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Jak zacząć działać
w organizacjach społecznych
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materiały uzupełniające

Podstawowe definicje, których potrzebujesz, by
rozumieć, czym są organizacje społeczne
Przykładowe praktyczne historie o tym dlaczego warto
zakładać NGO, jakie daje korzyści i jak się rodzi
Zadanie do wykonania

W TYM EBOOKU ZNAJDZIESZ:

PEŁNA LEKCJA z video i podcastem
na akademiarealna.pl/e-learning
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Czym są organizacje
społeczne, organizacje
pozarządowe NGO?

Wy j aś n i j my . . .

I. II.

III.

I.
SEKTOR PUBLICZNY

to administracja publiczna 
i organy Państwa. 
 polecamy lekcje:

"Wszechogarniająca administracja" 
i "UE: pomysł na przyszłość"

SEKTOR PRYWATNY
to działalność firm 

nastawionych na zysk, 
stworzonych przez obywateli

SEKTOR SPOŁECZNY
to działalność organizacji 

stworzonych przez obywateli, 
które NIE SĄ nastawione na zysk

PAŃSTWO

Trzeci sektor = organizacje pozarządowe.

Za organizację pozarządową mogą być uznane mające
osobowość prawną stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, związki
zawodowe, jak i niemające osobowości prawnej stowarzyszenia zwykłe,
uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich.
 
Działają w interesie publicznym, a nie prywatnym, ich działalność
nie jest nastawiona na zysk i realizują cele społecznie użyteczne.

https://akademiarealna.pl/lekcja/administracja/
https://akademiarealna.pl/lekcja/ue-i-socjologia/


Mówiąc o organizacjach pozarządowych używa się
także następujących terminów:

organizacje non-profit
czyli (z angielskiego) nie są nastawione na zysk. Co
ciekawe, mogą one prowadzić działalność gospodarczą
(na przykład coś sprzedawać we własnym sklepie), ale
cały zysk musi być przeznaczany na cele określone w
statucie organizacji, czyli dokumencie, w którym jej twórcy
zapisali jak i po co będą razem działali.

organizacje wolutarystyczne 
czyli korzystające z działań ochotników, wolontariuszy.

organizacje użyteczności publicznej
mówimy tak, kiedy chcemy podkreślić ich prospołeczny
charakter, tj. działanie dla dobra publicznego. Ich
działalność jest najbardziej wyraźna w takich dziedzinach
jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja
(w tym edukacja ekologiczna)

NGO (z ang. Non-Governmental Organisation)
określenie to tłumaczone jest wprost na język polski jako
organizacja pozarządowa.
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Organizacja pozarządowa,
czyli...

S ł own i c z ek



Dwie najbardziej 
popularne formy 
organizacji społecznych to 
STOWARZYSZENIA i FUNDACJE.

Najprościej rzecz
ujmując można powiedzieć, że:

stowarzyszenie zakłada ten,
kto ma dobre serce i moc
przyjaciół, 
no i chęć realizowania celów
społecznie użytecznych (tu
czynnik ludzki ogrywa
najważniejszą rolę).

Natomiast fundację zakłada
ten kto ma wielkie serce i
pieniądze 
i chce realizować cele społecznie
użyteczne.
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Fundacja czy Stowarzyszenie
Cz y m s i ę  r ó ż n i ą?

Zastanawiasz się, po co w ogóle zakładać
tego typu organizacje? 
Oto praktyczny przykład! 

Wyobraź sobie, że jesteś czegoś fanem/fanką
(muzyki jazzowej, kultury Korei, ekonomii itd.) i
razem z przyjaciółmi chcecie zorganizować zlot
miłośników tego tematu, by ułatwić im wymianę
informacji, kontakt i rozwój własnej wiedzy. 

Jako grupa osób prywatnych trudno jest to
zrobić (np. jak określić, kto weźmie
odpowiedzialność za ten projekt?). 
Zakładając stowarzyszenie zyskujecie
osobowość prawną. Jako organizacja możecie
starać się o patronaty i sponsorów, podpisywać
umowy itd. 
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Jak rodzi się NGO?
P r z y k ł ad :  1 00- l ec i e  Kob i e t

www.100leciekobiet.pl

http://www.100leciekobiet.pl/


Jak myślisz, w przyszłości najwięcej satysfakcji dałoby Ci 
działanie:
         w administracji publicznej - jako urzędnik, polityk...
         w prywatnej firmie - jako właściciel albo pracownik
         w organizacji pozarządowej - jako pracownik NGO lub jej założyciel

Czy gdybyś mógł/mogła wesprzeć swoim działaniem jakiś cel ważny
społecznie, co by to było i dlaczego (zapisz w jednym zdaniu i zachowaj,
sprawdź za kilka lat, czy coś się zmieniło) ?
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Mój wkład w lepszy świat
Z adan i e



Jeśli chcesz poznać inne organizacje społeczne działające w Twoim
mieście warto zerknąć na stronę internetową Twojej gminy. 
Większość stron www ma zakładkę poświęconą NGO. 
Jest tam też spis organizacji pozarządowych.

PRZYKŁAD:
www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/bialystok_obywatelski/organizacje_
pozarzadowe/wykaz-organizacji-pozarzadowych.html

Warto zgłaszać się do organizacji, których działalność jest spójna z
Waszymi pasjami, zainteresowaniami czy wartościami.

Jeśli mówimy o organizacjach kobiecych to organizacje, które możemy polecić
to:
Fundacja Sukces Pisany Szminką – wspierająca przedsiębiorczość kobiecą
Podlaski Klub Kobiet Biznesu – również działa w zakresie przedsiębiorczości
Era Nowych Kobiet Białystok – live style, wspierania rozwoju kobiet.
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Podsumowanie
Admi n i s t r ac j a  pub l i c z na
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