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l Na tle in nych kra jów eu ro pe j skich, w tym ta k ¿e no wych
cz³on ków Unii Eu ro pe j skiej, Pol ska ma sto sun ko wo ni skie
wska Ÿ ni ki udzia³u spo³ecz ne go w ¿y ciu pu b li cz nym. Do ty czy
to za rów no ko rzy sta nia z pod sta wo wych in stru men tów
 demokracji (na przyk³ad udzia³ w wy bo rach), jak i akty w no œ -
ci w or ga ni za cjach oby wa te l skich oraz an ga ¿o wa nia siê
w dzia³ania w³as nej spo³ecz no œci czy na rzecz – sze rzej po jê -
te go – do bra wspó l ne go.

l Klu czo wa dla zmia ny po staw jest edu ka cja oby wa te l ska
– obe j muj¹ca wiê ksze gru py spo³ecz ne nie za le ¿ nie od wie ku
i rea li zo wa na przy ró ¿ nych oka zjach, a wiêc ta k ¿e nie for -
mal nie (w spo sób niezin stytu cjonali zowa ny).

l Rolê nie for ma l nych „uni wer sy te tów oby wa te l skich” mog¹
z po wo dze niem od gry waæ or ga ni za cje pa ra so lo we (fe de ra -
cje), or ga ni za cje stra ¿ ni cze, nie za le ¿ ne oœro d ki ana li ty cz ne,
a ta k ¿e me cha nizm alo ka cji 1% po da t ku na le ¿ ne go na rzecz
or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go.

l Or ga ni za cje te mog³yby wzmo c niæ swoj¹ rolê edu ka cyjn¹,
zwiê kszaj¹c za siêg od dzia³ywa nia i do cie raj¹c z prze ka zem
do sze r szych krê gów spo³ecze ñ stwa, w tym do grup dot¹d
bie r nych. Wspie ra nie nie for ma l nych „uni wer sy te tów oby -
wa te l skich” na le ¿y uw z glêd niæ w prio ry te tach pro gra mów
fi nan suj¹cych dzia³ania trze cie go se kto ra i w re a li za cji Stra -
te gii Roz wo ju Ka pi ta³u Spo³ecz ne go. Po¿¹dana jest rów nie¿
ana li za fun kcjo no wa nia i re fo r ma me cha ni z mu jed ne go pro -
cen tu, ¿eby by³ on sku te cz niej wyko rzy sty wa ny do propa go -
wa nia dzia³añ na rzecz do bra wspó l ne go. Na le ¿y ponad to
d¹¿yæ do powo³ania in sty tu cji, któ ra ko or dy no wa³aby wszyst -
kie wy mia ry edu ka cji oby wa te l skiej.
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Wstêp

N
a tle in nych kra jów eu ro pe j skich, w tym ta k ¿e no wych cz³on ków Unii
Eu ro pe j skiej, Pol ska ma sto sun ko wo ni skie wska Ÿ ni ki udzia³u spo³ecz -
ne go w ¿y ciu pu b li cz nym. Do ty czy to za rów no ko rzy sta nia z in stru men -

tów de mo kra cji (na przyk³ad udzia³ w wy bo rach), jak i akty w no œci w or ga ni za -
cjach oby wa te l skich oraz an ga ¿o wa nia siê w dzia³ania w³as nej spo³ecz no œci czy na 
rzecz – sze rzej po jê te go – do bra wspó l ne go1.

Klu czo wa dla zmia ny po staw jest edu ka cja oby wa te l ska kie ro wa na do sze ro kie -
go od bio r cy. Isto t ne s¹ przy tym nie ty l ko dzia³ania wpi sa ne w sy stem oœwia ty, ale
ta k ¿e inne mo ¿ li wo œci kszta³to wa nia po staw oby wa te l skich – obe j muj¹ce swo im
od dzia³ywa niem wiê ksze gru py spo³ecze ñ stwa nie za le ¿ nie od wie ku i pro wa dzo ne 
przy ró ¿ nych oka zjach. Mo ¿ na je od na leŸæ w dzia³aniach pod mio tów i in sty tu cji
– urzê dów, sto wa rzy szeñ, oœro d ków ana li ty cz nych, bi b lio tek – któ re nie s¹ skon -
cen tro wa ne na kszta³ce niu, mog¹ jed nak wp³ywaæ na po sta wy i œwia do moœæ oby -
wa te li oraz zwiê kszaæ ich ko m pe ten cje spo³ecz ne, re a li zuj¹c nie for ma l nie zadania
edukacji obywatelskiej.

