) lub procentowo (np. nastąpi wzrost poziomu
wiedzy z języka angielskiego u 70% uczniów).
Rezultaty powinny mieć charakter rozwojowy (przykładowo więc liczba postów, zdjęć, artykułów i newslet‐
terów itd. nie ma charakteru rozwojowego, pomimo że działania promocyjno-informacyjne mogą być cenne
z punktu widzenia grantodawcy).
Bardzo ważnym i często powtarzającym się błędem w projektach WPP jest brak uwzględnienia wskaźników
ilościowych w odniesieniu do rezultatów projektu. Tymczasem istotą rezultatu jest to, iż jest on w pełni
policzalny dzięki wskaźnikom przy pomocy dostępnych miar i wag lub jednostek matematycznych. Okre‐
ślenie liczbowe wskaźników jest niezbędne do oceny zgodności realizacji projektu z ofertą po jego wykona‐
niu.
Wskaźnik osiągnięcia musi być określony dla każdego rezultatu.
Określając rezultaty i wskaźniki, koniecznie skonsultuj ich realność i możliwość osiągnięcia z partnerem
lokalnym. W zderzeniu z lokalną rzeczywistością i mentalnością realizacja pewnych działań może okazać
się utrudniona, a osiągnięcie rezultatów w założonej wysokości wręcz niemożliwe.
Nie myl rezultatu z celem.
Przykładowe błędne określenie rezultatu jako celu, w dodatku bez określenia ilościowego:
„Wzrost poziomu wiedzy z języka angielskiego wśród wychowanków placówki.”
Prawidłowe określenie rezultatu:
„Wzrośnie poziom wiedzy z języka angielskiego wśród 50 wychowanków placówki.”
Nie myl rezultatu z działaniem.
Przykładowe błędne określenie rezultatu jako działania:
„Przeprowadzenie 18h szkolenia z zakresu pracy socjalnej dla 33 uczestników.”
Prawidłowo określony rezultat:
„Wzrosną kompetencje z zakresu pracy socjalnej u 33 uczestników w wyniku 18h szkolenia.”
Przykład prawidłowo określonych rezultatów z określeniem wskaźników ich osiągnięcia:
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1.

40 wychowanków otrzyma wsparcie emocjonalne i odpowiednią opiekę wychowawczą.

2.

40 wychowankom ośrodka zostanie zapewnione wyrównanie szans edukacyjnych dzięki 300h
indywidualnej pomocy w nauce.

3.

Minimum 80% wychowanków ośrodka polepszy umiejętności językowe dzięki 26h zajęć
z języka angielskiego.
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4.

40 wychowanków zostanie przysposobionych do samodzielnego życia w przyszłości poprzez
udział w zajęciach kulinarnych w wymiarze 20h.

5.

40h wychowankom zostanie zapewniony dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych
poprzez wyposażenie ośrodka w sprzęt multimedialny i nowatorskie narzędzia edukacyjne.

6.

Wzrośnie poziom kompetencji psychospołecznych i równowagi psychicznej u 40 wychowan‐
ków, dzięki indywidualnym konsultacjom psychologicznym (35h).

7.

10 najstarszych wychowanków ośrodka nabędzie wiedzę jak postępować w sytuacjach zagro‐
żenia życia i zdrowia w efekcie przeprowadzenia 5 zajęć po 1,5 h z zakresu udzielania pierwszej
pomocy.

8.

4 wychowawców ośrodka podniesie kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi pochodzącymi
z rodzin dysfunkcyjnych w efekcie przeprowadzenia 18h szkolenia.

Upewnij się czy określone przez ciebie rezultaty i wskaźniki:
umożliwiają osiągnięcie celów bezpośrednich projektu,
są konkretne,
są mierzalne i określone ilościowo,
są możliwe do osiągnięcia dzięki działaniom i środkom projektu,
zostaną osiągnięte do końca trwania projektu,
zostały uzgodnione z partnerem lokalnym.

Źródło weryfikacji osiągnięcia rezultatów
Źródła weryfikacji określają, w jaki sposób będzie można zweryfikować, że udało się osiągnąć zakładane
rezultaty projektu. Mogą to być wewnętrzne dokumenty projektu, dane zewnętrzne np. oficjalne statystyki bądź
wyniki specjalnych badań.
Źródło weryfikacji osiągnięcia rezultatów projektu powinny odnosić się wprost do zakładanych rezultatów
projektu i wskaźników ich osiągnięcia, co oznacza, że powinny być podawane w takiej samej kolejności jak
rezultaty (np. 1. Rezultat -> 1. Źródło weryfikacji).
Najprostszymi źródłami weryfikacji rezultatów są listy obecności i dokumentacja fotograficzna, często
jednak są one w opinii komisji oceniającej niewystarczające, gdyż nie stanowią odpowiedniej podstawy
np. do wykazania wzrostu wiedzy, nabytych kompetencji czy też umiejętności u osób, z którymi i na rzecz
których wolontariusze mają pracować. Do oceny tego rodzaju rezultatów przydatne są np. testy wiedzy
i umiejętności przed i po prowadzonych działaniach, ankiety ewaluacyjne lub indywidualne obserwacje/opi‐
nie nt. dzieci.
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Biorąc pod uwagę powyższe, warto również mieć na uwadze jakie źródła weryfikacji wskaźników realnie
możemy pozyskać, gdyż musimy je wszystkie przekazać grantodawcy wraz ze sprawozdaniem z realizacji
projektu (skrajnie negatywnym przykładem może tu być np. ambitne założenie wypełnienia ankiet ewalu‐
acyjnych przez dzieci ulicy, które w większości nie umieją pisać, a nawet jeśli by potrafiły, byłoby trudno
przeprowadzić wśród nich pisemne badanie ankietowe).
Źródło weryfikacji rezultatu nie może być tożsame z rezultatem i celem bezpośrednim, np.:
Cel:

Dostosowanie programu nauczania placówki do potrzeb uczniów i rynku pracy poprzez poszerze‐
nie sylabusu o szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności miękkich.

Rezultat:

Program nauczania placówki rozbudowany o szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego oraz
umiejętności miękkich.

Źródło:

Program nauczania placówki.

Poprawnie sformułowany cel, rezultat i wskaźnik, może w tym przypadku brzmieć np.:
Cel:

Rozbudowanie oferty programowej placówki edukacyjnej o szkolenia z zakresu doradztwa
zawodowego mające na celu ułatwienie uczniom wejście na rynek pracy.

Rezultat:

1 kurs z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętności miękkich włączony do programu
nauczania placówki.

Źródło:

Protokół z zatwierdzenia nowego programu nauczania placówki; Szczegółowy program zajęć
kursu z zakresu doradztwa zawodowego.

Przykładowe źródła weryfikacji osiągnięcia rezultatów projektu odnoszące się do rezultatów i wskaźników
określonych w poprzednim punkcie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Lista wychowanków ośrodka objętych wsparciem wolontariuszy, opinia dyrektora placówki.
Dziennik prowadzonych zajęć, lista uczestników, dokumentacja fotograficzna.
Testy językowe przed i po zajęciach, listy obecności, dokumentacja fotograficzna.
Lista obecności, dziennik zajęć, sprawozdanie z działania, dokumentacja fotograficzna.
Faktury zakupu narzędzi, protokoły przekazania, dokumentacja fotograficzna zakupionych
przedmiotów oraz ich wykorzystania w praktyce.
Dziennik prowadzonych konsultacji psychologicznych wraz z listą odbiorców, sprawozdanie
z obserwacji postępów dzieci.
Szczegółowy program zajęć, lista obecności, test podsumowujący, dokumentacja fotograficz‐
na.
Godzinowy program szkolenia, listy obecności, ankiety ewaluacyjne szkolenia, dokumentacja
fotograficzna.
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Trwałość projektu
Trwałość projektu jest bardzo istotnym punktem wniosku,
na który bardzo zwraca uwagę komisja oceniająca. W tym
Trwałość projektu, w tym utrzymanie
punkcie musimy wykazać, że projekt pozostawi trwały ślad
efektów po zakończeniu działań oraz poten‐
w środowisku, do którego jest adresowany, nie jest działa‐
cjał projektu do generowania efektu multipli‐
niem jednorazowym i będzie wymiernie oddziaływać na
kacji są bardzo ważnymi elementami
grupę docelową także po zakończeniu działań. Projekt po‐
projektu ocenianymi przez grantodawcę.
winien wzmacniać potencjał beneficjentów. W praktyce
oznacza to, że ma on służyć nie tylko przekazywaniu wie‐
dzy bądź tworzeniu infrastruktury, ale również zagwarantować pozostawienie kwalifikacji, instrumentów
i zaangażowania, dzięki którym podjęte działania będą mogły być kontynuowane po zakończeniu projektu.
W przypadku projektów miękkich (działania edukacyjne i szkoleniowe itp.) stanowiących większość projek‐
tów wolontariackich, szczególnie istotne jest, aby pozostała po nich trwała zmiana. Z punktu widzenia
trwałości niewystarczające są rezultaty takie jak: „wzrost wiedzy” itp. Zdobyta wiedza powinna być w jakiś
sposób przetworzona przez beneficjentów i wykorzystana w praktyce. Przykłady trwałych rezultatów za‐
pewniających efekt multiplikacji:
◦

Prowadzimy szkolenia dla lokalnej kadry (np. nauczycieli, liderów młodzieżowych itp.), które trwale pod‐
niosą ich kwalifikacje. Dodatkowo osiągamy tu efekt multiplikacji, gdyż po zakończeniu projektu benefi‐
cjenci szkoleń, którzy stanowią stałą kadrę placówki, będą kontynuować nauczanie przy wykorzystaniu
nowo poznanych metod (o ile trwale nabyli umiejętności).

◦

Wdrażamy zagadnienia przedstawione na szkoleniu/ach (lub cały opracowany w projekcie program
szkoleń) do stałego programu nauczania placówki edukacyjnej.

◦

Przeszkolone osoby stają się specjalistami, którzy będą dalej szkolić (efekt multiplikacji), co jest
uwzględnione i realizowane w ramach projektu np. w drugim module (np. szkolimy dzieci, którzy następ‐
nie „szkolą” swoich rodziców; szkolimy liderów młodzieżowych, którzy następnie przekazują wiedzę ró‐
wieśnikom itp.).

◦

Program pilotażowy, który prowadzimy w pierwszym roku projektu, jest w kolejnym roku przeprowadzo‐
ny na większą skalę, obejmuje kolejne miejsca itp.

W przypadku szkolenia kadry:
◦

Jeżeli szkolimy nową kadrę (np. trenerów, którzy następnie mają prowadzić szkolenia komputerowe),
należy koniecznie napisać kto ich zatrudni i będzie finansował ich wynagrodzenie po zakończeniu pro‐
jektu.

◦

Z punktu widzenia trwałości zdecydowanie lepiej szkolić zespoły ludzi, a nie pojedyncze osoby, które
mogą w każdej chwili się zwolnić lub zrezygnować z pełnionej funkcji z innego powodu. Zespoły mogą
dzielić się ze sobą nabytą wiedzą, wymieniać doświadczeniami i zastępować siebie nawzajem w razie
potrzeby.

◦

W przypadku szkolenia tylko jednej osoby (np. bibliotekarza, który będzie prowadził bibliotekę), należy
przewidzieć procedurę, którą wdrożymy w sytuacji, gdy ta osoba się zwolni i nie będzie mogła dalej peł‐
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nić swoich obowiązków – kto ją zastąpi? czy w jakiś sposób zagwarantujemy przekazanie przez niej
wiedzy kolejnej osobie? itp.
Jeśli projekt zakłada finansowanie przedsięwzięcia lub budynku (np. ośrodek dla dzieci ulicy, centrum
szkoleniowe itp.) należy w projekcie przedstawić w jaki sposób przedsięwzięcie będzie finansowane po
zakończeniu projektu, jak budynek będzie wykorzystywany, kto będzie nim zarządzał, kto będzie w nim
pracował, ponosił koszty utrzymania itp. i z jakich środków. Dalsze finansowanie przedsięwzięcia może być
zapewnione m.in. w następujący sposób:
◦

opiekę finansową nad daną placówką/przedsięwzięciem przejmie samorząd, uczelnia itp.,

◦

projekt będzie finansowany ze środków zewnętrznych, np. zadeklarowanych sponsorów,

◦

placówka prowadzić będzie działalność komercyjną umożliwiającą samofinansowanie.

Trwałość rezultatów projektów nakierowanych na tworzenie dokumentów służących lokalnej społeczno‐
ści (np. strategia rozwoju danego obszaru) jest w dużej mierze uzależniona od jakości i sposobu jej przygo‐
towania. Istotne jest, by dokumenty tego typu były konsultowane ze społeczeństwem oraz przygotowywane
z udziałem i świadomością władz odpowiedzialnych za jej wdrożenie (a nie były autorstwem ekspertów,
szczególnie ekspertów z Polski nie zakorzenionych w lokalnym kontekście). Dzięki „uspołecznieniu” tego
procesu oraz poczuciu własności, istnieje większa szansa na skuteczne wdrożenie strategii.
Trwałość projektu można wykazać również w następujący sposób:
•

Partner zobowiązuje się w liście intencyjnym do kontynuacji działań, w tym dalszego prowadzenia i finanso‐
wania przedsięwzięcia.

•

Projekt jest realizowany w odpowiedzi na realne potrzeby zgłaszane przez partnera oraz w szczególności –
przez beneficjentów projektu.

•

Do wniosku zostanie dołączony list intencyjny od lokalnych struktur samorządowych i rządowych, który
może zawierać np. deklarację bezpośredniego włączenia się w projekt lub słowa akceptacji i poparcia dla
projektu.

•

Zagwarantujemy aktywny udział lokalnych partnerów i beneficjantów w realizacji projektu oraz poczucie
własności projektu i jego rezultatów.

•

Udział w szkoleniach zarówno dla uczniów jak i nauczycieli będzie obowiązkową częścią kształcenia.

•

Działania projektu przyczyniają się do faktycznej zmiany w świadomości beneficjentów np. nt. higieny itp.

•

Przewidziane przez nas szkolenia będą miały strukturę i wymiar czasowy pozwalający osiągnąć trwałą
zmianę (nie możemy się spodziewać, że np. jednorazowe 3-godzinne szkolenie przyniesie trwałą zmianę),

•

Wyposażenie placówki w narzędzia edukacyjne lub inne może przynieść efekt multiplikacji o ile przeszkoli‐
my lokalną kadrę jak z nich korzystać.
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Uwaga: W ostateczności, jeżeli projekt nie zawiera działań zapewniających trwałości, należy wykazać, że
efekty projektu mimo wszystko będą miały długotrwały charakter, np. poprzez fakt, że „wolontariusze będą
świadczyć pomoc na miejscu przez długi okres czasu [minimum 4 miesiące], stąd też ich działalność
będzie źródłem wiedzy i inspiracji dla nauczycieli i opiekunów, [czy też] obecność wolontariuszy przyczyni
się do pozytywnej zmiany w życiu beneficjentów [np. poprzez] poprawę znajomości języka angielskiego,
zasad higieny, zwiększenie świadomości niektórych problemów i aspektów życia pomijanych w wychowa‐
niu ze względów kulturowych oraz zapewni im ciekawe i rozwijające zajęcia pozalekcyjne, których nie mają
możliwość doświadczyć bez obecności wolontariuszy” (na podstawie opinii komisji oceniającej wniosek
SWM w konkursie WPP 2018 realizowany w Ugandzie).

Przykładowy opis trwałości projektu:

Najważniejszym czynnikiem trwałości projektu jest współpraca z partnerem lokalnym, który będzie
kontynuował działania po zakończeniu realizacji projektu, jak również będzie ponosił koszty utrzyma‐
nia i prowadzenia biblioteki, czytelni oraz sali komputerowej po ich wyremontowaniu i wyposażeniu, do
czego zobowiązuje się w liście intencyjnym. Pewność trwałości twardych rezultatów projektu daje fakt,
iż pomieszczenia objęte projektem są częścią centrum młodzieżowego prowadzonego i finansowane‐
go przez partnera od ponad 30 lat.
Działania miękkie projektu zostały tak zaplanowane, aby nie tylko dać trwały efekt, ale także uzyskać
efekt multiplikacji. W ramach projektu zostaną przeprowadzone kompleksowe szkolenia dla pracowni‐
ków i liderów młodzieżowych ośrodka, którzy będą przekazywać pozyskaną wiedzę odbiorcom kursów
komputerowych nie tylko w okresie realizacji projektu, ale także w kolejnych latach, po jego zakończe‐
niu. Co więcej, curriculum szkoleń komputerowych, jak i kursu przygotowującego do szkoły średniej,
zgodnie z deklaracją partnera, będzie na stałe wprowadzone do programu kształcenia centrum. Szko‐
lenia komputerowe prowadzone w latach kolejnych będą odpłatne, co zapewni samofinansowanie się
kursów szkoleniowych, które wymagają zatrudnienia na stałe przeszkolonych pracowników.

Upewnij się, że w opisie trwałości projektu zawarłeś odpowiedzi na pytania:
Czy działania projektu prowadzą do osiągnięcia trwałej zmiany?
Czy efekty projektu zostaną utrzymane po jego zakończeniu oraz w jaki sposób (np. projekt pozostawi
kwalifikacje, instrumenty i zaangażowanie, dzięki którym podjęte działania będą mogły być kontynuowane
po jego zakończeniu).
Czy projekt generuje efekt multiplikacji?

Współdziałanie z innymi podmiotami
W tym punkcie należy podać informację o projektach o podobnym charakterze lub skierowanych do podobnej
grupy docelowej realizowanych przez inne podmioty/donatorów w kraju przyjmującym wraz z zakresem współ‐
pracy z tymi podmiotami. Nie chodzi tu o działania SWM prowadzone w danym kraju, ale o przedstawienie
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współpracy partnera lokalnego z instytucjami lokalnymi i międzynarodowymi, prowadzącymi podobne działa‐
nia lub inne działania, ale skierowane do podobnej grupy beneficjentów. Należy tu przedstawić, że projekt jest
komplementarny do działań innych podmiotów, czyli w jakiś sposób się z nimi uzupełnia.
Przykłady komplementarności projektów:
•

Projekt uzupełnia działania innych instytucji w regionie, które kierują działania do dzieci ulicy poprzez wpro‐
wadzenie szkoleń zawodowych, których nie prowadzi dotąd żadna instytucja (pozostałe podmioty wspiera‐
ją beneficjentów poprzez program dożywiania itp.).

•

Projekt jest komplementarny z działaniami innych donatorów (którzy wspierają placówkę finansując rozbu‐
dowę i wyposażenie szkoły) poprzez wysłanie do pracy wolontariuszy, którzy uzupełnią braki w opiece nad
dziećmi i w kadrze nauczycielskiej.

•

Projekt uzupełnia się z przedsięwzięciami innych donatorów wspierających tą samą placówkę, w której re‐
alizujemy działania koncentrujące się na modernizacji działów szkoły, które dotychczas pozostawały bez
wsparcia.

•

Projekt, zakładający budowę sanitariatów, uzupełnia wcześniejsze działania donatorów z Włoch i Słowacji,
którzy sfinansowali budowę studni oraz zbiorników wodnych na placówce.

Przykład opisu współdziałania z innymi podmiotami w projekcie zakładającym pracę z dziećmi ulicy:

Don Bosco Voational Training Center współpracuje w zakresie programu dla dzieci ulicy z Lokalnym
Ministerstwem Rozwoju Społecznego, które podjęło próbę sprostania wyzwaniu narastającego
problemu dzieci ulicy poprzez asygnowanie pracownika socjalnego zajmującego się tym tematem.
Don Bosco VTC uzupełnia pracę rządowego asystenta poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych,
którzy bezpośrednio zajmują się dziećmi. Don Bosco VTC pozostaje w stałym kontakcie z asystentem
rządowym, który kieruje dzieci mieszkające na ulicy do placówki Don Boso VTC, gdzie mogą otrzymać
wsparcie pracowników socjalnych, posiłki, edukację wyrównawczą itp.
Don Bosco VTC współpracuje w ramach programu dla dzieci ulicy także z agendą UN mającą siedzibę
w Wau. M.in. w ramach współpracy UN sfinansowało budowę studni na terenie służącym za tymcza‐
sową noclegownię dzieci ulicy oraz zapewniło zeszyty i długopisy dla dzieci uczęszczających na
zajęcia edukacyjne do Don Bosco VTC. W przypadku reintegracji dzieci z rodzinami, prowadzonej przez
Don Bosco VTC, UN zaopatruje każde dziecko w podstawowe materiały (tj. mydło, ubranie, mata do
spania, olej), które dzieci zabierają do domów, co ma zachęcić je do pozostania na stałe w środowisku
rodzinnym.

Ryzyka i zagrożenia w realizacji
W tym punkcie opisujemy negatywne czynniki, które mogą wpłynąć na realizację projektu i w efekcie zagrozić
uzyskaniu założonych rezultatów, osiągnięciu założonych celów oraz zagrozić trwałości wyników projektu. Są
to z definicji czynniki zewnętrzne, które pozostają poza naszą kontrolą. Chodzi o czynniki, których zaistnienie jest
prawdopodobne, ale nie całkiem pewne.
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Nie należy tu zamieszczać czynników, których zaistnienie jest bardzo mało prawdopodobne (np. jeżeli
w kraju od lat panuje stabilna sytuacja polityczna, ryzyko pn. „utrzymanie stabilnej sytuacji politycznej
w kraju” nie będzie adekwatnym czynnikiem zewnętrznym zagrażającym realizacji projektu, chyba że
w czasie trwania projektu będą miały miejsce wydarzenia, które mogą zagrozić stabilizacji kraju – typu
wybory prezydenckie itp.).
Nie unikaj trudnych problemów. Nie bój się przedsta‐
Ocenie podlega tu czy wnioskodawca
wiać w tym punkcie zagrożenia takiego jak potencjalna
realnie patrzy na zadanie.
„rezygnacja uczestników z prowadzonych zajęć”, „ni‐
ska frekwencja”, „małe zainteresowanie wśród rekruto‐
wanych” itp. Jeżeli takie ryzyko jest realne, wykazanie go jest jak najbardziej pożądane, a nawet konieczne
i świadczy o dobrej znajomości środowiska projektu. Oczywiście należy wtedy przedstawić również środki
zaradcze, które zostaną wdrożone, aby zapobiec takiemu ryzyku. Nie unikaj jednak trudnych problemów,
gdyż niewykazanie tego rodzaju zagrożenia zadziała niekorzystnie na ocenę projektu.
Przykładowy opis ryzyka i zagrożeń w realizacji projektu:

Czynniki zewnętrzne konieczne, aby projekt mógł być realizowany zgodnie z ofertą: Sytuacja polityczna
w kraju przyjmującym jest stabilna i umożliwia prowadzenie działań. W okresie implementacji projektu
nie nastąpią klęski żywiołowe. Wolontariusze nie ulegną wypadkowi ani innej sytuacji losowej uniemoż‐
liwiającej realizację projektu. Dotacja MSZ zostanie przekazana terminowo.
Ryzyka, które mogłyby uniemożliwić bądź utrudnić działania lub osiągnięcie założonych celów oraz
sposób ich minimalizacji i przeciwdziałania:
1) Problemy zdrowotne wolontariuszy, w tym szczególnie zachorowanie na choroby tropikalne. Pre‐
wencja: szczepienia ochronne, profilaktyka antymalaryczna i zdrowotna. W przypadku choroby
wolontariusze poddani będą leczeniu w przychodni medycznej znajdującej się na terenie misji,
a w wypadku ciężkich zachorowań zostanie wdrożony schemat działania w sytuacjach kryzysowych.
2) Szok kulturowy oraz trudność w prowadzeniu działań w odmiennych warunkach i mentalności.
Prewencja: szkolenie przedwyjazdowe i poprzyjazdowe, codzienny kontakt z opiekunem wspierającym
wolontariuszy w sytuacjach trudnych. W przypadku dużego szoku kulturowego dodatkowym wspar‐
ciem dla wolontariuszy będzie stały kontakt z koordynatorem projektu doświadczonym w odpowiedzi
na tego rodzaju sytuacje.
3) Niski poziom uczestnictwa oraz zainteresowania zarówno dzieci ulicy, jak i pracowników socjalnych.
Prewencja: odpowiednio dobrane działania i metody projektowe, indywidualny kontakt z dziećmi na
ulicy, szkolenia motywujące pracowników socjalnych.
3) Trudności komunikacyjne z najmłodszymi odbiorcami projektu wynikające z faktu, iż nie posługują
się oni jeszcze językiem angielskim, a wyłącznie językiem arabskim. Prewencja: szkolenie językowe
wolontariuszy przeprowadzone przez nauczyciela lokalnego języka oraz stosowanie metod pedago‐
gicznych ułatwiających komunikację nawet przy słabej znajomości języka.
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Opisując ryzyka i zagrożenia w realizacji projektu upewnij się, że:
Określiłeś czynniki zewnętrzne (założenia) konieczne, aby projekt mógł być realizowany zgodnie z ofertą,
Określiłeś ryzyka, które mogłyby uniemożliwić bądź utrudnić działania lub osiągnięcie założonych celów
specyficzne dla twojego projektu,
Uwzględniłeś rolę czynnika ludzkiego – np. potencjalna rezygnacja uczestników itp. opisane w pierwszym
akapicie (o ile ryzyko takie może wystąpić w projekcie),
Przy każdym ryzyku opisałeś sposób minimalizacji zagrożenia i przeciwdziałania oraz sposób działania na
wypadek ich wystąpienia.

II moduł projektu
Drugi moduł to inaczej drugi rok kalendarzowy projektu, w którym planujemy działania. Jest on oddzielony od
pierwszego roku projektu, ze względu na konieczność rozliczenia budżetu administracji publicznej do końca
roku kalendarzowego.
Mimo, iż drugi moduł projektu następuje nieprzerwanie po pierwszym, nie polega na powieleniu działań
z roku pierwszego, ale wykorzystuje rezultaty z roku pierwszego do przeprowadzenia kolejnych działań.
Cel ogólny drugiego modułu projektu pozostaje taki sam. Musimy jednak określić nowe cele szczegółowe,
działania projektowe oraz rezultaty, które planujemy osiągnąć w drugim roku projektu.
Minimalny okres ciągłego pobytu wolontariusza w drugim module wynosił, według wytycznych konkursu
WPP 2019, 30 dni.
W przypadku projektu dwumodułowego, wolontariusz musi obowiązkowo przeprowadzić inicjatywę
edukacyjną po powrocie do krajuii.
Pozostałe wytyczne względem projektów modułowych znajdziesz w regulaminie konkursu.
Przykłady działań dla drugiego roku projektu modułowego:

•

Wykorzystanie osób przeszkolonych w pierwszym roku projektu do dalszego szkolenia (uzyskanie
efektu multiplikacji działań) – np. nauczyciele przeszkoleni w pierwszym roku projektu, w drugim
module prowadzą szkolenia dla uczniów.

•

Wykorzystanie materiałów opracowanych w pierwszym roku projektu do dalszych działań – np.
przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji globalnej przez nauczycieli i edukatorów w drugim roku
projektu na bazie konspektów warsztatowych oraz bazy materiałów edukacyjnych i multimedial‐
nych powstałych w pierwszym module projektu lub wdrożenie strategii rozwoju regionu, programu
nauczania itp., które powstały w pierwszym roku projektu.
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•

Poszerzenie działań zrealizowanych w pierwszym roku projektu na kolejne regiony, ale z większym
udziałem partnera lub beneficjentów, którzy dzięki zdobytej wiedzy mogą samodzielnie powielać
działania w innych społecznościach.viii

Inicjatywa edukacyjna
Inicjatywa edukacyjna to wpisane w projekt działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa polskiego, ma‐
jące na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat problemów rozwoju na
świecie, w szczególności wyzwań rozwojowych, których dotyczy projekt wolontariacki.ii
Realizacja inicjatywy edukacyjnej jest korzystna dla:
•

odbiorców inicjatywy (możliwość uczestnictwa w aktywnościach z zakresu edukacji globalnej, które zazwy‐
czaj prowadzone są w sposób interesujący oraz za pomocą nietypowych metod; ubogacające z punktu wi‐
dzenia odbiorców jest także bezpośrednie spotkanie z wolontariuszem, który osobiście doświadczył
rzeczywistości, o której opowiada);

•

wolontariusza (możliwość kreowania materiałów i akcji, tworzenia działań i produktów, których finansowa‐
nie jest zapewnione przez grantodawcę – co może być niemożliwe w innych warunkach; możliwość wyko‐
rzystania nabytej wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniem, co zmniejsza efekt szoku popowrotowego;
inicjatywa edukacyjna może również stanowić wartościowy dodatek do CV – np. autorstwo programu,
książki itp.);

•

organizacji wysyłającej (wzbogacenie oferty działań prowadzonych przez organizację wysyłającą; możli‐
wość dotarcia do nowych odbiorców oraz wypracowanie nowych materiałów edukacyjnych do wykorzysta‐
nia w dalszej pracy organizacji);

•

grantodawcy (promocja Polskiej Pomocy Rozwojowej, dotarcie do większego grona odbiorców).

Inicjatywa edukacyjna:
jest obowiązkowa w przypadku projektu dwumodułowego, ale także w przypadku projektu jednomoduło‐
wego, jeżeli harmonogram działań na to pozwala,
powinna nawiązywać do problemów, które projekt stara się rozwiązać w konkretnym kraju oraz być
powiązana z tematyką zadań wolontariackich,
powinna być przeprowadzona w głównej mierze przez wolontariusza przy wsparciu organizacji wysyłają‐
cej,
musi być zgodna z zasadami edukacji rozwojowej – w tym celu można przewidzieć w projekcie zatrudnie‐
nie mentora inicjatywy edukacyjnej, które można ująć w kosztach programowych związanych z inicjatywą
edukacyjną (funkcję tę może pełnić jednak także koordynator projektu),
szczegółowe wytyczne w kwestii inicjatywy edukacyjnej znajdują się w dokumentacji konkursowej.
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Przykłady inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez wolontariuszy SWM:

•

Warsztaty międzykulturowe w szkołach podstawowych z wykorzystaniem oryginalnych materia‐
łów z Boliwii tj. instrumentów muzycznych, części ubioru, artykułów życia codziennego i innych
materiałów edukacyjnych. Rezultaty liczbowe: 9 warsztatów po 45 min w 3 szkołach podstawo‐
wych dla łącznej liczby 225 osób.

•

Wystawa zdjęć wielkoformatowych poświęcona życiu i problemom dzieci w San Lorenzo prezen‐
towana w szkołach. Rezultaty liczbowe: wystawa składająca się z 2 ścianek wystawienniczych
2x5m prezentująca ok. 30 zdjęć z komentarzami, tygodniowe prezentacje w 3 szkołach, ok. 1500
odbiorców wystawy.

•

Publikacja książkowa oraz seria zakładek zawierających historie dzieci z Boliwii, Ghany, Malawi
i Tanzanii wraz z konspektami lekcji. Autorami opowieści są młodzi mieszkańcy obu kontynentów,
a redaktorami wolontariusze będący na misjach. Rezultaty liczbowe: książka licząca ok. 150 stron,
nakład 600 egzemplarzy, dystrybucja głównie do szkół podstawowych współpracujących z SWM
w zakresie edukacji globalnej.

•

Wielkoformatowa gra planszowa „Droga do szkoły” składająca się z trwałej maty o wymiarach
7x5m, kart do gry, wielkiej kostki i zadań do wykonania, dzięki której dzieci i młodzież mogą
bezpośrednio odnieść życie dzieci z Boliwii do swojego życia i edukacji. Gra przenośna, na bazie
której zostały przeprowadzone warsztaty w szkołach. Rezultaty liczbowe: 6 warsztatów w szko‐
łach gimnazjalnych, ok. 150 odbiorców, gra wykorzystywana po zakończeniu projektu w Parku
Edukacji Globalnej, dalszych warsztatach w szkołach oraz w czasie imprez edukacyjnych.

•

Gra planszowa „Przejść przez dżunglę” wykonana z produktów pochodzących w 100% z recyklin‐
gu i środowisk naturalnych wraz z konspektami warsztatów opartych o treść gry skierowanych do
dzieci z mniejszymi szansami rozwoju, świetlic środowiskowych i domów dziecka. Rezultaty
liczbowe: 500 egzemplarzy gry i konspektów.

•

Seminarium nt. wolontariatu w krajach misyjnych skierowane do młodych ludzi, w przedziale
wiekowym 18-30 lat zakładające wymianę doświadczeń wolontariuszy oraz pracę nad osobistą
ścieżką wolontariusza. Rezultaty liczbowe: 3 dniowe seminarium dla 40 uczestników.

•

Kalendarz z konspektami zajęć dotyczącymi praw dziecka (12 konspektów, na odwrocie każdej
z 12 kart kalendarza) z zaznaczonymi wydarzeniami, inicjatywami i dniami społecznego zaangażo‐
wania w Polsce i na świecie. Rezultaty liczbowe: dwunastokartkowy kalendarz w formacie A3,
nakład 800 sztuk, dystrybucja do szkół oraz w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej.

Planując inicjatywę edukacyjną weź pod uwagę, że:
Jest to dodatkowa praca, którą trudno wykonywać w trakcie pobytu w kraju przyjmującym. Dobrze zaplanuj
czasowo inicjatywę i zastanów się czy będziesz w stanie ją zrealizować w przypadku projektu jednomodu‐
łowego.
Powinna wpisywać się w działania organizacji wysyłającej we współpracy, z którą ma być przeprowadzona
(tak, aby nie obciążać a wspierać działania organizacji).
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Koszty projektu
•

Kwota wnioskowanej dotacji musi być zgodna z kwotą ujętą w pliku budżetu projektu (!)

•

Kwota wnioskowanej dotacji musi być zaokrąglona do pełnych złotych.

•

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu zostały opisane w części dotyczącej budżetu pro‐
jektu pt. Uzasadnienie.

Wkład własny
Wkładu własnego nie uwzględniamy w budżecie projektu, ujmujemy go jednak w opisie wniosku.
Wkład własny rzeczowy organizacji wysyłającej oraz partnera projektu może obejmować np.:
◦

nieodpłatne udostępnienie lokalu, sali wykładowej, sprzętu, pojazdów itp.

◦

zasoby lub usługi świadczone na rzecz oferenta przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transporto‐
wa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystane przy realizacji projektu, towary i usługi zakupione przez
partnera lub odbiorców projektu z ich środków własnych planowane do wykorzystania przy realizacji
projektu.

Wkład własny osobowy organizacji wysyłającej oraz partnera projektu może stanowić np.:
◦

praca społeczna członków organizacji (np. nieodpłatne nadzorowanie projektu przez zarząd),

◦

praca wolontariacka osób zaangażowanych w realizację projektu (np. nieodpłatna praca opiekuna wo‐
lontariuszy, trenerów szkolenia przedwyjazdowego i poprzyjazdowego itp.),

◦

opisując zasoby osobowe pamiętaj, aby wskazać kwalifikacje i zakres zadań w projekcie.

Wkład własny może pochodzić zarówno od oferenta, partnera projektu jak również ze źródeł publicznych
(innych niż MSZ) lub od donatorów operujących funduszami innymi niż budżet RP,
Pamiętaj, że:
Wkład własny, ujęty w opisie nie może znaleźć się następie w budżecie projektu jako koszt (!)
Pracownicy SWM lub partnera, pełniący funkcje w projekcie odpłatnie nie mogą stanowić wkładu własnego
osobowego (!)
Przykładowa informacja o zasobach własnych rzeczowych lub osobowych:

WKŁAD WŁASNY OFERENTA STANOWI: wkład rzeczowy w postaci sprzętu i wyposażenia biura
(komputer koordynatora projektu, księgowej i administratora, kserokopiarka, drukarka czarno-biała
i kolorowa, meble biurowe, samochód, telefon, telefax itp.), nieodpłatne udostępnienie sali wraz z wy‐
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posażeniem na przeprowadzenie szkolenia przedwyjazdowego, wkład osobowy w postaci pracy
członków zarządu nadzorujących pracę zespołu projektowego oraz monitorujących przebieg działań
w projekcie.
WKŁAD WŁASNY ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ STANOWIĄ: wkład osobowy w postaci nieodpłatnej
pracy opiekuna wolontariuszy oraz trenera szkolenia poprzyjazdowego (kwalifikacje Fr. Mchami zosta‐
ły opisane w punkcie dotyczącym informacji nt. opiekuna wolontariuszy), wkład rzeczowy w postaci
pomieszczeń wraz z wyposażeniem, przeznaczonych na przeprowadzenie szkolenia poprzyjazdowego
i językowego, oraz nieodpłatnego udostępnienia samochodu do transportu wolontariuszy.

