Dlaczego Wielickie Centrum Edukacji Obywatelskiej?
III sektor w Polsce jest wciąż słaby i nie spełnia znaczącej roli w funkcjonowaniu
społeczeństwa obywatelskiego. Od kilku lat systematycznie spada liczba nowych NGO i malej
aktywność Polaków, a większość organizacji zarejestrowanych jest w dużych aglomeracjach.
Najgorsza sytuacja występuje wśród organizacji zlokalizowanych na terenach wiejskich (takich
jak p. wielicki), które chcą „coś zrobić” ale nie wiedzą jak.
Pamiętać należy, iż aktywność obywatelska determinowana jest przez aktywność III
sektora. Głównym problemem dla ngo w tym zakresie jest nieufność i niewiara mieszkańców, iż
coś można zmienić oraz nieumiejętność dotarcia do mieszkańców i przekonania ich do aktywnej
działalności. Mieszkańcy często nie posiadają wiedzy dot. aktywności obywatelskiej, nie mają
źródła informacji, brak jest spotkań, debat i wykładów prowadzonych przez specjalistów.
Z analizy dotychczasowej działalności Fundacji Mieć Szansę w zakresie rozwijania i
promocji społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim wynika, iż istnieje olbrzymie,
niezaspokojone do tej pory zapotrzebowanie na dostęp do rzetelnych, niezależnych i
bezpłatnych informacji konstytuujących społeczeństwo obywatelskie. Z danych zebranych przez
Fundacje, wynika, że ponad 50% mieszkańców powiatu wielickiego nie posiada praktycznie
żadnej wiedzy na temat praw obywatelskich, zaś 70% nie wie gdzie mogłaby się zwrócić w celu
uzyskania rzetelnych odpowiedzi na nurtujących ich pytania.
W Powiecie Wielickim nie istnieje żaden podmiot lub instytucja w sposób kompleksowy,
niezależny od lokalnych władz i bezpłatnie udzielała informacji, porad i konsultacji w zakresie
szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Dlatego w celu rozwiązania wyżej opisanego problemu, Fundacja Mieć Szansę postanowiła
powołać Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podmiot, który w sposób planowy,
systematyczny i celowy, dostarczać będzie niezbędną wiedzę oraz narzędzia służące
powstawaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim.
Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie przez mieszkańców powiatu wielickiego
wiedzy dotyczącej roli społeczeństwa we współczesnym świecie. Dostarczona im wiedza
pozwoli zrozumieć zachodzące procesy i odnaleźć się w istniejących realiach. Jednocześnie
przedstawione działania spowodują wzrost świadomości u tych mieszkańców, dla których
dotychczas koncepcja społeczeństwa obywatelskie była jedynie niezrozumiałym konceptem.
Bezpośrednim skutkiem prowadzonych działań w ramach Centrum będzie wzrost szans na
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„Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, kim pragniemy.”

zwiększanie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
powiecie wielickim.
Brak podjęcia zdecydowanych i systematycznych działań, spowoduje, iż niekorzystny
stan będzie się pogarszał, a aktywność społeczna będzie wciąż maleć. Istniejące ngo, nie będą
więc podejmować kolejnych działań, zaś mieszkańcy nie będą po prostu widzieć, że wspólnie
można coś zrobić.
Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, poprzez aktywizację lokalnych ngo,
pozwoli dotrzeć do mieszkańców i przekonać ich o możliwości działania. Z kolei realizacja
działań pozwoli w sposób planowy, systematyczny i celowy, dostarczać wiedzę oraz narzędzia
służące powstawaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim.
Dzięki realizacji projektu powstanie Centrum, prowadzone przez zespół przeszkolonych
wolontariuszy, wyposażony w odpowiednie narzędzia do prowadzenia działalności, pomagający
ngo z terenu powiatu wielickiego, które z kolei zwiększają stopień rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Również mieszkańcy powiatu, dzięki działaniom zrealizowanym w ramach
projektu, będą bardziej otwarci, będą posiadali większą wiedzę i świadomość możliwych zmian,
dzięki czemu będą skłonni bardziej współpracować (czy to w ngo, czy samodzielnie) w zakresie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie.
Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej powstało dzięki wsparciu funduszu dla
organizacji pozarządowych grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy.
W ramach naboru ogłoszonego przez operatora funduszy brało udział wiele organizacji
pozarządowych z całej Polski. Wiele z nich, nawet tych bardzo dużych dofinansowania nie
otrzymało. Pozytywną ocenę przyznano tylko 71 wnioskom. Tym większa satysfakcja Zarządu
Fundacji Mieć Szansę, iż przygotowany wniosek znalazł się w trzydziestce najlepiej ocenionych.
Satysfakcja ta nie przesłania jednak świadomości bardzo słabego rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w powiecie wielickim. Z diagnozą tą, zgadzają się osoby dysponujące
funduszami szwajcarskimi. Stad zaś wynikają konkretne działania realizowane w ramach
Powiatowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, co miejmy nadzieję, sprawi, iż pewnego dnia w
powiecie wielickim powstanie społeczeństwo obywatelskie – nie tylko z nazwy.
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