Ofi cja l ny, fo r ma l ny i nie for ma l ny wy miar 
edu ka cji oby wa te l skiej

P
rzez edu ka cjê oby wa telsk¹ ro zu mie my tu taj ka¿d¹ dzia³al noœæ, któ ra
 rozwija umie jê t noœæ ucze st ni c twa w ¿y ciu pu b li cz nym i kszta³tuje akty w -
ne po sta wy w tym za kre sie: zwiê ksza zdo l noœæ udzia³u za rów no w de ba -

tach do tycz¹cych ró ¿ nych sfer ¿y cia, jak i w pro ce sach po dej mo wa nia de cy zji
 dotycz¹cych kwe stii pu b li cz nych, kszta³ci umie jê t noœæ roz li cza nia w³adz z pod jê -
tych zo bo wi¹zañ i ko rzy sta nia z w³as nych praw (oby wa te l skich, kon su men c kich)
oraz – co rów nie wa ¿ ne – wspie ra an ga ¿o wa nie siê w od do l ne dzia³ania na rzecz
do bra wspó l ne go.

Ze wzglê du na sto pieñ zinsty tucjo nalizo wa nia wy ró ¿ nia siê trzy wy mia ry edu -
ka cji oby wa te l skiej:

n ofi cja l ny – rea li zo wa ny w ra mach sy ste mu oœwia ty i kie ro wa ny do osób
m³odych,

n nie ofi cjalny – obe j muj¹cy ce lo we zor gani zo wa ne dzia³ania poza sy ste mem
oœwia ty (na przyk³ad rea li zo wa ne przez or ga ni za cje po zarz¹dowe), kie ro wa ne
do ró ¿ nych grup wie ko wych,
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gdy dla Pol ski – za le d wie 47,31% (dane IDEA na pod sta wie: M. Cze œ nik, Par ty cy pa cja wy bo r cza Po la ków, In sty tut Spraw
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6% re spon den tów z Pol ski, przy œred niej dla 27 kra jów eu ro pe j skich, w tym  nie bêd¹cych cz³on ka mi Unii Eu ro pe j skiej,

 wynosz¹cej 10% (na pod sta wie da nych Euro pe j skie go Son da ¿u Spo³ecz ne go za 2008 rok).



n nie for ma l ny – obe j muj¹cy dzia³ania o cha ra kte rze in ten cjo nal nym, ale pro wa -
dzo ne poza ofi cja l nym sy ste mem oœwia ty i dzia³al no œci¹ sta tu tow¹ re a li -
zuj¹cych je pod mio tów2.

Wa r to przy tym zwró ciæ uwa gê, ¿e obie ktem – zw³asz cza nie for ma l nej – edu ka -
cji mog¹ byæ ta k ¿e oby wa te le naja ktyw nie j si w ¿y ciu pu b li cz nym, czy li po li ty cy
i de cy den ci. Rol¹ edu ka cji oby wa te l skiej nie jest wów czas spo³ecz na akty wi za cja
ta kich osób, ale prze de wszy stkim bu do wa nie ta kiej re la cji miê dzy jed nostk¹
a  pañstwem, któ ra by³aby ko rzy st na dla obu stron.

Kan dy da ci do roli nie for ma l nych
„uni wer sy te tów oby wa te l skich”

N
a tu ral ny mi nie for mal ny mi „uni wer syte ta mi oby wate l ski mi” s¹ or ga ni -
za cje po zarz¹dowe, któ re – ze wzglê du na cele i fo r mê dzia³ania – s¹ dla
swo ich cz³on ków Ÿród³em pra kty cz nej wie dzy o tym, jak wdra ¿aæ za sa -

dy de mo kra cji, jak re a li zo waæ idea³y wspól no to we i w jaki spo sób bu do waæ re la cje 
z w³ad za mi. Do ob jê cia od dzia³ywa niem sze r szych grup spo³ecze ñ stwa szcze gó l -
nie s¹ pre de sty nowa ne:
n or ga ni za cje pa ra so lo we (fe de ra cje) i sie ci or ga ni za cji,

n or ga ni za cje stra ¿ ni cze (wa t ch dogs),

n oœro d ki ana li ty cz ne ucze st nicz¹ce w kszta³to wa niu po li tyk pu b li cz nych (think tan ki).