Partner lokalny i role w projekcie
Projekty w ramach konkursu muszą być realizowane we współpracy z partnerem z kraju przyjmującego –
organizacją przyjmującą wolontariusza. Partnerem lokalnym powinna być organizacja niedziałająca w celu
osiągnięcia zysku (tzw. organizacja non profit) lub instytucja publiczna. We wniosku jest możliwość uwzględnie‐
nia dodatkowych partnerów, nie ma jednak takiej konieczności.

Uwaga: Partner w kraju przyjmującym nie jest tożsamy z podmiotem, z którym wniosek składany jest
wspólnie wymienionym w punkcie dotyczącym oferenta.

Partner lokalny powinien być instytucją o dobrej renomie; korzystne dla oceny jest także wcześniejsze doświad‐
czenie partnera jako organizacji przyjmującej wolontariuszy; najważniejsze jednak jest jego doświadczenie
pracy w dziedzinie, z którą wiąże się przedstawiany projekt. Z drugiej strony jednak, jeżeli partnerem jest ośrodek
bardzo dobrze wyposażony, świetnie funkcjonujący i bez problemu pozyskujący środki od różnych donatorów,
komisja oceniająca może poddać w wątpliwość zasadność wspierania tego typu podmiotu ze środków pomocy
rozwojowej oraz efektywność i wartość dodaną takiej pomocy [na podstawie opinii komisji oceniającej wniosek
SWM w konkursie PPR 2019 planowanego do realizacji w Dodomie w Tanzanii]. W związku z tym opis powinien
wskazywać potrzeby placówki, na które możemy odpowiedzieć poprzez realizację naszego projektu.
Ocena organizacji partnerskiej odbywa się nie tylko w oparciu o opis zamieszczony w formularzu wniosku, ale
także na podstawie pisemnej opinii placówki konsularnej lub ambasady RP obejmującej zasięgiem kraj, w któ‐
rym ma siedzibę organizacja przyjmująca.
Informacja o partnerze i historia współpracy
Przykładowy opis informacji o partnerze lokalnym i historii dotychczasowej współpracy:
Ośrodek Don Bosco Children and Life Mission (Don Bosco CALM) w Namugongo został założony
w roku 2001 przez misjonarzy kombonianów i kapłana jezuitę. Od początku istnienia ośrodek służy
dzieciom najbardziej potrzebującym. W 2006 roku został on przekazany salezjanom, stając się częścią
Prowincji Wielkich Jezior Afryki. Salezjanie podjęli decyzję o poszerzeniu działań placówki poprzez
budowę na jej terenie szkoły podstawowej, zapewniającej dzieciom edukację. W roku 2016 dzięki,
wsparciu donatorów z Włoch, udało się ukończyć pierwszą fazę budowy szkoły. Druga faza budowy
będzie realizowana gdy tylko uda się pozyskać fundusze na ten cel, tymczasem edukacja funkcjonuje
w pierwszym, wykończonym skrzydle szkoły.
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SWM współpracuje z Don Bosco CALM od roku 2016, kiedy to członkowie zarządu SWM mieli okazję
odwiedzić ośrodek, przy okazji wizyty monitorującej działania finansowane przez SWM w pobliżu
Kampali. W ramach dotychczasowej współpracy SWM finansował posiłki dla podopiecznych ośrodka,
zakup odzieży i leków. Projekt wolontariacki, prezentowany w niniejszym wniosku, będzie stanowił
poszerzenie współpracy poprzez uzupełnienie pomocy materialnej oraz niezwykle potrzebnym na
miejscu, wsparciem działalności wychowawczej i edukacyjnej.
Decyzja o podjęciu współpracy w ramach projektu została podjęta na podstawie analizy potrzeb
placówki, dotychczasowej pozytywnej współpracy oraz potrzebie zaangażowania na placówce dodat‐
kowego personelu, umożliwiającego zapewnienie wychowankom lepszej opieki wychowawczej.

Opisując informacje o partnerze upewnij się, że uwzględniłeś:
Podstawowe informacje o placówce (np. od kiedy funkcjonuje, co obejmują jej działania),
Doświadczenie w realizacji projektów wolontariatu oraz we wskazanej dziedzinie projektu,
Historię dotychczasowej współpracy placówki z SWM,
Informację o tym, w jaki sposób została podjęta decyzja o wspólnej realizacji projektu, dlaczego akurat ten
partner został wybrany jako beneficjent działań i partner w naszym projekcie.
Opiekun wolontariusza w kraju przyjmującym
Opiekunem w kraju przyjmującym powinna być osoba reprezentująca organizację przyjmującą – może to
być dyrektor placówki przyjmującej lub inna osoba, która będzie bezpośrednio współpracować z wolontariu‐
szem w kraju przyjmującym (uwaga: nie może to być koordynator wolontariuszy, nawet jeśli pełni funkcję
mentora wspierającego pracę wolontariuszy na odległość!).
Uwzględnij kwalifikacje opiekuna, doświadczenie pracy w miejscu realizacji projektu oraz wcześniejsze
doświadczenia współpracy z wolontariuszami.
Przykładowy opis opiekuna wolontariuszy:
Fr. Richard Mchami¹ jest księdzem, salezjaninem, z pochodzenia Tanzańczykiem. Posiada wykształce‐
nie pedagogiczne, ukończył także kurs zarządzania projektami. Fr. Mchami posiada bogate doświad‐
czenie i kwalifikacje w zakresie pracy z młodzieżą i wolontariuszami, m.in. w latach 2014-2016 pełnił
funkcję delegata duszpasterstwa młodzieżowego Prowincji Afryka Wschodnia, koordynując programy
lokalnego wolontariatu i liderów. Wielokrotnie współpracował z wolontariuszami organizacji zagranicz‐
nych m.in. z Polski, Niemiec, Belgii oraz Hiszpanii. Opiekun wolontariusza współpracował także kilka‐
krotnie z wolontariuszami SWM, m.in. podczas realizacji projektów Polskiej Pomocy Zagranicznej pt.
„Wiedza dla rozwoju. Tworzenie sprzyjających warunków nauki dla młodzieży szkół średnich Dar es
Salaam w Tanzanii” (2015) oraz „Narzędzia dla Rozwoju. Podniesienie poziomu edukacji średniej
i zawodowej w regionach Dodoma i Shinyanga w Tanzanii przez modernizację i doposażenie bibliotek
oraz program szkoleniowy w szkołach w Dodomie i Didia” (2017). Pozytywne doświadczenie wcze‐

¹ Dane osób wymienionych w opisie są fikcyjne.
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śniejszej współpracy, w tym duże zaangażowanie Fr. Mchami w realizowane działania oraz bardzo
dobra komunikatywność oraz znajomość zarówno rodzimej kultury tanzańskiej, jak i mentalności
europejskiej, pozwalają nam stwierdzić, że będzie on bardzo dobrym opiekunem wolontariusza.

Role oferenta i partnera lokalnego
Zgodnie z zasadami projektów rozwojowych, partnerzy powinni brać aktywny udział w tworzeniu i realizacji
projektu, np. poprzez wykonywanie części zadań w projekcie, uczestnictwo w przygotowaniu oferty projek‐
towej itp.
Opisz za jakie działania odpowiada partner lokalny (organizacja przyjmująca), a za jakie oferent (organizacja
wysyłająca).
Przykładowy opis roli oferenta i partnera lokalnego:

Organizacja przyjmująca jest zaangażowana w projekt na zasadzie wzajemnej współpracy, która
należy do podstawowych zasad realizacji projektów SWM. Partner aktywnie uczestniczy w całym
procesie realizacji projektu, od koncepcji po ewaluację i planowanie dalszych działań. Udział w tworze‐
niu koncepcji projektu przyczynia się do wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za jego efektywną
implementację, która następnie przekłada się na wspólną ewaluację i chęć realizacji dalszych projek‐
tów w oparciu o wypracowane rezultaty. Organizacja przyjmująca bierze udział w opracowaniu budżetu
projektu przedstawiając lokalne koszty oraz dokonując analizy dostępności materiałów niezbędnych
do realizacji projektu na rynku lokalnym. Partner ma za zadanie zorganizować wolontariuszom zakwa‐
terowanie i wyżywienie na cały czas trwania projektu, jak również zapewnić bezpieczeństwo na czas
pobytu w kraju przyjmującym, które obejmuje zapewnienie opieki medycznej, bezpieczny transport
z lotniska do placówki po przylocie oraz na lotnisko w drodze powrotnej, jak również bezpieczne
warunki pracy i zakwaterowania. Organizacja przyjmująca sprawuje opiekę nad wolontariuszami,
mając na uwadze specyfikę pracy wolontariackiej w środowisku odmiennym kulturowo. W tym celu
wyznaczony jest opiekun wolontariuszy oraz zostanie przeprowadzone szkolenie poprzyjazdowe
i językowe. Organizacja wysyłająca, odpowiedzialna jest za przygotowanie i złożenie aplikacji do kon‐
kursu WPP, kontakt z grantodawcą, koordynację całości działań projektu, administrację dotacji, dba
także o przejrzystość finansową i właściwe wydatkowanie środków pieniężnych. Organizacja wysyłają‐
ca rekrutuje wolontariuszy oraz prowadzi ich przygotowanie obejmujące minimum rok poprzedzający
wyjazd, a także przygotowuje i przeprowadza szkolenie przedwyjazdowe. Wyznacza również koordyna‐
tora, który sprawuje opiekę nad wolontariuszami i jest odpowiedzialny za komunikację z grantodawcą,
partnerem oraz wolontariuszami. Organizacja wysyłająca koordynuje działania związane z przeprowa‐
dzeniem inicjatywy edukacyjnej oraz monitoringiem i ewaluacją projektu, jak również opracowuje
i składa raport końcowy.
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Wolontariusze
W projekcie może wziąć udział od 1 do 5 wolontariuszyii (liczba z przedziału wskazanego przez grantodaw‐
cę nie ma znaczenia w ocenie wniosku, ważne są kompetencje wolontariuszy w kontekście projektu).
Minimalny okres ciągłego pobytu wolontariusza w kraju przyjmującym jest określony w regulaminie
konkursu, w roku 2019 musiał on wynosić co najmniej 90 dni (lub co najmniej 30 dni, jeżeli wolontariusz
uczestniczył w projekcie Polskiej Pomocy w tym samym miejscu, w którym odbędzie się projekt – czyli np.
w przypadku II modułu projektu).
Wolontariusz musi zobowiązać się do obowiązkowego udziału w szkoleniu online i stacjonarnym organi‐
zowanym przez grantodawcę w wyznaczonych terminach.
Wolontariusz określa czy planuje przeprowadzić inicjatywę edukacyjną (dla projektów modułowych jest
ona obowiązkowa).
Wolontariusz musi spełniać kryteria programu, w tym m.in. być osobą pełnoletnią, posiadać obywatelstwo
polskie, wykształcenie średnie lub wyższe oraz przede wszystkim wykazać odpowiednie kompetencje do
przeprowadzenia projektu.
Wolontariusz musi posługiwać się językiem używanym w kraju przyjmującym, poświadczonym certyfika‐
tem (w przypadku dobrej znajomości języka, ale braku certyfikatu, egzamin językowy zakończony zaświad‐
czeniem może wydać organizacja wysyłająca, nie jest ono jednak dla grantodawcy równoważne
z oficjalnym certyfikatem. Jeżeli jednak główne działania projektu opierają się na prowadzeniu nauczaniu
języka urzędowego, np. angielskiego, wtedy przynajmniej jeden z wolontariuszy, odpowiedzialny za te zada‐
nia, powinien posiadać certyfikat znajomości języka inny niż dokument SWM). Poziom znajomości języka
jest zależny od wykonywanych przez nas zadań. Jeśli będziemy prowadzić zajęcia dydaktyczne (np. naucza‐
nie języka), to znajomość powinna być na wysokim poziomie.
Kompetencje wolontariusza są kluczową sprawą
Kompetencje wolontariusza w dziedzinie
w tym punkcie. Jeżeli nie posiadasz zbyt dużego do‐
projektu są kluczowym elementem projektu
świadczenia zawodowego i wykształcenia związanego
WPP, którego podstawą jest praca wolonta‐
z celami projektu, podkreśl te elementy, które są najbar‐
riacka. Musisz wykazać, że posiadasz kwali‐
dziej adekwatne, rozbuduj je, wyciągając najważniejsze
fikacje i doświadczenie, aby wykonać
informacje w kontekście projektu tak, aby oceniający
założone działania i zrobisz to w sposób
mogli uznać cię za kompetentnego w dziedzinie projek‐
efektywny.
tu. Nie powinieneś też wykonywać w projekcie działań,
które będziesz robić po raz pierwszy w życiu i nie masz
o nich pojęcia, a przynajmniej tak wynika z opisu twoich umiejętności… Jeżeli masz zainteresowania
związane z treścią projektu lub realizowałeś działania w tym temacie hobbistycznie, koniecznie o tym
napisz.
◦

jeżeli masz prowadzić działania szkoleniowe, powinieneś wykazać przynajmniej minimalne doświad‐
czenie w tej dziedzinie (np. prowadzenie zajęć warsztatowych w Wioskach Świata itp. – wybierz odpo‐
wiednie fakty ze swojego życia);

◦

jeżeli masz pracować z dziećmi, powinieneś wykazać przynajmniej minimalne doświadczenie w pracy
pedagogicznej (jeżeli nie prowadziłeś zajęć pedagogicznych to może przynajmniej w jakiś sposób je
wspierałeś?);
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◦

jeżeli masz prowadzić zajęcia terapeutyczne (np. biblioterapia, filmoterapia itp.) powinieneś wykazać
się doświadczeniem w zakresie psychologii, szczególnie jeżeli będziesz pracować z beneficjentami po‐
chodzącymi z zupełnie innego kręgu kulturowego, którzy mogą mieć za sobą trudne doświadczenia ży‐
ciowe;

Aby wykonywać działania efektywnie powinieneś znać kontekst kulturowy, w którym będziesz pracować.
Jeżeli masz pracować w jednym z krajów afrykańskich, a nigdy wcześniej tam nie byłeś, koniecznie przed‐
staw swoją pracę wolontariacką w SWM, podkreśl działania na rzecz krajów afrykańskich.
W przypadku projektu, w którym będziesz uczył uczniów działu budowlanego projektowania CAD, zamiast opisu,
który nie podkreśla twoich umiejętności, tj.:

MM Architekci, Katowice (trzymiesięczna praktyka studencka, później współpraca na zasadnie umów
na poszczególne zlecenia) - asystent projektanta 2017-2018
Praca wakacyjna jako pracownik ogólnobudowlany - doświadczenie nieudokumentowane, aczkolwiek
istotne w kontekście wnioskowanego wolontariatu (corocznie, wakacje 2013-2016)

Napisz raczej:

MM Architekci, Katowice (2017-2018) – praktyka studencka, a następnie praca na stanowisku asystent
projektanta obejmująca głównie projektowanie wspomagane komputerowo na oprogramowaniu CAD
oraz przygotowanie dokumentacji architektonicznej.
Pracownik ogólnobudowlany (coroczna praca wakacyjna w latach 2013-2016) – wykonywanie prac
budowlanych obejmujących m.in.: lanie fundamentów, prace murarskie, wznoszenie powierzchni
dachowych oraz prace wykończeniowe.
Dodatkowe informacje uzupełniające:
Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych praktykowane na studiach architekto‐
nicznych, jak i w SWM, gdzie m.in. brałem udział w organizacji i przeprowadzaniu spotkań formacyj‐
nych dla wolontariuszy. Wspierałem również prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży
w Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata. W ramach dwuletniego wolontariatu na rzecz SWM, który
obejmował zarówno pracę na rzecz krajów misyjnych, działalność w Wioskach Świata, jak i udział
w spotkaniach formacyjnych, dobrze zapoznałem się z kulturą afrykańską w której będę pracować jako
wolontariusz.

Zakwaterowanie wolontariusza
Wolontariusz może być zakwaterowany na placówce misyjnej, ale także (zgodnie z regulaminem konkursu)
u rodziny, w hostelu/hotelu, w wynajętym mieszkaniu itp. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym przypadku
należy się rozliczyć z wydatków przewidzianych w budżecie projektu na ten cel (rachunki, faktury, oświad‐
czenia).
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Planując zakwaterowanie wolontariuszy różnych płci, należy wziąć pod uwagę aspekty kulturowe i inne
obowiązujące w kraju przyjmującym (np. na placówce misyjnej prowadzonej przez siostry może nie być
możliwości zakwaterowania mężczyzn itp.).
Opisz miejsce zakwaterowania uwzględniając kwestie bezpieczeństwa, dostęp do prądu, wody, Internetu
oraz wyposażenie.
Przykładowy opis miejsca zakwaterowania wolontariusza:
Wolontariuszki będą zakwaterowane w domu dla wolontariuszy, który znajduje się na terenie placówki
misyjnej sióstr salezjanek wraz z domem sióstr, domem dla nowicjuszek, przedszkolem, college’em
oraz przychodnią medyczną. Teren placówki jest otoczony murem i strzeżony przez ochroniarzy 24
godziny na dobę. Na teren misji wpuszczani są tylko pracownicy, uczniowie oraz pacjenci kliniki, osoby
trzecie nie mają możliwości wstępu. Na noc bramy są zamykane, a dodatkowe bezpieczeństwo zapew‐
niają psy. Dom dla wolontariuszy jest jednopiętrowy. Znajduje się w nim 9 pokoi różnej wielkości,
jadalnia, kuchnia oraz pralnia. W każdym pokoju znajduje się łazienka wyposażona w bojler, który za‐
pewnia ciepłą wodę. Pokoje są wyposażone w łóżka, szafy, biurka oraz krzesła. W domu jest stały
dostęp do prądu. Placówka misyjna jest dodatkowo wyposażona w generator prądu, używany w przy‐
padku braku dostaw prądu z sieci. W domu jest stały dostęp do Internetu przez Wi-Fi (o ile nie ma braku
w dostawie prądu z sieci, który powoduje wyłączenie urządzeń transmisyjnych). Wolontariuszki będą
zakwaterowane w dwóch osobnych pokojach.

Miejsce wykonywania zadań
Opisz miejsce i warunki swojej pracy - m.in. uwzględnij opis regionu i miejscowości, w których będziesz
pracować, także informację czy miejsce spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (powinno spełniać ).
Jeżeli projekt zakłada realizację działań w różnych miejscach – opisz każde z tych miejsc z osobna.
Przykładowy opis miejsca wykonywania zadań wolontariusza:
Zway jest miastem położonym w centralnej części kraju liczącym ponad 65 tys. mieszkańców. Leży
ono w regionie Oromia przy głównej drodze łączącej południe kraju ze stolicą, jest więc dobrze usytu‐
owane komunikacyjnie. Wolontariusze będą pracować na placówce misyjnej sióstr salezjanek, na
której oprócz budynków mieszkalnych dla sióstr i wolontariuszy znajdują się: 3 oddziały przedszkola,
oratorium, college oraz przychodnia medyczna. Część zajęć wolontariuszek odbywać się będzie
w oddziałach przedszkolnych oraz oratorium na terenie placówki misyjnej, natomiast pozostała część
zadań realizowana będzie w oddalonej o pół godziny marszu szkole podstawowej, gdzie znajduje się
pozostałe 6 oddziałów przedszkola. Na zajęcia w tym kompleksie wolontariuszki będą zawożone
samochodem, a w sytuacjach, kiedy to będzie niemożliwe – dotrą tam transportem publicznym tj.
bryczką z koniem zwaną gari lub bajaj (pojazd typu autoriksza). Dla zapewnienia bezpieczeństwa
siostry oraz wolontariusze korzystają z usług zaprzyjaźnionych kierowców transportu publicznego.
Budynki przedszkola, w których będą pracować wolontariuszki są wyposażone w podstawowe i najbar‐
dziej potrzebne rzeczy. Znajduje się tu podstawowy węzeł sanitarny z dostępem do wody. Teren jest
ogrodzony murem zapewniającym bezpieczeństwo, a warunki pracy odpowiadają podstawowym
kryteriom BHP.
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Szkolenie przedwyjazdowe
Opisując szkolenie przedwyjazdowe przygotowane dla wolontariuszy przez organizację wysyłającą upewnij się,
że uwzględniłeś:
Termin przeprowadzenia szkolenia przedwyjazdowego,
Tematy objęte szkoleniem,
Nazwiska i kwalifikacje osób prowadzących szkolenie (wymień trenerów z imienia i nazwiska oraz opisz
ich najważniejsze kompetencje i doświadczenie, na podstawie których można stwierdzić, że trenerzy posia‐
dają kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia).
Przykładowy opis szkolenia poprzyjazdowego i językowego:
Szkolenie przedwyjazdowe odbędzie się w pierwszej połowie lipca na przestrzeni trzech dni, podczas
których zostanie przeprowadzonych 18 godzin szkoleniowych. Program szkolenia obejmie następują‐
ce tematy: administracja środkami finansowymi, zasady dokumentacji i raportowania, zasady i prakty‐
ka dokumentacji merytorycznej w projektach WPP, logistyka wyjazdu (informacje praktyczne), trudne
sytuacje w czasie pobytu na placówce misyjnej (bezpieczeństwo, konflikty), podstawowe informacje
nt. miejsca wyjazdu, specyfika pracy w Sudanie Południowym, specyfika prowadzenia bloga (przygoto‐
wanie techniczne i merytoryczne), rozliczanie projektu, umowy i komunikacja z organizacją wysyłającą,
konsultacje indywidualne, ewaluacja szkolenia.
Głównymi trenerami szkolenia przedwyjazdowego będą: Agnieszka Polak² – zaangażowana w działal‐
ność SWM od 2012 roku, w roku 2016 pracowała jako wolontariusz w ramach programu WPP w domu
dziecka w Cochabambie (Boliwia), od 2017 pracownik SWM na stanowisku koordynator wolontariuszy;
Urszula Górska³ – główna księgowa SWM od 2008 roku, posiadająca bogate doświadczenie w prowa‐
dzeniu księgowości projektów grantowych, w tym ponad 30 projektów WPP.
Szkolenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39, gdzie znajduje się siedziba organizacji
wysyłającej tj. SWM. Miejsce to posiada odpowiednie warunki z salą warsztatową i pełnym wyposaże‐
niem (komputery z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, biurka z krzesłami, tablica). Do
przeprowadzenia szkolenia zostaną zakupione materiały edukacyjno-warsztatowe. Uczestnikom
zostanie zapewniony nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu ze względu na zamieszkanie w dużej odległo‐
ści od Krakowa. Wolontariuszom oraz szkoleniowcom zostanie zapewnione całodzienne wyżywienie.
W związku z tym, że SWM składa do konkursu WPP 2019 dwa wnioski, w przypadku zaakceptowania
obu projektów, szkolenia zostanie przeprowadzenie dla wszystkich wolontariuszy łącznie.

² Dane osób wymienionych w opisie są fikcyjne.
³ j.w.
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Szkolenie poprzyjazdowe i językowe
Opisując szkolenie poprzyjazdowe i językowe upewnij się, że uwzględniłeś:
Termin przeprowadzenia szkolenia poprzyjazdowego i językowego,
Tematy objęte szkoleniem poprzyjazdowym,
Treść szkolenia językowego (określ czy będzie to nauka podstaw czy doskonalenie języka lokalnego, określ
zakres szkolenia; w przypadku języka urzędowego, który powinieneś już znać (angielski, hiszpański) szkole‐
nie może obejmować doskonalenie języka uwzględniające jego specyficzną odmianę, charakterystyczną dla
miejsca wykonywania projektu, która często różni się zarówno w zależności od kraju, jak i regionu – ale nie
zawsze (!)),
Nazwiska i kwalifikacje osób prowadzących szkolenie/a (nie pisz ogólnie, że trener posiada kwalifikacje
i doświadczenie, ale podaj konkretne informacje np. liczbę lat pracy w danym kraju lub regionie, wykształce‐
nie itp.).
Przykładowy opis szkolenia poprzyjazdowego i językowego:
Szkolenie poprzyjazdowe zostanie przeprowadzone w drugim tygodniu sierpnia, tuż po przyjeździe
wolontariuszek na miejsce realizacji projektu w Zway w Etiopii. Szkolenie przeprowadzi siostra Anna
Maria�, która w czasie 11 lat pracy misyjnej w Afryce Wschodniej zdobyła bogate doświadczenie pracy
w tym regionie. Siostra pracuje w Zway od 5 lat, dzięki czemu bardzo dobrze zna lokalne realia
i problemy. Szkolenie w wymiarze 24 godzin zrealizowane będzie przez 5 kolejnych dni po 2h zajęć
każdego dnia. Będzie ono obejmować zagadnienia takie jak: zapoznanie się z zasadami funkcjonowa‐
nia placówki, stylem pracy oraz dokładnym zakresem jej działania (w tym elementy higieny pracy oraz
bezpieczeństwa), zapoznanie z obecną sytuacją polityczną w kraju, kontekstem społecznym i kulturo‐
wym pracy, informacje o miejscowych normach, tradycjach oraz zwyczajach, elementy prawa lokalne‐
go i państwowego, zapoznanie wolontariuszy z profilem wychowanków placówki, ich pochodzeniem
oraz najistotniejszymi potrzebami. Dodatkowo wolontariuszki będą uczęszczały na kurs języka amhar‐
skiego w wymiarze 30 godzin prowadzonym dla nich przez siostrę Lis Gezaheng z Etiopii. Poznanie
słownictwa, wymowy, specyfiki języka oraz podstawowych zwrotów i form komunikacji pozwoli wolon‐
tariuszkom na pokonanie barier językowych z najmłodszymi wychowankami, którzy posługują się
wyłącznie językiem amharskim. Efektem przeprowadzonych szkoleń będzie poszerzenie wiedzy
wolontariuszek dotyczącej rzeczywistości, w której będą pracować, lepsze przygotowanie do wykony‐
wania działań, jak również zminimalizowanie objawów szoku kulturowego.

Kwestie bezpieczeństwa
Opisując ten punkt, weź pod uwagę:
Jakie zagrożenia są możliwe w czasie wykonywania zaplanowanej przez Ciebie pracy (np. jeżeli będziesz
musiał przemieszczać się samochodem – weź pod uwagę wypadki komunikacyjne, jeżeli będziesz
pracować z dziećmi ulicy – możliwość zakażenia chorobami przewlekłymi i skórnymi, jeżeli będziesz
pracować w szpitalu – możliwość zakażenia HIV/AIDS, WZW typu B itp., jeżeli będziesz prowadzić zajęcia
sportowe – wysokie ryzyko kontuzji itp.).
� Dane osób wymienionych w opisie są fikcyjne.
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Czy w kraju panuje stabilna sytuacja polityczna? W tym również, czy w czasie trwania projektu nie są na
przykład zaplanowane wybory prezydenckie lub inne wydarzenia mogące wywołać zamieszki lub konflikt
zbrojny?
Na jakie choroby jesteś narażony w kraju, do którego wyjeżdżasz? Ze względu na inny klimat, endemiczne
występowanie chorób tropikalnych itp.
Czy w miejscu twojego wyjazdu zdarzają się działania terrorystyczne?
Przykładowy opis kwestii bezpieczeństwa:
Praca w Sudanie Południowym obarczona jest wysokim ryzykiem zachorowania wolontariuszy na
szereg chorób tropikalnych oraz pasożytniczych poprzez zetknięcie z nieznaną dotąd florą bakteryjną,
fauną oraz specyficznym klimatem. Ze względu na wyjazd wolontariuszy po raz pierwszy w region
o podobnych warunkach, należy wziąć pod uwagę potencjalną możliwość awaryjnego transportu do
Polski, w tym także transportu medycznego. Ze względu na zły stan zdrowia większości podopiecz‐
nych (dzieci ulicy), istnieje ryzyko zarażenia się od nich chorobami przewlekłymi lub skórnymi, jak
również ryzyko urazów lub kontuzji związanych z prowadzeniem zajęć sportowych i rekreacyjnych.
W związku z tym, że wolontariusze będą wykonywać pracę w charakterze wychowawców, niezbędne
jest także zapewnienie im ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Sytuacja polityczna w Suda‐
nie Południowym nie jest w pełni stabilna i ulega różnym nastrojom, dlatego należy brać również pod
uwagę możliwość wystąpienia zamieszek i konfliktów zbrojnych.

Informacja o szczepieniach i lekach antymalarycznych
Podając informację o szczepieniach, oprzyj się na oficjalnych danych na temat szczepień obowiązkowych
i zalecanych dla poszczególnych krajów, które możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej: https://
medycynatropikalna.pl/szczepienia. W przypadku szczepień nieobowiązkowych uzasadnij konieczność
szczepionki.
Stopień ryzyka zarażenia malarią w poszczególnych regionach świata znajdziesz na podstronie: https://
medycynatropikalna.pl/malaria-chemioprofilaktyka.
Uzupełnij informacje o inne badania, którym będziesz poddany przed wyjazdem.
Przykładowa informacja o potrzebnych szczepieniach i lekach antymalarycznych:
Przygotowania do wyjazdu będą obejmować szczepienia, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka
zachorowania na choroby często występujące w regionie wyjazdu. Cykl szczepień obejmie szczepienia
obowiązkowe oraz zalecane osobom podróżującym do Ugandy tj.: szczepienie przeciw żółtej febrze
(obowiązkowe), szczepienia przeciw durowi brzusznemu, cholerze, wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A (ze względu na dużą możliwość zarażenia drogą pokarmową), szczepienia przeciw krztuścowi,
błonicy, tężcowi oraz meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych (w związku z bliską pracą
z dziećmi i ryzykiem kontaktu z osobami chorymi), szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątro‐
by typu B (na wypadek potencjalnego leczenia szpitalnego), jak również szczepienie przeciw wściekliź‐
nie (ze względu na liczne bezpańskie psy na ulicach oraz małpy zbliżające się do domów). Z uwagi na
wysokie ryzyko zarażenia malarią na terenie Ugandy, w ramach profilaktyki zdrowotnej zostaną
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zakupione leki antymalaryczne oraz repelenty na cały czas pobytu wolontariuszy w kraju przyjmują‐
cym.

Schemat działania w sytuacji kryzysowej
W tym punkcie należy opisać aktualny schemat powiadamiania i działania funkcjonujący w organizacji
wysyłającej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny, zamieszki, katastrofa
naturalna, wypadek czy ciężka choroba wolontariusza. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej niniejszy
schemat posłuży MSZ do nawiązania kontaktu ze wszystkimi kluczowymi osobami.
Przykładowy opis schematu powiadamiania i działania w sytuacji kryzysowej:

W przypadku zagrożenia pierwszą instancją, do której zwraca się wolontariusz, jest opiekun ze strony
organizacji przyjmującej. Jego obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na zaistniałą sytuację
w miarę swoich możliwości. Jeżeli podjęcie odpowiednich działań jest niemożliwe lub wystąpiła
poważna sytuacja kryzysowa, opiekun kontaktuje się z organizacją wysyłającą, gdzie natychmiast
podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu.
W przypadku ciężkiego zachorowania lub wypadku wolontariusz kierowany jest do najbliższego
szpitala o możliwie najwyższym standardzie świadczenia usług medycznych. Następnie organizacja
wysyłająca w kontakcie z rodziną wolontariusza, organizacją przyjmującą oraz placówką leczniczą
podejmuje decyzje o dalszym leczeniu na miejscu lub transporcie wolontariusza do kraju. W opcji
drugiej, organizacja wysyłająca we współpracy z organizacją przyjmującą i ubezpieczycielem, przygo‐
towuje transport wolontariusza do Polski. Na lotnisku oczekują na wolontariusza przedstawiciele orga‐
nizacji wysyłającej oraz w razie potrzeby, transport medyczny. SWM pozostaje w kontakcie z klinikami
chorób tropikalnych w Poznaniu i Gdyni, gdzie w sytuacjach awaryjnych, wolontariusze są bezzwłocz‐
nie przyjmowani na leczenie lub obserwację.
W przypadku konfliktu zbrojnego lub katastrofy naturalnej zagrażającej życiu lub zdrowiu wolontariu‐
sza w sposób znaczny, wolontariusz jest ewakuowany z miejsca realizacji projektu do Polski w trybie
pilnym (w tym celu w biletach pozostawiamy otwartą możliwość zmiany rezerwacji w dowolnej chwili).
W przypadku zamieszek w kraju przyjmującym, w zależności od stopnia zagrożenia, organizacja
wysyłająca w kontakcie z wolontariuszem, organizacją przyjmującą oraz najbliższą placówką RP,
podejmuje decyzje o dalszych krokach, w tym potencjalnym wyjeździe do kraju sąsiadującego lub
bezzwłocznym transporcie wolontariusza do Polski.
Schemat działań w sytuacjach kryzysowych został wielokrotnie sprawdzony w praktyce przez SWM
w ciągu ponad dwudziestu lat pracy na różnych kontynentach.

Kadra projektu
Opis kadry projektu powinien zawierać wszystkie osoby uwzględnione w budżecie projektu (np. koordyna‐
tor projektu, księgowa, administrator projektu, mentor inicjatywy edukacyjnej). Nie ma tu jedynie konieczno‐
ści opisu trenerów szkoleń, którzy mogą być uwzględnieni w opisie szczegółowym.
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Kadra projektu powinna być wymieniona z imienia i nazwiska wraz z opisem kompetencji danej osoby.
Jeżeli na etapie pisania wniosku któraś z osób nie jest znana, należy wpisać co najmniej kompetencje,
których oczekuje się na danym stanowisku (o wiele lepiej widziane jednak jest wpisanie konkretnych osób,
które w trakcie realizacji projektu ewentualnie można zmienić, jednak tylko za zgodą MSZ i tylko na osoby
o podobnych lub wyższych kwalifikacjach).
Osoby obsługujące projekt powinny posiadać odpowiednie doświadczenie i kompetencje.
Opisując kwalifikacje i doświadczenie kadry projektu, uwzględnij przede wszystkim zaangażowanie
w realizację projektów wolontariackich, w tym projektów WPP.
Przykładowy opis kwalifikacji koordynatora projektu:
Koordynator projektu: AGNIESZKA POLAK� – Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uni‐
wersytecie Jagiellońskim. Od 2012 roku zaangażowana w działalność SWM. W 2015 roku pracowała
jako wolontariusz w ramach programu MSZ Wolontariat Polska Pomoc w domu dziecka w Sunyani
(Ghana). Od 2017 pracownik SWM na stanowisku koordynator wolontariuszy. W ramach swoich obo‐
wiązków, prowadzi całoroczny program dla wolontariuszy przygotowujący do wyjazdu na misje,
organizuje szkolenia cotygodniowe i comiesięczne, odpowiada również za codzienne zaangażowanie
wolontariuszy w działalność organizacji na rzecz krajów misyjnych. Z ramienia SWM pozostaje
w stałym kontakcie z przedstawicielami z organizacji partnerskich z Afryki i Ameryki Południowej.
Pracę tego typu ułatwia jej zaawansowana znajomość języków obcych – angielskiego oraz hiszpań‐
skiego. Posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla
uczniów oraz nauczycieli z zakresu edukacji globalnej.

Pozostała kadra zaangażowana w realizację projektu (zgodnie z budżetem):
Księgowa (odpowiedzialna za obsługę księgowo-kadrowo-kasową projektu): URSZULA GÓRSKA� –
Główna księgowa SWM od 2008 roku, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości
projektów grantowych, zarówno od donatorów zagranicznych (EuropeAid, Norway Grants) oraz krajo‐
wych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Marszał‐
kowski Woj. Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa i inne). Absolwentka Liceum Ekonomicznego oraz
Kursu dla Głównych Księgowych, pracująca w sektorze pozarządowym od roku 2008. Prowadziła
księgowość wszystkich projektów realizowanych dotąd przez SWM w ramach programu Wolontariat
Polska Pomoc.
Administrator projektu (odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji finansowej projektu, nadzoro‐
wanie prawidłowego wydatkowania środków oraz końcowe rozliczenie finansowe): ANNA NIEMCZYK�
to absolwentka Zarządzania Finansami. W 2015 r. jako wolontariuszka realizowała projekt WPP
w Peru. Po powrocie z misji zaangażowała się w SWM we wsparcie administracji projektów. W latach
2017-2019 rozliczała szereg projektów finansowanych ze źródeł publicznych, w tym projekty rozwojo‐
we finansowane w ramach PPR oraz projekty programu WPP.

� Dane osób wymienionych w opisie są fikcyjne.
� j.w.
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Zaangażowanie administratora projektów jest stałą praktyką SWM stosowaną od początku realizacji
projektów grantowych, która sprawdziła się przez lata zarządzania projektami. Dzięki funkcji Admini‐
stratora, Koordynator projektu może skupić swoją uwagę na prawidłowej realizacji i nadzorowaniu
działań merytorycznych projektu oraz wspieraniu wolontariuszy w prowadzonych przez nich działa‐
niach. Administrator projektów jest obecnie zatrudniany na umowę zlecenie, tylko i wyłącznie w sytu‐
acji, gdy przyznana zostanie dotacja na konkretny projekt w celu jego poprawnego przeprowadzenia
i rozliczenia. Administrator projektu bezpośrednio współpracuje zarówno z Koordynatorem projektu,
jak i z Księgową, odpowiedzialną za obsługę księgowo-kadrową projektu.

