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Wykład wygłoszony podczas 

spotkania warsztatowo-integracyjnego

dla organizacji pozarządowych powiatu dzierżoniowskiego 

pn. „Igrce u Podnóża Gór Sowich”, 

które odbyło się w dniu 9.06.2017 r. w Bielawie

Szanowni Państwo!!!

Szacowni włodarze tej przepięknej ziemi dzierżoniowskiej!!

Przezacny Panie Starosto, prześwietni Wójtowie i Burmistrzowie gmin ziemi dzierżoniowskiej oraz

najznakomitsi przedstawiciele organizacji zwanych pozarządowymi!!

Chcę  mój  krótki  wykład  poświęcić  współpracy  i  jej  roli  w  budowaniu  kapitału  społecznego

i zaufania tak ważnych dla wszystkich mieszkańców pięknej i gospodarnej ziemi dzierżoniowskiej. 

Współpraca jest wtedy, gdy robimy coś razem, a każdy z nas daje to co potrzeba – jeden pomysły,

inny  pracę własnych  rąk,  a  jeszcze  inni  dają  trochę grosza  lub  innego dobra.  Wtedy powstaje

wspólne dzieło, o którym możemy powiedzieć, że to my je zrobiliśmy,  MY wszyscy, którzy do niego

się przyczyniliśmy, że jest nasze. Będziemy o nie dbać, bo jest w nim cząstka nas. 

Czy można było je zrobić w pojedynkę, pewnie tak, ale wtedy bylibyśmy sami ze swoim

dziełem. Inni by je podziwiali, ale nie identyfikowali by się z nim. Nie dbali by o nie. Czy mielibyśmy

taką samą satysfakcję, jak w przypadku dzieła wspólnego????

Czy działając każdy osobno zrobimy tyle samo, co robiąc to razem. Wielce uczeni ludzie

mówią, że nie. Mówią, że współpraca to nie prosta suma pojedynczych wysiłków, to zdecydowanie

coś więcej. Pojawia się wartość dodana – poznajemy się, motywujemy się, dzielimy pracę według

umiejętności, możliwości, chęci. Ufamy sobie, polegamy na sobie, odpowiadamy za siebie. Uczeni

mężowie i białogłowy mówią: działając razem zrobimy więcej i lepiej i być może taniej.
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Służymy poczciwej sprawie a jako kto może – niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże, Jan

Kochanowski

W 2010 roku zgromadzeni szacowni przedstawiciele organizacji pozarządowych przyjęli Kartę zasad

działania Organizacji Pozarządowych

Uradzili, że działaniami organizacji pozarządowych powinny kierować nie tylko przepisy prawa, ale

też zasady etyczne takie jak:

Dobro wspólne – misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem jej działania;

Legalizm – działają w ramach demokratycznego prawa i upominają się o prawa dla wykluczonych,

chorych itd.;

Niezależność – działają według wewnętrznych zasad, są samorządne;

Jawność – przejrzystość finansowa to  podstawa zaufania ludzi do organizacji;

Odpowiedzialność  –  biorą  pod  uwagę  skutki  swojej  działalności,  efektywnie  wykorzystują

powierzone środki;

Rzetelność – analizują potrzeby swoich beneficjentów i nie podejmują się działań, których nie są

w stanie wykonać;

Rozliczalność – dbają o swój majątek i powierzone środki;

Partnerstwo – współpraca  i solidarność jest ważniejsza od konkurencji;

Podział władz – organizacja powinna mieć rozróżnione funkcje zarządcze od nadzorczych;

Unikanie konfliktu interesów – przejrzystość relacji w działaniach członków organizacji.

Uczeni mężowie i białogłowy mówią, że organizacjom trzeba pomagać w ich działaniach, kierując

się zasadą pomocniczości, suwerenności  stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i efektywności.

Tak  jak  czynili  to  prześwietni  przedstawiciele  włościan  i  mieszczan  powiatu  dzierżoniowskiego.

Wspierając  na  różne   sposoby  i  współorganizując  takie  działania  skierowane  do  różnych  grup

odbiorców – dzieci i młodzieży, osób starszych, do tych, którzy cenią sobie sport i tych, dla których

ważna jest kultura czy edukacja.
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Na koniec trzeba rzec parę słów o kapitale społecznym.

Wielce  uczeni  mędrcy  mówią,  że  kapitał  społeczny  to  kapitał,  którego   wartość  opiera  się  na

wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągnąć więcej

korzyści  z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

Kapitał  społeczny  to  zaufanie,  normy  i  powiązanie,  które  mogą  zwiększyć  sprawność

społeczeństwa umożliwiając skoordynowane działania, jest jak każdy inny rodzaj kapitału – jeśli go

zabraknie czegoś można nie osiągnąć.  Jest budowany w długim okresie czasu i  ma charakter

dobra publicznego, nie jest więc własnością poszczególnych obywateli.

Kapitał społeczny przejawia się w:

Kontaktach społecznych – sąsiedzkich, koleżeńskich, przyjacielskich;

Postawach obywatelskich;

Partycypacji obywatelskiej;

Zebraniach  publicznych;

Członkostwie w organizacjach społecznych, 

Uczestnictwie w  wyborach, wydarzeniach kultury, korzystaniu z mediów

oraz zaufaniu  do  innych i instytucji publicznych.

A czym jest zaufanie????

Jest tym co ciąży na wszystkich systemach społecznych i tym, co każde działanie społeczne musi

uwzględniać, jest to nieuchronność nieznanego.  

Zaufanie jest zakładem, że niepewne przyszłe działania innych ludzi  lub funkcjonowanie urządzeń

czy instytucji będą dla nas korzystne,

Dzisiaj więc na naszej wspólnej  zabawie rozmawiajmy ze sobą, bawmy się, zawierajmy znajomości,

budujmy wzajemne zaufanie.  Pamiętajmy,  że to długi  proces,  a takie wspólne spotkania jak to

dzisiejsze bardzo ten proces przyspieszają. 
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Myślę,  że  organizatorzy  będą  wdzięczni  za  wszelkie  uwagi,  pomysły,  które  pozwolą  w

przyszłym roku jeszcze radośniej i efektywniej przeżyć taki dzień jak ten.

Tak więc pamiętając,  że  współpraca oznacza dwie litery  MY -  bawmy się,  rozmawiajmy,

ucztujmy – a wszystko po to by budować wspólne dobro.

Przygotowała:

Dr Iwona Macek

Zakład Badań nad Samorządnością Terytorialną 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

9 czerwca 2017 r.
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