God ny uwa gi jest rów nie¿ wp³yw na po sta wy oby wa te l skie me cha ni z mu
 alokacji 1% po da t ku na le ¿ ne go od osób fi zy cz nych na rzecz or ga ni za cji po ¿y t -
ku pub li cz ne go.

Z ana liz doty ch cza sowe go fun kcjo no wa nia wy mie nio nych or ga ni za cji i in sty tu -
cji oraz po œwiê co ne go im cy klu dys ku sji z udzia³em zain tere so wa nych pod mio tów 
wy ni ka, ¿e dys po nuj¹ one du ¿ym po ten cja³em w sfe rze nie for ma l nej edu ka cji oby -
wa te l skiej, któ ry mo ¿ na wy ko rzy staæ i roz wi jaæ na ró ¿ ne sposoby.

Po pra wa ja ko œci i zwiê ksze nie ska li udzia³u
cz³on ków fe de ra cji we wspó l nej de ba cie 
i ich zdo l no œci do bu do wy za ple cza spo³ecz ne go

O
r ga ni za cje pa ra so lo we s¹ zrze sze nia mi (fe de ra cja mi) or ga ni za cji po za -
rz¹do wych i z de fi ni cji dzia³aj¹ w imie niu swo ich cz³on ków, w pra kty ce
jed nak pro wadz¹ szersz¹ akty w noœæ na rzecz trze cie go se kto ra  lub je go

zna cz nej czê œci. Na roz wi ja nie ko m pe ten cji or ga ni za cji cz³on ko wskich i o by wa te li 
w nich zrze szo nych wp³ywa ja koœæ i ska la ucze st ni c twa we wspó l nej de ba cie,
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a  edukacyjne od dzia³ywa nie na zewn¹trz jest po chodn¹ ich od bio ru w spo³ecze ñ -
stwie. Aby wiêc le piej wy ko rzy staæ swój po ten cja³ edu ka cy j ny, fe de ra cje po win ny
roz wi jaæ we wnêtrzn¹ par ty cy pa cjê i umie jê t no œci swo ich cz³on ków do bu do wa nia
sze r sze go za ple cza spo³ecz ne go. Isto t ny wa lor w nie for ma l nym kszta³ce niu oby -
wa te l skim mo¿e mieæ na przyk³ad pra ca zrze sze nia nad de kla racj¹ ide ow¹ okre œ -
laj¹c¹ jej to ¿ sa moœæ – za rów no jako æwi cze nie we wnê trz ne, jak i ko mu ni kat kie ro -
wa ny do spo³ecze ñ stwa.

Pro je ktuj¹c wspa r cie se kto ra po zarz¹do we go, na przyk³ad w no wej edy cji Pro -
gra mu Ope racy j ne go Ka pi ta³ Lu dz ki, na le ¿a³oby wiêc sku piæ uwa gê na roz wi ja niu
mi sji i za ko rze nie nia spo³ecz ne go tych or ga ni za cji i od po wie d nio sfo r mu³owaæ
cele i prio ry te ty fi nan so wa nia tego programu.

Ele men ta mi oto cze nia insty tucjo nal ne go, któ re sprzy ja³yby akty w nej i efe kty w -
nej de ba cie oby wa te l skiej w or ga ni za cjach pa ra so lo wych, by³yby stra te gi cz ne
ramy wspó³pra cy miê dzyse kto ro wej przy jê te na ki l ka lat, z usta lon¹ list¹ pro ble -
mów i har mo no gra mem dzia³añ, a ta k ¿e stan dar dy pro wa dze nia dia lo gu sza nuj¹ce
cha ra kter fun kcjo no wa nia fe de ra cji, któ re swo je sta no wi ska wy pra co wuj¹ w wie lo -
etapowym pro ce sie we wnê trz nych uz god nieñ. Ini cja ty wa na rzecz wpro wa dze nia
ta kich roz wi¹zañ po win na byæ pod jê ta przez Radê Dzia³al no œci Po ¿y t ku Pub li cz -
ne go, któ rej po zy cjê na le ¿a³oby wzmo c niæ przez jej usy tu o wa nie przy Pre ze sie
Rady Mi ni strów.