Sprawdź czy:
Uwzględniłeś w opisie wszystkie osoby wymienione w kosztach administracyjnych budżetu,
Opis kompetencji poszczególnych osób odpowiada funkcjom, jakie będą pełnić w projekcie,
Uwzględniłeś doświadczenie poszczególnych osób w realizacji projektów WPP.

Monitoring projektu
Monitoring to proces zbierania informacji, dzięki którym możemy udzielić odpowiedzi na pytania: czy projekt
przebiega zgodnie z planem oraz czy udaje się osiągać zamierzone produkty i rezultaty (zbiera więc np. informa‐
cje takie jak liczba uczestników szkolenia, czy termin zrealizowanego szkolenia mieścił się w harmonogramie
itp.). Monitoring często jest mylony z ewaluacją, która odpowiada na pytanie: czy i jak udało nam się osiągnąć
zamierzone celeix. Monitoring pozwala nam ocenić postępy z prowadzonych działań, podczas gdy ewaluacja
pomaga wyciągać wnioski na przyszłość.
W tym punkcie wniosku należy w skrócie przedstawić, w jaki sposób zamierzamy na bieżąco sprawdzać stan
realizacji projektu i wydatkowania środków. Zamieszczamy tu więc skrótowe informacje na temat monitoringu
projektu, który wraz z ewaluacją, w poszerzonej wersji opiszemy w szczegółowym opisie działań.
Przykładowy opis metod monitorowania projektu:
Monitorowanie przebiegu działań projektu, w tym: liczby uczestników i efektywności prowadzonych
działań, będzie prowadzone codziennie podczas realizacji projektu przez wolontariuszy w kraju przyj‐
mującym. Bieżący nadzór nad realizacją działań będzie prowadził opiekun wolontariuszy, a koordyna‐
tor projektu będzie zapoznawał się z zebranymi danymi w czasie spotkań ewaluacyjnych, w czasie
których wolontariusze dokonają oceny bieżącej realizacji projektu oraz stopnia osiągnięcia wskaźni‐
ków rezultatów. W razie problemów lub uchybień, będą podejmowane działania naprawcze.
Stan wydatkowania środków będzie weryfikowany na podstawie okresowych raportów finansowych
przesyłanych przez wolontariuszy raz w miesiącu do administratora projektu drogą mailową wraz ze
skanami dokumentów księgowych. Po każdorazowym otrzymaniu raportu finansowego, administrator
projektu zweryfikuje raport pod kątem poprawności dokumentowania środków oraz zgodności z bu‐
dżetem projektu, co pozwoli na bieżące monitorowanie wydatków i ewentualną reakcję na uchybienia
i pomyłki.
Monitoring i ewaluacja projektu zostały szerzej opisane w szczegółowym opisie działań.
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Harmonogram
Harmonogram projektu określa w jakim czasie zostaną wykonane poszczególne działania zaplanowane
w projekcie. Harmonogram to plik programu Excel, w którym znajdują się osobne arkusze dla poszczególnych
lat (modułów) projektu. Szablon harmonogramu projektu WPP w roku 2019 wyglądał następująco:

Praca nad harmonogramem obejmuje następujące kroki:
Do harmonogramu wpisz nazwy działań, które muszą być identyczne we wszystkich dokumentach projektu,
tj. formularzu wniosku, szczegółowym opisie działań, harmonogramie oraz budżecie. Uwzględnij tu tylko
nazwy działań głównych (wpisywanie poddziałań nie jest konieczne, chyba że nazwy działań głównych nie
mówią wiele o tym co będzie się działo w projekcie, wtedy uwzględnij również poddziałania).
Następnie dla każdego działania określ przedział czasowy, w którym będzie ono realizowane. Może być
to jeden miesiąc, kilka miesięcy następujących po sobie lub też kilka miesięcy niezależnych od siebie (jeżeli
np. planujemy wykonywać jakieś działanie w styczniu, marcu i maju).
W górnej części harmonogramu wpisz numer i nazwę projektu oraz nazwę oferenta (tj. organizacji wysyła‐
jącej, która składa wniosek o dotację).
Jeżeli projekt składa się z modułów – tzn. jest realizowany w dwóch latach, np. w roku 2019 i 2020 – należy
uzupełnić harmonogram dla każdego modułu osobno.
Pamiętaj:
Harmonogram powinien być realistyczny (błędem jest
zarówno rozciąganie harmonogramu na dłuższy okres
(np. 9 m-cy) mimo, że działania zaplanowane w projek‐
cie są możliwe do realizacji w krótszym czasie (np. 5
m-cy), jak i zakładanie realizacji ambitnych działań
w zbyt krótkim okresie czasu).
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Ocenie podlega:
Poprawne, efektywne i realistyczne zaplano‐
wanie harmonogramu działań.
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Działania powinny być dopasowane do rytmu roku kalendarzowego oraz lokalnych realiów, w szczególno‐
ści, jeżeli dotyczą edukacji. Np. jeżeli wolontariusz ma prowadzić zajęcia edukacyjne w szkole w Ugandzie,
gdzie rok szkolny jest podzielony na trymestry z miesięczną przerwą pomiędzy nimi – należy uwzględnić
prowadzenie zajęć szkolnych w odpowiednich miesiącach roku. Podobnie może wyglądać prowadzenie
zajęć w ośrodku opiekuńczym, który może być zamknięty np. na czas przerwy wakacyjnej. W takim przypad‐
ku zaplanuj inne działania w czasie trwania przerwy (choćby przygotowanie materiałów i zajęć do prowadze‐
nia w kolejnym trymestrze itp.).
Weź pod uwagę warunki klimatyczne, przez które działania mogą być utrudnione lub uniemożliwione (np.
prowadzenie działań budowlanych w czasie trwania pory deszczowej może być niemożliwe, jeżeli mimo
wszystko planujesz działania infrastrukturalne w tym czasie – uzasadnij to w opisie szczegółowym).
Jeżeli projekt przewiduje wizytę monitorującą ze strony organizacji wysyłającej, nie planuj jej na zakończe‐
nie realizacji projektu, ale raczej w środku prowadzenia działań tak, aby wnioski z wizyty monitorującej
umożliwiły potencjalne wdrożenie działań naprawczych lub korygujących.
Każde kolejne działanie powinno wynikać z poprzedniego, dlatego np. działania przygotowawcze
uwzględniamy jako pierwsze -> następnie szkolenie wolontariusza -> dalej realizację działań w kraju przyj‐
mującym -> a na końcu inicjatywę edukacyjną realizowaną na bazie doświadczeń z wyjazdu misyjnego.
Harmonogram powinien pokazywać logiczny ciąg projektu.
Przykładowy harmonogram jednorocznego projektu WPP:

Numer oferty i tytuł projektu:

Nazwa oferenta:

400/2019 „Kształtowanie właściwych postaw i podniesienie poziomu
edukacji poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą w ośrodku dla dzieci ulicy
Don Bosco Children and Life Mission (CALM) i Szkole Podstawowej im. św.
Jana Bosko w Kampali”
Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu
Wolontariat polska pomoc 2019

Rok 2019
L.p.

Nazwa działania
1

Działania przygotowawcze
oraz pobyt w kraju
przyjmującym

2

Szkolenia wolontariuszy

3

Praca opiekuńcza i zajęcia
rozwojowe w Don Bosco
Children and Life Mission
(CALM)

4

Zajęcia edukacyjne w Szkole
Podstawowej im. św. Jana
Bosko w Kampali

5

Inicjatywa edukacyjna

6

Monitoring i ewaluacja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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Szczegółowy opis działań
Szczegółowy opis działań powinien przedstawiać jakie działania zostaną zrealizowane, w jaki sposób oraz na
rzecz jakiej grupy odbiorców. Należy tu również wskazać w jaki sposób rezultaty poszczególnych działań przy‐
czynią się do osiągnięcia celu bezpośredniego projektu. Jeżeli jest to uzasadnione, tekst opisu może być
uzupełniony zdjęciami, wykresami itp. Opis działań to dokument programu Word, w którym nie ma ograniczeń
liczby znaków. Mimo to unikaj tzw. „lania wody” ). Działania powinny być opisane możliwie szczegółowo, ale
jednocześnie zwięźle i konkretnie.
Zgodnie z szablonem opracowanym przez grantodawcę, szczegółowy opis działań powinien zawierać:
Nazwy działań – identyczne jak w pozostałych dokumentach projektu.
Miejsce realizacji działania.
Ramy czasowe, w tym okres wykonywania zadań przez wolontariusza – określając czas realizacji działa‐
nia, pamiętaj, że może on być inny niż czas zaangażowania w nie wolontariusza (zgodnie z szablonem
grantodawca oczekuje uwzględnienia jednego i drugiego).
Opis działania – tu opisz działanie oraz sposób jego realizacji.
◦

W przypadku obszernych działań – podziel je na poddziałania.

◦

Scharakteryzuj tu grupę odbiorców oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie zadania.

◦

Określ działanie liczbowo, np. „5 jednodniowych warsztatów dla 20 liderów i wychowawców świetlicy
w San Lorenzo (5 dni x 6h szkoleniowych = 30h szkoleniowych)”.

Zadania wolontariusza – wolontariusz powinien być zaangażowany w każde działanie projektu.
Sposób informowania o źródle finansowania projektu oraz metody promocji działania – każdemu granto‐
dawcy zależy, aby dotrzeć z informacją o finansowaniu przez niego projektów do jak największej grupy
odbiorców. Wiąże się to z promocją – im szerzej zakrojona promocja, do tym większej liczby odbiorców
dotrze informacja o źródle finansowania projektu. Określając działania promocyjne pamiętaj jednak, aby
dostosować je do danego działania (nie każde działanie wymaga takiej samej promocji) oraz realiów
(pamiętaj, że to co zostanie opisane musi później zostać zrealizowane). W przypadku projektów zawierają‐
cych budowę, remont lub modernizację pomieszczeń w miejscu realizacji powinna być na trwałe zamiesz‐
czona tablica informująca o źródle finansowania wraz z logo grantodawcy.
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Szablon szczegółowego opisu działań w konkursie WPP 2019:

Formularz szczegółowego opisu działań i zadań wolontariusza
Wymienione o opisie szczegółowym nazwy działań i ich liczba muszą być identyczne z działania‐
mi wskazanymi w formularzu oferty, harmonogramie i budżecie. W przypadku projektów moduło‐
wych należy opisać poszczególne działania dla każdego modułu odrębnie.
W opisie działania należy w zwięzły sposób przedstawić, co zostanie zrealizowane, w jaki spo‐
sób oraz na rzecz jakiej grupy beneficjentów, np.:
•

szkolenia: szczegółowy program szkolenia, liczba uczestników, liczba godzin szkoleniowych,
kwalifikacje wykładowców i trenerów,

•

inwestycja: etapy i zakres prac, dostępność dostawców/wykonawców na lokalnym rynki, plano‐
wane zakupy, ilość i rodzaj materiału, ewentualnie studium wykonalności

Numer i tytuł projektu: ......................................................................................................................
Nazwa oferenta: ...............................................................................................................................
Kraj beneficjenta: ..............................................................................................................................

I.

Szczegółowy opis działań i zadań wolontariusza - MODUŁ I

Działanie 1:
Miejsce realizacji działania:

Ramy czasowe, w tym okres wykonywania zadań przez wolontariusza:

Opis działania:

Zadania wolontariusza w działaniu:

Sposób informowania o źródle finansowania projektu oraz metody promocji działania:
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Pamiętaj:
Liczby w opisie szczegółowym (np. liczba godzin szkoleniowych, liczba odbiorców itp.) muszą być zgodne
z pozostałymi dokumentami projektu,
Zachowaj przejrzystość – pisz w sposób ułatwiający czytanie. Sprzyjają temu wypunktowania, a także
pogrubienia lub podkreślenia, jeśli chcesz coś wyróżnić.
Nie pisz wszystkiego, co wiesz – pisz wszystko to, co może przydać się w ocenie wniosku. Nie kopiuj tu
fragmentów wniosku, nie opisuj co jest celem projektu, ale opisz co dokładnie będzie wykonane w ramach
poszczególnych działań. Nie liczy się objętość, ale konkretne informacje.
Uwzględnij w opisie wszystkie pozycje wymienione w budżecie projektu – przy opisie odpowiednich
działań.
Fragment szczegółowego opisu działań projektu WPP zawierający przykłady kluczowych działań:

Formularz szczegółowego opisu działań i zadań wolontariusza
Numer i tytuł projektu: Przystosowanie do życia w społeczeństwie zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy
w Wau w Sudanie Południowym
Nazwa oferenta: Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Kraj beneficjenta: Sudan Południowy
I. Szczegółowy opis działań i zadań wolontariusza - MODUŁ I

Działanie 1: Działania przygotowawcze oraz pobyt w kraju przyjmującym

Miejsce realizacji działania:
Biuro SWM, ul. Tyniecka 39 Kraków, Polska (działania przygotowawcze),
Dżuba oraz Wau, Sudan Południowy (pobyt wolontariuszy w kraju przyjmującym)

Ramy czasowe, w tym okres wykonywania zadań przez wolontariusza: maj - grudzień 2019,
w tym okres zaangażowania wolontariuszy: czerwiec - grudzień 2019

Opis działania:
W ramach działań przygotowawczych zostaną wykonane następujące zadania:
•
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Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in. przygotowanie umów, tabel monitorują‐
cych wydatki, wzory dokumentów finansowych, szablony ankiet ewaluacyjnych itp.
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•

Podpisanie umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a przyjmującą, jak również pomiędzy organi‐
zacją wysyłającą a wolontariuszkami.

•

Wykonanie szczepień ochronnych. Z racji pierwszego wyjazdu obydwu wolontariuszek w rejon
Afryki Subsaharyjskiej, zostaną one poddane niezbędnym badaniom i szczepieniom zalecanym
przez lekarza medycyny podróży (m.in. szczepienie przeciw żółtej febrze, durowi brzusznemu,
cholerze, krztuścowi, błonicy, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B oraz meningoko‐
wemu zapaleniu opon mózgowych).

•

Zakup leków antymalarycznych i repelentów. Miejsce, w którym projekt będzie realizowany jest
rejonem endemicznego występowania malarii, dlatego przed wyjazdem wolontariuszek do Sudanu
Południowego, zakupione zostaną leki antymalaryczne oraz repelenty służące ochronie przeciw
komarom w ilości zapewniającej ochronę w czasie całego trwania pobytu na misji.

•

Zakup ubezpieczenia. Na czas wyjazdu do Sudanu Południowego, wolontariuszki zostaną objęte
ubezpieczeniem zgodnym z wytycznymi grantodawcy. Ze względu na występujące w kraju od
czasu do czasu rozruchy, ubezpieczenie zostanie rozszerzone o ryzyko wojny i stanu wyjątkowego
oraz następstw nieszczęśliwych wypadków będących skutkiem wojny, rozruchów i zamieszek
poza granicami RP.

•

Zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu. Ze względu na brak dostępności wielu
materiałów lub bardzo wysokie ceny w Sudanie Południowym, większość materiałów niezbędnych
do przeprowadzenia projektu zostanie zakupiona w Polsce, w tym m.in. komputer przenośny wraz
z oprogramowaniem i osprzętem, projektor multimedialny, chusta Klanzy itp.

•

Zakup biletów lotniczych i transport wolontariuszek do miejsca realizacji projektu. Bilety lotnicze
z Polski do Sudanu Południowego zostaną zakupione za pośrednictwem biura podróży, z którym
organizacja wysyłająca od wielu lat prowadzi stałą współpracę. Wolontariuszki zostaną odwiezio‐
ne przez organizację wysyłającą z Krakowa na lotnisko w Warszawie, a w Sudanie Południowym
zostaną odebrane z lotniska w Dżubie, skąd po kilku dniach udadzą się transportem lotniczym do
Wau.

•

Formalności wizowe. Aplikacja o pierwszą wizę na okres trzech miesięcy zostanie złożona do
ambasady Sudanu Południowego w Brukseli. Dokumenty zostaną przesłane pocztą kurierską DHL,
jak również wrócą tą drogą. Przed upływem ważności wizy, wolontariuszki będą ubiegać się o jej
przedłużenie w biurze wizowym na terenie Wau.

•

Diety na czas pobytu wolontariuszek w Sudanie Południowym, tj. 153 dni, jak również koszty
noclegów i komunikacji z wolontariuszkami, zostały przypisane w budżecie projektu do działania
pierwszego, gdyż są związane z realizacją wszystkich pozostałych działań projektu.

Zadania wolontariusza w działaniu:
•
•
•

Wykonanie konsultacji lekarskich oraz cyklu szczepień ochronnych,
Dokonanie formalności wizowych,
Zakup leków oraz repelentów do profilaktyki przeciwmalarycznej,
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•
•

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
Przygotowanie artykułu informującego o rozpoczęciu realizacji projektu na stronę swm.pl.

Sposób informowania o źródle finansowania projektu oraz metody promocji działania:
•

Zamieszczenie logo grantodawcy i informacji o finansowaniu na wzorach dokumentów projekto‐
wych;

•

Artykuł na stronie internetowej organizacji wysyłającej (www.swm.pl) informujący o rozpoczęciu
projektu, w którym zostanie zamieszczona informacja o źródle finansowania, logo grantodawcy
oraz odnośnik do strony polskapomoc.gov.pl;

•

Posty w mediach społecznościowych organizacji wysyłającej: Facebook SWM (facebook.com/
swmmlodziswiatu), Instagram SWM (instagram.com/swmmlodziswiatu); każdy post zostanie
oznaczony hasztagiem informującym o źródle finansowania projektu tj. #polskapomoc.

Działanie 2: Szkolenia wolontariuszy

Miejsce realizacji działania:
Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, Kraków, Polska (kurs pierwszej pomocy),
Biuro SWM, ul. Tyniecka 39 Kraków, Polska (szkolenie przedwyjazdowe),
Don Bosco VTC, Wau, Sudan Południowy (szkolenie poprzyjazdowe i językowe).

Ramy czasowe, w tym okres wykonywania zadań przez wolontariusza: czerwiec – sierpień 2019,
w tym okres zaangażowania wolontariuszy: czerwiec – sierpień 2019

Opis działania:
2.1. Kurs pierwszej pomocy
W pierwszej kolejności wolontariuszki wezmą udział w kursie pierwszej pomocy organizowanym przez
Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Kraków. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie
przedstawione grantodawcy. Kurs zostanie przeprowadzony przez instruktorów Malty Służby Medycz‐
nej – czynnych zawodowo ratowników medycznych. Zajęcia prowadzane będą zarówno teoretycznie,
jak i praktycznie. Szkolenie będzie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia Malta w Krakowie.
Kurs trwający 8 godzin szkoleniowych po 45 min. obejmie następujące tematy:
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•

utrata przytomności,

•
•
•

układ oddechowy i układ krążenia,
zatrzymanie oddechu i reanimacja,
wstrząs oraz urazy czaszkowo-mózgowe,
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•
•
•
•
•

krwotoki,
urazy brzucha,
oparzenia,
złamania kości,
opatrywanie ran.

2.2. Szkolenie przedwyjazdowe zostanie przeprowadzone przez organizację wysyłającą w cyklu
trzech dni, podczas których będzie miało miejsce 18 godzin szkoleniowych.
Program szkolenia obejmie następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administracja środkami finansowymi, zasady dokumentacji i raportowania,
zasady i praktyka dokumentacji merytorycznej w projektach WPP,
logistyka wyjazdu (informacje praktyczne),
trudne sytuacje w czasie pobytu na placówce misyjnej (bezpieczeństwo, konflikty),
podstawowe informacje nt. miejsca wyjazdu, specyfika pracy w Sudanie Południowym,
specyfika prowadzenia bloga (przygotowanie techniczne i merytoryczne),
umowy i komunikacja z organizacją wysyłającą,
konsultacje indywidualne,
ewaluacja szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników i wolontariuszy SWM zaangażowanych
w obsługę projektu tj. koordynatora projektu, księgową i administratora. Kwalifikacje wymienionych
osób zostały opisane w części formularza wniosku dotyczącej zarządzania projektem. Ponadto
w przeprowadzenie szkolenia zostanie zaangażowany dodatkowy trener tj.:
•

Anna Milan� (odpowiedzialna za część dotyczącą trudnych sytuacji oraz specyfiki pracy w Sudanie
Południowym) – Absolwentka studiów dziennych na kierunku Geografia Uniwersytetu Jagielloń‐
skiego. W latach 2011-2017 zatrudniona na stanowisku Koordynatora projektów zagranicznych
SWM, w tym czasie pełniła funkcję administratora i koordynatora kilkunastu projektów finansowa‐
nych przez MSZ, w tym, w roku 2012 koordynator pierwszego projektu SWM w Sudanie Południo‐
wym. W ramach pełnionych obowiązków przeszkoliła kilkudziesięciu wolontariuszy oraz
pracowników SWM z zarządzania i rozliczania projektów unijnych oraz rozwojowych. W latach
2005-2015 pracowała jako wolontariusz i pracownik rozwojowy na terenie Kenii, Rosji, Sudanu
Południowego oraz Nigerii.

Szkolenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39, gdzie znajduje się siedziba organizacji
wysyłającej SWM. Miejsce to posiada odpowiednie warunki z salą warsztatową i pełnym wyposaże‐
niem (komputery z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, biurka z krzesłami, tablica). Do
przeprowadzenia szkoleń zostaną zakupione materiały edukacyjno-warsztatowe (tj. kartki do flipchar‐
ta, markery, zeszyty, długopisy, segregatory, koszulki do segregatorów itp.). Uczestnikom szkolenia
zostanie zapewniony nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu ze względu na zamieszkanie w dużej odległo‐
ści od Krakowa. Wolontariuszom oraz szkoleniowcom zostanie zapewnione całodzienne wyżywienie.

� Dane osób wymienionych w opisie są fikcyjne.
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2.3. Szkolenie poprzyjazdowe i językowe
Wolontariuszki po przyjeździe na placówkę, w której będą pracować, wezmą udział w szkoleniu
poprzyjazdowym mającym na celu wdrożenie ich w lokalne realia. Szkolenie przeprowadzi fr. Mathew
Papparambil�, dyrektor szkoły technicznej DB VTC, kierownik programu dla dzieci ulicy. Od 15 lat jest
księdzem, salezjaninem, a w Wau pracuje od 2007 roku. Dzięki temu dobrze zna specyfikę pracy
i ewentualne problemy, zwłaszcza te wynikające z różnic kulturowych. Wielokrotnie współpracował
z wolontariuszami zagranicznymi pochodzącymi z Polski, Włoch, USA itp. Szkolenie obejmować bę‐
dzie zagadnienia takie jak:
•

zapoznanie z zasadami funkcjonowania placówki i dokładnym zakresem jej działania (w tym
elementy higieny pracy oraz bezpieczeństwa),

•

kontekst społeczny i kulturowy pracy – informacje o miejscowych normach i zwyczajach,

•

oprowadzenie po dzielnicach, z których wywodzą się beneficjenci projektu,

•

omówienie bieżących działań oraz wyzwań z jakimi borykają się pracownicy programu dla dzieci
ulicy oraz szczegółowe omówienie sytuacji dzieci objętych projektem.

Rezultatem przeprowadzonego szkolenia będzie poszerzenie wiedzy wolontariuszek dotyczącej
lokalnej rzeczywistości i lepsze przygotowanie do wykonywania zaplanowanych działań. Wymiar go‐
dzinowy tej części szkolenie obejmie 5 dni po 3 h dziennie.
Po przyjeździe w miejsce realizacji działań wolontariuszki uczestniczyć będą także w uzupełniającym
szkoleniu językowym. Celem szkolenia będzie zapoznanie z podstawami języka arabskiego, popularnie
używanego przez społeczność Wau. Nauka podstaw języka arabskiego przyspieszy proces aklimaty‐
zacji i wpłynie na szybsze rozpoczęcie działań, a także ich większą efektywność. Tę część szkolenia
poprowadzi nauczyciel języka arabskiego, pracujący od kilku lat w Don Bosco VTC. Wymiar godzinowy
szkolenia językowego obejmie 14 dni po 2h dziennie.

Zadania wolontariusza w działaniu:
•
•

Czynny udział we wszystkich szkoleniach,
Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki przyjmującej i jej specyfiką.

Sposób informowania o źródle finansowania projektu oraz metody promocji działania:
•

Zamieszczenie logo grantodawcy i informacji o finansowaniu na materiałach szkoleniowych oraz
w widocznym miejscu w sali szkolenia przedwyjazdowego,

� Dane osób wymienionych w opisie są fikcyjne.
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•

Posty w mediach społecznościowych organizacji wysyłającej: Facebook SWM (facebook.com/
swmmlodziswiatu), Instagram SWM (instagram.com/swmmlodziswiatu); każdy post zostanie
oznaczony hasztagiem informującym o źródle finansowania projektu tj. #polskapomoc.

Działanie 3: Zajęcia edukacyjne dla dzieci ulicy w Don Bosco VTC

Miejsce realizacji działania:
Don Bosco Vocational Training Center, Wau, Sudan Południowy

Ramy czasowe, w tym okres wykonywania zadań przez wolontariusza: wrzesień - grudzień 2019,
w tym okres zaangażowania wolontariuszy: wrzesień - grudzień 2019

Opis działania:
Wszystkim dzieciom mieszkającym na ulicy, które uczęszczają do Don Bosco VTC, oferowane będą
zajęcia wyrównawcze, prowadzone codziennie od poniedziałku do piątku. Zdecydowana większość
dzieci żyjących na ulicy nie potrafi czytać ani pisać. Ze względu na sytuację rodzinną opisaną we
wniosku projektowym, bądź nigdy nie uczęszczały one do szkoły, bądź też ukończyły jedną, dwie klasy
szkoły podstawowej. Niektóre dzieci w wieku starszym, ukończyły kilka klas, jednakże i one z trudno‐
ścią czytają i liczą. Do tej pory głównym przedmiotem nauczania był język angielski i matematyka
prowadzone nieregularnie ze względu na brak nauczycieli. Dzięki realizacji działań projektowych,
zajęcia będą prowadzone regularnie, a także zostaną uatrakcyjnione o zajęcia ogólnorozwojowe przy
wykorzystaniu materiałów dydaktycznych, które do tej pory nie były dostępne (m.in. projektor multime‐
dialny, chusta Klanzy). Przewiduje się, że z zajęć będzie korzystać ok. 120 dzieci.
3.1. Zajęcia wyrównawcze:
1) Zajęcia z języka angielskiego (56h)
Młodzież na co dzień posługuje się językiem arabskim oraz językami plemiennymi i słabo zna angielski,
który jest konieczny, aby móc uczęszczać do szkoły. Wolontariuszka będzie prowadziła większość
zajęć po angielsku, posługując się prostym językiem, stosując wiele mimiki i gestów. Lekcje prowadzo‐
ne będą także z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz elementów pedagogiki zabawy. Nowo‐
czesna forma przekazu pozwoli na szybsze przyswajanie treści. Po ukończeniu zajęć uczestnicy
posiądą umiejętność komunikacji w stopniu podstawowym. Do zajęć zostanie wykorzystany laptop,
projektor multimedialny, jak również zeszyty, długopisy oraz pomoce dydaktyczne do nauki języka
angielskiego.
2) Zajęcia z matematyki (56h)
Edukacja matematyczna ma służyć obudzeniu radości z rozwiązywania wszelkich łamigłówek, a tym
samym pobudzaniu do samodzielnego, logicznego myślenia. Program zajęć będzie obejmował: pozna‐

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ

243

nie cyfr i liczb, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, figury geometryczne. Największa
uwaga zostanie skupiona na rozwoju umiejętności praktycznego wykorzystania koncepcji matema‐
tycznych w życiu codziennym poprzez poruszane tematy: mierzenie czasu, obliczenia zegarowe i ka‐
lendarzowe, pisanie dat, operowanie pieniędzmi, pomiar długości, ciężaru i pojemności, termometr
i odczytywanie temperatury. Do zajęć zostaną wykorzystane zeszyty i długopisy oraz pomoce dydak‐
tyczne do nauki matematyki.
3.2. Zajęcia ogólnorozwojowe:
1) Zajęcia plastyczno-muzyczne (50h)
Zajęcia plastyczne będą odbywały się z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Dzięki nim
dzieci, żyjące w bardzo trudnej sytuacji życiowej, nauczą się wyrażać swoje emocje, myśli i pragnienia
w sposób pozytywny. Zajęcia plastyczne są okazją do odreagowania napięć, rozwijają twórcze
myślenie oraz wyobraźnię. Ponadto kształcą pamięć wzrokową, zdolności manualne i sensoryczne
dziecka. W ramach zajęć zorganizowane będą także zabawy i ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przy
muzyce. Muzyka bowiem przyczynia się nie tylko do stabilizacji emocji, ale również pośrednio
oddziałuje na inne funkcje poznawcze, jak pamięć, motywacja i koncentracja uwagi. Do zajęć zostaną
wykorzystane materiały plastyczne tj. pisaki, kredki, farby, pędzle, brystol itp. oraz materiały papiernicze
tj. papier, nożyczki, kleje, kleje, taśmy, sznurki itp., jak również sprzęt do odtwarzania muzyki.
2) Zajęcia sportowo-rekreacyjne (50h)
W zakres zajęć sportowych wejdzie codzienny rozruch, nauka gier zespołowych, a także mini zawody
sportowe. Uprawianie aktywności ruchowej jest ważną częścią wszechstronnego rozwoju człowieka.
Determinuje ona samoorganizację człowieka, pomaga mu często przełamywać własne słabości, co
jest mocnym impulsem do działania na innych polach. Jest to niezwykle istotne w procesie rozwoju
młodego człowieka, zwłaszcza pochodzącego ze środowisk defaworyzowanych, mającego zaniżone
poczucie własnej wartości. Dzięki zajęciom sportowo-rekreacyjnym uczestnicy poprawią swoją spraw‐
ność fizyczną, a także będąc zaangażowanymi w zajęcia grupowe, będą uwrażliwiani na przestrzega‐
nie zasad fair play, uczciwej rywalizacji i współpracy. Do zajęć zostanie wykorzystany sprzęt sportowy
(tj. piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, zestawy do badmintona, lotki, pachołki) oraz rekreacyjny
(tj. chusta animacyjna Klanza, tunel animacyjny itp.)
3) Zajęcia z podstaw higieny i zdrowego stylu życia (20h)
Biorąc pod uwagę zły stan zdrowia dzieci żyjących na ulicy, zostaną zorganizowane zajęcia, mające na
celu zmianę ich destrukcyjnych zachowań oraz nauczenie prawidłowych postaw. W czasie zajęć
zostaną poruszone następujące tematy:
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•
•
•
•
•

podstawy higienicznego trybu życia,
zasady żywieniowe,
pierwsza pomoc przedmedyczna,
zdrowie psychiczne,
malaria - droga zakażenia, objawy, sposoby leczenia oraz zapobiegania,

•
•

rany i choroby skóry - drogi zarażania, objawy, sposoby leczenia oraz zapobiegania,
profilaktyka uzależnień - negatywne skutki nałogów.
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Do prowadzenia zajęć zostanie wykorzystany laptop, projektor multimedialny oraz środki opatrunkowe
tj. bandaże itp.

Zadania wolontariusza w działaniu:
•

Przygotowanie materiałów i narzędzi pracy koniecznych do realizacji zajęć.

•

Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki.

•

Prowadzenie zajęć manualnych, plastycznych i muzycznych.

•

Prowadzenie zajęć sportowych i ogólnorozwojowych gier i zabaw.

•

Nadzór i opieka nad dziećmi podczas realizacji poszczególnych działań.

•

Dokumentacja przeprowadzanych zajęć.

•

Informowanie odbiorców o źródle finansowania projektu poprzez działania wymienione poniżej
(w tym oznakowanie sprzętu, logo grantodawcy w miejscu prowadzenia zajęć itp.).

•

Przygotowanie materiałów promocyjnych tj. posty do mediów społecznościowych, artykuł.

•

Monitoring prowadzonych działań.

Sposób informowania o źródle finansowania projektu oraz metody promocji działania:
•

Zamieszczenie logo grantodawcy i informacji o finansowaniu w miejscu prowadzenia działań
edukacyjnych i ogólnorozwojowych z dziećmi ulicy,

•

Informacja ustna przekazana uczestnikom o źródle finansowania zajęć,

•

Oznakowanie sprzętu zakupionego w ramach działań za pomocą naklejek z logo grantodawcy
i informacją o źródle finansowania,

•

Posty w mediach społecznościowych organizacji wysyłającej: Facebook SWM (facebook.com/
SWMMlodziSwiatu), Instagram SWM (instagram.com/swmmlodziswiatu); każdy post zostanie
oznaczony hasztagiem informującym o źródle finansowania projektu tj. #polskapomoc,

•

Artykuł na stronie internetowej organizacji wysyłającej (www.swm.pl) przedstawiający zdjęcia
działań wykonywanych przez wolontariuszy oraz efekty ich pracy, w którym zostanie zamiesz‐
czona informacja o źródle finansowania projektu, logo grantodawcy oraz odnośnik do strony
polskapomoc.gov.pl.
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Działanie 5: Monitoring i ewaluacja

Miejsce realizacji działania:
Biuro SWM, ul. Tyniecka 39 Kraków, Polska,
Don Bosco VTC, Wau, Sudan Południowy.

Ramy czasowe, w tym okres wykonywania zadań przez wolontariusza: maj – grudzień 2019,
w tym okres zaangażowania wolontariuszy: czerwiec – grudzień 2019

Opis działania:
Monitoring i ewaluacja będą przebiegać przez cały czas trwania projektu. Celem tego działania jest
zapewnienie efektywnej realizacji założeń projektu, zgodnej z budżetem i harmonogramem, bieżące
reagowanie na sytuacje problemowe oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Metody monitoringu
i ewaluacji obejmą następujące działania:
•

Ewaluacja szkoleń przedwyjazdowych i poprzyjazdowych zostanie przeprowadzona przez trene‐
rów na zakończenie każdego ze szkoleń. Ewaluacja pozwoli ocenić przydatność treści, materiałów
i metod szkoleniowych oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wnioski z ewaluacji zostaną zebra‐
ne przez koordynatora projektu.

•

Spotkania ewaluacyjno-monitorujące w czasie pobytu wolontariuszy w kraju przyjmującym.
W czasie spotkań wolontariusze dokonują oceny bieżącej realizacji projektu, stopnia osiągnięcia
rezultatów, własnego zaangażowania i samopoczucia. W czasie spotkań omawiane będą również
plany działań na kolejny miesiąc. W razie problemów lub uchybień, będą podejmowane działania
naprawcze. Spotkania ewaluacyjne będą miały miejsce minimum raz w miesiącu i prowadzone
będą zdalnie (za pośrednictwem telefonu lub technologii Voip) przez koordynatora wolontariuszy,
pełniącego również funkcję koordynatora projektu.

•

Okresowe raporty finansowe będą sporządzane przez wolontariuszy w kraju przyjmującym
i przesyłane raz w miesiącu do administratora projektu drogą mailową wraz ze skanami dokumen‐
tów księgowych. Po każdorazowym otrzymaniu raportu okresowego, administrator projektu zwe‐
ryfikuje każdą pozycję pod kątem poprawności dokumentacji i zgodności wydatku z budżetem, co
pozwoli na bieżące monitorowanie wydatków i ewentualną reakcję na uchybienia i pomyłki.

•

Monitorowanie przebiegu prowadzonych działań, w tym: liczby uczestników, efektywności,
będzie prowadzone codziennie podczas realizacji działań przez wolontariuszy w kraju przyjmują‐
cym. Koordynator projektu będzie zapoznawał się z zebranymi danymi w czasie comiesięcznych
spotkań ewaluacyjnych.

•

Przygotowanie raportu dla grantodawcy. Zgodnie z wytycznymi, przed zakończeniem terminu
realizacji projektu, każdy z wolontariuszy sporządzi raport według obowiązującego wzoru. Następ‐
nie raport zostanie przesłany bezpośrednio do MSZ.

•
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Końcowe spotkanie ewaluacyjne. Na zakończenie realizacji projektu, zostaną przeprowadzone
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dwa spotkania ewaluacyjne – jedno w kraju przyjmującym z udziałem wolontariuszy oraz ich
opiekuna lokalnego (mentora) oraz drugie w biurze organizacji wysyłającej, po powrocie wolonta‐
riuszy do Polski, z udziałem wolontariuszy, koordynatora projektu, administratora projektu oraz
przedstawiciela zarządu SWM. Spotkania pozwolą podsumować zrealizowane działania i wycią‐
gnąć wnioski na przyszłość zawierające m.in. sugestie odnośnie dalszej współpracy z placówką
przyjmującą, zaobserwowane potrzeby wymagające wsparcia oraz sugestie dla wolontariuszy,
którzy w przyszłości będą pracować na placówce.
•

Przygotowanie statystyk na temat przeprowadzonych działań, obejmujące liczbę godzin, liczbę
uczestników działań itp. zostanie sporządzone po zakończeniu realizacji projektu.

•

Przygotowanie raportu końcowego. Po zakończeniu projektu, koordynator projektu we współpra‐
cy z wolontariuszami opracuje raport końcowy. Część finansowa zostanie opracowana przez
administratora projektu, a całość zostanie zweryfikowana przez księgową oraz zarząd organizacji
wysyłającej, a następnie przesłana do MSZ.

Zadania wolontariusza w działaniu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czynny udział w ewaluacji szkoleń przedwyjazdowych i poprzyjazdowych.
Czynny udział w comiesięcznych spotkaniach ewaluacyjnych.
Przygotowanie comiesięcznych raportów finansowych.
Codzienne monitorowanie przebiegu działań.
Przygotowanie raportu dla MSZ.
Czynny udział w końcowych spotkaniach ewaluacyjnych.
Przygotowanie statystyk z przeprowadzonych działań.
Wsparcie przygotowania raportu końcowego.
Przygotowanie materiałów promocyjnych podsumowujących realizację projektu tj. posty do
mediów społecznościowych oraz artykuł na stronę www.

Sposób informowania o źródle finansowania projektu oraz metody promocji działania:
•

Artykuł na stronie internetowej organizacji wysyłającej (www.swm.pl) podsumowujący realizację
projektu, w którym zostanie zamieszczona informacja o źródle finansowania, logo grantodawcy
oraz odnośnik do strony polskapomoc.gov.pl;

•

Post z podsumowaniu projektu zostanie zamieszczony na profilu Facebook organizacji (facebook
.com/swmmlodziswiatu) oznaczony hasztagiem informującym o źródle finansowania projektu tj.
#polskapomoc

Przygotowując szczegółowy opis działań, upewnij się czy w uwzględniłeś:
w każdym działaniu:
określenie liczbowe działania
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charakterystykę i liczbę uczestników działania
w przypadku działań szkoleniowych:
szczegółowy program szkolenia
liczbę godzin szkoleniowych
kwalifikacje wykładowców i trenerów
w przypadku budowy, remontu itp.:
etapy i zakres prac
dostępność dostawców/wykonawców na lokalnym rynku
planowane zakupy
ilość i rodzaj materiałów/elementów wyposażenia
rysunki techniczne i wizualizacje (w przypadku budowy infrastruktury) – nieobowiązkowe
studium wykonalności (dla bardzo dużych projektów) – nieobowiązkowe
w przypadku inicjatywy edukacyjnej:
opis przygotowania i przebiegu inicjatywy
opis grupy docelowej
liczbę odbiorców inicjatywy edukacyjnej
osoby zaangażowane w realizację inicjatywy
w przypadku publikacji (jeśli dotyczy):
zawartość merytoryczną (np. konspekt, spis rozdziałów)
informację o autorach
parametry techniczne (format, liczba stron, nakład itp.)
formy dystrybucji
ponadto:
jeżeli w odpowiednich polach formularzu wniosku nie zmieściły się wszystkie informacje dotyczące kwalifi‐
kacji kadry projektu – umieść je na końcu opisu szczegółowego (w przypadku kwalifikacji lepiej napisać
więcej niż mniej, jeśli tylko informacje są adekwatne).
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Budżet projektu
Przygotowanie do tworzenia budżetu
Zanim zaczniesz przygotowywać budżet, zapoznaj się
z dokumentami związanymi z konkursem grantowym,
w którym starasz się o dotację. W przypadku konkursu na
projekty Wolontariat Polska Pomoc najważniejszymi doku‐
mentami, z którymi musisz się zapoznać, zanim zaczniesz
opracowywać budżet, są:

Budżet jest bardzo ważnym, o ile nie naj‐
ważniejszym, elementem wniosku ocenia‐
nym przez grantodawcę. Dobrze
skonstruowany, przejrzysty i spójny z pozo‐
stałymi dokumentami budżet jest kluczem
do sukcesu projektu, dlatego poświęć mu
odpowiednią ilość czasu.

Regulamin konkursu
Wytyczne
Wzór umowy dotacji
Limity diet

Uwaga: Możesz pominąć zapoznanie się z wymienionymi dokumentami, które są długie i często napisane
niezrozumiałym językiem, jeżeli zapoznał się z nimi koordynator wolontariuszy lub inny pracownik organi‐
zacji wysyłającej i otrzymałeś od niego wytyczne wynikające z ww. dokumentów.
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Najważniejsze informacje, jakie musisz uzyskać z ww. dokumentów, aby przygotować budżet to:
Zapisz uzyskane informacje.
Jaka jest minimalna oraz maksymalna kwota dotacji? …………………….………………………………….......................…….....……
Jaki jest maksymalny % kosztów administracyjnych? ………………..…………………………………......................…....………........
Czy jest wymagany wkład własny, a jeśli tak to jakiego rodzaju i w jakiej wysokości? ……….....................…………..
Jakie koszty są kwalifikowalne? ………………………………………………………………….…………………………..................................……..
Jakie jest okres kwalifikowalności wydatków? ….……………………………………….…………………………...............................………
Jakie koszty są niekwalifikowalne? ………………….....………………………………………….…………………............................………………
Czy poszczególne kategorie kosztów są ograniczone limitem, a jeśli tak to jakim? ……….....................……………….
Jaki jest minimalny okres ciągłego pobytu wolontariusza na misji? ……………..…………………….........................………….
Ile wynosi limit diety dziennej w kraju, w którym będzie realizowany projekt? ….……………..........................……………
Jakie zmiany w budżecie są dopuszczalne w trakcie realizacji projektu? ..……………………........................……………….
Inne ważne zapisy odnoszące się do kosztów projektu. …………………………….………………………..............................………..

Podstawa budżetu
Budżet projektu tworzymy na podstawie szczegółowego opisu działań oraz harmonogramu projektu. Jeśli
poprzednie elementy wykonane zostały szczegółowo i dokładnie, to przygotowanie budżetu nie powinno
sprawić nam większych trudności. Aby przygotować budżet, są nam potrzebne przede wszystkim następujące
informacje:
Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu – niezbędny przede wszystkim do określenia kosztów admini‐
stracyjnych, np.:

01.06.2020 – 31.12.2020 (tj. 7 miesięcy)

Nazwy działań, które muszą być identyczne we wszystkich dokumentach projektu, tj. wniosku projektowym,
szczegółowym opisie działań oraz harmonogramie, np.:
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Działanie 1. Działania przygotowawcze oraz pobyt w kraju przyjmującym
Działanie 2. Szkolenia wolontariuszy
Działanie 3. Praca opiekuńcza i zajęcia rozwojowe w Don Bosco Children and Life Mission
Działanie 4. Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Kampali
Działanie 5. Inicjatywa edukacyjna
Działanie 6. Monitoring i ewaluacja

Elementy poszczególnych działań wraz z określeniem liczbowym, np.:

Działanie 2. Szkolenia wolontariuszy
2.1. Szkolenie przedwyjazdowe
•

liczba uczestników szkolenia: 2

•

liczba trenerów: 2

•

liczba dni i godzin szkoleniowych: 2 dni x 8h = 16h

•

miejsce szkolenia: Kraków, siedziba SWM

2.2. …

Wykaz wszystkich elementów działania, które generują koszty. W szczegółowym opisie działań powinni‐
śmy znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, które wiążą się z potencjalnymi kosztami. W podanym
przykładzie, w szczegółowym opisie musimy znaleźć odpowiedzi na pytania:

•

Czy trenerzy szkolenia wykonują pracę nieodpłatnie czy otrzymują wynagrodzenie?

•

Jakie materiały są potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, które z nich są dostępne, które
można wynająć, a które trzeba kupić?

•

Gdzie będzie miejsce szkolenia – czy za wynajem sali trzeba będzie płacić, czy jest udostęp‐
niona nieodpłatnie?

•

Czy uczestnicy i trenerzy będą mieli zapewnione wyżywienie w czasie szkolenia?

•

Czy uczestnicy potrzebują zakwaterowania na czas szkolenia?

•

Czy jest konieczne pokrycie kosztów dojazdu na miejsce szkolenia z innej miejscowości?

•

Jakie inne koszty mogą generować poszczególne elementy działania?
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Jeśli szczegółowy opis działań nie zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania, które wiążą się ponoszeniem
kosztów, należy w nim dopisać zdania uzasadniające poszczególne wydatki, np.:

„Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu ze względu na zamieszka‐
nie w dużej odległości od Krakowa, gdzie będzie miało miejsce szkolenie”.

Uwaga: Jeżeli projekt dzieli się na dwa moduły (jest realizowany w dwóch następujących po sobie la‐
tach kalendarzowych), powyższe informacje musisz uzyskać dla każdego modułu osobno.

Struktura budżetu i sposób wypełniania
Budżet projektu WPP jest plikiem programu Excel ze specjalnymi formułami, umożliwiającymi automatyczne
przeliczanie sum i procentów poszczególnych rodzajów kosztów. Należy o tym pamiętać, dokonując zmian
w strukturze budżetu (np. dodając wiersze lub zmieniając zawartość komórek), gdyż przez jeden błąd „technicz‐
ny” kwoty w całym budżecie mogą się źle przeliczać.
Plik budżetu składa się z następujących elementów:
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1. W górnej części budżetu wpisujemy podstawowe dane związane z projektem, w tym:
Tytuł projektu w języku polskim,
Nazwa oferenta tj. organizacji wysyłającej, która składa wniosek o dotację,
Numer oferty tj. numer przypisany do projektu w aplikacji do składania wniosków MSZ.
2. W tej części budżetu wpisujemy nazwy poszczególnych kosztów projektu.
Koszty w budżecie projektów MSZ dzielimy na koszty administracyjne (tj. ogólne koszty organizacji
wysyłającej związane z realizacją projektu) oraz koszty programowe (tj. koszty związane z udziałem w pro‐
jekcie wolontariuszy oraz koszty inicjatywy edukacyjnej).
Koszty programowe wpisujemy do budżetu z podziałem na poszczególne działania. Każdy koszt musi być
przyporządkowany do któregoś z działań projektu.
W miejsca „pozycja 1”, „pozycja 2” itp. wpisujemy nazwy poszczególnych kosztów związanych z projek‐
tem wraz z ich kalkulacją (o ile nie wynika ona wprost z sekcji 3), np.

Rodzaj kosztów

liczba
jednostek

koszt
jednostkowy

rodzaj
miary

koszt
całkowity
(zł)

1

Zakup oprogramowania MS Office

1,00

350,00 zł

sztuka

350,00

2

Wyżywienie uczestników i trenerów
szkolenia (2 wolontariuszy + 2 trene‐
rów x 2 dni szkoleniowe x 60 zł na oso‐
bę na dzień)

8,00

60,00 zł

osobodzień

480,00

W podanym przykładzie w pozycji 1. nie ma konieczności podania w opisie kalkulacji kosztu, gdyż wynika
ona wprost z wyliczeń w sekcji 3. W pozycji 2. natomiast, dodatkowa kalkulacja jest konieczna, aby przedsta‐
wić z czego wynikają liczby w sekcji 3.
3. W tej sekcji budżetu podajemy:
Liczbę jednostek (kolumna C) – np. liczba sztuk zakupionego oprogramowania,
Koszt jednostkowy (kolumna D) – cena jednostkowa danej pozycji wyrażona w złotych polskich,
Rodzaj miary (kolumna E) – najczęściej stosowanymi rodzajami miary są:
◦
◦
◦

sztuka (w przypadku kosztów policzalnych np. aparat fotograficzny: 1 sztuka),
miesiąc (w przypadku kosztów ponoszonych miesięcznie np. koszty bankowe),
dzień (np. w przypadku diet),

◦
◦
◦

godzina (np. godzina szkoleniowa),
usługa (np. usługa tłumaczenia),
osoba (np. koszt podróży z miejsca zamieszkania na misje przypadający na osobę)
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◦
◦
◦

osobodzień (np. w przypadku wyżywienia),
komplet (np. komplet szczepień przypadający na jednego wolontariusza),
zestaw (np. zestaw komputerowy obejmujący laptop, mysz itp.).

Bądź jednak wstrzemięźliwy przy używaniu jednostek typu „komplet” czy „zestaw” i koniecznie uwzględnij
w nawiasie informację co taki zestaw zawiera, np.:

Rodzaj kosztów
1

liczba
jedno‐
stek

Materiały edukacyjno-szkoleniowe (m.in.
kartki do flipcharta, markery, zeszyty, długo‐
pisy, segregatory, koszulki do segregatorów
itp.)

koszt
jednostkowy

1,00

200,00 zł

rodzaj
miary

koszt
całkowity
(zł)

komplet

200,00

W sytuacji, kiedy naprawdę nie jesteś w stanie określić innej jednostki miary, użyj sformułowania „całość” –
nie nadużywaj jednak tej możliwości (!).
Wnioskowana dotacja (komórka F) – zlicza się automatycznie. Należy jednak pamiętać, że całkowita kwota
wnioskowanej dotacji musi być zaokrąglona do pełnych złotych. W tym celu może być konieczne zaokrągle‐
nie niektórych pozycji kosztowych.
Uwaga: Pamiętaj, aby zaokrąglać koszt jednostkowy (kolumna D,) a nie sumę końcową (kolumna F).

4. Jeżeli projekt składa się z modułów – należy przygotować budżet dla każdego modułu osobno.
W przypadku kosztów, które będą ponoszone w obydwu latach projektu – skopiuj pozycje pamiętając przy
tym o aktualizacji opisu oraz liczby jednostek miary.
W przypadku konieczności dodania lub usunięcia pozycji:
Wstawiaj wiersze pomiędzy innymi pozycjami działania (nigdy na początku ani końcu działania).
Skopiuj formułę zliczania z kolumny F.
Sprawdź poprawność pozostałych formuł w kolumnie F (sumy poszczególnych działań, suma kosztów
programowych, suma kosztów administracyjnych).
Na koniec tworzenia struktury budżetu:
Usuń puste wiersze budżetu.
Zaktualizuj numerację pozycji w kolumnie A.
Sprawdź raz jeszcze czy wszystkie formuły zliczają się prawidłowo.
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Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Koszty kwalifikowane to inaczej koszty akceptowalne przez grantodawcę, które możemy zawrzeć w budżecie
projektu. Koszty niekwalifikowane z kolei, to koszty, których nie możemy umieścić w budżecie projektu, mimo
że mogą stanowić nasz realnie poniesiony koszt. W projektach WPP są to m.in. straty związane z wymianą walut
czy koszty leczenia.
Wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych jest zawarty w dokumentacji konkursowej (w roku 2019
informacje te były zawarte we wzorze umowy dotacji). Trzeba dobrze zapoznać się z wytycznymi, aby wiedzieć,
których kosztów nie możnay wykazać w budżecie projektu.
Należy również zwrócić uwagę na okres kwalifikowalności kosztów określony przez grantodawcę. W projek‐
tach WPP, koszty muszą dotyczyć danego roku budżetowego oraz zostać poniesione w okresie wskazanym
w umowie. W roku 2019 przykładowo koszty nie mogły być ponoszone wcześniej niż 01.05.2019 i później niż
31.12.2019. Kosztów poniesionych poza terminem określonym przez grantodawcę nie możemy zawrzeć
w budżecie projektu.

Koszty administracyjne
Koszty administracyjne to ogólne koszty organizacji wysyłającej związane z realizacją projektu. Obejmują m.in.
koszty wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w przeprowadzenie projektu (np. koordynator projektu –
którego funkcję najczęściej pełni koordynator wolontariuszy, księgowa itp.), koszty związane z utrzymaniem
i prowadzeniem biura, koszty telefonu, Internetu, poczty, koszty bankowe oraz inne ogólne koszty ponoszone
przez organizację, które częściowo lub w całości są związane z prowadzeniem projektu.
Do opracowania kosztów administracyjnych niezbędna jest wiedza na temat wszystkich kosztów ponoszonych
przez organizację, ich wysokości oraz udziału procentowego poszczególnych kosztów w danym projekcie.
Dlatego koszty te powinny być opracowane (lub co najmniej zweryfikowane) przez pracownika organizacji
wysyłającej związanego z księgowością.
Wykaz możliwych do poniesienia kosztów administracyjnych jest podany w dokumentacji związanej
z konkursem grantowym. Wymienione w wytycznych koszty mają charakter przykładowy, grantodawca
bowiem używa sformułowania „w szczególności”, co oznacza, że katalog nie zawiera zamkniętej listy,
a jedynie przykłady kosztów. Lista jest jednak na tyle szeroka, że mieści chyba wszystkie możliwe potencjal‐
ne koszty administracyjne.
Kwota poszczególnych kosztów administracyjnych ujęta w budżecie powinna być adekwatna do procen‐
towego zaangażowania danego kosztu w projekcie (np. jeżeli księgowa organizacji otrzymuje wynagrodze‐
nie w wysokości 3 000 zł, a na nasz projekt poświęca około 1/10 swojego czasu pracy, to wynagrodzenie
przewidziane w budżecie projektu powinno wynieść 10% z 3 000 zł tj. 300 zł). Niektórzy grantodawcy na
etapie rozliczania projektu wymagają uzasadnienia przewidzianych przez nas wyliczeń dotyczących kosz‐
tów, które są dzielone także na inne działania organizacji.
Koszty administracyjne są ograniczone limitem określonym przez grantodawcę. W roku 2019 było to
przykładowo 15% wszystkich kosztów projektu. Limit określa kwotę maksymalną. Mile widziane przez
grantodawcę jest, jeśli koszty nie osiągają maksymalnych granic (koszty w granicach 10% są uznawane za
niskie, staraj się mieścić w granicach 10-14%). Nade wszystko jednak koszty te powinny być realne i ade‐
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kwatne do zakresu projektu. Powinny również pokrywać wszystkie koszty, które ponosi organizacja wysyła‐
jąca w związku z realizacją projektu.
Suma etatów osób obsługujących projekt w Polsce powinna być racjonalna. Nieracjonalne może się
wydawać na przykład, jeżeli praca jednego wolontariusza na misji, równoważna 1 etatowi, jest obsługiwana
przez 4 osoby w Polsce o łącznej sumie wynoszącej 1,5 etatu. Wpisz informacje dotyczące czasu zaanga‐
żowania w projekcie w budżecie lub w uzasadnieniu kosztów projektu.

A

Koszty administracyjne

1

Koordynator projektu (wynagrodzenie brutto)

8,00

2

Obsługa księgowo-kadrowa projektu (wynagrodze‐
nie brutto)

3

rodzaj miary

Rodzaj kosztów

liczba
jednostek

Przykład fragmentu budżetu z określonymi kosztami administracyjnymi:

koszt
jednostkowy

Koszty administracyjne powinny być spójne we wszystkich projektach organizacji wysyłającej – zarówno
tych składanych równolegle do konkursu Wolontariat Polska Pomoc, jak i innych składanych do Minister‐
stwa Spraw Zagranicznych w danym roku. Spójne nie znaczy jednak takie same. Należy wziąć tu pod uwagę,
że im większy budżet i zakres działań w projekcie – tym większe koszty związane z jego prowadzeniem,
dlatego na przykład koszty administracyjne w projektach składanych w konkursie Polska Pomoc Rozwojo‐
wa będą znacznie wyższe od kosztów administracyjnych w projektach Wolontariat Polska Pomoc.

wnioskowa‐
na
dotacja (zł)
92 826,00

11,89%

11 040,00

300,00 zł*

miesiąc

2 400,00

8,00

400,00 zł*

miesiąc

3 200,00

Administrator projektu (łączny koszt pracodawcy)

8,00

400,00 zł*

miesiąc

3 200,00

4

Wynajem i eksploatacja biura (w tym materiały
i usługi związane z utrzymaniem czystości)

8,00

100,00 zł

miesiąc

800,00

5

Komunikacja - telefon, Internet, poczta itp.

8,00

50,00 zł

miesiąc

400,00

6

Materiały i usługi biurowe (średnia kwota miesięczna)

8,00

100,00 zł

miesiąc

800,00

7

Koszty bankowe - prowizje i opłaty za przelewy, pro‐
wadzenie rachunku itp. (średnia kwota miesięczna)

8,00

30,00 zł

miesiąc

240,00

*W podanym przykładzie wynagrodzenie koordynatora projektu jest niższe niż wynagrodzenie księgowej, gdyż
planowany czas ich pracy, zaangażowany na rzecz projektu jest taki sam, a koszty wynagrodzenia księgowej są
wyższe ze względu na standardy związane z zatrudnieniem na danym stanowisku, doświadczenie pracy itp.
Koszt wynagrodzenia administratora jest z kolei wyższy, gdyż jest on zatrudniony wyłącznie do celów projektu,
dlatego jego wynagrodzenie jest wyższe niż osoby zatrudnionej na etat, koszty jego zawierają ponadto koszty
pracodawcy, które nie zostały ujęte w wynagrodzeniach poprzednich osób, gdzie do budżetu zostały wliczone
tylko koszty wynagrodzenia brutto bez pozostałych kosztów pracodawcy.
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Koszty programowe
Koszty programowe to koszty ściśle związane z realizacją projektu, które wynikają z działań podejmowanych
w jego ramach. W przypadku projektów Wolontariat Polska Pomoc są to przede wszystkim koszty przygotowa‐
nia i logistyki wyjazdu wolontariuszy do kraju przyjmującego, koszty działań prowadzonych przez wolontariuszy
w kraju przyjmującym oraz koszty inicjatywy edukacyjnej.
Wykaz możliwych do poniesienia kosztów programowych, podobnie jak w przypadku kosztów administra‐
cyjnych, jest podany w dokumentacji związanej z konkursem grantowym. Również tutaj, wymienione koszty
mają charakter przykładowy, gdyż podobnie jak poprzednio grantodawca użył sformułowania „w szczegól‐
ności”. Wykaz kosztów programowych opracowany przez grantodawcę został utworzony na podstawie
budżetów kilkudziesięciu projektów WPP z poprzednich lat, możemy więc potraktować go jako check-listę
służącą do sprawdzenia czy na pewno ujęliśmy wszystkie z wymienionych pozycji w naszym budżecie.
Kwotę poszczególnych kosztów programowych ujmujemy w budżecie w wysokości całkowitej, gdyż
w przeciwieństwie do kosztów administracyjnych, koszty programowe są związane w całości z realizacją
konkretnego projektu. Wyjątkiem są koszty związane ze szkoleniem przedwyjazdowym, jeżeli prowadzone
jest ono dla większej grupy wolontariuszy niż tylko ci ujęci w projekcie. W tym przypadku koszty powinny być
adekwatne do ich udziału w projekcie (np. koszt wyżywienia itp.).
Niektóre koszty programowe są bardzo dokładnie określone przez grantodawcę (np. w roku 2019 według
MSZ ubezpieczenie powinno zawierać: „leczenie nagłych zachorowań (KL) i assistance za granicą na mini‐
malną sumę 400 000 PLN, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) za granicą na minimalną sumę 30
000 PLN, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym (OC) za granicą na minimalną sumę 200 000 PLN,
a w uzasadnionych przypadkach także dodatkowe rozszerzenia, tj. ryzyko wojny i stanu wyjątkowego oraz
ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń objętych umową ubezpieczeniową będących skut‐
kiem wojny, rozruchów i zamieszek poza granicami Rzeczypospolitej Polski)”, dlatego należy szczegółowo
zapoznać się z wytycznymi grantodawcy i ująć koszty zgodne z nimi.
W kosztach programowych nie może znaleźć się nic, co mogłoby zostać zakwalifikowane jako koszt
administracyjny (!). Np. koszt wynagrodzenia koordynatora lokalnego itp. Naciąganie kosztów administra‐
cyjnych do granic możliwości, połączone z próbą zamieszczenia ich części w kosztach programowych
może skutkować nawet odrzuceniem całego wniosku.
Koszty programowe przyporządkowujemy w budżecie do poszczególnych działań. W przypadku kosztów
dotyczących wielu działań, najwygodniej jest utworzyć kategorię obejmującą wszystkie takie koszty (przy‐
kładem takiego działania w projektach WPP realizowanych przez SWM jest Działanie 1. Działania przygoto‐
wawcze oraz pobyt w kraju przyjmującym.
Uwzględnij wszystkie koszty i określ odpowiednią ilość. Przy każdym działaniu zastanów się jakie
materiały i usługi są niezbędne, aby przeprowadzić je w założonym przez ciebie zakresie. Określając liczbę
jednostek w poszczególnych pozycjach pamiętaj, że np. jeśli planujesz prowadzić zajęcia plastyczne przez
kilka miesięcy – musisz przewidzieć zakup odpowiedniej ilości materiałów.
Dostosuj rodzaj kosztów do realiów kraju przyjmującego. Zapytaj partnera lokalnego czy pozycje, które
zawarłeś w budżecie są adekwatne oraz czy nie powinieneś przewidzieć czegoś jeszcze. Jeżeli na przykład
planujesz przeprowadzić szkolenia dla lokalnych nauczycieli, być może zwyczajem w miejscu realizacji
projektu jest zapewnienie posiłku dla uczestników, mimo że szkolenie będzie trwało 2h? Partner najlepiej
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zna lokalne realia i podpowie ci, jakie koszty powinieneś przewidzieć.
W czasie realizacji projektu dopuszczalna jest zmiana wysokości kosztów poszczególnych pozycji
zgodnie z wytycznymi określonymi przez grantodawcę. W roku 2019 MSZ bardzo uprościł przesunięcia
kosztów umożliwiając wszelkie zmiany pod warunkiem, że suma kosztów administracyjnych i programo‐
wych nie ulegnie zmianie w stosunku do zaplanowanej. Nie zawsze jednak było i być może nie zawsze
będzie tak łatwo . Z tego powodu warto łączyć koszty w działania tworzące sensowną całość (np. ująć
w jednym działaniu wszystkie działania związane z logistyką wyjazdu wolontariuszy, łącznie z przelotem
i pobytem na misji zamiast np. ujmować samego przelotu wolontariusza jako osobne działanie).
Przykład budżetu z określonymi kosztami programowymi:
Rodzaj kosztów
(należy uwzględnić wszystkie planowane koszty,
w szczególności zakup usług, zakup rzeczy, wynagrodzeń)

P

liczba
jedno‐
stek

koszt jed‐
nostkowy

Rodzaj
miary

92 826,00

Koszty programowe

81 786,00

Działanie 1. Działania przygotowawcze oraz pobyt w kraju przyjmującym

45 386,00

1

Koszty szczepień wolontariuszy, w tym szczepień wy‐
maganych, szczepień zalecanych, przedwyjazdowych
konsultacji lekarskich i badań laboratoryjnych oraz le‐
ków antymalarycznych i repelentów - koszt średni na
osobę

2,00

2 000,00 zł

osoba

4 000,00

2

Ubezpieczenie wolontariuszy na czas pobytu w kraju
beneficjenta

2,00

1 200,00 zł

osoba

2 400,00

3

Opłata za wizy do Ugandy (jednorazowa wiza 50USD)
oraz koszty związane z przedłużeniem wizy (250 USD) x
2 wolontariuszy

2,00

1 050,00 zł

osoba

2 100,00

4

Transport wolontariuszy do i z miejsca pobytu w kraju
przyjmującym (przelot Warszawa-Kampala-Warszawa
3400 zł oraz przejazd z/na lotnisko Kraków-WarszawaKraków 300 zł) x 2 wolontariuszy (kwota średnia na
osobę)

2,00

3 700,00 zł

osoba

7 400,00

5

Diety przysługujące wolontariuszom w czasie pobytu w
kraju beneficjenta (97 dni x 2 wolontariuszy x 119 zł na
dzień)

194,00

119,00 zł

dzień

23 086,00

6

Koszty utrzymania kontaktu pomiędzy organizacją wy‐
syłającą, organizacją przyjmującą, a wolontariuszami.
Telefony, faksy, Internet, koszty przesyłek kurierskich

1,00

1 000,00 zł

wyjazd

1 000,00

7

Koszty związane z noclegiem wolontariuszy w trakcie
pobytu w kraju beneficjenta (3 miesiące x 2 wolontariu‐
szy x 900 zł na osobę, tj. ok. 30 zł na osobę na dzień)

3,00

1 800,00 zł

miesiąc

5 400,00

Działanie 2. Szkolenia wolontariuszy
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wnioskowana
dotacja (zł)

2 580,00

1

2.1. Szkolenie z pierwszej pomocy

-

2

Koszty uczestnictwa w szkoleniu z pierwszej pomocy

2,00

200,00 zł

osoba

400,00

3

Koszt dojazdu na szkolenie z miejsca zamieszkania wo‐
lontariusza (kwota średnia na osobę)

2,00

50,00 zł

osoba

100,00
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4

2.2. Szkolenie przedwyjazdowe

5

Wynagrodzenie trenerów szkolenia

2,00

500,00 zł

osoba

6

Wyżywienie uczestników i trenerów szkolenia (2 wolon‐
tariuszy + 2 trenerów x 2 pełne dni szkoleniowe x 60 zł
na osobę za dzień)

8,00

60,00 zł

osobodzień

480,00

7

Materiały edukacyjno-szkoleniowe (m.in. kartki do flip‐
charta, markery, zeszyty, długopisy, segregatory, koszul‐
ki do segregatorów itp.)

1,00

200,00 zł

komplet

200,00

8

2.3. Szkolenie poprzyjazdowe i językowe

9

Wynagrodzenie trenera szkolenia językowego

-

1,00

500,00 zł

usługa

Działanie 3. Praca opiekuńcza i zajęcia rozwojowe w Don Bosco Children and Life Mission (CALM)
1

3.1. Doraźna pomoc dzieciom w nauce

2

Słowniki (kwota średnia za sztukę)

3

Materiały papiernicze (zeszyty, długopisy itp.)

4

1 000,00

500,00
14 550,00
-

10,00

80,00 zł

sztuka

800,00

1,00

600,00 zł

całość

600,00

Przyrządy do geometrii (linijki, ekierki, cyrkle itp.)

30,00

20,00 zł

zestaw

600,00

5

Globus

10,00

50,00 zł

sztuka

500,00

6

Atlasy geograficzne

10,00

50,00 zł

sztuka

500,00

7

3.2. Biblioterapia

8

Zakup książek (100 książek x 38 zł - średnia cena za
książkę)

9

3.3. Prowadzenia zajęć rozwojowych i rekreacyjnych

10

Piłki do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej (30 sztuk x
40 zł - średnia cena za piłkę)

30,00

40,00 zł

sztuka

1 200,00

11

Sprzęt sportowy (rakietki do tenisa wraz z piłeczkami,
rakietki do badmintona, lotki, pachołki itp.)

1,00

1 600,00 zł

całość

1 600,00

12

Materiały plastyczne (pisaki, kredki, farby, pędzle, bry‐
stol itp.)

1,00

1 000,00 zł

całość

1 000,00

13

Materiały papiernicze (papier, nożyczki, kleje, kleje, ta‐
śmy, sznurki itp.)

1,00

500,00 zł

całość

500,00

14

Planszowe gry integracyjne (kwota średnia za sztukę)

5,00

70,00 zł

sztuka

350,00

15

Gry językowe i edukacyjne (kwota średnia za sztukę)

5,00

100,00 zł

sztuka

500,00

16

Inne pomoce dydaktyczne (m.in. chusta animacyjna
Klanza, tunel animacyjny, sznury do baniek mydlanych)

1,00

600,00 zł

całość

600,00

17

3.3. Stała opieka nad dziećmi i młodzieżą

18

Apteczka pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem
(m.in. plastry, bandaże, woda utleniona, rękawiczki jed‐
norazowe itp.)

100,00

38,00 zł

sztuka

3 800,00
-

-

20,00

100,00 zł

sztuka

Działanie 4. Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Kampali

2 000,00

9 970,00

1

4.1. Przygotowanie zajęć edukacyjnych

2

Zakup komputera przenośnego wraz z osprzętem (lap‐
top, mysz, torba na laptopa itp.)

1,00

2 800,00 zł

zestaw

2 800,00

3

Zakup oprogramowania MS Office

1,00

350,00 zł

sztuka

350,00

-
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4

Zakup drukarki wraz z tonerami

1,00

800,00 zł

zestaw

800,00

5

Pendrive do archiwizowania materiałów i dokumentów

1,00

70,00 zł

sztuka

70,00

6

4.2. Nauka podstaw angielskiego i przedmiotów ogólnych

7

Książki do nauki angielskiego (40 podręczników x 50 zł średni koszt podręcznika)

8

Zakup zestawów (zeszyt + notatnik) dla uczestników zajęć

9

40,00

50,00 zł

sztuka

2 000,00

100,00

4,00 zł

zestaw

400,00

Zakup gier językowych (5 gier x 70 zł - kwota średnia za grę)

5,00

70,00 zł

sztuka

350,00

10

Zakup przyborów do pisania (długopisy, ołówki, gumki itp.)

1,00

200,00 zł

komplet

200,00

11

4.3. Zajęcia komputerowe

12

Zakup projektora multimedialnego

1,00

3 000,00 zł

sztuka

Działanie 4. Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Kampali
1

Produkcja gry wielkoformatowej

2

Koszty dojazdu na warsztaty (10 warsztatów x 100 zł –
kwota średnia na dojazd)

3

Materiały warsztatowe

1,00

8 000,00 zł

10,00
1,00

3 000,00
9 300,00

zestaw

8 000,00

100,00 zł

warsztat

1 000,00

300,00 zł

komplet

300,00

Działanie 6. Monitoring i ewaluacja

-

Rozpisując koszty w budżecie, pamiętaj, że:
Kosztorys nie może być zbyt ogólny. Nie możesz np. ująć jako jednej pozycji kosztu pt. „Wyposażenie
biblioteki” o wartości np. 20 000 zł – taki koszt tworzy działanie lub poddziałanie, które musi być rozpisane
na mniejsze pozycje.
Poszczególne pozycje powinny być opisane w sposób zapewniający pełną informację dotyczącą danego
wydatku, nie stosuj opisów zbyt ogólnych.
Niektóre koszty warto połączyć w jedną pozycję – np. „Zakup sprzętu sportowego (rakietki do tenisa wraz
z piłeczkami, rakietki do badmintona, lotki, pachołki itp.)” – aby uniknąć konieczności rozpisywania wielu
drobnych pozycji osobno. Ułatwia to także w trakcie realizacji projektu możliwość dostosowania liczby
i ceny zakupionych materiałów do potrzeb, które mogą być zmienne.
Pomocne w niektórych pozycjach budżetowych jest użycie sformułowań typu „itd.”, „itp.”. Daje to możli‐
wość dołączenia w trakcie realizacji projektu kosztów, o których nie pomyśleliśmy w momencie tworzenia
budżetu, a których potrzebujemy do przeprowadzenia projektu. Uważaj jednak, aby nie nadużywać tych
sformułowań, gdyż nie przez wszystkich oceniających są mile widziane.
W niektórych pozycjach warto użyć sformułowań typu „koszt średni na osobę”, „średni koszt miesięcz‐
ny” itp. Przykładem mogą tu być szczepienia wolontariuszy, z których każdy może potrzebować innego
zestawu szczepień, lub koszty bankowe, które mogą się różnić w poszczególnych miesiącach, dlatego lepiej
określić średni koszt miesięczny.
Wpisujemy do budżetu także działania, które nie generują kosztów, pozostają one tylko bez żadnych
pozycji (patrz Działanie 6. Monitoring i ewaluacja w ww. przykładowym budżecie).
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Kwota wnioskowanej dotacji
Maksymalna kwota projektu jest określona w regulaminie konkursu. W roku 2019 wynosiła ona 200 000 zł na
projekt. Należy wziąć jednak pod uwagę, że liczba wolontariuszy w jednym projekcie mogła wynosić do 5 osób.
Trudno więc, aby budżet jednoosobowego projektu wolontariackiego wyniósł w tym przypadku 200 000 zł, choć
nie jest to wykluczone, o ile projekt zakłada uzasadnione merytorycznie kosztowne działania.
W latach 2015-2019 koszt projektu na jednego wolontariusza wahał się między 25 000 a 170 000 zł (ten ostatni
w przypadku projektu medycznego zakładającego szkolenia położnych i wyposażenie pracowni USG w różnych
częściach Senegalu). Budżet nie powinien być ani zbyt wysoki, ani zbyt niski, ale ponad wszystko adekwatny do
przewidzianych działań i realiów danego kraju.