Wspie ra nie sze r szej mo bi li za cji spo³ecz nej 
w ob sza rze dzia³añ stra ¿ ni czych

D
o men¹ or ga ni za cji stra ¿ ni czych jest obse r wo wa nie spo so bu fun kcjo -
no wa nia pra wa i in sty tu cji pu b li cz nych, a ce lem – d¹¿e nie do spo³ecz nie
po¿¹da nej zmia ny w wy bra nej dzie dzi nie, któr¹ pod mio ty te siê za j muj¹. 

Nie for ma l ne od dzia³ywa nie edu ka cy j ne or ga ni za cji stra ¿ ni czych do ty czy: cz³on -
ków i dzia³aczy, któ rzy zdo by waj¹ nowe umie jê t no œci oby wa te l skie, an ga ¿uj¹c siê
w pra ce or ga ni za cji, de cy den tów (szcze gó l nie je œli or ga ni za cja d¹¿y do zmian
w pra wie), oby wa te li do strze gaj¹cych po trze bê dzia³ania (któ rzy szu kaj¹ wspa r cia
w ta kich or ga ni za cjach) oraz ogó³u spo³ecze ñ stwa (je œli do prze pro wa dze nia zmia -
ny jest ko nie cz ne sze ro kie po pa r cie spo³ecz ne).

Or ga ni za cje stra ¿ ni cze po win ny roz wi jaæ – do ty ch czas s³abo re a li zo wan¹ – funk -
cjê nie for ma l nych edu ka to rów sze r szych grup spo³ecz nych. Mog¹ to czy niæ, pro wa -
dz¹c ka m pa nie info rma cy j ne skie ro wa ne do dzien ni ka rzy i opi nii pu b li cz nej,
tworz¹c i upo wsze ch niaj¹c u¿y te cz ne na rzê dzia i pra kty ki w In ter ne cie, a ta k ¿e
 realizuj¹c edu ka cjê przez to wa rzy sze nie w dzia³aniu, dziê ki któ rej pra kty cz ne
umie jê t no œci zy skaj¹ nowe oso by i œro do wi ska, któ re na stê p nie bêd¹ po tra fi³y
podj¹æ akty w noœæ sa mo dzie l nie na swo im te re nie. Wspie ra nie tego ro dza ju dzia³añ 
po win no byæ uwz glê d nio ne w prio ry te tach Fun du szu Ini cja tyw Oby wa te l skich.
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Zwiê ksza nie spo³ecz ne go za siê gu mery to ry cz nej
de ba ty pu b li cz nej

O
r ga ni za cje typu think tank pro wadz¹ ba da nia i ana li zy do tycz¹ce po li ty -
ki pu b li cz nej, fo r mu³uj¹ re ko men da cje i pro po zy cje roz wi¹zañ, któ rych
od bio r ca mi s¹ de cy den ci, a naj czê œciej wyko rzy sty wa nym przez nie

spo so bem od dzia³ywa nia jest mery to ry cz na de ba ta pu b li cz na. Fun kcjê oœro d ków
nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej pe³ni¹, bu duj¹c stan dar dy pub li cz ne go de ba -
to wa nia, ob ja œ niaj¹c i upo wsze ch niaj¹c wy ni ki ba dañ i ana liz, do sta r czaj¹c oby -
wa te lom na rzê dzi i kana³ów wp³ywu (na przyk³ad dziê ki za bie ga niu o do stêp do
 takich roz wi¹zañ, jak wys³ucha nie pu b li cz ne, in sty tu cja pe ty cji, dwu d nio we g³oso -
wa nie). Nie któ re think tan ki sta raj¹ siê ponad to bez po œred nio w³¹czaæ po ten cja l -
nych od bio r ców w wy pra co wa nie roz wi¹zañ, a ta k ¿e re a li zo waæ z udzia³em lo ka l -
nych spo³ecz no œci dzia³ania wdro ¿e nio we w te re nie.

Wa run kiem sku te cz ne go ani mo wa nia de ba ty pu b li cz nej jest zdo l noœæ do cie ra -
nia do sze r szej opi nii spo³ecz nej. Si³ê swo je go edu kacy j ne go od dzia³ywa nia think
tan ki mog¹ zwiê kszyæ, za bie gaj¹c o obe cnoœæ w œro d kach ma so we go prze ka zu lub
sa mo dzie l nie opra co wuj¹c ma te ria³y dla me diów, a na wet pro wadz¹c w³asne nie -
kome rcy j ne se r wi sy, któ re ofe ruj¹ in fo r ma cje i analizy.

Do da t ko wo, ¿eby de ba ta sta³a siê in klu zy w na i zo sta³y do niej w³¹czo ne œro do -
wi ska bie r ne, w któ rych ob se r wu je siê de fi cyt ko m pe ten cji oby wa te l skich, think
tan ki po win ny roz wi jaæ dzia³al noœæ akty wi zuj¹c¹ o cha ra kte rze d³ugo fa lo wym.
Po win na byæ ona wspie ra na fi nan so wo w ra mach osi¹gniê cia ce lów rz¹do wej Stra -
te gii Roz wo ju Ka pi ta³u Spo³ecz ne go.

Bu do wa nie œwia do mo œci, czym jest po ¿y tek pu b li cz ny
i re fo r ma me cha ni z mu jed ne go procentu

M
e cha nizm jed ne go pro cen tu jest z za³o¿e nia in stru men tem wspie -
raj¹cym dzia³al noœæ po ¿y t ku pub li cz ne go. Jego wy miar edu ka cy j ny
w za kre sie kszta³to wa nia po staw oby wa te l skich mo ¿ na upa try waæ

w tym, ¿e umo ¿ li wi³ on oby wa te lom œwia do me de cy do wa nie o prze zna cze niu
 œrodków pu b li cz nych (czê œci na le ¿ ne go po da t ku) na dzia³ania na rzecz do bra
wspó l ne go. Mo ¿ na by³o za tem ocze ki waæ, ¿e in stru ment ten sk³ania po da t ni ków
do  refleksji nad istot¹ dzia³añ spo³ecz nie u¿y te cz nych i sen sem ich wspie ra nia,
a  tak¿e przy czy nia siê do upo wsze ch nie nia wie dzy na te mat or ga ni za cji, któ re
 takie dzia³ania pro wadz¹, i bu do wa nia re la cji miê dzy nimi a wspie raj¹cymi ich
 podatnikami.

Tym cza sem zna cz na czêœæ œro d ków z alo ka cji jedno pro cen to wej jest wyko rzy -
sty wa na do wspie ra nia indy widu a l nych po trzeb, nie zaœ prze zna cza na na cele
o cha ra kte rze do bra wspó l ne go, a sam me cha nizm jest po wszech nie my lo ny
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z  instytucj¹ da ro wi z ny. Z³o¿y³y siê na to miê dzy in ny mi dwie przy czy ny – brak
sze ro kie go prze ka zu wy ja œ niaj¹cego za³o¿e nia tego in stru men tu i do pu sz cze nie
wska zy wa nia w ze z na niach po da t ko wych celu szcze gó³owe go, zw³asz cza kon kret -
nych be ne fi cjen tów bêd¹cych oso ba mi fi zy cz ny mi. Ponad to dys try bu cja œro d ków
jest si l nie skon cen tro wa na wœród nie wie l kiej gru py or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne -
go, naj bar dziej wi do cz nych w obie gu me dia l nym, i cha ra kte ryzu je siê s³abym roz -
pro sze niem geo gra fi cz nym, co oz na cza, ¿e me cha nizm ten jest w nie wie l kim sto p -
niu wyko rzy sty wa ny do bu do wa nia wiê zi miê dzy po dat ni ka mi a orga ni za cja mi
w wy mia rze lo ka l nym. Sprzy ja temu wy eli mino wa nie jako be ne fi cjen tów me cha -
ni z mu jed ne go pro cen tu mnie j szych or ga ni za cji, dla któ rych spe³nie nie wa run ków
nie zbêd nych do uzy ska nia sta tu su or ga ni za cji po ¿y t ku pub li cz ne go jest bar dzo
trudne.

Po nie wa¿ rzecz do ty czy œro d ków bêd¹cych czê œci¹ bu d¿e tu pa ñ stwa, to jego
agen dy, we wspó³pra cy z trze cim se kto rem, po win ny podj¹æ dzia³ania s³u¿¹ce
 zreformowaniu me cha ni z mu jed ne go pro cen tu.