Uwaga: Bywają konkursy, w których nie ma określonej maksymalnej kwoty dotacji, o jaką można wniosko‐
wać. W takim przypadku warto wziąć pod uwagę jaka jest ogólna kwota przewidziana na cały konkurs, ilu
organizacjom grantodawca planuje przyznać dotację (o ile to określił) oraz jaka była wysokość dotacji
w poprzednich edycjach danego konkursu. To pozwoli nam przewidzieć mniej więcej realistyczną kwotę
dotacji, którą możemy uzyskać.

Źródło wyceny kosztów
Budżet projektu musi być opracowany rzetelnie i racjonalnie. Każdy koszt jest weryfikowany przez komisję
oceniającą, dlatego przygotowując budżet nigdy nie szacuj kosztów „z głowy”, ale oprzyj się na konkretnych,
sprawdzonych cenach rynkowych.
Do uzyskania informacji o kosztach możesz wykorzystać następujące źródła danych:
księgowość organizacji wysyłającej – tu skonsultuj dane dotyczące kosztów administracyjnych, które są
oparte na standardowych wydatkach organizacji,
usługodawcy polscy – telefonicznie lub osobiście pozyskaj informacje nt. kosztów usług takich jak zakup
biletów lotniczych (biuro podróży), koszt polisy ubezpieczeniowej (agent ubezpieczeniowy), koszty szcze‐
pień (szpital) itp.
strony internetowe i sklepy stacjonarne – z wiarygodnych źródeł online pozyskaj dane nt. kosztów zakupu
materiałów, urządzeń, kosztu uzyskania wiz wjazdowych i ich przedłużenia itp.
partner zagraniczny – o koszty materiałów i usług, które mają być zakupione w kraju przyjmującym, zapytaj
partnera zagranicznego, ponieważ to on najlepiej orientuje się w lokalnych realiach (jeżeli twoje działania
wiążą się z zakupem drogich narzędzi - np. będziesz szkolił uczniów szkoły technicznej z diagnostyki
pojazdów samochodowych, do czego będzie konieczny zakup specjalistycznego sprzętu, który jest dostęp‐
ny w kraju przyjmującym – poproś partnera o wycenę od lokalnych usługodawców).

Uwaga: budżet podobnego projektu z lat poprzednich możesz wykorzystać jedynie jako źródło informacji
czy zawarłeś wszystkie niezbędne pozycje. Należy jednak zweryfikować adekwatność każdej pozycji
w stosunku do twojego projektu oraz zaktualizować wszystkie ceny. Pamiętaj również, że format budżetu
zmienia się w każdym roku, pracuj zawsze na aktualnym formacie budżetu (!).
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Pamiętaj:
Mimo, że w budżecie czasem łączymy koszty w jedną pozycję to musimy znać cenę każdego kosztu
z osobna, na przykład:

Rodzaj kosztów

liczba
jednostek

Inne pomoce dydaktyczne (chusta Klanzy, tunel
animacyjny, sznury do baniek mydlanych itp.)

1,00

koszt
jednostkowy

600,00 zł

rodzaj
miary

całość

wnioskowana
dotacja (zł)

600,00

Koszt jednostkowy jest tu oparty na wycenie poszczególnych elementów:
◦
◦
◦

chusta animacyjna Klanza – ok. 300 zł
tunel animacyjny – ok. 200 zł
zestaw sznurów do baniek mydlanych – ok. 100 zł

W budżecie idealnym z perspektywy grantodawcy, ceny jednostkowe powinny być zawarte w opisie rodzaju
kosztów, np.:

Rodzaj kosztów
Inne pomoce dydaktyczne (chusta Klanzy ok. 300
zł, tunel animacyjny ok. 200 zł, sznury do baniek
mydlanych 100 zł itp.)

liczba
jednostek

1,00

koszt
jednostkowy

600,00 zł

rodzaj
miary

całość

wnioskowana
dotacja (zł)

600,00

Są jednak akceptowalne budżety bez rozpisania cen jednostkowych, dlatego często się je stosuje dla
większej elastyczności wydatkowania środków.
Tworzymy budżet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, co oznacza, że od napisania wniosku do realizacji
projektu ceny mogą ulec zmianie (zwykle na wyższe niż niższe). W związku z tym warto zaokrąglić ceny
trochę w górę (oczywiście o rozsądną, niezbyt dużą kwotę).
Wybierz odpowiednią półkę cenową. Często teoretycznie ten sam towar możemy zakupić w bardzo różnej
cenie. Przykładowo możemy kupić laptop za kwotę 1 000 zł, ale i za 10 000 zł. Jeżeli ma on nam służyć do
standardowej pracy biurowej, wystarczy laptop średniej klasy za ok. 2000-3000 zł. W przypadku elektroniki,
szczególnie tej, którą będziemy użytkować na misjach, gdzie być może nie będzie łatwego dostępu do
serwisu, nie warto sięgać po produkty najtańsze, gdyż zwykle mają także najniższą jakość. Nie sięgajmy też
jednak po sprzęty najdroższe, chyba że nasza praca na misji będzie się wiązała ze specjalistycznym użytko‐
waniem komputera (np. będziemy przygotowywać lokalnych pracowników do zakładania studia filmowego,
gdzie do obróbki multimediów będzie konieczny zakup sprzętu o znacznie lepszych parametrach niż
standardowy).
Budżet powinien być spójny sam w sobie. Pamiętaj o tym szczególnie weryfikując dane do budżetu przeka‐
zane od partnera lokalnego. Sprawdź dokładnie każdą pozycję, a w razie wątpliwości – dopytaj partnera
o uzasadnienie. Przykładowe wątpliwości komisji oceniających wnioski SWM wzbudziły w tej kwestii m.in:
◦
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taki sam koszt wyżywienia dla 250-300 Irakijczyków uczęszczających na zajęcia 5 razy w tygodniu i 200
Syryjczyków mających zajęcia jeden raz w tygodniu, a zarazem niemal trzykrotnie niższy w przypadku
150 Libańczyków mających zajęcia 3 razy w tygodniu,
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◦

koszty związane w zakupem sprzętu sportowego (piłki, rakietki itp.) w takiej samej ilości w każdym
z modułów (mimo, że sprzęt zakupiony w pierwszym roku powinien zostać na kolejny),

◦

koszt zakupu mundurków dla grupy wiekowej 18-35 lat.

Niech określeniem kosztów rządzi zdrowy rozsądek i ceny rynkowe. Ważną zasadą konstruowania budżetu
jest: jak najlepiej za rozsądną cenę. Jeśli coś da się zrobić taniej, a w takiej samej jakości, to trzeba zrobić
to taniej.

Diety i koszty zakwaterowania
Wysokość diet w projektach Wolontariat Polska Pomoc jest określona przez grantodawcę w dokumentacji
konkursowej na podstawie aktualnych stawek przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej we‐
dług Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2019 wysokość diet dla wolontariuszy WPP,
według stawek określonych przez MSZ, wynosiła 60% kwot diet przewidzianych we wspomnianym rozporządze‐
niu (w zależności od kraju kwota dzienna diety wynosiła od 105 do 120 zł).
Kwoty przewidziane przez MSZ mogą, ale nie muszą być wykorzystane w pełnej wysokości. Są to limity, czyli
maksymalna górna granica stawek diet. Oznacza to, że wysokość diet może być określona także według innych
wyliczeń. Przykładowo w projektach Polskiej Pomocy Rozwojowej, SWM stosował w latach ubiegłych diety
w wysokości ok. 20-30% kwot wynikających ze wspomnianego wyżej rozporządzenia.
Wysokość diet powinna być racjonalna. Możesz to sprawdzić np. przez porównanie wysokości diet przewidzia‐
nych dla ciebie w projekcie do wynagrodzenia lokalnego pracownika, który miałby wykonywać zadania podobne
do twoich. Jeżeli wysokość diet znacznie przewyższa wynagrodzenie pracownika lokalnego, komisja oceniająca
może poddać w wątpliwość racjonalność takiego wydatku.
Dieta wypłacana jest na pokrycie kosztów wyżywienia, transportu lokalnego w miejscu realizacji projektu oraz
inne drobne wydatki. Określając jej wysokość weź pod uwagę:
Jakie koszty faktycznie będą ci potrzebne w kraju przyjmującym?
Jaka jest sytuacja placówki misyjnej, do której jedziesz: czy jest na tyle zasobna, że bez problemu zapewni
ci wartościowe posiłki przez cały okres pobytu w ramach środków własnych czy może przydałoby jej się
wsparcie w tej kwestii?
Jaka jest polityka organizacji wysyłającej w kwestii diet?
Jak wygląda kwestia diet wolontariuszy wyjeżdżających na równoległe projekty z ramienia organizacji
wysyłającej, ale bez udziału środków z dotacji?
Podobnie ma się sprawa z kosztami zakwaterowania. Koszty zakwaterowania możemy, ale nie musimy zawie‐
rać w budżecie projektu. Niektóre placówki przyjmujące mogą zapewnić nam nocleg bez żadnych kosztów, dla
większości placówek misyjnych jednak wsparcie w pokryciu kosztów zakwaterowania będzie dużą pomocą,
szczególnie że wszystkie pozyskane przez siebie środki przeznaczają na prowadzenie działań misyjnych.
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Wyceniając koszt zakwaterowania na placówce weź pod uwagę:
Jaki jest standardowy koszt zakwaterowania w miejscu wykonywania przez ciebie pracy wolontariackiej
(przy wycenie należy wziąć pod uwagę, że jest to koszt zakwaterowania długoterminowego, które zazwyczaj
jest tańsze niż zakwaterowanie kilkudniowe), nie bierz też pod uwagę zakwaterowania w hotelach, ale raczej
wybierz tańszą opcję.
Pamiętaj, że oceniający wnioski są ekspertami w danym regionie i dobrze orientują się w lokalnych kosztach,
dlatego koszty zakwaterowania powinny być w rozsądnej wysokości, adekwatnej do miejscowych warun‐
ków.

Kursy walut
Niektóre wydatki w trakcie realizacji projektu (np. opłata za wizę) będziemy musieli ponieść w dolarach
amerykańskich (USD) lub euro (EUR), a inne w walucie lokalnej (np. PEN tj. Sol peruwiański, ETB tj. Birr etiopski
itp.), co wiąże się z wymianą PLN (złoty polski) na różne waluty. Zanim ujmiesz wartość kosztu zagranicznego
w budżecie, odpowiedz sobie na pytanie w jakiej walucie będą wydatkowane środki oraz w jaki sposób będzie
dokonywania wymiana:
Czy koszty będą ponoszone w walucie EUR/USD? Jeśli tak to które? Koszty te powinny być przeliczone do
budżetu według kursu wymiany z PLN na EUR/USD.
Czy środki z dotacji będą wymieniane na EUR lub USD a następnie na walutę lokalną? Wymiana gotówki
w Polsce na walutę krajów przyjmujących jest często niemożliwa lub nieopłacalna, dlatego lepiej wymienić
środki na EUR lub USD, które następnie możemy wymienić na walutę lokalną w praktycznie każdym kraju na
świecie. Pamiętaj jednak, że w niektórych krajach bardziej opłaca się wymiana na walutę lokalną z USD,
a w innych z EUR. Warto to sprawdzić, bo różnice w wymianie dużych kwot mogą być w niektórych krajach
bardzo znaczące. W tym wypadku koszty zagraniczne zamieszczone w budżecie powinny być przeliczane
najpierw z waluty lokalnej na EUR/USD, a dopiero potem na złotówki.
Czy środki z dotacji będą wymieniane bezpośrednio na walutę lokalną? Może tak być, jeżeli środki z dotacji
przelejemy bezpośrednio z konta złotówkowego na konto w walucie lokalnej. Należy tu jednak pamiętać, że
kursy wymiany walut za pośrednictwem banku są często dużo mniej korzystne niż wymiana w kantorze,
w takim przypadku więc koniecznie sprawdź jaki kurs wymiany oferuje bank organizacji wysyłającej
w stosunku do kursu „rynkowego” zanim dokonasz przeliczeń do budżetu. Według takiego kursu powinny
być przeliczone koszty.
Pamiętaj, że:
W niektórych przypadkach różnica w wymianie środków bezpośrednio na walutę lokalną lub najpierw na
EUR/USD, a potem na walutę lokalną jest bardzo duża. Koszt zawarty w budżecie należy przeliczyć zgodnie
z tym jak wydatkowana będzie dotacja.
Kursy walut ciągle się zmieniają. Aby zminimalizować ryzyko, że zabraknie nam środków na koszty zagra‐
niczne przewidziane w budżecie, zaokrąglij kurs wymiany do góry (nigdy w dół!), np. przy aktualnym kursie
1 EUR = 4,21 PLN zaokrąglij kurs do 4,3 PLN lub nawet 4,4 – zależnie od tego jak odległy jest czas od
przygotowania budżetu do realizacji projektu oraz jakie były wahania kursu na przestrzeni podobnej długości
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czasu wstecz. W przypadku przeliczania na waluty lokalne krajów przyjmujących o niestabilnej sytuacji
polityczno-ekonomicznej, wahania kursów walut mogą być nawet większe, należy więc sprawdzić, jak
wyglądały wahania kursu na dłuższej przestrzeni czasu (np. roku).
Przy sprawdzaniu kursu wymiany w banku lub kantorze, pamiętaj, że do wyliczeń w budżecie stosujemy
kurs zakupu (ponieważ będziemy kupować walutę), a nie kurs sprzedaży czy kurs średni.

Do orientacyjnego przeliczenia kursów walut można użyć stron typu XE Currency Converter: https://ww‐
w.xe.com/currencyconverter/

Wkład własny
Od roku 2019 nie jest wymagany wkład własny do projektów Wolontariat Polska Pomoc. Wszystkie koszty
zawarte w projekcie mogą być sfinansowane przez grantodawcę. Wkład własny może być ujęty w księgach
organizacji, nie wyceniamy go jednak w budżecie i nie zawieramy w rozliczeniu dotacji (zawieramy natomiast
w odpowiednim polu formularza wniosku). W budżecie uwzględniamy jedynie te koszty, o które wnioskujemy
u grantodawcy. Sytuacja z wkładem własnym zmienia się jednak co roku, dlatego sprawdź jakie są aktualne
wytyczne w tym względzie.

Uzasadnienie
Istotną rolę, choć często niedocenianą lub wręcz w ogóle pomijaną, mają wyjaśnienia do budżetu znajdujące się
w części „Koszty projektu” pod nazwą „Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu”.
Koniecznie odnieś się w nich do pozycji, które mogą budzić wątpliwości komisji oceniającej. Warto napisać tu
np. w jaki sposób zostały przeliczane koszty w walucie obcej lub uzasadnić zakup drogiego sprzętu (np. jeżeli
planujemy zakupić laptop z wyższymi parametrami niż standardowe – napisz dlaczego akurat taki jest potrzeb‐
ny).
Wyjaśnienia powinny być przejrzyste, dlatego nie pisz ogólnie o wszystkich kosztach projektu, ale odnieś się do
konkretnych pozycji budżetowych. Ujmij tylko te pozycje, które wymagają wyjaśnienia lub mogą budzić wątpli‐
wości komisji oceniającej.
Upewnij się, czy w uzasadnieniu uwzględniłeś:
Informację co się stanie ze sprzętem zakupionym w ramach projektu po zakończeniu realizacji (na ko‐
rzystną ocenę wniosku wpłynie fakt, że wszystkie sprzęty zakupione w ramach projektu zostaną po zakoń‐
czeniu realizacji działań przekazane partnerowi lokalnemu).
Wyjaśniłeś koszty administracyjne, które są wysokie i/lub mogą budzić wątpliwości (m.in. koszty
wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie).
Uwzględniłeś każdy koszt, który może budzić wątpliwości. Jeżeli na przykład planujemy w projekcie
zarówno szkolenie nauczycieli z doradztwa zawodowego, jak i zatrudnienie doradcy zawodowego, musimy
uzasadnić konieczność jednego i drugiego działania w uzasadnieniu lub opisie szczegółowym.
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Jeżeli w projekcie moglibyśmy zakupić coś taniej, a decydujemy się na droższy wydatek, koniecznie to
uzasadnij (np. zakup drogiego komputera – dlaczego akurat taki jest potrzebny; w przypadku projektu
w którym planujemy budowę jednej kondygnacji budynku, a chcemy użyć konstrukcji żelbetowej, aby
umożliwić dobudowanie w przyszłości kolejnej kondygnacji – w uzasadnieniu powinna się znaleźć informa‐
cja, jaka byłaby różnica w kosztach budowy w przypadku innej konstrukcji, zamykającej projekt w jednej
kondygnacji).
W przypadku projektów zawierających wysokie koszty np. budowy, remontu itp. uwzględnij informację na
jakiej podstawie został sporządzony kosztorys budowy (np. na podstawie oferty cenowej od jednego/dwóch
wykonawców), a w fazie przygotowania do realizacji projektu zostanie przeprowadzona uproszczona
procedura przetargowa (lub negocjacje z wolnej ręki albo zapytania ofertowe) – zależnie od obowiązujących
wymagań grantodawcy, przepisów kraju przyjmującego i procedur SWM.
Przykład uzasadnienia do budżetu projektu:

Budżet projektu został opracowany na podstawie wycen pozyskanych z rzetelnych źródeł, z zachowa‐
niem dbałości o wydatkowanie środków publicznych. Wybrane zostały produkty oferujące najlepszą
jakość w możliwie najniższej cenie.
KOSZTY ADMINISTRACYJNE: Koszt WYNAGRODZENIA księgowej, koordynatora oraz administratora
projektu stanowi równowartość ok. 1/10 etatu pracy każdej z tych osób. Jest to wymiar adekwatny do
czasu pracy zaangażowanego w obsługę projektu.
DZIAŁANIE 1. poz. 2. Wysoki koszt UBEZPIECZENIA związany jest z wyjazdem do Sudanu Południowe‐
go, który jest krajem o podniesionym ryzyku wystąpienia wojny i stanu wyjątkowego oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń będących skutkiem wojny, rozruchów i zamieszek poza granica‐
mi Polski.
DZIAŁANIE 1. poz. 3. OPŁATY WIZOWE zostały wyliczone na podstawie kursu dolara w wysokości 3,5
zł (kurs aktualny powiększony o możliwy wzrost).
DZIAŁANIE 1. poz. 4. BILETY LOTNICZE zostały wycenione na podstawie oferty sprawdzonego biura
podróży z uwzględnieniem zniżek. Cena biletów jest mimo to stosunkowo wysoka ze względu na zakup
tzw. „biletu otwartego” umożliwiającego zmianę terminu powrotu na wypadek wystąpienia sytuacji
kryzysowej.
DZIAŁANIE 1. poz. 7. Koszty związane z NOCLEGIEM zostały wycenione według stawek lokalnych
w miejscowości Wau. Wolontariusz będzie zakwaterowany na terenie placówki misyjnej, która przezna‐
cza wszystkie swoje środki na realizację celów społecznych, dlatego wolontariusz będzie ponosił koszt
zakwaterowania, aby nie obciążać dodatkowo budżetu placówki.
DZIAŁANIE 2. poz. 5. DIETY zostały obliczone na podstawie aktualnych stawek diety dziennej wg
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, od której obliczono 30%. Kwoty zostały pomnożo‐
ne przez kurs euro w wysokości 4,3 zł z (kurs aktualny powiększony o możliwy wzrost).
DZIAŁANIE 3. poz. 2. KOSZT ZAKUPU LAPTOPA jest zdecydowanie wyższy niż przeciętny ze względu
na specjalistyczne użytkowanie. Laptop będzie wykorzystywany do diagnostyki pojazdów samochodo‐
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wych, co wymaga zakupu sprzętu o parametrach znacznie wyższych niż standardowe.
DZIAŁANIE 3. oraz 4. ZAKUP SPRZĘTU – cały sprzęt zakupiony w ramach projektu, zarówno elektro‐
niczny, jak i pozostałe wyposażenie, zostanie przekazane na rzecz partnera lokalnego, który będzie
z niego korzystał zgodnie z założeniami projektu.
DZIAŁANIE 5. Koszt WYŻYWIENIA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA został uwzględniony w budżecie ze
względu na lokalne tradycje. Każdorazowo, nawet w przypadku szkolenia trwającego 2h (czyli podob‐
nego do tego przewidzianego w projekcie), lokalny zwyczaj przewiduje zapewnia symbolicznego
wyżywienie dla każdego uczestnika.

Sprawdzenie poprawności budżetu
Na koniec pracy z budżetem zweryfikuj jego poprawność. Przejdź punkt po punkcie poniższe pytania i sprawdź
ich zgodność z budżetem projektu oraz innymi wymienionymi dokumentami. Pamiętaj, że dokonując zmian
w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej (formularz wniosku, szczegółowy opis działań, harmono‐
gram), musisz wprowadzić poprawki także do budżetu.
Upewnij się (sprawdź w dokumentach, nie polegaj na swojej pamięci) czy:
każda pozycja budżetu została opisana w opisie szczegółowym;
każda pozycja z opisu szczegółowego mogąca rodzić koszty została zawarta w budżecie;
maksymalna kwota dotacji nie przekracza kwoty określonej w wytycznych;
kwota wnioskowana stanowi kwotę pełnych złotych;
nie został przekroczony % kosztów administracyjnych określony przez grantodawcę;
liczba miesięcy zawarta w każdej z pozycji kosztów administracyjnych jest zgodna z terminem projektu,
szczegółowym opisem i harmonogramem;
koszty administracyjne projektu są spójne z kosztami administracyjnymi innych projektów składanych do
MSZ w danym roku przez organizację wysyłającą;
uwzględniłeś wkład własny w wymaganej kwocie i rodzaju (jeśli dotyczy);
budżet nie zawiera kosztów, które zostały określone jako wkład własny rzeczowy lub osobowy w formu‐
larzu wniosku lub opisie szczegółowym;
dieta dzienna nie przekracza limitu wskazanego dla kraju, w którym będzie realizowany projekt;
okres ciągłego pobytu wolontariusza na misji nie jest mniejszy niż minimalny;
liczba dni pobytu wolontariusza na misji jest zgodna z liczbą zawartą w formularzu wniosku i opisie
szczegółowym;
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koszty kwalifikowalne spełniają wymagania określone przez grantodawcę;
nie uwzględniłeś w budżecie kosztów niekwalifikowalnych;
określenia liczbowe poszczególnych pozycji są zgodne z opisem szczegółowym i wnioskiem;
uwzględniłeś wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych działań;
budżet nie zawiera kosztów, które partner zadeklarował się pokryć w liście intencyjnym;
w każdej pozycji budżetowej wpisałeś rodzaj miary;
każda z pozycji budżetu, która tego wymaga, posiada kalkulację kosztów lub uszczegółowienie wydatków
w niej zawartych;
budżet jest spójny wewnętrznie (np. taka sama kwota za posiłki dla 10, co dla 30 osób);
uzasadniłeś w wyjaśnieniach do budżetu koszty mogące budzić wątpliwości;
budżet został zweryfikowany przez księgowość organizacji wysyłającej.
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List intencyjny
List intencyjny (deklaracja partnerska) jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dotację, musi go przed‐
stawić każdy partner zagraniczny projektu. Nie traktuj go jednak jako zwykłej formalności, gdyż może on być
źródłem dodatkowych informacji dla komisji oceniającej, które podkreślają walory projektu, w tym przede
wszystkim jego trwałość wyrażoną m.in. przez wysokie zaangażowanie partnera lokalnego w realizację działań
projektu oraz potwierdzenie ich kontynuacji.
List intencyjny powinien być napisany w języku zrozumiałym przez partnera (jeżeli jest on napisany
w języku innym niż polski, angielski lub hiszpański, należy do niego dołączyć tłumaczenie zwykłe, nie
przysięgłe).
List intencyjny musi być oryginalnie podpisany przez partnera zagranicznego projektu, zeskanowany
i przesłany w formie elektronicznej do organizacji wysyłającej, która następnie załącza go do wniosku.
Wkład własny, zadeklarowany w liście intencyjnym przez partnera nie może być ujęty w budżecie projektu
jako koszt (!)
Przykład listu intencyjnego:

Miejscowość i data…....…..…………………..
Nazwa i adres organizacji przyjmującej:
…………………………………………….........................
…………………………………………….........................
………………………………………….........…................

LIST INTENCYJNY
dotyczący współpracy w ramach projektu
...............................................................................................................................
(tytuł projektu)
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W imieniu …………………………………………………………………………. (nazwa organizacji przyjmującej), deklaruję
współpracę z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym – Młodzi Światu z Polski, dotyczącym realizacji
projektu ………………………………………………………………………………… (tytuł projektu).
W ramach współpracy zobowiązujemy się do:
•

Przyjęcia wolontariuszy ………………………………………….. (imię i nazwisko/imiona i nazwiska) oraz udziele‐
nia im wszelkiego wsparcia potrzebnego do realizacji działań w w/w projekcie;

•

Zorganizownia* transportu lokalnego oraz zakwaterowania wolontariuszy w czasie pobytu w kraju
przyjmującym z zapewnieniem wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa;

•

Przeprowadzenia szkolenia poprzyjazdowego dla wolontariuszy obejmującego m.in.: zasady
funkcjonowania placówki, kontekst społeczny i polityczny, informacje o miejscowych normach,
tradycjach oraz zwyczajach, zapoznanie ze specyfiką języka lokalnego itp.;

•

Zapewnienia opiekuna wolontariuszy posiadającego kompetencje umożliwiające wsparcie wolon‐
tariuszy w trakcie realizacji działań na projekcie;

•

Wsparcia realizacji działań przewidzianych w ramach projektu zgodnie z harmonogramem.

•

Dbałości o sprzęt przekazany w ramach projektu i wykorzystania go zgodnie z założeniami
projektu także po jego zakończeniu,

•

Zapewnienia dalszego funkcjonowania biblioteki, w tym pokrycia kosztów jej prowadzenia po
zakończeniu projektu**.

Działania, które wolontariusze będą wykonywać w ramach projektu znacząco przyczynią się do
rozwoju wychowanków ośrodka oraz budowania potencjału naszej placówki.***
….......……………………..………………….
(podpis i pieczęć)

* lub „Zorganizowania i pokrycia kosztów” – w zależności od tego czy koszty te będą pokryte przez partnera czy
przez organizację wysyłającą i są przewidziane w ramach budżetu projektu.
**lub innych działań w zależności od specyfiki projektu.
***dostosuj zależnie od treści projektu.
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Spójność i weryfikacja wniosku
Spójność, spójność i jeszcze raz spójność (!) jest bardzo ważnym
czynnikiem wpływającym na ocenę wniosku. Eksperci czytający
Spójność wniosku, opisu szcze‐
wniosek nie mogą się niczego domyślać, wszystkie informacje po‐
gółowego, budżetu i harmonogra‐
winny być podane we wniosku w sposób czytelny, przejrzysty i spój‐
mu jest bardzo ważna z punktu
ny. Jeżeli w różnych miejscach wniosku są podane rozbieżne
widzenia komisji oceniającej.
informacje (np. w jednym miejscu wniosku dowiadujemy się, że wo‐
lontariusz zna język angielski bardzo dobrze, a w innym że ten sam
wolontariusz zna go słabo lub raz jest mowa o 1 szkoleniu w każdym z 4 miesięcy projektu, drugi raz zaś
o przeprowadzeniu 6 comiesięcznych sesji szkoleniowych) to eksperci nie wiedzą do czego się odnieść i jak
prawidłowo ocenić wniosek, co jest właściwą daną w projekcie. Może to spowodować znaczne obniżenie oceny
wniosku.
Z tego powodu w ostatniej fazie przygotowania wniosku poświęć odpowiednią ilość czasu na sprawdzenie jego
poprawności i spójności. Często zdarzają się błędy w tej kwestii, ponieważ w trakcie pisania wniosku odchodzi‐
my od początkowych założeń i dokonujemy zmian, których zapominamy uwzględnić np. w budżecie czy innym
elemencie projektu.
Zanim przejdziesz do ostatecznej weryfikacji:
daj wniosek do przeczytania i weryfikacji komuś postronnemu (np. inna osoba z organizacji niezwiązana
bezpośrednio z twoim projektem), aby oceniła, czy wniosek jest napisany zrozumiale, spójnie i przejrzyście,
w razie konieczności wprowadź poprawki.
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Na zakończenie tworzenia projektu, sprawdź raz jeszcze czy:
nazwy i kolejność działań jest identyczna w formularzu wniosku, harmonogramie, opisie szczegółowym
oraz budżecie;
wartości liczbowe są identyczne w formularzu wniosku, harmonogramie, opisie szczegółowym i budżecie
(liczby odbiorców działań, liczby godzin szkoleniowych, liczby zakupionego sprzętu itp.);
określenia czasowe są identyczne w formularzu wniosku, opisie szczegółowym, budżecie i harmonogra‐
mie (długość projektu, długość pobytu wolontariusza w kraju przyjmującym itp.);
wniosek jest spójny merytorycznie (nie ma rozbieżnych informacji w różnych częściach wniosku np. błędna
nazwa kraju w jednym miejscu, pomylone imiona wolontariuszy itp.);
szczegółowy opis działań zawiera informacje na temat wszystkich pozycji z budżetu (niekoniecznie na
odwrót – niektóre działania są bezkosztowe);
informacje zawarte w budżecie pokrywają się z informacjami w opisie szczegółowym i wniosku (przykła‐
dowy błąd: w budżecie przewidziano koszt w postaci kompletu szczepień dla wolontariusza, pomimo
adnotacji w szczegółowym opisie działań, iż „wolontariusz posiada wszystkie niezbędne szczepienia”);
kwota wnioskowanej dotacji jest taka sama w pliku budżetu i formularzu wniosku;
informacje zawarte w liście intencyjnym partnera są spójne z informacjami podanymi we wniosku;
projekt spełnia kryteria pod kątem których będzie oceniany wymienionymi w regulaminie konkursu i za
każde potencjalnie może dostać maksymalną ilość punktów.
Zanim zatwierdzisz wysłanie wniosku w aplikacji internetowej sprawdź czy:
Osoby wskazane jako upoważnione do podpisania wniosku są aktualne;
Załączyłeś w aplikacji online wszystkie wymagane załączniki;
Załączone w aplikacji dokumenty są wersjami ostatecznymi.
Zanim wyślesz wersję papierową wniosku sprawdź czy na pewno:
Wydrukowałeś formularz wniosku w odpowiedniej liczbie egzemplarzy;
Wydrukowałeś wszystkie wymagane załączniki w odpowiedniej liczbie;
Wniosek jest podpisany przez osoby upoważnione do podpisu wskazane w formularzu wniosku;
Wniosek jest podpisany we wszystkich odpowiednich miejscach;
Zaadresowałeś wniosek zgodnie z wytycznymi zwartymi w regulaminie.
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Zakończenie
Wniosek napisany według powyższych wskazówek będzie wnioskiem idealnym ☺. Nie zniechęcaj się jednak,
jeżeli Twój projekt nie spełnia wszystkich kryteriów. Skoro jesteś zdeterminowany, aby wyjechać na misje i pod‐
jąłeś decyzję, że chciałbyś pozyskać na ten cel dofinansowanie w konkursie WPP, koniecznie spróbuj! Czasem
wniosek, który, wydaje nam się napisany najlepiej, jak tylko może być, nie otrzymuje dofinansowania, a ten, który
według nas, nie jest aż tak doskonały – otrzymuje. Nie zniechęcaj się więc i próbuj! Niech Duch Święty Cię
prowadzi!

i Wikipedia.pl [za] Arthur Sullivan, Steven M. Sheffrin, Economics: Principles in Action, New Jersey, 2003.
ii Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dofinansowanie w konkursie „Wolontariat polska

pomoc 2019”,
iii Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, Wytyczne dla organizacji pozarządowych ubiegających się o finansowanie projektów i realizu‐

jących projekty finansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2007
iv Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, Wolontariat Polska Pomoc, Warszawa, 2015 [broszura]
v Czakon Michał, Pisanie Wniosków o Dotacje, www.kursy.cdw.edu.pl
vi Jaszczołt Anna, Wszyscy zarządzamy projektami, czyli czym jest projekt?, 2014, www.zarzadzam-projektami.pl
vii Jak napisać projekt?, www.poradnik.ngo.pl
viii Raport Grupy Zagranica z obserwacji konkursu „Polska Pomoc 2014”
ix Jak napisać projekt?, ngo.pl
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Wstęp
Witaj w przewodniku po tajnikach fundraisingu dla wolontariuszy SWM! Dowiesz się tu jakich narzędzi
i sposobów komunikacji możesz użyć, aby pozyskać finansowanie na swój wyjazd misyjny. W przewodniku
zostały ujęte tylko te metody, które mają największy potencjał przy realizacji projektów takich, jak Twój. Nie
znajdziesz tu ogólnych informacji na temat fundraisingu ani wytycznych, jak pozyskiwać fundusze dla całej
organizacji.
Przewodnik ma na celu przedstawienie Ci możliwości pozyskania funduszy oraz ułatwienie podjęcia decyzji,
które z wymienionych narzędzi będą najbardziej odpowiednie dla Ciebie. Być może niektóre informacje wydadzą
Ci się oczywiste, mimo to nie pomijaj ich w trakcie tworzenia strategii fundraisingowej. Celem wszystkich
zawartych w przewodniku wskazówek jest, abyś w każdej metodzie, którą zastosujesz, uzyskał najlepszy
możliwy efekt, a dzięki temu, bez problemu pozyskał finansowanie dla swojego projektu misyjnego.
Potraktuj przewodnik jako inwestycję w swój własny rozwój. Dzięki pozyskaniu nowej wiedzy i narzędzi oraz
wprowadzeniu ich w życie, zyskasz zarówno Ty sam, jak i odbiorcy Twoich działań fundraisingowych i pomoco‐
wych oraz organizacja, w której działasz, a dzięki temu wszystkiemu – społeczeństwo obywatelskie, którego
jesteś częścią.
Jeżeli jesteś wolontariuszem innej organizacji niż SWM, Ciebie również zapraszam do lektury! Większość
wskazówek zawartych w publikacji jest uniwersalna. Pamiętaj jednak, że przewodnik został napisany z myślą
o wolontariuszach Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, w duchu Kościoła Katolickiego, który jest nieodłącz‐
nym elementem formacji SWM.
Być może do tej pory fundraising wydawał Ci się czymś strasznym i niemożliwym do ogarnięcia. Mam nadzieję,
że po przeczytaniu tej lektury to się zmieni
. Dla uproszczenia, będę się zwracać do Ciebie jako „wolontariu‐
sza”.
Miłej lektury i powodzenia!

Kilka pojęć, z którymi powinieneś się zaprzyjaźnić
•
•
•
•
•
•

•

Fundraising – proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, przedsię‐
biorstw, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych.i
Fundraiser – osoba specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy lub darowizn rzeczowych na cele społecz‐
ne.i
Projekt misyjny (w żargonie projektowym tzw. projekt rozwojowy) – zespół działań mających na celu wspar‐
cie mieszkańców najuboższych społeczeństw świata.
Grantodawca – instytucja finansująca projekt, do której aplikujemy o dotację (przyznanie grantu); zazwyczaj
instytucja publiczna (rządowa, samorządowa itp.).
Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) – forma finansowania różnego rodzaju działań przez spo‐
łeczność internetową za pośrednictwem platform crowdfundingowych.
Platforma crowdfundingowa (platforma finansowania społecznościowego) – portal internetowy zrzeszają‐
cy społeczność finansującą projekty różnego rodzaju (o charakterze społecznym, naukowym, biznesowym
i in.) zgłaszane przez osoby prywatne lub organizacje.
SWM (Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu) – organizacja non profit, której głównym celem jest
niesienie pomocy krajom misyjnym, w tym przygotowywanie i wysyłanie wolontariuszy do pracy w krajach
misyjnych w Afryce, Ameryce Południowej oraz Azji.
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O co chodzi w fundraisingu
Wbrew powszechnemu przekonaniu, w fundraisingu nie chodzi wyłącznie o pozyskiwanie środków. Owszem,
podstawowym i najważniejszym celem fundraisingu jest zbiórka funduszy [ang. fund = fundusz, raising =
zbierać/pozyskiwać], ale nie jest to jego jedyny cel!
Co, poza pieniędzmi na realizację projektu misyjnego, daje nam fundraising:
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•

Umożliwia szerokiej społeczności zrobienie czegoś dobrego – jak mówi chińskie powiedzenie „(…) jeśli
chcesz być szczęśliwy przez całe życie – pomóż komuś”, psychologia potwierdza, że pomaganie daje nam
poczucie satysfakcji z bycia dla drugiej osobyii, przez co czujemy się szczęśliwi.

•

Umożliwia ludziom włączenie się w coś niezwykłego – wyjazd misyjny jest inny niż pozostałe cele, które
na co dzień wspieramy, wykracza poza codzienny świat większości Polaków, pozwala im dotknąć nieznanej,
interesującej rzeczywistości.