Usta wo da w ca po wi nien od dzie liæ wspie ra nie dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go
z alo ka cji jedno pro cen to wej od sfe ry do bro czyn no œci, któ ra po win na byæ roz wi ja -
na rów no le gle przez ju¿ ist niej¹cy in stru ment da ro wizn ce lo wych – tak zwa nych
da ro wizn z po le ce niem, powi¹zany z ul ga mi po dat ko wy mi. Nie zbêd na jest w tym
celu zmia na prze pi sów usta wy o po da t ku do cho do wym od osób fi zy cz nych,
z  której na le ¿y usun¹æ mo ¿ li woœæ wska zy wa nia w ze z na niu po da t ko wym celu
szcze gó³owe go, co spra wi, ¿e œro d ki z me cha ni z mu jed ne go pro cen tu nie bêd¹
prze ka zy wa ne na fi nan so wa nie potrzeb konkretnych osób.

Po trze b na jest ta k ¿e sze r sza ak cja spo³ecz na o cha ra kte rze „edu ka cji od pod -
staw”, wy ja œ niaj¹ca pod sta wo we po jê cia, ta kie jak „po ¿y tek pu b li cz ny”. Jej isto t -
nym ele men tem po win na byæ ka m pa nia info rma cy j na skie ro wa na do dzien ni ka -
rzy. Ini cja to rem dzia³añ w tym za kre sie po wi nien byæ – ze wzglê du na swo je
ko m pe ten cje – De pa r ta ment Po ¿y t ku Pub li cz ne go Mi ni ste r stwa Pra cy i Po li ty ki
Spo³ecz nej we wspó³pra cy z pod mio ta mi trze cie go se kto ra, w tym organizacjami
parasolowymi.

Do da t ko wo – bior¹c pod uwa gê z³o¿o noœæ za gad nieñ zwi¹za nych z fun kcjo no -
wa niem me cha ni z mu jed ne go pro cen tu – Mi ni ste r stwo Pra cy i Po li ty ki Spo³ecz -
nej, w ra mach usta wo we go obo wi¹zku mo ni to rin gu usta wy o dzia³al no œci po ¿y t ku
pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie, po win no zle ciæ prze pro wa dze nie ba dañ, któ re
 pozwoli³yby le piej roz po znaæ pro ble my do tycz¹ce sto so wa nia tego in stru men tu
i prze ana li zo waæ ró ¿ ne sce na riu sze zmian, w tym miê dzy in ny mi re zy g na cjê
z  powi¹za nia pra wa do ko rzy sta nia z jego œro d ków ze sta tu sem or ga ni za cji po ¿y t -
ku pub li cz ne go.
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Powo³anie in sty tu cji ko or dy nuj¹cej dzia³ania 
z za kre su edu ka cji oby wa te l skiej

N
i nie j sza ana li za po ka zu je, ¿e or ga ni za cje i in sty tu cje nie for ma l nie
kszta³tuj¹ce po sta wy spo³ecz ne sta no wi¹ cen ny za sób w ob sza rze edu -
ka cji oby wa te l skiej, a ich od dzia³ywa nie mo ¿ na by zwiê kszyæ, roz wi -

jaj¹c i wspie raj¹c okre œlo ne typy dzia³añ. Uja w nio na ró ¿ no rod noœæ za so bów mo ¿ -
li wych do wy ko rzy sta nia w edu ka cji oby wa te l skiej una o cz nia jed no cze œ nie
po trze bê wpro wa dze nia roz wi¹zañ sy ste mo wych, któ re po zwo li³yby te za so by
 efektywnie spo ¿y t ko waæ i roz wi jaæ. Przy da t ne za tem by³oby utwo rze nie w Pol sce
in sty tu cji ko or dy nuj¹cej, ca³oœcio wo za j muj¹cej siê edu kacj¹ oby wa telsk¹ (a wiêc
nie ty l ko jej ofi cja l nym wy mia rem) i sku piaj¹cej ró ¿ ne pod mio ty, w tym pro -
wadz¹ce w tej sfe rze dzia³ania nie for ma l ne. Pie r wszym kro kiem w tym kie run ku
mog³oby byæ powo³anie przy Mi ni strze Edu ka cji Na ro do wej miê dzyse kto ro wej
sie ci in sty tu cji, któ rej za da niem by³oby roz po zna nie po trzeb i za so bów w edu ka cji
oby wa te l skiej z uw z glêd nie niem sfe ry nie for ma l nej, wy mia na in fo r ma cji i wy pra -
co wa nie pro po zy cji da l szych dzia³añ.
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Ma³go rza ta Ko zia rek – so cjo log, od 2007 roku ko or dy na tor pro je któw do tycz¹cych wspó³pra cy miê dzyse kto ro -
wej i edu ka cji oby wa te l skiej w Pro gra mie Spo³ecze ñ stwa Oby wate l skie go w In sty tu cie Spraw Pu b li cz nych.
 Poprzednio zwi¹zana z Re gio nal En vi ron men tal Cen ter for Cen tral and Ea stern Eu ro pe, gdzie wspó³re a li zo wa³a
pro je kty wspie raj¹ce udzia³ spo³ecz ny w po dej mo wa niu de cy zji pu b li cz nych do tycz¹cych ochro ny œro do wi ska.