•

Umożliwia ludziom wierzącym włączenie się w działalność misyjną Kościoła poprzez udział w twojej misji,
ożywia i buduje żywą wspólnotę Kościoła.

•

Umożliwia pozyskanie nowych wolontariuszy, którzy za twoim przykładem trafią do SWM lub innej organi‐
zacji, poprzez którą będą mogli wspierać misje (wielu wolontariuszy SWM właśnie dzięki akcjom fundraisin‐
gowym trafiło do organizacji).

•

Inspiruje ludzi – do niesienia pomocy, ale też do zmian we własnym życiu (nieraz spotkałam się z komen‐
tarzami znajomych, którzy byli zainspirowani widząc moje wyjazdy misyjne, Twoja misja też z pewnością
kogoś zainspiruje!).

•

Umożliwia dotarcie z informacją o krajach misyjnych i wyzwaniach, z jakimi borykają się ich mieszkańcy
do szerokiego grona odbiorców.

•

Promuje działalność SWM i wspiera jego rozpoznawalność, co z kolei umożliwia organizacji zwiększenie
skali niesionej pomocy.

•

Rozwija cię w różnych aspektach – zależnie od tego jakie narzędzie fundraisingowe wybierzesz, rozwiniesz
swoje umiejętności komunikacyjne, organizacyjne lub inne – każde narzędzie ma ci coś do zaoferowania.
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Jak widzisz, na fundraisingu korzysta wiele stron: wolontariusz, który dzięki fundraisingowi pozyskuje środki na
wyjazd i rozwija swoje talenty, darczyńca – z wielu powodów wymienionych powyżej, odbiorcy twoich działań
na misjach – którzy zyskują twoją obecność i wsparcie, oraz organizacja wysyłająca, która poszerza swój
zasięg, dzięki czemu może pomagać jeszcze większej liczbie osób.

Duchowy wymiar fundraisingu
Dla wolontariuszy SWM oraz innych organizacji związanych z Kościołem, fundraising ma zupełnie inny wymiar,
niż dla osób zajmujących się tym tematem w wymiarze świeckim. Abyś lepiej mógł zgłębić ten temat, przyta‐
czam poniżej fragment publikacji pt. „Duchowość fundarisingu” wydanej w Polsce po raz pierwszy w roku 2019,
która jest moim zdaniem obowiązkową lekturą dla każdej osoby zbierającej fundusze, szczególnie na cele
związane z misyjną działalnością Kościoła, ale nie tylko. Autorem publikacji jest ks. Henri J.M. Nouwen (19321996), jeden z najczęściej czytanych katolickich autorów, profesor Uniwersytetu w Notre Dame oraz Divinity
School przy uniwersytetach Yale i Harward.

Fundraising to forma realizacji własnego powołania, a każdy z nas jest powołany do niesienia dobra
i pomagania potrzebującym. Jeśli będziemy patrzeć na fundraising tylko przez pryzmat pieniędzy, to
stracimy z oczu całą głębię i duchowy wymiar swoich działań. Bo wbrew obiegowym opiniom, to nie jest
żebractwo społeczne. To dawanie szansy każdemu spotkanemu człowiekowi na zaangażowanie swojej
energii, czasu i pieniędzy w dobro; prawdziwe dobro, które staje się jego udziałem. Wzajemne zaufanie,
partnerskie relacje i gotowość pomocy stają się fundamentem realizowania misji i wizji, którym służymy
(…).iii
Fundraising jest tematem, o którym rzadko myślimy w kontekście wymiaru duchowego. Być może
myślimy o nim jako o koniecznej, lecz nieprzyjemnej czynności, potrzebnej by wspierać sprawy duchowe.
(…) Z perspektywy Ewangelii fundraising jest przede wszystkim formą służby [podkreślenia autora].
Jest to sposób rozgłaszania naszej wizji i zapraszania innych ludzi do naszej misji. Wizja i misja są tak
ważne dla życia ludu Bożego, że bez wizji giniemy i bez misji tracimy drogę (Prz 29,18; 2 Krl 21,1-9). Wizja
łączy potrzeby i zasoby, aby zaspokoić te potrzeby (Dz 16,1-19). Wizja ta pokazuje nam nowe kierunki
i możliwości naszej misji (Dz 16,9-10). Wizja daje nam odwagę do mówienia, gdy chcemy zachować
milczenie (Dz 18,9).
Fundraising głosi to, w co wierzymy, w taki sposób, że ofiarujemy innym ludziom możliwość uczestnic‐
twa z nami w naszej wizji i misji. Ściślej mówiąc, fundraising jest przeciwieństwem żebractwa. Kiedy
staramy się pozyskać fundusze, nie mówimy: „Proszę, czy mógłbyś nam pomóc, ponieważ ostatnio
bywało ciężko”. Raczej deklarujemy, że „mamy wizję, która jest niesamowita i ekscytująca. Zapraszamy
Cię do zainwestowania zasobów, którymi Bóg Cię obdarzył – Twojej energii, modlitwy, i Twoich pieniędzy
– w to dzieło, do którego Bóg nas powołał”. Nasze przesłanie jest jasne i bije od nas pewność siebie,
ponieważ ufamy, że nasza wizja i misja są jak „drzewa zasadzone nad płynącą wodą, które wydają owoce
w odpowiednim czasie, a ich liście nie więdną” (Ps 1,3).
Fundraising jest również wezwaniem do nawrócenia. To wezwanie dotyczy zarówno tych proszących
o fundusze, jak i tych, którzy posiadają środki, którymi mogą się podzielić. Czy prosimy o pieniądze, czy
je ofiarujemy, jesteśmy wszyscy przyciągani przez Boga, który czyni rzecz nową przez naszą współ‐
pracę (Iz 43,19). Być nawróconym, znaczy doświadczyć głębokiej przemiany w tym, co widzimy, jak
myślimy i co czynimy. Być nawróconym, znaczy odnaleźć siebie w taki sposób, w jaki młodszy syn
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marnotrawny odnalazł siebie, gdy cierpiał niedostatek z daleka od swojego prawdziwego domu (Łk
15,14-20). Nawrócenie to przesunięcie naszej uwagi w kierunku spraw boskich (Mt 16,23). „Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać,
jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2). Fundraising jako służba
pociąga za sobą prawdziwą przemianę.
(…) W fundraisingu jako służbie zapraszamy ludzi do nowego sposobu odnoszenia się do środków,
które posiadają. Dając ludziom naszą duchową wizję, chcemy, aby doświadczyli tego, że rzeczywiście
skorzystają na tym, że udostępniają nam swoje środki. Szczerze wierzymy, że jeśli ten dar jest dobry tylko
dla nas odbiorców, to nie – nie jest to fundraising w sensie duchowym. Fundraising z punktu widzenia
Ewangelii ma następujące przesłanie: „Przyjmę Twoje pieniądze i zainwestuję je w tę wizję, tylko jeśli jest
to dobre dla Twojej duchowej podróży, tylko jeśli jest to dobre dla Twojego duchowego zdrowia”. Innymi
słowy nawołujemy, aby doświadczyli nawrócenia: „Nie staniesz się biedniejszy, wzbogacisz się poprzez
dawanie”. Możemy pewnie głosić za apostołem Pawłem: „Wzbogacisz się pod każdym względem za
swoją wspaniałomyślność” (2 Kor 9,11).
Jeśli brakuje tego przekonującego podejścia i zaproszenia, wówczas jesteśmy odłączeni od naszej wizji
i straciliśmy kierunek naszej misji. Staniemy się odcięci od naszych darczyńców, ponieważ będziemy
wówczas żebrać o pieniądze, a oni tylko wręczą nam czek. Nie powstało żadne połączenie, ponieważ nie
zaprosiliśmy ich, aby przyszli i byli z nami. Nie daliśmy im możliwości uczestnictwa w naszej duchowo‐
ści. Być może zakończyliśmy udaną transakcję, ale nie zainicjowaliśmy udanej relacji.
(…) jeśli fundraising zaprasza tych, którzy mają pieniądze do nowej relacji ze swymi dobrami, to jednocze‐
śnie nawołuje nas, byśmy nawrócili się w relacji do naszych potrzeb. (…) Nie dajmy się zwieść myśleniu,
że fundraising to jedynie świecka czynność. Jako forma służby fundraising jest tak samo duchowy jak
głoszenie kazania, czas modlitwy, odwiedzanie chorych lub karmienie głodnych. Fundraising musi zatem
pomóc nam również w naszym nawróceniu. Czy jesteśmy gotowi odwrócić się od strachu, który towarzy‐
szy nam w proszeniu, naszego niepokoju o bycie odrzuconym lub uczucia poniżenia, od naszej depresji,
kiedy ktoś powie: „Nie, nie zaangażuję się w Twój projekt”? Kiedy zyskamy wolność, by prosić bez
strachu, to pokochamy fundraising jako formę służby, to wtedy będzie to dobre dla naszego życia
duchowego.
Kiedy ci, którzy mają pieniądze i ci, którzy ich potrzebują, połączą się poprzez wspólną misję, widzimy
centralny znak nowego życia w Duchu Chrystusa. Należymy do tego dzieła, ponieważ Jezus nas tu
zgromadził, byśmy się spotkali, a nasza skuteczność zależy od naszej relacji z Nim. Jezus mówi nam:
„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, przynosi owoc obfity,
ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Z Nim możemy osiągnąć wszystko, ponieważ
wiemy, że Bóg otacza nas obfitością błogosławieństw.
Fundraising jest bardzo konkretnym sposobem przybliżania Królestwa Bożego. Czym jest to Królestwo?
Jezus mówi jasno, że jeżeli uczynimy Królestwo naszym priorytetem, „to wszystko będzie wam dodane”
(Mt 6,33). Królestwo jest tam, gdzie Bóg zapewnia nam wszystko, czego potrzebujemy. To Królestwo
dostatku, gdzie nie jesteśmy szarpani niepokojem o to, aby wystarczyło. „Nie troszczcie się więc zbytnio
o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie” (Mt 6,34). Jezus porównuje również
Królestwo do ziarna gorczycy, „gdy się je wysiewa, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz
wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą
się w jego cieniu” (Mk 4,31-32). Nawet pozornie mały akt szczodrości może przerodzić się w coś daleko
wykraczającego poza to, co kiedykolwiek bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić (zob. Ef 3,20) – miłość
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nigdy nie ustaje na tym świecie i poza nim, ponieważ gdziekolwiek jest miłość, jest ona silniejsza od
śmierci (1 Kor 13,8). Kiedy oddajemy się sadzeniu i pielęgnowaniu miłości tu na ziemi, nasze wysiłki będą
sięgać poza naszą ziemską egzystencję. Istotnie zatem, jeśli zbieramy fundusze na stworzenie wspól‐
noty miłości, pomagamy Bogu zbudować Królestwo. Robimy wtedy dokładnie to, co powinniśmy robić
jako chrześcijanie.
(…) „Zostałeś wysłany na ten świat, by wierzyć w siebie jako wybranego przez Boga, by pomóc twoim
braciom i siostrom uwierzyć, że oni również są ukochanymi synami i córkami Boga, którzy do Niego
należą”iv. Wielu bogatych ludzi jest bardzo samotnych. Wielu zmaga się z poczuciem bycia wykorzysta‐
nymi. Inni cierpią z powodu odrzucenia lub depresji. Może się to wydawać dziwne, jednak bogaci
potrzebują dużo uwagi i troski. To bardzo ważne, by to dostrzec, ponieważ bardzo często na mojej
drodze stawali bogaci ludzie, którzy byli w sidłach myślenia, że „jedyne, co widzą we mnie inni, to
pieniądze. Gdziekolwiek pójdę, jestem bogatą ciocią lub bogatą przyjaciółką, lub bogatą osobą, więc
pozostaję w moim małym kręgu, ponieważ jak tylko go opuszczam, ludzie mówią: „Ona jest bogata!”. (…)
Bogaci żywią się podejrzeniami, że nie ma nikogo, kto dbałby o nich lub oferował miłość bez stawiania
warunków (…)”v. (…) Bogaci są również biednymi. Jeśli więc prosimy o pieniądze ludzi, którzy je mają,
musimy kochać ich głęboko. Nie musimy troszczyć się o pieniądze. Raczej powinniśmy się troszczyć,
czy dzięki temu zaproszeniu, które im oferujemy i relacji, którą rozwijamy z nimi, zbliżą się do Boga.
(…) Gdy prosimy ludzi o pieniądze, by wzmocnić lub rozszerzyć pracę Królestwa, również zapraszamy ich
do nowej duchowej komunii. (…) To jak mówienie: „Chcemy, byś nas poznał”. Zgromadzeni przez nasze
wspólne pragnienie zaczynamy poznawać wspólnotę, w miarę jak zbliżamy się do naszej wizji. Kiedy
fundraising, który jest służbą, zwołuje ludzi razem w komunii z Bogiem i z innymi, musi oferować praw‐
dziwą możliwość przyjaźni i komunii. Ludzie tak bardzo potrzebują przyjaźni i wspólnoty, że fundra‐
ising musi budować wspólnotę. Jeśli prosimy o pieniądze, oznacza to, że oferujemy nową społeczność,
nowe braterstwo, nowe siostrzeństwo, nowy sposób przynależności. Mamy coś do zaoferowania –
przyjaźń, modlitwę, pokój, miłość, wierność, uczucia, służbę z tymi, którzy są w potrzebie (…).
(…) Od początku do końca fundraising jako służba jest osadzony w modlitwie i podejmowany we
wdzięczności. Modlitwa jest radykalnym punktem rozpoczęcia fundraisingu, ponieważ w modlitwie po‐
woli doświadczamy reorientacji wszystkich naszych myśli i uczuć o nas samych i o innych. Modlić się, to
pragnąć poznania całej prawdy, która nas wyzwoli (zob. J 8,32). Modlitwa odkrywa ukryte motywy
i niezauważone rany, które kształtują nasze relacje. Modlitwa pozwala nam dostrzec siebie i innych tak,
jak Bóg nas widzi. (…) Bóg pragnie, byś uwierzył, że zanim pomyślisz, zrobisz lub ukończysz cokolwiek,
zanim zdobędziesz bogactwo, najgłębszą prawdą naszej ludzkiej tożsamości jest to, że jesteś „Synem
umiłowanym, w którym mam upodobanie” (zob. Łk 3,22). Kiedy będziemy mogli potwierdzić, że ta
prawda jest prawdą dla nas, wtedy również dostrzeżemy, że dotyczy to też innych ludzi. (…) [wtedy]
możemy swobodnie zwracać się do wszystkich ludzi, bogatych czy biednych, w wolności Bożej miłości.
To, czy odpowiedzą na nasz fundraisingowy apel „tak”, „nie” lub „może”, jest mniej ważne niż wiedza, że
wszyscy zgromadziliśmy się wspólnie na świętym gruncie Bożego rozdysponowywania hojnością
w stosunku do nas. Dlatego w modlitwie uczymy się ufać, że Bóg może owocnie działać poprzez nas bez
względu na to, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy.
W miarę jak nasza modlitwa zagłębia się w ciągłą świadomość Bożej dobroci, rośnie w nas duch
wdzięczności. Wdzięczność płynie ze zrozumienia, że to kim jesteśmy i to co mamy, to dary, które
otrzymujemy i dzielimy. (…) Gdy podchodzimy do fundraisingu w duchu wdzięczności, robimy to, wie‐
dząc, że Bóg już dał nam to, czego najbardziej potrzebujemy do życia w dostatku.
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Przeto pewność siebie w naszej misji i wizji, i w naszej wolności do kochania osoby, do której zwracamy
się o pieniądze, nie zależy od tego, jak ta osoba zareaguje. W ten sposób wdzięczność pozwala nam
podejść do spotkania fundraisingowego bez zachłannej próby ukazania nędzy i do opuszczenia go bez
rozżalenia lub zniechęcenia. Przychodząc i odchodząc, możemy pozostać bezpieczni w Bożej miłości
(…).
(…) Fundraising jest bardzo ubogacającą i piękną czynnością. Jest to ufny, radosny, napełniony
nadzieją sposób służenia innym. Służąc sobie nawzajem każdym bogactwem jakie posiadamy pracuje‐
my razem nad pełnym przyjściem Królestwa Bożego.vi

Trudno mi było oprzeć się pokusie zamieszczenia naprawdę długich fragmentów tej krótkiej publikacji, jaką jest
„Duchowość fundraisingu”, gdyż jej treść uderza w samo sedno istoty fundraisingu, który powinniśmy prowadzić
jako wolontariusze SWM.
Nie wiem czy wiesz, że ksiądz Bosko, założyciel zgromadzenia salezjańskiego, był świetnym fundraiserem.
Potrafił pozyskać środki na jedzenie dla swoich podopiecznych, budował dla nich szkoły, internaty i dzieła
wychowawcze, a wszystko to w czasach wielkiego kryzysu Kościoła. Nie znaczy to jednak, że przychodziło mu
to łatwo i bez trudu. Wiele razy był w sytuacji bez wyjścia, jednak jego wytrwałość i zaufanie Bogu, zawsze
umożliwiały mu realizację nawet najbardziej nierealnych przedsięwzięć. Zapał i zdolności organizacyjne ks.
Bosko sprawiły, że w 1880 r. papież Leon XIII zwrócił się do niego z prośbą o pomoc w budowie kościoła Serca
Jezusowego w Rzymie. Mimo zaawansowanego wieku ks. Bosko zgodził się i raz jeszcze „poruszył niebo
i ziemię”, aby zdobyć potrzebne funduszevii. Jeśli chcesz bliżej poznać tego niezwykłego świętego, zachęcam cię
do przeczytania publikacji pt. „Spotkać księdza Bosko” autorstwa Giuseppe Ghiberti, wydanej w roku 2018 przez
Wydawnictwo Salezjańskie.

Metody fundraisingu
Jest bardzo wiele metod, za pomocą których możemy prowadzić działania fundraisingowe. W tej publikacji
jednak zajmę się przede wszystkim tymi narzędziami, które są najbardziej przydatne z punktu widzenia twojej
osoby jako wolontariusza, środków jakimi dysponujesz, skali twojego projektu oraz celów, jakie masz do
osiągnięcia. Wybrałam spośród nich te metody, które mają potencjał osiągnięcia największej efektywności
w kontekście twojego wyjazdu.
Narzędzia, które są opisane w niniejszym przewodniku:
•
•
•
•

Dotacje
Crowdfunding
Media społecznościowe
Niedziele misyjne

Zapoznaj się z przedstawionymi niżej narzędziami i wybierz te, które chciałbyś zastosować zbierając środki na
swój wyjazd misyjny. Najlepsze efekty w fundraisingu przynosi stosowanie wielu narzędzi na raz, nie musisz
jednak w związku z tym stosować wszystkich poniższych metod jednocześnie. Weź pod uwagę swoje możliwo‐
ści czasowe i inne ograniczenia. Decyzję o wyborze konkretnych narzędzi skonsultuj z koordynatorem wolonta‐
riuszy SWM.
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Dotacja
Na wyjazd misyjny możesz pozyskać środki z dotacji publicznych (tzw. grant). Jest to nieodpłatna i bezzwrotna
pomoc finansowa udzielana najczęściej przez instytucje rządowe i samorządowe. Dotacje możemy uzyskać
poprzez udział w konkursach grantowych ogłaszanych przez instytucje, które określają jakie działania mogą być
finansowane w ich ramach. W standardowych procedurach, aby uzyskać dotację, musimy spełnić określone
warunki wstępne oraz uzyskać odpowiednią ilość punktów, która kwalifikuje nas do otrzymania środków.

Źródła dotacji
Głównym źródłem finansowania wyjazdów polskich wolontariuszy na misje jest konkurs Wolontariat Polska
Pomoc (WPP) prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (MSZ). Informacje na temat konkursu
możesz uzyskać na stronie www.polskapomoc.gov.pl. Do roku 2019 wolontariusze SWM uzyskali w konkursie
WPP dotacje na ponad 30 projektów wolontariackich w krajach misyjnych. W wyniku ich doświadczeń
w opracowywaniu wniosków oraz realizowaniu projektów WPP, równolegle do niniejszej publikacji, powstał
przewodnik pt. „Od potrzeby do działania. Jak stworzyć i napisać dobry projekt rozwojowy”.
Inną możliwością jest pozyskanie środków na realizację projektu rozwojowego w ramach programu Komisij
Europejskiej p.n. „EU Aid Volunteers”. Jego głównym celem jednak jest wsparcie współpracy wyłącznie w zakre‐
sie pomocy humanitarnej. Zarówno organizacja wysyłająca, jak i przyjmująca, muszą uzyskać certyfikat, aby
móc startować w konkursie, ponadto wolontariusz musi obowiązkowo wziąć udział w dwutygodniowym
szkoleniu organizowanym przez grantodawcę. Wolontariusze SWM rzadko starali się o środki z Komisji Europej‐
skiej na wyjazdy misyjne. Dwukrotnie udało im się uzyskać dotacje w roku 2010 w ramach Akcji 2 Programu
Młodzież w Działaniu, która w dniu dzisiejszym już nie funkcjonuje, struktura wniosków Komisji Europejskiej jest
jednak dość podobna, jeśli więc miałbyś zamiar aplikować o fundusze w ramach programu „EU Aid Volunteers”,
polecam zapoznanie się z wnioskami, o których wspomniałam. Więcej informacji na temat aktualnych progra‐
mów Komisji Europejskiej znajdziesz na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/.
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Wady i zalety dotacji
Przed podjęciem decyzji o tym, czy pisać wniosek grantowy, weź pod uwagę pozytywne i negatywne aspekty,
które to niesie za sobą realizacja projektów grantowych.
Niewątpliwe korzyści dotacji publicznej to:
•

Pozyskanie środków finansowych na wszystkie koszty projektu na raz;

•

Brak konieczności ograniczania kosztów (np. wybór tylko niektórych szczepień zamiast wszystkich zaleca‐
nych, zakup tańszego ubezpieczenia itp.);

•

Sfinansowanie działań na placówce misyjnej, które bez dotacji mogłyby być niemożliwe, np. zakupu sprzę‐
tu, materiałów dydaktycznych, wyposażenia, niewielkich remontów itp.;

•

Odciążenie placówki misyjnej poprzez możliwość sfinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
dzięki czemu placówka może przeznaczyć wszystkie swoje przychody na prowadzenie działań misyjnych;

•

Wsparcie organizacji wysyłającej poprzez pokrycie kosztów administracyjnych, które organizacja ponosi
w związku z przygotowaniem i wysyłaniem wolontariuszy na misje (m.in. koszty wynagrodzenia koordyna‐
tora wolontariuszy, obsługi księgowej itp.);

•

Możliwość sfinansowania inicjatywy edukacyjnej po powrocie z misji, dzięki której możesz dzielić się świa‐
dectwem za pomocą narzędzi, które mogłyby być nieosiągalne poza ramami projektu (np. publikacje, wysta‐
wy wielkoformatowych zdjęć itp.);

•

Nabycie nowych umiejętności, jaką daje konieczność opracowania wniosku o dotację, rozliczenia projektu
oraz sporządzenia sprawozdania z jego realizacji;

•

Dobrze przemyślany i przygotowany plan działań, który musisz stworzyć, aby napisać wniosek.

Do minusów dotacji publicznych należą:
•

Duża ilość formalności zarówno w trakcie przygotowania, realizacji, jak i po zakończeniu projektu, obej‐
mująca m.in. przygotowanie wniosku o dotację, prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej
w trakcie trwania projektu, rozliczenie projektu, sporządzenie raportu do grantodawcy itp.

•

Mała elastyczność ze względu na konieczność realizacji wszystkich zaplanowanych we wniosku projekto‐
wym działań i osiągnięcia zakładanych wskaźników (w praktyce wygląda to tak, że w zderzeniu z lokalną
rzeczywistością i mentalnością realizacja niektórych działań, które zaplanowaliśmy, może okazać się utrud‐
niona lub wręcz niemożliwa, co może spowodować problemy w rozliczeniu projektu i niepotrzebne sytuacje
stresujące).

•

Radość ze „służby” zagłuszana przez obowiązki projektowe. Będąc na misji, chcielibyśmy skupić się wy‐
łącznie na tym, co tam się dzieje oraz na naszych doświadczeniach, tymczasem obowiązki związane z pro‐
jektem (wyżej opisane formalności, jak i problemy z realizacją zaplanowanych działań) mogą nam
zagłuszać tę radość;
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•

Obowiązkowy udział w szkoleniach określonych przez grantodawcę tj. szkolenie online oraz szkolenie sta‐
cjonarne prowadzone przez MSZ, jak również szkolenie z pierwszej pomocy. Minusem jest tu czas, który
dodatkowo trzeba przewidzieć na szkolenia, udział w nich przynosi jednak także pozytywne aspekty (dodat‐
kowa wiedza, zapoznanie z wolontariuszami innych organizacji wyjeżdżających na projekty rozwojowe itp.);

•

Niepewność pozyskania dotacji (zarówno w wyniku zbyt niskiej oceny grantodawcy, jak i możliwego nie‐
ogłoszenia konkursu w roku, w którym planujesz wyjazd misyjny).

Elementem, który pozostaje pod znakiem zapytania jest czas trwania procedury konkursowej. W roku 2019
procedura ta została skrócona do dwóch miesięcy, co jest bardzo dużym plusem. Wyniki konkursu były znane
już w połowie kwietnia, a nie jak w latach w poprzednich dopiero w lipcu. Terminy te jednak mogą ulec zmianie
w przyszłości. Termin ogłoszenia konkursu różni się w poszczególnych latach, do tej pory najwcześniej był
ogłoszony w lutym, a najpóźniej w maju.

Decyzja o pisaniu wniosku
Zanim podejmiesz decyzję o pisaniu wniosku o dotację, odpowiedz sobie na pytania:
Czy w ogóle chcesz pisać wniosek o dotację?
Czy pozyskanie dotacji przyniesie dobro placówce misyjnej, do której jedziesz i jej podopiecznym? Czy
placówka potrzebuje wsparcia finansowego?
Czy działania, które będziesz realizować na misji, potrzebują dofinansowania?
Które z aspektów wymienionych powyżej są dla ciebie ważniejsze - pozytywne czy negatywne?
Jeżeli zdecydujesz się składać wniosek w konkursie WPP, koniecznie zapoznaj się ze wspomnianym wyżej
przewodnikiem dla wolontariuszy SWM pt. „Od potrzeby do działania. Jak stworzyć i napisać dobry projekt
rozwojowy”.
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Crowdfunding
Crowdfunding [z ang. finansowanie społecznościowe] to coraz bardziej popularny sposób finansowania projek‐
tów. Polega on na pozyskiwaniu stosunkowo niewielkich kwot od dużej liczby darczyńców za pośrednictwem
tzw. platform crowdfundingowych.

Wybierz odpowiednią platformę
Platform umożliwiających finansowanie społecznościowe jest bardzo dużo. Co roku pojawiają się nowe,
podczas gdy inne upadają. Część z nich jest dedykowana finansowaniu konkretnych dziedzin (tj. kultura, sport,
nauka, inicjatywy obywatelskie itp.), a część jest uniwersalna lub poświęcona ogólnie pojętej dobroczynności.
Absolutnym liderem wśród polskich platform crowdfundingowych jest siepomaga.pl, którą w okresie styczeńmarzec tego roku odwiedziło blisko 5 mln użytkownikówviii. Nie będę jej jednak szerzej omawiać, gdyż jest
poświęcona głównie wsparciu osób chorych. Drugi największy portal crowdfundingowy, pod kątem ilości
użytkowników, to najprężniej rozwijający się polski portal tj. zrzutka.pl z liczbą odwiedzających we wspomnia‐
nym wyżej okresie liczącą ok. 3,5 mlnviii. Stosunkowo niedaleko za nim ma miejsce portal pomagam.pl z liczbą
blisko 2,5 mlnviii odwiedzających w tym samym przedziale czasowym. Pozostałe platformy pozostają za nimi
daleko w tyle (najbliżej z nich jest wspieram.to, a po niej polakpotrafi.pl), co nie oznacza jednak, że nie powinni‐
śmy wziąć ich pod uwagę planując kampanię crowdfundingową. Każdy portal oferuje nam coś innego.
Porównanie platform finansowania społecznościowego, które warto wziąć pod uwagę przy organizacji zbiórki na
projekt misyjny:
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Statystyki:
•

suma zebranych na platformie pieniędzy – ponad 230 mln zł,

•

liczba uruchomionych w historii projektów – 479 137,

•

liczba zarejestrowanych użytkowników – 400 tysięcy.

Cechy charakterystyczne:
•

wpłaty darowizn bez nabywania nagród,

•

w prezentacji zbiórki nie jest wymagane wideo,

•

zbiórkę może założyć zarówno osoba prywatna, jak i organizacja, przy czym większość projekto‐
dawców to osoby prywatne, zbierające na pospolite i przyziemne cele, np. na leczenie, wyjazd na‐
ukowy, itp.

Pozytywne aspekty:
•

brak opłat i prowizji zarówno od organizatora, jak i wpłacającego (platforma utrzymuje się z dowol‐
nych darowizn);

•

indywidualne konto bankowe dla zbiórki z możliwością wpłaty bezpośrednio na rachunek banko‐
wy, przy czym pieniądze przelane w ten sposób są automatycznie wykazane w postępie zbiórki na
platformie (!);

•

pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie w zebranej dotąd wysokości (model „tyle ile
zbiorę, tyle mogę zabrać”);

•

bardzo prosty i szybki proces zakładania zbiórki, platforma przyjazna dla użytkownika;

•

brak konieczności logowania, aby dokonać wpłaty na zbiórkę;

•

bardzo dobrze widoczna możliwość promocji przez Facebook (łatwość w dalszym udostępnianiu
zbiórki).

Negatywne aspekty:
•

płatne funkcje dodatkowe tj. przyjazny link (tzw. alias), wyświetlanie na liście publicznych zbiórek,
specjalne wyróżnienie zbiórki na 30 dni, reklama na stronie głównej zrzutki, reklama na innych zrzut‐
kach (koszt dodatkowych funkcji wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych za konkretny okres);

•

brak wsparcia platformy przy zakładaniu i promocji projektów.
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Statystyki:
•

liczba darczyńców – ponad 2 miliony,

•

liczba zarejestrowanych użytkowników – ponad 100 tysięcy.

Cechy charakterystyczne:
•

wpłaty darowizn bez nabywania nagród,

•

w prezentacji zbiórki nie jest wymagane wideo,

•

zbiórkę może założyć zarówno osoba prywatna, jak i organizacja na dowolny cel, przy czym więk‐
szość projektów ma charakter pomocowy.

Pozytywne aspekty:
•

brak ograniczenia limitem czasowym (zbiórki mogą trwać tyle, ile wymaga tego organizator zbiór‐
ki), możesz zdecydować w dowolnym momencie o zamknięciu zbiórki,

•

pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie (model „tyle ile zbiorę, tyle mogę zabrać”),

•

prosty i szybki proces zakładania zbiórki, platforma przyjazna dla użytkownika,

•

brak konieczności logowania, aby dokonać wpłaty na zbiórkę,

•

dobrze widoczna możliwość promocji przez Facebook (łatwość w dalszym udostępnianiu).

Negatywne aspekty:
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•

prowizje od zebranych środków: 7,5% (5% prowizja platformy + opłaty systemów płatności 2,5%),

•

niewielkie wsparcie platformy w promocji projektów.
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Statystyki:
•

suma zebranych na platformie pieniędzy – prawie 26 mln zł,

•

liczba uruchomionych w historii projektów – 4179,

•

liczba wspierających – 255 tysięcy.

Cechy charakterystyczne:
•

model oparty na nagrodach,

•

obowiązkowe wideo promocyjne zbiórki,

•

zbiórkę może założyć zarówno osoba prywatna, jak i organizacja na cele związane m.in z kulturą,
technologiami, wydarzeniami itd., z wyłączeniem projektów charytatywnych (do tego celu dedyko‐
wany jest portal polakpomaga.pl), nie wyklucza to jednak tworzenia projektów non-profit.

Pozytywne aspekty:
•

chwytliwa nazwa motywująca do wsparcia, z którą identyfikuje się każdy Polak, jedna z najbardziej
rozpoznawalnych platform crowdfundingowych w Polsce;

•

indywidualny opiekun projektu – specjalista w danej kategorii projektów, który towarzyszy organi‐
zatorowi zbiórki na każdym etapie pracy nad kampanią;

•

wsparcie promocji projektu obejmujące doradztwo w zakresie promocji, wyróżnianie projektów
świetnie przygotowanych i prowadzonych, informacja poprzez newsletter o najciekawszych kampa‐
niach;

•

wsparcie wysyłki nagród – zautomatyzowane pobieranie danych adresowych do wysyłki nagród od
wspierających ułatwiające wysyłkę nagród oraz współpraca z Pocztą Polską umożliwiająca m.in.
tańsze wysyłki.

Negatywne aspekty:
•

prowizje: 9,9% (7,4% prowizja platformy + 2,5% system płatności) – wyłącznie od zrealizowanych
projektów;

•

model „wszystko albo nic” tj. projekt musi być w pełni sfinansowany przed upływem czasu określo‐
nego przez twórcę projektu – w innym wypadku wszystkie wpłaty zostają zwrócone wspierającym;

•

wypłata następuje dopiero po zakończeniu okresu gromadzenia środków, w terminie 14 dni;

•

portal o wiele mniej przyjazny w odbiorze niż poprzednie, biorąc pod uwagę przejrzystość, prosto‐
tę, czytelność i łatwość obsługi (marzec 2020),

•

dodatkowy krok, który trzeba zrobić, aby dokonać wpłaty tj. wybór opcji wpłaty – z i bez logowania,
strata czasu dla użytkownika (drobny minus).
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Statystyki:
•

suma zebranych na platformie pieniędzy – ponad 2,6 mln zł,

•

średnia wysokość wpłaty na projekt – 75 zł,

•

liczba zarejestrowanych użytkowników – brak danych.

Cechy charakterystyczne:
•

wpłaty darowizn bez nabywania nagród,

•

obowiązkowe wideo promocyjne zbiórki,

•

możliwość wyboru modelu „wszystko albo nic” lub „bierzesz ile zbierzesz”, które różnią się pobiera‐
nymi prowizjami,

•

zbiórkę może założyć zarówno osoba prywatna, jak i organizacja, kategorie projektów na które
można zbierać środki to: wolontariat, dzieci, ochrona środowiska, leczenie, bezdomni i ubodzy (po‐
zostałe kategorie prowadzone są w platformie-matce portalu tj. wspieram.to).

Pozytywne aspekty:
•

indywidualny opiekun projektu – służący pomocą i doradztwem przy zakładaniu i prowadzeniu
zbiórek;

•

udostępnienie narzędzi do monitorowania zbiórki (korzystanie z Brand24 przez miesiąc za darmo);

•

jakakolwiek wpłata na rzecz projektu jest równoznaczna z zakończeniem go sukcesem (w mode‐
lu „bierzesz ile zbierzesz”);

•

intuicyjny edytor zakładania zbiórki dedykowany osobom nie mającym doświadczenia;

•

wewnętrzny komunikator ze wspierającymi, dzięki któremu możesz utrzymywać kontakt ze wspie‐
rającą cię społecznością,

•

projekty promowane równolegle na portalu wspieram.to – jednej z najbardziej rozpoznawalnych
polskich platform crowdfundingowych.

Negatywne aspekty:
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•

prowizje: 11% w modelu „wszystko albo nic” (8,5% portal + 2,5% systemy płatności) oraz 12% w mo‐
delu „bierzesz ile zbierzesz” (9,5% portal + 2,5% systemy płatności) – płatność odejmowana od ze‐
branej kwoty,

•

konieczność zalogowania się, aby dokonać wpłaty,

•

mniej czytelny i przyjazny w odbiorze niż np. zrzutka.pl czy pomagam.pl.
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Statystyki:
•

suma zebranych na platformie pieniędzy – brak danych,

•

liczba zarejestrowanych użytkowników – brak danych.

Cechy charakterystyczne:
•

model oparty na nagrodach,

•

w prezentacji zbiórki nie jest wymagane wideo,

•

zbiórkę może założyć zarówno osoba prywatna, jak i organizacja na dowolny cel, przy czym więk‐
szość zbiórek wspiera konkretne projekty (raczej nie cele dobroczynne).

Pozytywne aspekty:
•

możliwość wyboru modelu „wszystko albo nic” lub „bierzesz ile zbierzesz”, które nie różnią się pobie‐
raną prowizją,

•

prowizje znacznie niższe niż w popularnych portalach,

•

wyróżniająca się, przyjazna grafika, logo i nazwa zachęcające do wspierania projektów.

Negatywne aspekty:
•

prowizje: 4,9% niezależnie od modelu, w tym prowizje systemów płatności – płatność odejmowana
od zebranej kwoty przy wypłacaniu środków.

•

portal mniej czytelny i przyjazny w odbiorze niż np. zrzutka.pl czy pomagam.pl,

•

mała popularność, a co za tym idzie – mniejsza wiarygodność portalu,

•

konieczność zalogowania się, aby dokonać wpłaty, co w przypadku mało znanego portalu (kolej‐
nego, do którego trzeba się logować), może zniechęcić potencjalnych wspierających.

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie zrzutka.pl, pomagam.pl, polakpotrafi.pl, pomagamy.im,
odpalprojekt.pl, pro.similarweb.com, wethecrowd.pl oraz medium.com (03-2020).

Opracuj zbiórkę
Dobrze opracowana zbiórka to połowa sukcesu kampanii crowdfundingowej. Zbiórka opracowana byle jak nie
przyniesie oczekiwanego efektu, dlatego poświęć tej czynności niezbędną ilość czasu. Pamiętaj, że więcej
pomysłów rodzi się w zespole, umów się z grupą znajomych lub współwolontariuszy na wspólną pracę przy
opracowaniu zbiórki.
Tworząc zbiórkę, weź pod uwagę poniższe wskazówki:
Tytuł zbiórki powinien być prosty, konkretny i zachęcający do wsparcia; idealnie jeśli jest do tego ciekawy
i budzi zainteresowanie, musi jednak przede wszystkim spełniać kryteria wymienione na początku. Czyta‐
jąc tytuł powinniśmy od razu wiedzieć co tak naprawdę mamy wesprzeć.
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Przykład tytułu zbyt długiego i skomplikowanego, nie zachęcającego do wsparcia:

Pomoc dzieciom w Kenii - trzecia edycja wolontariatu "Journey Through the Savannah"

Grafika jest równie ważna, a czasem nawet ważniejsza niż tekst. Poświęć czas na to, aby twoja zbiórka
wyglądała jak najlepiej graficznie. Dobierz odpowiednie zdjęcia (zasoby SWM są bardzo bogate, możesz też
wykonać własne zdjęcia dedykowane zbiórce) i koniecznie dopasuj je do formatu wybranej platformy
crowdfundingowej. Jeżeli masz wśród znajomych kogoś uzdolnionego w kierunku grafiki lub fotografii,
zaangażuj go do stworzenia dodatkowych elementów graficznych lub zrobienia świetnych zdjęć do oprawy
kampanii.
Przykłady dobrych tytułów zbiórek połączonych z odpowiednią grafiką:

Zbiórka bez dodatkowego komentarza od razu mówi co chodzi.

Zbiórka na pomoc zwierzętom w ZOO, w której jako nagrodę możesz otrzymać maskę.
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Pisz zrozumiałym językiem! Uważaj na to szczególnie, jeśli na co dzień masz styczność z opracowaniem
projektów grantowych albo dopiero co napisałeś wniosek na swój projekt, który teraz chcesz wesprzeć
poprzez zbiórkę crowdfundngową.
Przykład negatywny (fragmentu opisu zbiórki na portalu zrzutka.pl):

Journey Through the Savannah to projekt wolontariacki, którego głównym celem jest poprawa
warunków życia i edukacji dzieci w zachodniej Kenii. Obecnie inicjatywa prowadzona jest w ramach
działalności charytatywnej Fundacji Harambee. Dotychczas zrealizowaliśmy dwa wolontariaty
w szkole Vision Academy w wiosce Ololulunga.

Taki tekst jest dobry do wniosku projektowego składanego do instytucji publicznej, ale nie do opisu apelu,
który ma przemówić do serca darczyńcy…
Treść komunikatu powinna być wyczerpująca, ale niezbyt długa oraz interesująca. Opis zrzutki powinien
informować na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze i z jakiego powodu jest to dla nas ważne, czyli
po prostu pozwolić innym zrozumieć, dlaczego zapraszamy ich do udziału w akcji. Jeśli ktoś decyduje się
dołączyć do zrzutki, musi wiedzieć, że przelana wpłata ma znaczenie i prowadzi do rzeczywistych zmianix.
Podziel tekst na odpowiednie części i pokreśl (np. przez pogrubienie) ważne treści tak, aby łatwo się go
czytało. Pamiętaj, że treść musi być interesująca (!), nie zanudzaj więc długimi opisami, napisz konkretnie
dla kogo i na co. Poświęć też czas na odpowiednie ułożenie tekstu tak, aby wyglądał schludnie i przejrzyście.
Przykład dobrze opracowanej treści zrzutki – szczególnie pod kątem dobrze dobranego i ułożonego tekstu,
przejrzystości i czytelności zobacz poniżej (przykład zaczerpnięty z portalu zrzutka.pl):

OPIS ZRZUTKI
Sytuacja, z jaką mamy do czynienia, wydarzyła się nagle i nikt nie był na nią gotowy. Wróg jest
mikroskopijny i niewidoczny na pierwszy rzut oka, mimo tego zbiera śmiertelne żniwo i doprowa‐
dza do niewydolności służby zdrowia na całym świecie! Wszyscy zmagają się z tym samym
problemem, każdy zakątek Ziemi ma te same potrzeby. Choć nie możemy dotrzeć wszędzie –
chcemy na nie odpowiedzieć u nas, na naszym podwórku.
DLACZEGO TO ROBIMY?
W szpitalach brakuje podstawowego sprzętu, który chroni personel będący na pierwszej linii –
lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych. Każdy przypadek zakażenia wśród załogi wyłącza
od kilku do kilkudziesięciu osób mogących nieść pomoc potrzebującym, co jest ogromnym zagro‐
żeniem dla mocno nadwyrężonego systemu opieki zdrowotnej. Pojawienie się COVID-19 nie
sprawiło, że zniknęły inne schorzenia, a kadra medyczna jest potrzebna także tym, którzy nie są
zakażeni koronawirusem. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród pra‐
cowników szpitali, chcemy doposażyć ich w niezbędne narzędzia.
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PLAN DZIAŁANIA:
Zebrane środki posłużą do wyprodukowania oraz zakupu przez EKIPATONOSI maseczek, przy‐
łbic osłaniających twarz i kombinezonów. Skupiamy się na najpotrzebniejszych rzeczach, dlate‐
go chcemy zadbać również o środki antybakteryjne, termometry bezdotykowe, czy środki
ochrony osobistej. Dziś jest to absolutnie podstawowe wyposażenie personelu medycznego,
mającego kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie, jak i z potwierdzonymi przypadkami
zakażonych. Dzięki temu zminimalizujemy możliwość rozprzestrzeniania się groźnego patogenu
także pośród pacjentów z innych oddziałów, którzy poprzez swoje schorzenia są szczególnie nara‐
żeni na śmierć wskutek powikłań.
W trosce o bezpieczeństwo i najwyższą jakość dostarczanych produktów, nasze działania są
konsultowane z ekspertami w swojej dziedzinie - lekarzami wielu specjalizacji, specjalistami od
druku 3D oraz technologii i projektowania użytkowych form przestrzennych, czy profesorami
uczelni, aby na każdym etapie mieć pewność, że spełniamy wszystkie wymogi.
KAŻDY MOŻE POMÓC!
Każda pomoc jest na wagę złota, dlatego poza naszą zrzutką, która ma na celu produkcję wyposa‐
żenia dla personelu, zapraszamy na stronę stworzoną przez G2A, która zrzesza jednostki ratujące
życie, potrzebujące pomocy w tych ciężkich czasach oraz przedsiębiorców mogącym ją zaofero‐
wać. To proste narzędzie pozwala na szybki kontakt i zorganizowanie niezbędnych materiałów.
Jesteś w potrzebie, a może chcesz pomóc? Wejdź na stronę https://dzialajmyrazem.pl/ i dowiedz
się więcej!

Opowiedz swoją historię. Charakterystyczną cechą zbiórek crowdfundingowych jest osobista pomoc
człowieka dla człowieka (lub dla zwierzęcia itp.). Ludzie chcą poznać twoją indywidualną historię, dlatego
opowiedz im o sobie i o tych, którym chcesz pomagać na misjach. Możesz to zrobić za pomocą dobrego
tekstu, odpowiednich zdjęć lub filmu. Ten ostatni jest najlepszym sposobem, aby dać się poznać bliżej
i stworzyć relację z odbiorcą. Na wielu platformach crowdfundingowych film jest obowiązkowym elemen‐
tem zbiórki. Jeśli jednak tworzysz zbiórkę na platformie, która nie wymaga filmu, to i tak warto go stworzyć,
bo jest to bardzo dobry element promujący naszą akcję. Tworząc film pamiętaj, że przeciętna wytrzymałość
widza to 1 minuta (!). Nie twórz filmów dłuższych niż 3 min.
Zobacz przykład filmu promującego projekt SWM na portalu polakpotrafi.pl:
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Ogranicz czas trwania zbiórki. Zbiórka, która trwa np. 150 dni nie zachęca do wpłaty tu i teraz. Odbiorcy
wydaje się, że jest jeszcze bardzo dużo czasu, aby wesprzeć zbiórkę i że nie jest ona aż tak pilna. Tymcza‐
sem jeżeli potencjalny darczyńca nie wesprze zbiórki od razu, to prawdopodobnie nigdy tego nie zrobi, bo
zwyczajnie o tym zapomni. Zachęć więc odbiorcę do wsparcia tu i teraz, m.in. można to zrobić przez
tworzenie zbiórek o w miarę krótkim terminie. Niektóre portale crowdfundingowe umożliwiają także przedłu‐
żenie czasu trwania zbiórki – jest to znacznie lepsza opcja niż ustawianie zbiórki od razu na bardzo długi
czas.
Nie bój się, proś! Zrzutka musi bezpośrednio zachęcać do wsparcia apelując o to w sposób dosłowny – czyli
powinna zwierać tzw. call to action [z ang. wezwanie do działania]. Nie narzucaj jednak pisząc, że ktoś coś
„musi” itp., ale raczej zachęcaj „bez was to się nie uda”, „twoja pomoc jest ważna” bo taka jest prawdax
.

Promuj zbiórkę!
Najważniejszym elementem przy prowadzeniu zrzutki społecznościowej jest jej promowanie. Nawet jeśli słabo
opracujesz zbiórkę, ale ją wypromujesz – zawsze jest szansa, że ktoś ją wesprze (nie każdy zwraca uwagę na
grafikę i dobrze ułożony tekst). Jeśli jednak nie będziesz promować swojej zbiórki i nigdzie jej nie udostępnisz
to nikt się nie dowie, że ją założyłeś i tym samym – nikt na nią nic nie wpłaci.
Pierwsze wpłaty najlepiej pozyskać od osób, które znasz, dlatego uruchom własne kontakty. Poproś, żeby
zamiast podarowania Ci pieniędzy do ręki, wpłacili je na twoją zrzutkę. Jeśli darczyńca, który Cię nie zna, wejdzie
na twoją zbiórkę i zobaczy, że ktoś już ją wsparł, to uzna ją za wiarygodniejszą i sam chętniej wpłaci na nią
środki.xi Najtrudniej zebrać darczyńców na początku zrzutki.
Zdaję sobie sprawę, że o wiele łatwiej prosić dla kogoś niż dla siebie, ale wierz mi, że większość twoich
znajomych nie będzie miała nic przeciw wsparciu cię kilkoma lub kilkudziesięcioma złotymi, a jeśli nie będą
mogli tego zrobić – zaangażują się w promocję twojej akcji, a jeśli i tego nie zrobią – przynajmniej będą mieli
możliwość dowiedzenia się o tym, co robisz i zainspirowania się twoją misją, nie obawiaj się więc prosić. Jeśli
jednak wciąż się obawiasz, przeczytaj raz jeszcze część pt. duchowy wymiar fundraisingu
lub całą publika‐
cję H.J.M. Nouwen pt. „Duchowość fundraisingu”, która jeszcze lepiej zgłębia kwestię zwracania się z prośbą
o wsparcie.
Sposoby jakie możesz wykorzystać do promocji zbiórki (zaznacz, te które wykorzystasz w swojej akcji):
Wewnętrzne narzędzia platform crowdfundingowych tj. indywidualny alias zrzutki (czyli skrócona nazwa
dedykowana twojej zbiórce, dzięki któremu adres strony odnoszącej się do zrzutki jest prosty w użyciu
i łatwy do zapamiętania), promocja zbiórki wewnątrz portalu, widgety do osadzania na stronach odsyłające
do zbiórki itp.
Wiadomość o zbiórce wysłana do znajomych
Najbardziej efektywny będzie tu indywidualny e-mail z twojej skrzynki pocztowej, który zdecydowanie
bardziej zachęca do wsparcia zrzutki niż automatyczna wiadomość wysłana do twoich znajomych za
pośrednictwem platformy crowdfundingowej.
Twoja wiadomość powinna być maksymalnie spersonalizowana i osobista. Jeśli nie masz długiej listy
znajomych, poświęć chwilę i napisz do każdego maila imiennego zaczynając „Cześć Janku” itp. Możesz
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też podzielić znajomych na grupy – będzie to zawsze bardziej osobiste niż ogólny mail do wszystkich.
Jeśli jednak będziesz pisać do wszystkich, postaraj się to robić maksymalnie osobiście np. „Moi drodzy”,
„Kochani” itp.
Jeżeli będziesz pisać do wszystkich na raz to pamiętaj, aby ustalić chwytliwy temat wiadomości – to
głównie on decyduje o odczytaniu wiadomości.
Opisz krótko i konkretnie swoją akcję i nie zapomnij dodać linku do zrzutki.
Zachęć znajomych przede wszystkim do promowania twojej zrzutki, a jeśli mogą także do wsparcia
finansowego.
Wyślij jedną konkretną wiadomość, a kolejną tylko wtedy jeśli chcesz przekazać jakieś konkretne
informacje (np. ile udało się już zebrać, co udało się zrobić itp.). Pamiętaj, że każdy otrzymujemy dzisiaj
setki e-maili, dlatego przesłanie kilku wiadomości w niedługim odstępie czasu nie będzie mile widziane
przez odbiorcę.
Możesz o tego celu wykorzystać także Whatsapp, Messenger czy zwykły SMS. Pamiętaj jednak, aby nie
bombardować znajomych ze wszystkich stron (!), bo to bardziej zniechęca niż zachęca.
Promocja na Facebooku, która może obejmować: założenie fanpage’u lub wydarzenia promującego zrzutkę
(może to być później dobre narzędzie do informowania darczyńców co się dzieje z ich pieniędzmi, czyli co
porabiasz na misjach
), reklamę płatną za pomocą Facebooka itp. Więcej o promocji zbiórki za pomocą
Facebooka przeczytaj w części media społecznościowe.
Promocja za pośrednictwem innych mediów społecznościowych. Jeśli korzystasz z Instagrama, Tweetera
czy innych mediów społecznościowych – ich także użyj do promocji swojej zbiórki. Nie twórz jednak
specjalnie nowego profilu, gdyż najbardziej efektywny wśród platform społecznościowych w crowdfundinu
jest Facebook. Pozostałe media mają znikome znaczenie (na podstawie danych z pro.similarweb.com).
Stworzenie własnej strony internetowej lub podstrony na stronie swm.pl z widgetem zrzutki przekierowu‐
jącym na portal społecznościowy. Opcję tę można także traktować jako zupełną alternatywę do tworzenia
zbiórki na portalu crowdfundingowym. Jest ona z pewnością bardziej korzystna dla organizacji wysyłającej,
która dzięki niej może pozyskać stałe kontakty do nowych darczyńców, przy czym portal crowdfundingowy
może z kolei budzić większe zaufanie wśród osób, które nie znają ciebie lub organizacji. Stworzenie strony
internetowej wymaga znacznie większej ilości czasu (niż inne sposoby promocji) oraz umiejętności w zakre‐
sie tworzenia i obsługi stron. Jest to jednak z pewnością opcja warta wzięcia pod uwagę szczególnie przy
projektach wysokobudżetowych (np. powyżej 100 000 zł).
Promocja w lokalnych mediach, szczególnie jeśli mieszkasz w niewielkiej miejscowości, potrafi być bardzo
skuteczna. Zarówno ich odbiorcy, jak i redakcja, łatwiej się z tobą zidentyfikują, bo jesteś „swoim” człowie‐
kiem
. Do mediów lokalnych jest także stosunkowo łatwo dotrzeć (w przeciwieństwie do mediów ogól‐
nopolskich).
Jeśli orientujesz się w strukturze danego medium (np. wiesz w jakiej audycji mógłbyś przedstawić swój
projekt) – skontaktuj się bezpośrednio z jej redaktorem. Jeśli nie masz konkretnego namiaru, prześledź
stronę internetową lub zadzwoń dopytać o konkretną osobę, z którą możesz się kontaktować w sprawie
swojej akcji.
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Reklama w mediach jest płatna, nie zwracaj się więc z prośbą o reklamę, ale raczej o publikację artykułu
na temat twojego projektu, w którym zamieścisz link do zbiórki lub wywiad w audycji, w której będziesz
mógł o niej opowiedzieć.
Możesz zaproponować objęcie zbiórki patronatem obejmującym m.in. zamieszczenie logo partnera na
stronie zbiórki. Pamiętaj jednak, że sam patronat niewiele daje jeśli nie wynegocjujesz razem z nim
korzyści, które popłyną dla twojej zbiórki (np. artykuł sponsorowany, powtarzalna reklama zbiórki
w radiu itp.).
Weź pod uwagę zarówno lokalne gazety, portale internetowe, stacje radiowe i telewizję. Media szukają
ciekawych tematów, a te lokalne szczególnie chętnie zainteresują się akcją miejscowego działacza.
Influencerzy internetowi (znani blogerzy, youtuberzy itp.) to obecnie jedne z bardziej skutecznych osób
umożliwiających nam dotarcie do szerokiej społeczności. Influencerzy wpływają na opinie innych, a ich
pozytywna rekomendacja często warta jest więcej niż wysokobudżetowa kampania reklamowaxii. Jeśli uda
ci się przekonać influencera do swojego projektu, a on przekona do niego swoją społeczność – twoja
zbiórka na pewno znacznie poszerzy swoje zasięgi.
Nie pisz na oślep do wszystkich możliwych influencerów. Być może znasz takiego, którego temat
twojego projektu mógłby zainteresować? A jeśli nie to może masz jednego czy dwóch swoich ulubio‐
nych? Napisz do nich z propozycją współpracy i spróbuj przekonać do swojego projektu.
Influencerami na mniejszą skalę mogą być także twoi znajomi, którzy mają dużą liczbę znajomych na
Facebooku itp. Weź ich szczególnie pod uwagę, gdyż są to osoby w jakiś sposób ci bliskie, dlatego
chętniej ci pomogą.
Wielu influencerów to osoby kontrowersyjne (co może być jednym z ważniejszych elementów ich
popularności
). Przy decyzji do kogo zwrócisz się o wsparcie, weź pod uwagę jakie wyznaje wartości
i czy są one zbieżne z tymi, które niesie ze sobą twój projekt misyjny.
Uważaj także na to, co proponujesz w ramach współpracy. Np. jedna z młodych, prężnie działających
organizacji zaprosiła kilku influencerów do udziału w wyjeździe do Afryki, aby w ten sposób mogli oni
promować działania organizacji „z pierwszej linii frontu” jako jej wolontariusze. Pomysł ten z pewnością
przyczynił się do promocji działań organizacji, ale też wyrządził sporo krzywdy poprzez pokazanie pracy
wolontariuszy na misjach jako nieprofesjonalnej i pozbawionej szacunku dla odbiorców pomocy. Mimo,
że „czarny PR” ma swoje zalety, lepiej unikać takich sytuacji.
Lokalni celebryci (znani muzycy, aktorzy, pisarze, politycy, sportowcy itp.) to kolejna grupa, która może
pomóc ci wypromować projekt. Nie porywaj się jednak na dużych, znanych w całej Polsce celebrytów (chyba
że twój projekt ma naprawdę dużą skalę), ale raczej przyjrzyj się swojemu środowisku. Być może jakiś
celebryta znajduje się w kręgu twoich znajomych lub znajomych twoich znajomych? A jeśli nie to zastanów
się jakie znane osoby są w twojej lokalnej społeczności i w jaki sposób możesz do nich dotrzeć. Sukcesem
będzie jeżeli celebryta zamieści informację o twojej zbiórce z krótkim osobistym komentarzem na swoim
fanpage’u (im więcej taka osoba ma fanów na Facebooku, tym lepiej), a jeśli nagra krótki filmik informujący
twoim projekcie i zachęcający do wsparcia – to rewelacja!
Zwróć się do firm z bliskiego otoczenia. Być może mama, babcia, wujek czy ciocia mają kontakty do
lokalnych firm lub sami je prowadzą. Może też jacyś twoi znajomi prowadzą własne firmy? Najszybciej
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i najwygodniej, ale niestety najmniej skutecznie, można dotrzeć do firm drogą mailową. Bardziej skuteczna
forma to bezpośredni telefon poprzedzony wysłaniem tradycyjnego listu lub maila z krótką prezentacją
graficzną twojego projektu. Najskuteczniejsza forma dotarcia do firm z kolei łączy wszystkie wymienione
powyżej z wizytą osobistą, musisz jednak przy tym dotrzeć do odpowiedniej osoby. Możesz prosić nie tylko
o wpłatę, ale również o udostępnienie informacji pracownikom oraz we własnych kanałach społecznościo‐
wych.xi
Zwróć się o wsparcie akcji poprzez serwis DobryKlik.pl zarządzany przez Poomoc.pl, przez który jest
możliwość wsparcia projektów wyłącznie poprzez klikanie.
Wizytówki z jednym dobrym zdjęciem i krótką informacją na odwrocie (wystarczy nazwa i link oraz słowo
„dziękuję”), mogą być świetną pomocą w promocji twojej zbiórki. Można je rozdać rodzinie i znajomym do
podawania dalej, osobom zainteresowanym w czasie niedzieli misyjnej, w miejscu pracy czy nauki lub
w innych miejscach, z którymi jesteś zaprzyjaźniony (np. pobliska pierogarnia itp.). Najlepiej sprawdza się
wręczenie wizytówki konkretnej osobie, którą chcemy zaprosić do wsparcia. Koszt wydruku wizytówek
zaczyna się od kilkunastu złotych za 100 sztuk.
Promując zbiórkę, pamiętaj:
Nie bądź nachalny. Informuj o swoim projekcie i dawaj możliwość zaangażowania, ale pozostaw odbiorcy
poczucie wolności wyboru, pisz np. „robię/planuję to i to, zapraszam cię…”, „zachęcam…”, „jeśli możesz..” itp.
Wsparcie Twojej akcji nastąpi tylko z dobrej woli, a takiej nie uzyskasz, jeśli będziesz zachęcać „na siłę”xi.
Nie spamuj! Nikt nie lubi być nękany czy atakowany.xi To, że wyślesz tej samej osobie informację przez
e-mail, SMS, Whatsapp i Messenger może wcale nie sprawić, że cię wesprze, a wręcz przeciwnie – prędzej
się zniechęci. Wysłanie tej samej wiadomości kilka razy też nie pomaga.
Nie wklejaj linku do swojej zbiórki na wszystkich możliwych forach i w komentarzach do innych zbiórek.
Nie wygląda to dobrze i raczej nikogo nie zachęca do wsparcia.
Mów/pisz o swojej zrzutce krótko i konkretnie. Do ludzi dociera zbyt wiele bodźców ze wszystkich stron.
Często nie mają czasu, a czasem i ochoty, żeby czytać/słuchać każdą wiadomość. Postaraj się skrócić swój
przekaz maksymalnie i skupić się na najważniejszych aspektach.xi
Zachęcaj kogo tylko możesz do wsparcia w promocji Twojej zrzutki. Nie każdy może sobie pozwolić na
wsparcie finansowe, ale udostępnienie na Facebooku niewiele kosztuje. Z przeprowadzonych badań wynika,
że właśnie dzięki takim udostępnieniom, na zrzutkach pojawia się najwięcej wpłat.xi
Zawsze bądź miły i zachowaj kulturę, nawet jeśli ktoś negatywnie ocenia i krytykuje twoją zbiórkę (np.
dlatego, że wyjeżdżasz na misje związane z Kościołem), w przeciwnym razie nie zdobędziesz zaufania, a bez
niego trudno o osiągnięcie sukcesu.

Bądź w kontakcie z darczyńcami
Prowadzenie zbiórki nie kończy się na opracowaniu kampanii i jej wypromowaniu. Większość darczyńców,
szczególnie ci, których znasz osobiście, chce dowiedzieć się co dzieje się ze zbiórką, a po jej zakończeniu – jak
są wydawane zebrane pieniądze. Pozostawaj więc w kontakcie z darczyńcami i zamieszczaj na stronie zbiórki
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aktualności. Będzie to korzystne nie tylko dla darczyńców, których już pozyskałeś, ale także ułatwi ci pozyskanie
kolejnych ofiarodawców (projekt, w którym widać, że „coś się dzieje”, a tym bardziej jeśli to „coś” jest bardzo
konkretne, chętniej się wspiera).

Przykład aktualizacji na jednej ze zbiórek z portalu zrzutka.pl.

Okaż wdzięczność!
Bardzo ważne we wszystkich zbiórkach środków, nie tylko tych crowdfundingowych, jest okazanie wdzięczności
ofiarodawcom. Niektóre zbiórki wymuszają to poprzez nagrody, wdzięczności jednak nigdy za wiele. Warto
także pamiętać o okazaniu wdzięczności osobom, które wsparły cię w opracowaniu i przeprowadzeniu zbiórki
– zarówno osobach najbliższych, tworzących wraz z tobą „zespół projektowy”, jak i celebrytach i innych
osobach, które zaangażowały się w twoją akcję.
Wdzięczność możesz okazać na różne sposoby, np.:
Podziękowanie na stronie zbiórki (obowiązkowo!),
Podziękowanie na portalach społecznościowych, w których informowałeś o zbiórce,
E-mail z podziękowaniem do darczyńców (jeśli posiadasz adresy mailowe) koniecznie ze zdjęciem obrazu‐
jącym to, na co przekazali pieniądze,
Modlitwę w intencjach osób, które cię wsparły (warto wspomnieć w podziękowaniu o tym, że się za nie
modlisz oraz kiedy to robisz – np. codziennie w czasie wyjazdu).
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Warto także podziękować więcej niż jeden raz; kiedy to robić:
W trakcie zbierania zbiórki (możesz zawrzeć podziękowanie już na samym początku – w apelu o wsparcie,
dziękowanie w trakcie zbiórki też jest świetnym pomysłem),
Bezpośrednio po zakończeniu zbiórki,
W trakcie realizacji działań, które finansujesz dzięki zbiórce,
Z okazji świąt np. Bożego Narodzenia jeśli wyjechałeś na misje na cały rok,
Po zakończeniu projektu (podsumuj co udało ci się zrobić w czasie wyjazdu).
Podobnie jak wcześniejsze działania, także okazanie wdzięczności wymaga czasu i zaangażowania. Nie jest to
jednak czas stracony, a wręcz przeciwnie! Dzięki okazaniu wdzięczności nie tylko docenisz swoich darczyńców,
ale także dasz im poczucie faktycznego towarzyszenia w twojej misji. Będzie to dla nich także zachęta do
wspierania podobnych akcji w przyszłości.
Przykład podziękowania w ramach zbiórki na projekt „Misja w Zambii” na portalu zrzutka.pl (każdy moment na
okazanie wdzięczności jest dobry!):

Wyjazd może się odbyć dzięki Waszej pomocy, dlate‐
go zwracam się z ogromną prośbą o wsparcie modli‐
tewne oraz finansowe. Cel tej zbiórki to tylko cześć
z sumy jaką potrzepuję uzbierać na cały wyjazd
i przeznaczony zostanie na pokrycie kosztów szcze‐
pień, biletów lotniczych oraz materiałów potrzeb‐
nych do pracy na miejscu.
Za każdą złotówkę z całego serca dziękuję!

Wady i zalety crowdfundingu
Podobnie jak dotacje publiczne, crowdfunding także ma swoje jasne i ciemne strony, które warto wziąć pod
uwagę przed podjęciem decyzji o organizacji zbiórki.
Korzyści, które możemy osiągnąć za pośrednictwem crowdfundingu:
•

Duży potencjał finansowania społecznościowego – coraz więcej osób korzysta i będzie korzystać z tej
formy wspierania inicjatyw, jest to globalna tendencja, szczególnie w krajach o wysokim stopniu cyfryzacji,
z badań rynku światowego wynika, że ponad 60% ofiarodawców woli przekazywać darowizny onlinexiii);

•

Możliwość zaangażowania szerokiej społeczności osób, dzięki której nie tylko zyskamy finansowanie na‐
szego projektu, ale także więcej osób będzie miało możliwość zaangażowania się w działalność misyjną
(stało się tak m.in. po realizacji zbiórki SWM na portalu polakpotrafi.pl, dzięki której do SWM trafili nowi wo‐
lontariusze);
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•

Duża łatwość dla darczyńców w przekazaniu darowizny (bez konieczności przeklejania numeru konta do
przelewu itp.), darowiznę można przekazać za pomocą kilku kliknięć;

•

Większe zaufanie nieznanej nam społeczności do platform crowdfundingowych (szczególnie tych najbar‐
dziej rozpoznawalnych) niż do zbiórek na stronach organizacji lub innych;

•

Możliwość dotarcia do szerokiej grupy darczyńców bez konieczności „wyjścia z domu”.

Trudności w organizacji kampaniach crowdfundingowych:
•

Prowadzenie zrzutki wymaga czasu, pracy i zaangażowania zarówno na etapie tworzenia zbiórki, promo‐
wania, prowadzenia i zakończenia (podziękowana także angażują czasowo).

•

Konieczność bezpośredniego zwracania się z prośbą o wsparcie do znajomych. Bez tego przeprowadze‐
nie zbiórki będzie praktycznie niemożliwe, a na pewno nie zakończy się sukcesem. Jeśli więc mimo ducho‐
wych aspektów fundraisingu, o których pisałam wcześniej, nadal masz z tym problem, może to stanowić
realną przeszkodę w przeprowadzeniu zbiórki. Warto jednak się przełamać – przyniesie to korzyści zarówno
tobie, jak tym, którym dasz możliwość zaangażowania się w twoją zbiórkę.

•

Narażenie się na hejt. Niestety w sieci nie brakuje pozostawiających wiele do życzenia komentarzy. Jeśli
zbiórka osiągnie duży zasięg, a taki jest nasz cel, należy się więc spodziewać, że nie zabraknie osób, które
„pozazdroszczą sukcesu” lub znajdą inny powód, aby krytykować naszą zbiórkę. Nie warto się tym przejmo‐
wać i odbierać podobnych komentarzy osobiście, jednak część osób o dużej wrażliwości może mieć z tym
problem. Jest to jednak zdecydowanie najmniejszy z minusów, poza tym… „Błogosławieni [jesteście], jeżeli
złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa” (1 P
4,14)xiv.
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Media społecznościowe
Rozwijający się rynek mediów społecznościowych zawiera bardzo wiele kanałów. Najpopularniejsze z nich to
Youtube (ok. 20 mln użytkowników w Polscexv), Facebook (ok. 20 mlnxvi), Instagram (ok. 8 mlnxvi), Linkedin (ok.
4 mlnxvi) czy Snapchat (ok. 2,5 mlnxvii). Jak jednak wynika z opinii specjalistówxviii oraz z narzędzi analitycznych
typu pro.similarweb.com, głównym portalem społecznościowym, który wpływa na efekty zbiórek społeczno‐
ściowych w Polsce jest Facebook.

źródło: pro.similarweb.com

Powyższe wykresy prezentują ruch generowany na pięciu największych platformach crowdfundingowych (tj.
siepomaga.pl, polakpotrafi.pl, pomagam.pl, wspieram.to oraz zrzutka.pl) za pośrednictwem mediów społeczno‐
ściowych w okresie styczeń-marzec 2020. Bardzo wyraźnie widać, że Facebook zajmuje zdecydowanie wiodące
miejsce w promocji zbiórek, pewne znaczenie ma Youtube, choć jest daleko w tyle za Facebookiem, pozostałe
portale w zasadzie się nie liczą. W związku z tym będziemy się poniżej zajmować kampaniami fundraisingowy‐
mi wyłącznie na portalu społecznościowym Facebook.

Możliwości, które oferuje Facebook
Facebook może pełnić zarówno funkcję wspierającą dla zbiórek prowadzonych na platformach crowdfundingo‐
wych, jak i stanowić alternatywę do nich. Możliwości, które na dzień dzisiejszy możesz wykorzystać na tej
platformie obejmują:
•
•
•
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tworzenie zbiórek pieniędzy,
tworzenie zbiórek urodzinowych na rzecz organizacji non-profit (lub prywatnie),
promocję zbiórki crowdfundingowej poprzez wydarzenia, posty, reklamę itp.
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Zbiórki pieniędzy
Kilka lat temu Facebook umożliwił swoim odbiorcom tworzenie zbiórek pieniędzy. Dla użytkowników Facebooka
w Polsce (podobnie jak w wielu innych krajach) jest możliwe tworzenie zbiórek wyłącznie na rzecz organizacji
non profit (z ang. nie działających dla zysku, organizacji charytatywnych). Oznacza to, że nie możesz zorganizo‐
wać zbiórki prywatnej, z której pieniądze wpłyną na twoje osobiste konto, możesz za to jako osoba prywatna
zorganizować zbiórkę, z której wpływy zostaną przekazane wybranej organizacji. Organizacja zbiórek nie jest
jednak automatyczną opcją przypisaną każdej organizacji charytatywnej. Każda organizacja, która chce pozyski‐
wać datki w ten sposób, musi przejść proces rejestracji Facebooka. W momencie tworzenia tej publikacji
(marzec 2020) SWM nie przeszedł jeszcze ww. procesu, mam jednak nadzieję, że w najbliższym czasie to się
zmieni, inaczej ta forma organizacji zbiórki na wyjazd misyjny nie będzie możliwa.
Kilka informacji i wskazówek na temat organizacji zbiórek:
Zbiórkę możesz utworzyć w kilku miejscach: 1) na podstronie Facebooka dedykowanej zbiórkom tj.
facebook.com/Fundraisers, 2) na profilu organizacji klikając przycisk „Utwórz zbiórkę pieniędzy”, 3) w menu
bocznym twojej tablicy, gdzie znajduje się przycisk „Zbiórki pieniędzy”

Utworzenie zbiórki jest czynnością bardzo łatwą, wykonuje się ją w kilku prostych krokach, przez które
przeprowadza kreator. Należy jedynie: określić cel (wysokość zbiórki) i tytuł zbiórki; podać datę zakończenia
zbiórki; dodać opis zachęcający do wsparcia; udostępnić zbiórkę swoim znajomym. Jeśli chcesz zobaczyć
jak wygląda ten proces, zobacz krótki filmik przygotowany przez Fundację DKMS.
Minimalna kwota jednej wpłaty wynosi 20 zł, a maksymalna 2280 zł.
Wpłat można dokonywać jedynie za pomocą kart płatniczych (zarówno kredytowych jak i debetowych).
Facebookowe zbiórki na rzecz organizacji non profit nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom. Tyczy
się to zarówno organizatora zbiórki, jak i wpłacających. Cała uzbierana kwota trafia do wybranej organizacji.
Po dokonaniu wpłaty, darczyńca otrzyma na swój adres mailowy (powiązany z kontem na Facebooku)
wiadomość z potwierdzeniem charytatywnego charakteru wpłaty, dzięki której możliwe będzie odliczenie
jej od podatku.
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Zebrane datki wpływają na konto Facebook, z którego wypłacane są organizacjom co dwa tygodnie.
Wybrana organizacja otrzyma środki nawet w sytuacji, kiedy nie uda się uzbierać celu wyznaczonego
przez inicjatora zbiórki.
Kwota wpłacona przez darczyńcę jest widoczna wyłącznie dla organizatora zbiórki oraz organizacji non
profit.