Ana li zy i Opi nie
nr 122, czerwiec 2011

„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py. W ten spo sób
In sty tut Spraw Pu bli cz nych chce akty w nie w³¹czyæ siê w de ba tê pu b liczn¹ – po ka zy waæ isto t ne pro ble my, czê sto nie obe c ne

w pol skiej i ogól noeu rope j skiej de ba cie, oraz pro po no waæ kon kre t ne roz wi¹za nia. Te ma ty ka po ru sza na w „Ana li zach
i Opi niach” obe j mu je za gad nie nia zwi¹zane mê dzy innymi z in te gracj¹ eu ro pejsk¹, po li tyk¹ spo ³eczn¹, edu kacj¹,

ad mi ni stracj¹ pu b liczn¹, po li tyk¹ mi gra cyjn¹ i po li tyk¹ wschod ni¹.

Ni nie j sze opra co wa nie po wsta³o w ra mach pro je ktu „Oby wa tel w spo³ecze ñ stwie opa r tym na wie dzy. Wy zwa nia przed
nie fo r maln¹ edu kacj¹ oby wa telsk¹”, rea lizo wa ne go przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych we wspó³pra cy i dziê ki wspa r ciu

Fun da cji Kon ra da Adenauera.

W ana li zie wy ko rzy sta no naj wa¿ nie j sze ob se r wa cje i re ko men da cje ze bra ne w tra kcie czte rech dys ku sji przy okr¹g³ym sto le, 
po œwiê co nych roli w nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej or ga ni za cji pa ra so lo wych, or ga ni za cji stra ¿ ni czych, think tan ków
oraz me cha ni z mu jedno pro cen to wej alo ka cji po da t ko wej, a ta k ¿e za wa r te w czte rech eks per ty zach: A. Ma z gal, Oby wa te le
oby wa te lom – edu ka cja oby wa te l ska i or ga ni zacje pa ra so lo we, A. Ku li ber da, Czy dzia³al noœæ stra ¿ ni cza jest nie for ma l nym

fo rum kszta³ce nia oby wate l skie go?, P. Zbie ra nek, Oby wa tel kszta³tuje siê w de ba cie – o think tan kach jako oœro d kach
nie for ma l nej edu ka cji oby wa te l skiej, M. Pê ka cka, Czy me cha nizm jed ne go pro cen tu na uczy³ nas wspie raæ dzia³ania po ¿y t ku
pub li cz ne go? Me cha nizm alo ka cji jed ne go pro cen tu po da t ku do cho do we go od osób fi zy cz nych jako na rzê dzie nie for ma l nej
edu ka cji oby wa te l skiej. Szcze gó³owe pod su mo wa nia po szcze gó l nych spo t kañ i te ksty eks per tyz opub li ko wa no w ra po r tach:
Or ga ni za cje pa ra so lo we jako oœro d ki edu ka cji oby wa te l skiej, Or ga ni za cje stra ¿ ni cze jako oœro d ki edu ka cji oby wa te l skiej,

Or ga ni za cje typu think tank jako oœro d ki edu ka cji oby wa te l skiej oraz Me cha nizm jed ne go pro cen tu jako in stru ment edu ka cji
oby wa telskiej, do stê p nych na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych (www.isp.org.pl).

Pa r t ne rzy mery to ry cz ni po szcze gó l nych spo t kañ: Ogól no po l skie Fo rum Or ga ni za cji Po zarz¹do wych, Sto wa rzy sze nie
Li de rów Lo ka l nych Grup Oby wa te l skich, Cen trum Sto sun ków Miê dzyna ro do wych, Forum Darczyñców w Polsce.

Co py right by Fun da cja In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2011.

Przedruk materia³ów Instytutu Spraw Publicznych w ca³oœci lub czêœci jest mo¿liwy wy³¹cznie za zgod¹ Instytutu.
Cytowanie oraz wykorzystanie danych empirycznych jest dozwolone z podaniem Ÿród³a.
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