Zbiórka urodzinowa
Specyficzną formą zbiórek pieniędzy są zbiórki urodzinowe. Polegają one na tym, że solenizant może utworzyć
charytatywną zbiórkę urodzinową, na którą mogą wpłacać pieniądze jego znajomi.
Mimo że zbiórkę można utworzyć nie tylko w dniu urodzin, to właśnie urodziny wydają się świetnym pomysłem na
skupienie uwagi znajomych, bo wielu z nich odwiedzi nasz profil w celu złożenia życzeń. Wcześniej życzenia na
Facebooku nie miały wiele sensu. Miło jest dostać na tablicy urodzinowe wpisy od znajomych, ale czy nie milej jest
otrzymać telefon, albo prywatną wiadomość? Wpis na tablicy to pójście po linii najmniejszego oporu, tym bardziej,
że przecież Facebook sam przypomina o urodzinach. Dzięki tej opcji życzenia urodzinowe w końcu nabierają
sensu.xix
Zbiórki urodzinowe są stosunkowo nowym narzędziem oferowanym przez Facebook, który włączył taką opcję
w roku 2017. Facebook nie jest jednak prekursorem w organizacji zbiórek urodzinowych na cele charytatywne.
Zagranicą ten model funkcjonuje od wielu lat umożliwiając organizacjom pozarządowym finansowanie projek‐
tów społecznych w dużej ilości (przykładem organizacji, która zbudowała swój potencjał właśnie na takich
zbiórkach jest m.in. charity: water, od której można się uczyć efektywnych sposobów komunikacji i budowania
relacji z darczyńcami). Facebook jednak jako pierwszy umożliwia zastosowanie zbiórek urodzinowych na skalę
masową. Tylko w ciągu pierwszego roku działania tego narzędzia udało się zebrać 300 mln dolarów na cele
charytatywne.
W Polsce zbiórki urodzinowe nie zyskały jeszcze dużej popularności, patrząc jednak na tendencje zachodnie,
można spodziewać się, że w niedługim czasie także u nas rozwiną skrzydła, dlatego warto zwrócić na nie uwagę
i spróbować wykorzystać ich potencjał.
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Kilka wskazówek na temat zbiórek urodzinowych na Facebooku:
Zbiórki urodzinowe, podobnie jak zbiórki ogólnie, można tworzyć wyłącznie na rzecz organizacji charyta‐
tywnych, które przeszły proces rejestracji Facebooka.
W nazwie zbiórki określ konkretny cel nawiązujący do twoich urodzin i wyjazdu misyjnego.
Możesz nie tylko utworzyć swoją własną zbiórkę urodzinową, ale także zaprosić swoich bliskich znajomych
(rodzinę, przyjaciół) do tworzenia zbiórek urodzinowych w celu wsparcia twojego wyjazdu misyjnego.
Utworzenie zbiórki urodzinowej wykonuje się w kilku prostych krokach, przez które Facebook przeprowa‐
dza solenizanta, który zdecyduje się ją utworzyć (Facebook przypomina o takiej możliwości przed nadcho‐
dzącą datą urodzin).
Najważniejszy w zbiórce urodzinowej jest osobisty przekaz, krótka informacja, która zachęci twoich
znajomych do drobnej wpłaty mającej wymiar prezentu urodzinowego.
Nie ustalaj zbyt ambitnej kwoty zbiórki (ale też nie nazbyt niską). Śmiem twierdzić, że dopóki zbiórki
urodzinowe nie zyskają w Polsce na popularności, dopóty nie będą przynosić zbyt dużych efektów finanso‐
wych. Atutem twojej zbiórki urodzinowej jest jednak to, że ma ona bardzo konkretny cel – twój wyjazd
misyjny, a nie jest ogólną zbiórką na cele organizacji. Wysokość zebranej kwoty zależy także od profilu
twoich znajomych, ich wieku i zasobności. Na podstawie ww. wskazówek wybierz realny do osiągnięcia cel.
Zachęć znajomych do wsparcia (najlepiej za pośrednictwem Messengera, bo nie wszyscy czytają powiado‐
mienia). Wystarczy jedno krótkie, konkretne zdanie z zaproszeniem do udziału w zbiórce z okazji twoich
urodzin i informacją jaki prezent ludzie ci tym sprawią (pamiętaj, że na ogół lubimy dawać prezenty ☺, a takie
które umożliwiają realizację marzeń – tym bardziej).

Promocja zbiórek za pomocą treści
Promocja zbiórki, niezależnie od tego czy jest to zbiórka wewnątrz Facebooka czy zbiórka na portalu crowdfun‐
dingowym jest najważniejszym elementem prowadzenia zbiórki. Celem promocji jest nie tylko osiągnięcie
wpłaty od osoby, do której bezpośrednio kierujemy nasze działania, ale zachęcenie jej do dalszego udostępnia‐
nia naszej zbiórki. Tak jak już wcześniej pisałam, nie każdy może sobie pozwolić na wsparcie finansowe, ale
udostępnienie na Facebooku niewiele kosztuje, a z przeprowadzonych
badań wynika, że właśnie dzięki takim udostępnieniom, na zrzutkach
pojawia się najwięcej wpłat. Aby jednak ludzie chcieli udostępniać
posty, muszą być przekonani przez ich treść, dlatego najpierw o tym.
Przedstawiam ci poniżej kilka wskazówek odnośnie tworzenia treści
na przykładzie postów zbiórki harcerzy, którzy dzięki akcji internetowej
(nie tylko na Facebooku) zebrali ponad 320 000 złotych na remont
chaty harcerskiej [wszystkie przykłady zostały zaczerpnięte z portalu
Facebook].
Zadbaj o tzw. „pierwsze wrażenie”. Dobrze opracuj tytuł, grafikę
i treść. Przekaz powinien być jednolity treściowo i wizualnie.
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Przedstaw ciekawą historię. Treść w opisie zbiórki powinna być krótka, ale ciekawa. Opowiadać historię
możesz nie tylko dzięki niej, ale także przez posty.

Szczególnie w przypadku krótkoterminowych zbiórek – rozpocznij od czegoś konkretnego. Dobrze jeśli
zbiórka ma już jakieś wpłaty (nie mówię oczywiście o takiej wysokości jak w przykładzie
)
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Informuj o postępach zbiórki. Dostarczaj aktualnych informacji osobom, które pomagają.

Pokaż co można zrobić za konkretną kwotę (tak, tak, to z innej akcji

)
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Informuj ile brakuje do celu. Dorzuć do tego konkretne treści mogące przekonać darczyńcę i bezpośredni
zwrot o wsparcie.

Odpowiedz na wątpliwości, które mogą mieć darczyńcy.

Zachęć do przesyłania informacji dalej, aby zbiórka nabrała rozmachu i udało się osiągnąć cel.
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Podsumuj zbiórkę.

Pokaż co udało się zrobić dzięki zebranym pieniądzom.

Narzędzia promocji Facebook
Pierwszym narzędziem promocji zbiórki jest utworzenie fanpage lub wydarzenia na Facebooku. Obydwie
możliwości mają pozytywne i negatywne aspekty. Można także wykorzystać je równolegle (jeśli np. organizuje‐
my imprezę, z której dochód przeznaczony będzie na naszą zbiórkę – możemy do tego utworzyć osobne
wydarzenie).
Wydarzenie może trwać maksymalnie 2 tygodnie (stan na marzec 2020) – jest to jednocześnie silna i słaba
strona tej opcji. Silna, ponieważ koncentrujemy nasz wysiłek w bardzo krótkim i określonym czasie, słaba,
ponieważ mamy tego czasu stosunkowo mało, aby uzyskać wyznaczony cel zbiórki. Jeżeli więc zdecydu‐
jesz się utworzenie wydarzenia, to dobrze zaplanuj całą akcję tak, aby stanowiła „mocne uderzenie” i mogła
przynieść maksymalne efekty w wyznaczonym czasie – przemyśl jak rozpocząć wydarzenie (dobrze gdy
masz już zebraną jakąś kwotę), zaplanuj kiedy będą się pokazywać posty promujące zbiórkę i jaka będzie
ich treść, zaplanuj płatną promocję wydarzenia itp. [wydarzenia nie ma sensu zakładać jeśli prowadzisz
zbiórkę pieniędzy poprzez Facebook, gdyż ona właśnie stanowi w tym przypadku wydarzenie].
Fanpage jest to stała strona, która nie ma określonych ram czasowych – ma to również pozytywne
i negatywne aspekty. Na korzyść fanpage przemawia to, że możemy za jego pośrednictwem promować
nasze wydarzenie tak długo, jak chcemy, może on także służyć do utrzymywania kontaktu z darczyńcami
i informowania o postępach zbiórki oraz naszej pracy na misjach. Negatywną stroną fanpage jest to, że
musimy stale zasilać go treściami, inaczej bowiem nie ma sensu go tworzyć.
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Tworząc wydarzeniu lub na fanpage, pamiętaj aby:
◦
◦
◦
◦

utworzyć stronę/wydarzenie jako publiczne,
nadać krótką, chwytliwą nazwę mówiącą jaki jest cel,
podać link do zbiórki,
dać odnośnik do SWM (np. jako współorganizatora, logo itp.).

Inną możliwością, którą daje Facebook jest odpłatna promocja postów. Za pomocą portalu można tworzyć
kampanie reklamowe i promować konkretne produkty. Stosowanie tego rodzaju narzędzi jest jednak dość skom‐
plikowane, dlatego nie polecam tworzenia całych kampanii, ale wykorzystanie najprostszej formy promocji, którą
możesz zrobić za pośrednictwem profilu SWM (należy to oczywiście wcześniej uzgodnić z organizacją
).
W jaki sposób promować posty:
Wystarczy do tego utworzyć dobry post promujący twoją akcję, opublikować go na profilu SWM i kliknąć
„Promuj post”.
Promocja jest odpłatna, przy czym za naprawdę drobną kwotę (np. 5 zł na dzień) możesz wypromować post
wśród dużej społeczności. Płatności dokonywane są za pośrednictwem SWM, który musi wygenerować
faktury na portalu Facebook.
Dużym plusem promowania postów jest możliwość profilowania odbiorców – możesz wybrać grupę
wiekową, obszar z którego mają pochodzić odbiorcy, ich zawód i wiele innych czynników, możesz też
utworzyć nową grupę odbiorców w oparciu o konkretne cechy.
Sam określasz czas trwania promocji oraz budżet, który chcesz na nią przeznaczyć.
Więcej informacji na temat tworzenia promowanych postów znajdziesz w pomocy Facebooka oraz na
stronie Pawła Kępy.
Bardzo ważnym elementem promocji zbiórki jest jej udostępnianie! Bez tzw. sharowania (udostępnianie,
oznaczanie, lajkowanie), nawet najlepszej treści nie przyniosą żadnego efektu, dlatego poświęć dużo zaangażo‐
wania w promocję swojej zrzutki.
Promując swoją zbiórkę przez Facebook, pamiętaj:
Udostępnij link do swojej zrzutki na Facebooku oraz poproś swoich znajomych o to samo.
Zaproś swoich znajomych do fanpage'a lub wydarzenia na Facebooku i poproś ich o to samo.
Zaproszenia Facebooka nie zawsze (lub rzadko kiedy) działają. Codziennie otrzymujemy setki powiado‐
mień od Facebooka i innych portali społecznościowych, niektórzy z użytkowników czytają je wszystkie
(szacun!
), inni część, a niektórzy nie czytają ich wcale. Nawet ci jednak, którzy przeglądają powiadomie‐
nia, przechodzą przez nie w większości bardzo pobieżnie, gdyż są to właśnie… „powiadomienia” czyli
automatyczna informacja od Facebooka. Dlatego też, aby twoja zbiórka przyniosła efekt, wyślij dodatkowo
osobistą wiadomość do znajomych z Facebooka za pomocą Messengera. Wystarczy jedno krótkie, konkret‐
ne zdanie z zaproszeniem do udziału w zbiórce.
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Niedziela misyjna
Organizacja tzw. niedziel misyjnych jest jedną z najbardziej popularnych form zbierania funduszy na wyjazdy
misyjne wolontariuszy SWM. Przynosi ona korzyści nie tylko dla samego wolontariusza, ale przede wszystkim
dla wspólnoty parafialnej, z której on pochodzi. Dzięki świadectwu wolontariusza, parafianie mają możliwość
doświadczenia działania żywego Kościoła, w którym ludzie młodzi oddają część swojego życia, aby dzielić się
nim z potrzebującymi w krajach misyjnych. Ważnym elementem jest fakt, że wolontariusz pochodzi właśnie z tej
wspólnoty, w której organizowana jest niedziela misyjna. Sprawia to, że parafianie mogą identyfikować się
z wolontariuszem, jako swoim przedstawicielem, którego jako wspólnota posyłają na misje.

Jak wygląda niedziela misyjna
Niedziela misyjna to całodzienna animacja w czasie wszystkich niedzielnych Mszy Świętych w danej parafii,
której głównym elementem jest świadectwo twojego powołania misyjnego oraz zaproszenie wspólnoty parafial‐
nej do udziału w twojej misji poprzez wsparcie finansowe i modlitewne.
Podstawowe elementy niedzieli misyjnej to:
•

Krótkie świadectwo wolontariusza w czasie każdej Mszy Świętej (w ramach kazania lub w czasie ogłoszeń
parafialnych);

•

Zbiórka funduszy na wyjazd misyjny do puszek pod kościołem po każdej Mszy Świętej.

Dodatkowymi elementami niedzieli misyjnej mogą być:
•

Uroczyste posłanie wolontariusza przez parafię na misje;

•

Zaangażowanie znajomych z parafii lub SWM w oprawę Mszy Świętych (np. czytanie czytań, śpiew psalmu
lub prowadzenie wybranych pieśni z użyciem instrumentów muzycznych itp.);

•

Rozdawanie wizytówek informujących o możliwości wsparcia twojego wyjazdu poprzez darowiznę online –
szczególnie tym osobom, które nie wrzucają ofiary do puszek (szersze omówienie znajdziesz w części do‐
tyczącej promocji zbiórki crowdfundingowej);

•

Rozdawanie ulotek SWM, dzięki którym parafianie mogą lepiej poznać organizację;

•

Prowadzenie sprzedaży pamiątek przywiezionych przez wolontariuszy z krajów misyjnych.
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Wszystko, co ma się wydarzyć w czasie niedzieli misyjnej, musi być wcześniej omówione z księdzem probosz‐
czem odpowiedzialnym za daną parafię. Nie zawsze jednak organizacja niedzieli misyjnej w parafii, do której
należysz, jest możliwa. Niektórzy proboszczowie są niechętni zbiórkom, głównie ze względu na złe doświadcze‐
nia w przeszłości lub bardzo dużą ilość zbiórek, które są prowadzone w parafii. Jeżeli zdarzy się, że taka sytuacja
dotyczy twojej parafii to po pierwsze – nie zniechęcaj się po pierwszej odmowie ☺, a w wypadku gdy organizacja
niedzieli faktycznie nie będzie możliwa – zorganizuj niedzielę misyjną w innej parafii (w pierwszej kolejności
możesz spróbować w tych, które są w pobliżu lub tych, w których masz znajomego księdza).

Organizacja niedzieli misyjnej
Organizacja niedzieli misyjnej wymaga zaangażowania, które obejmuje zarówno przygotowanie niedzieli
misyjnej, przeprowadzenie jej, jak i działania, które następują po jej zakończeniu zawierające m.in. podziękowa‐
nia itp. Ostatni wymieniony element jest często pomijany lub traktowany „po macoszemu”, nie popełniaj jednak
tego błędu, gdyż to właśnie dzięki niemu parafianie naprawdę mogą zostać włączeni w twoją misję.
Przed niedzielą misyjną:
Spotkaj się osobiście z księdzem proboszczem, aby przedstawić swoje zaangażowanie misyjne, plany
wyjazdu na misje oraz zaproponować organizację niedzieli misyjnej w parafii. Omów z księdzem każdy
element niedzieli misyjnej. Przygotuj się do tego spotkania na podstawie punktu rozmowa z księdzem
proboszczem. Pamiętaj, że musisz to zrobić odpowiednio wcześnie. W niektórych parafiach jest tak dużo
zbiórek, że terminy są ustalane na wiele miesięcy (a nawet rok) przed planowaną zbiórką. Wiele uroczystości
kościelnych wyklucza również organizację zbiórki, zrób to więc jak najwcześniej.
Około dwa tygodnie przed niedzielą misyjną skontaktuj się z księdzem proboszczem, aby się „przypo‐
mnieć”. Zaproponuj, że możesz przesłać krótką informację, którą będzie można zamieścić w ogłoszeniach
parafialnych (warto, aby parafianie wiedzieli wcześniej, że będzie organizowana niedziela misyjna, w czasie
której będą mogli wesprzeć twoją pracę misyjną (koniecznie podkreśl w informacji do ogłoszeń, że zbierane
fundusze będą przeznaczone na wsparcie placówki misyjnej – wymień konkretnie na co, np.: jedzenie,
przybory szkolne itp.).
Ustal jakie są aktualne godziny Mszy Świętych (pamiętaj, że Msza Święta w sobotni wieczór także zalicza
się do niedzieli, choć zazwyczaj bierze w niej udział stosunkowo niewiele osób – ustal czy w tej Mszy Św.
także weźmiecie udział).
Zbierz ekipę, która pomoże ci przeprowadzić niedzielę misyjną (zbieranie do puszek, sklepik misyjny,
rozdawanie ulotek, oprawa Mszy Świętej) – ustal kto będzie ci pomagał, omówcie razem co kto ma robić
i przekaż wskazówki zebrane w punkcie wskazówki dla wolontariuszy. Możesz także zaangażować do ekipy
wolontariusza, który wcześniej pracował na placówce misyjnej, do której jedziesz, może wraz z tobą
podzielić się swoim świadectwem.
Przygotujcie oprawę Mszy Świętej (przećwiczcie pieśni, które planujecie śpiewać; warto także przygotować
wstęp do mszy oraz modlitwę wiernych).
Przygotuj się do świadectwa – pomogą ci wskazówki z punktu wskazówki dla dającego świadectwo.
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W trakcie niedzieli misyjnej:
Przed rozpoczęciem pierwszej Mszy Świętej (a najlepiej nawet dzień przed) podejdź do organisty, aby
uzgodnić części muzyczne, w które się włączycie (o ile planujecie śpiewać pieśni lub psalm).
Przed każdą Mszą Świętą podejdź do księdza, który będzie prowadził daną mszę, przedstaw się i przypo‐
mnij, że będziesz mówił świadectwo (w momencie Mszy uzgodnionym wcześniej z księdzem probosz‐
czem), poinformuj jeśli ty lub inni wolontariusze będziecie czytać czytania, modlitwę wiernych lub wstęp do
Mszy Świętej.
Jeśli ksiądz proboszcz lub inni księża proponują wam kawę lub posiłek – skorzystajcie pamiętając przy
tym, aby we wspólnocie księży dawać dobre świadectwo.
Na zakończenie dnia, podziękuj księdzu proboszczowi za umożliwienie przeprowadzenia niedzieli misyjnej.
Po niedzieli misyjnej:
Przelicz środki zebrane w czasie niedzieli misyjnej – z zachowaniem standardów wyznaczonych przez
SWM.
W tygodniu następującym po niedzieli misyjnej wyślij lub przekaż osobiście pisemne podziękowanie
skierowane do księdza proboszcza oraz parafian, w którym zawrzesz informację jaka kwota została zebrana
w trakcie niedzieli misyjnej. Podziękowanie powinno dotrzeć do księdza proboszcza najpóźniej do połowy
tygodnia tak, aby miał możliwość zamieszczenia informacji zawartych w podziękowaniu w ogłoszeniach
parafialnych. Podziękowanie na aktualnym wzorze opracowanym przez SWM, przygotuje dla ciebie koordy‐
nator wolontariuszy.
Jeżeli wyjeżdżasz na dłuższy czas (np. rok) – bardzo miłym gestem będzie wysłanie do parafian krótkiego
listu ze zdjęciem z misji, w którym opowiesz co robisz na misjach i jeszcze raz podziękujesz za ich wspar‐
cie. Jeżeli nie masz możliwości wysłania go pocztą tradycyjną, napisz go na komputerze i poproś koordyna‐
tora wolontariuszy, aby wysłał go do parafii wraz ze zdjęciami z twojej pracy. Możesz to zrobić także
mailowo. List tradycyjny jednak, szczególnie taki, który przebył do parafii długą drogę, świadczy o tym, że
wspólnota parafialna jest dla nas naprawdę ważna.
Po powrocie przedstaw w parafii swoją pracę na misji i jeszcze raz podziękuj za wsparcie. Może to być
w formie podobnej do niedzieli misyjnej przy czym tylko z elementem twojego świadectwa przedstawianego
na każdej Mszy Świętej lub pojedynczego spotkania zorganizowanego w niedzielę popołudniu, na które
będziesz zapraszał parafian w czasie wszystkich Mszy Świętych. W jednym i drugim przypadku opowiedz
o swojej pracy na misji i koniecznie pokaż zdjęcia obrazujące efekty twojej pracy oraz ludzi, którym
służyłeś. Ludzie chcą wiedzieć co stało się z ich pieniędzmi oraz jak dalej potoczyły się twoje losy. Będzie
to nie tylko wyraz wdzięczności dla tych, którzy wsparli twój wyjazd, ale także budowanie relacji z ofiarodaw‐
cami jako tymi, którzy dołączyli do twojej misji oraz naturalna zachęta do dalszego wspierania dobrych
inicjatyw. Być może także wyłonią się po takim spotkaniu kolejni wolontariusze chętni do wyjazdu na misje,
co już nie raz się zdarzało. Pamiętaj, aby poświęcić każdemu kto tego oczekuje czas na indywidualną
rozmowę.
Wspaniałym gestem będzie jeśli przywieziesz z misji pamiątkę, którą ofiarujesz księdzu proboszczowi.
Nie chodzi tak naprawdę o to, co to będzie (choć miło jeśli nie będzie to maleńki breloczek), ale o dowód
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wdzięczności, który zachęca do dalszego wspierania inicjatyw misyjnych i pomagania ludziom w ogóle
(nawet księża proboszczowie mogą mieć złe doświadczenia w tym względzie, wynikające szczególnie
z wcześniejszych zbiórek organizowanych w parafii).

Rozmowa księdzem proboszczem
Rozmowa z księdzem proboszczem jest bardzo ważnym elementem organizacji zbiórki. Od jej powodzenia
zależy czy w ogóle będziesz mógł przeprowadzić zbiórkę w parafii, przygotuj się więc do niej. Poniżej przedsta‐
wiam ci wskazówki opracowane przez pracowników i wolontariuszy SWM na bazie wielu lat praktyki w organi‐
zacji niedziel misyjnych, które pomogą ci przeprowadzić taką rozmowę:
1. Przedstaw się i powiedz krótko o sobie i SWM, m.in.:
•

koniecznie wspomnij, że jesteś parafianinem tej parafii (o ile jesteś

);

•

powiedz o swoim zaangażowaniu misyjnym i planach wyjazdu na misje z ramienia SWM;

•

opowiedz w kilku zdaniach o SWM tj.:
◦

organizacja, która wspiera placówki misyjne w krajach Afryki, Ameryki Południowej i Azji,

◦

przygotowuje do wyjazdów i wysyła na misje wolontariuszy, którzy pracują w domach dziecka, szpita‐
lach, zajmują się dziećmi ulicy oraz budują szkoły, przedszkola itp.,

◦

w Polsce przybliża świat misji i pokazuje Polakom jak mogą się włączyć w działalność misyjną Kościoła.

2. Zapytaj czy byłaby możliwość zorganizowania w parafii tzw. Niedzieli Misyjnej, czyli specjalnej całodzien‐
nej animacji na wszystkich niedzielnych mszach świętych.
3. Podkreśl, że najważniejszym punktem będzie wygłoszenie świadectwa twojego powołania misyjnego,
przybliżenie parafianom kraju misyjnego, do którego jedziesz oraz co będziesz tam robić (około 10 minut)
– jeśli to możliwe to po Ewangelii.
[czasem księża nie zgadzają się na świadectwo w ramach kazania, wtedy możesz je powiedzieć np. po krót‐
kim kazaniu księdza lub przed ogłoszeniami parafialnymi – dostosuj się]
4. Powiedz o planowanej zbiórce po każdej Mszy Świętej na zewnątrz kościoła oraz zapytaj o możliwość
przyjazdu ze sklepikiem misyjnym z ciekawymi pamiątkami przywiezionymi przez wolontariuszy z krajów
misyjnych.
5. Powiedz, że na ile to możliwe chcielibyśmy włączyć się w liturgię Mszy Świętej, czytać czytania, może
zaśpiewać psalm lub zagrać kilka piosenek.
[to wszystko do ustalenia – w zależności od możliwości ekipy i opinii ks. proboszcza]
5. Zapytaj o możliwy termin zorganizowania niedzieli misyjnej i umów się na kolejny kontakt.
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Odpowiedzi na niektóre pytania, które może zadać ksiądz proboszcz:
•

Czy będzie z Wami ksiądz?
Odp.: Z racji profilu naszej organizacji, który opiera się na wsparciu pracy misjonarzy przez osoby świeckie,
zazwyczaj przyjeżdżają wolontariusze, którzy pracowali na misjach lub przygotowują się do wyjazdu. Jeśli
jednak księdzu zależy na tym żeby towarzyszył nam ksiądz, to oczywiście jest taka możliwość, ksiądz chęt‐
nie przyjedzie.

•

Nie mam terminu! Za dużo już się dzieje w parafii, nie ma kiedy, przyjdźcie za rok.
Odp.: Próbujemy się umówić nawet na bardzo odległy termin. Mówimy, że jeśli nie ma takiej możliwości to
nie musi to być w najbliższych miesiącach. Jeżeli nie będzie możliwości organizacji niedzieli misyjnej przed
twoim wyjazdem, to w późniejszym terminie mogą przyjechać inni wolontariusze, którzy wcześniej pracowa‐
li na misjach, choć jeśli byłaby taka bardzo chciałbyś dać świadectwo swojego powołania misyjnego przed
wyjazdem i zaproszenia wspólnoty parafialnej, z której pochodzisz, do udziału w twojej misji.
[jeżeli mimo wszystko zostanie umówiony termin zbiórki już po twoim wyjeździe na misje, przekaż tę informa‐
cję koordynatorowi wolontariuszy, aby zadzwonił z przypomnieniem do księdza proboszcza w odpowiednim
czasie]

W przypadku innej parafii niż ta, z której pochodzisz może się także pojawić stwierdzenie:
•

Przy parafii działa już kółko misyjne lub regularnie przyjeżdża jakiś misjonarz.
Odp.: Podkreślamy, że chodzi nam przede wszystkim o zaangażowanie osób świeckich w działalność
misyjną Kościoła, zawsze warto poszerzyć perspektywy parafian, bo często ludzie nie wiedzą w jaki sposób
mogą wspierać misje jako świeccy – czy jako wolontariusze czy w inny sposób.

Wskazówki dla dającego świadectwo
Świadectwo twojego powołania misyjnego jest najważniejszym elementem niedzieli misyjnej. To, ile pieniędzy
zbierzesz, jest rzeczą wtórną. Najważniejsze jest, abyś poruszył serca i dał wspólnocie, do której przemawiasz,
możliwość dołączenia do żywego Kościoła, który nie jest zamknięty w czterech ścianach, ale działa, niosąc
pomoc potrzebującym na całym świecie.
Przygotowując świadectwo weź pod uwagę następujące wskazówki:
Pomódl się, poproś Ducha Świętego o wsparcie, zarówno zanim zaczniesz przygotowywać swoje świadec‐
two, jak i za każdym razem kiedy będziesz je głosić.
Mów do ludzi. Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli po raz pierwszy stoisz na ambonie przed dużą liczbą
słuchaczy, mimo to spróbuj mówić wprost do nich. Jak podpowiada wielu doświadczonych mówców –
możesz skupić się na jednej konkretnej osobie, ale nie mów w sufit albo na boki. Mów do ludzi tak, jakbyś
chciał nawiązać z nimi bliską relację.
Mów krótko (absolutne maksimum to 10 min). Długie przemowy męczą słuchacza i powodują, że mało co
do niego trafia – sam możesz to zaobserwować na przykładzie długich kazań.
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Skup się na najważniejszej treści. Nie opowiadaj bardzo długich historii, nie wtrącaj niepotrzebnych
dygresji, ale zaakcentuj to co jest najważniejsze tak, aby ludzie wyszli z kościoła z konkretnymi myślami –
właśnie tymi, które chcesz im przekazać.
Mów interesująco. Zaciekaw słuchaczy ciekawą informacją o kraju, do którego jedziesz, interesującym
wydarzeniem z twojego życia lub poruszającą historią ludzi, z którymi będziesz pracować.
Opowiedz swoją historię. Nie opowiadaj zbyt ogólnie, opowiedz ludziom swoją własną historię (np. o swoim
powołaniu misyjnym, co cię motywuje do wyjazdu), opowiedz też o tych, którym będziesz pomagać na
misjach.
Używaj odpowiedniego słownictwa. W ostatnich latach bardzo popularny stał się tzw. „język projektowy”,
używany także w SWM ze względu na liczne projekty grantowe, które organizacja prowadziła w ciągu wielu
lat działalności. Obejmuje on stosowanie słów takich jak „projekt”, „projekt rozwojowy”, „edukacja globalna”
itp. Jest to tymczasem język niezrozumiały dla bardzo wielu ludzi, śmiem wręcza twierdzić, że dla większo‐
ści społeczeństwa, a z pewnością dla osób, które gromadzą się w kościołach. Staraj się więc mówić
językiem prostym i zastępuj niezrozumiałe wyrazy takimi, które będą jasne dla wspólnoty parafialnej. Za‐
miast słowa „projekt” użyj więc na przykład określenia „wyjazd misyjny” czy „praca na misji”, zamiast
„edukacja globalna” powiedz raczej „edukacja misyjna” itp. Mów do ludzi Kościoła „językiem Kościoła”.
Nie używaj skrótów, które mogą nic nie mówić odbiorcom np. SWM, użyj pełnej nazwy.
Stwórz w punktach plan tego co chcesz powiedzieć.
Elementy, które powinieneś zawrzeć w treści świadectwa (najlepiej w takiej właśnie kolejności):
Przedstaw się z imienia i koniecznie powiedz, że pochodzisz z tej parafii (jeżeli pochodzisz ☺);
Jedno zdanie o SWM, użyj przy tym pełnej nazwy, np. „Jestem wolontariuszem Salezjańskiego Wolontariatu
Misyjnego – Młodzi Światu, organizacji, która od ponad dwudziestu lat niesie pomoc najuboższym w Afryce,
Ameryce Południowej i Azji”.
Tu opowiedz swoją historię (m.in. dokąd jedziesz, co będziesz tam robić itp. – weź pod uwagę wskazówki
wymienione w poprzednim punkcie).
Pokaż możliwości pomocy. Po pierwsze poproś o modlitwę – jeśli ktoś nic nie wrzuci do puszki, a otoczy
cię codzienną modlitwą w czasie wyjazdu to da ci znacznie więcej. Po drugie zaproś do udziału w twojej
misji poprzez wsparcie finansowe. Jeśli poza niedzielą misyjną organizujesz również zbiórkę online –
powiedz, że można cię wesprzeć wrzucając dowolny datek do puszki lub przez zbiórkę internetową.
Na koniec świadectwa podziękuj księdzu proboszczowi za możliwość organizacji niedzieli misyjnej w parafii.

Pamiętaj, że perfekcyjne przygotowanie do świadectwa nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest punkt
pierwszy spośród wymienionych wyżej wskazówek tj. modlitwa do Ducha Świętego. Nawet jeśli nie bę‐
dziesz umiał mówić, On cię poprowadzi tak, że nawet najsłabszą przemową poruszysz serca ludzi. „Bóg
uczyni naszą miłość urodzajną, niezależnie od tego czy dostrzeżemy tę owocność, czy nie”xx.
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Wskazówki dla wolontariuszy
Wolontariusze, którzy towarzyszą ci w trakcie niedzieli misyjnej, pełnią wraz z tobą ważną funkcję. Zapoznaj się
wraz z nimi z przedstawionymi poniżej wskazówkami. Pomogą wam one dać najlepsze świadectwo wiary i życia
ludziom, do których jesteście posłani.
Uśmiechaj się.
To właśnie ludzie uśmiechnięci są dla nas najpiękniejszymi świadkami! Poza tym jak pisał ks. Bo‐
sko… „Smutny święty, to żaden święty”.

OFIARA
NA
MISJE

Trzymaj puszkę napisem do ludzi.
Niech ofiarodawcy od razu widzą, gdzie mogą wrzucić pieniądze.
Miej świadomość jaki jest cel zbiórki.
Abyś mógł przekazać tę informację osobom, które cię zapytają.

DZIĘKUJĘ!

Dziękuj za każdym razem (!)
Kiedy ktoś coś wrzuci do puszki, choćby to była najmniejsza kwota.
Bądź na czas.
Jeśli bierzesz udział w Mszy Świętej, pamiętaj aby wyjść przed kościół w czasie ogłoszeń para‐
fialnych.
Interesuj się ludźmi.
Poświęć każdemu tyle czasu, ile potrzebuje (ze współwolontariuszami możesz porozmawiać
w innym czasie). To jest świadectwo miłości.
Rozdawaj wizytówki i ulotki.
Szczególnie tym, którzy nie wrzucają nic do puszki, aby mieli możliwość zrobienia tego później.
Ubierz się odpowiednio.
Krótkie spodenki i spódniczki czy bluzki bez rękawów nie są odpowiednim strojem na niedzielę
misyjną. Załóż koszulkę SWM lub strój misyjny, aby wyróżniać się z tłumu.

Wady i zalety niedziel misyjnych
Jak każda inna forma fundraisingu, także niedziele misyjne mają swoje jasne i ciemne strony. Zarówno jednych
i drugich jest w tym przypadku stosunkowo niewiele, ale są bardzo znaczące.
Do korzyści płynących z organizacji niedziel misyjnych należą:
•

Ożywienie wspólnoty lokalnego Kościoła poprzez twoje świadectwo i zaangażowanie wspólnoty w misję,
którą podejmujesz.

•

Stosunkowo szybka zbiórka funduszy (w zależności od wielkości parafii i jej usytuowania kwota zebrana
w czasie niedzieli misyjnej może wynieść od około jednego tysiąca złotych w bardzo małych parafiach do
nawet kilkudziesięciu tysięcy w bardzo dużych parafiach jak np. Parafia Dominikańska w Krakowie).
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•

Znacznie mniejsza ilość czasu potrzebna na organizację i przeprowadzenie niedzieli misyjnej w porówna‐
niu do kampanii crowdfundingowe czy wniosków o dotację.

Trudności w organizacji niedziel misyjnych:
•

Niechętny proboszcz. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i księża także (mimo że powszechnej opinii społecz‐
nej może wydawać się inaczej ☺). Niektórzy księża proboszczowie mogą być zwyczajnie niechętni jakimkol‐
wiek zbiórkom albo świadectwu ludzi świeckich głoszonym w kościele. Trzeba wziąć pod uwagę, że może
to mieć miejsce i wtedy podjąć organizację niedzieli misyjnej w innej parafii.

•

Konieczność publicznego przemawiania. Podobnie jak dla niektórych problemem może być bezpośrednie
zwracanie się o pomoc, tak dla innych przeszkodę trudną do przeskoczenia może stanowić publiczne prze‐
mawianie. Mimo wszystko warto podjąć to wyzwanie. Umiejętność publicznego przemawiania może być
przydatna w twojej przyszłej pracy lub innych sytuacjach życiowych, a nawet jeśli będzie to ten jedyny raz
w życiu – warto się przełamać.

•

Według aktualnych zasad SWM (marzec 2020), wolontariusz w trakcie niedzieli misyjnej może zbierać
środki wyłącznie na realizację działań na misjach (nie na lot, szczepienia, wizy itp.), dlatego ten rodzaj
zbiórki musisz uzupełnić o inne działania fundraisingowe.

i Definicja za: www.wikipedia.pl
ii Izabela Cieplińska, Czy naprawdę lubisz pomagać?, 2019, www.psychologiaprzykawie.pl
iii Szczepan Kasiński, [wstęp do] Duchowość fundraisingu, Sobolów, Wydawnictwo Armiger, 2019
iv Henri J. M. Nouwen, Odnaleźć drogę do domu
v Henri J. M. Nouwen, Reaching Out
vi Henri J. M. Nouwen, Duchowość fundraisingu, Sobolów, Wydawnictwo Armiger, 2019
vii Trzy świątynie, Miesięcznik Nasza Arka, 2002, www.nasza-arka.pl
viii www.pro.similarweb.com
ix Katarzyna Bierzanowska, wywiad z cyklu „Jak zbierać skutecznie”, 2015, zrzutka.pl
x Pani Roksana, organizator zrzutki "Dla drużyny A", wywiad z cyklu "Jak zbierać skutecznie", 2015, zrzutka.pl
xi www.zrzutka.pl
xii Bartłomiej Kawalec, Kim jest Influencer? Po zasięgach i charyzmie ich poznacie, www.whitepress.pl
xiii 2017 Global Trends in Giving Report, givingreport.ngo
xiv Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, 2003, www.biblia.deon.pl
xv www.portalmedialny.pl
xvi Social Media Users in Poland March 2020, www.napoleoncat.com
xvii Kręgielewski A., Turek M., Przewodnika po Social Media w Polsce 2019/2020, www.iab.org.pl
xviii Michał Serwiński, Fundraising w internecie, 2018, ngo.pl [webinarium]
ixx Marcin Połowianiuk, Zbiórki urodzinowe na Facebooku to strzał w dziesiątkę, 2018, www.spidersweb.pl
xx Henri J. M. Nouwen, Chleb na drogę, Dziennik mądrości i wiary
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