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Czytelniku, Czytelniczko,

organizacje pozarządowe we Wrocławiu to ponad cztery tysiące podmiotów 
prowadzących działania w sferach uznanych za społecznie ważne. Są istotnym elementem 
wrocławskiego krajobrazu. Mimo dużej różnorodności działań, łączą je starania na rzecz 
polepszania jakości życia mieszkańców miasta.

W tym celu pracują na rzecz zwiększania jakości kapitału społecznego, rozumianego 
jako poziom wzajemnego zaufania oraz umiejętności prowadzenia satysfakcjonującej 
współpracy. Ten społeczny zysk osiągają niejako przy okazji, reagując na problemy 
niesione przez złożoną rzeczywistość XXI wieku.

W obszarze zainteresowań organizacji leży pojęcie „zmiany”, postrzeganej jako 
proces, ale także jako wartość sama w sobie. Zmiany, która teoretycznie jest łatwa do 
zaplanowania, ale bardziej wymagająca w momencie jej wdrażania. Ta trudność polega 
na tym, że w przypadku projektów organizacji pozarządowych dotyczą one najczęściej 
zmian w obrębie nawyków, postaw, przekonań. Z perspektywy beneficjentów, są 
korzystne i pożądane, lecz jednocześnie wymagają czasu, środków i silnej motywacji do 
zmiany.

W końcu organizacje mają istotny wkład w zwiększanie poziomu konkurencyjności 
Wrocławia. To nie tylko transport miejski, sytuacja na rynkach pracy i rynku mieszkaniowym 
czy oferta kulturalna decydują o „odbiorze” miasta. Równie ważna jest jakość więzi                    
i relacji sąsiedzkich. Ta trudno mierzalna, ale wyczuwalna „kultura miasta” ma istotny 
wpływ na to, czy chcemy wiązać naszą przyszłość z danym miejscem i być jego częścią. 
Nad tym również pracują organizacje, ich pracownicy, wolontariusze i sympatycy.

Zapraszamy Was do tej lektury, która jest wprowadzeniem do świata organizacji 
pozarządowych we Wrocławiu. Być może będzie ona także zachętą do włączenia się  
w działania NGO, które z naszej perspektywy są dostępne dla każdego i niosą satysfakcję 
z możliwości dokonywania realnych zmian.

Autorzy
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Czym zajmują się organizacje pozarządowe?
Organizacje pozarządowe, obywatelskie, społeczne, to synonimy na określenie 

oddolnych organizacji powoływanych przez obywateli, w celu prowadzenia działań 
klasyfikowanych jako sfera pożytku publicznego. Organizacje powstają po to, aby 
móc razem działać na rzecz czegoś, czemu warto poświęcić czas i środki. Ważną cechą 
organizacji jest to, że nie działają na rzecz osiągnięcia zysku. Ich geneza to często reakcja 
na zauważony problem lub potrzebę. Na organizacje NGO mówi się także ”trzeci 
sektor”, a to dlatego, że lokują się pomiędzy sektorem publicznym oraz komercyjnym. 
Co ważne, organizacje podkreślają swoją niezależność od władzy, stąd określenie  
„poza - rządowe”.

Źródło grafiki: opracowanie własne

 Działanie w organizacji, a mówiąc prościej „w grupie”, to racjonalna odpowiedź 
na zauważone trudności. Współpraca pozwala wzajemnie się motywować, dzielić 
posiadanymi zasobami, wspólnie opracowywać pomysły i wspierać w realizacji 
działań. Jednocześnie grupa od samego początku działa pod jednym szyldem, co 
pozwala budować markę organizacji i wzmacniać wiarygodność, która jest jedną z jej 
najważniejszych cech.

Skala działań organizacji
Zgodnie z raportem na temat kondycji organizacji pozarządowych przygotowanym 

przez stowarzyszenie Klon/ Jawor, w Polsce pod koniec 2018 roku było zarejestrowanych 
143 tysiące organizacji1. Dotyczy to wyłącznie fundacji i stowarzyszeń. Przeciętna 
organizacja działa 10 lat. Najwięcej organizacji, bo aż 73%, kieruje swoje działania do 
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dzieci i młodzieży, 62% pracuje na rzecz społeczności lokalnej, 39% na rzecz seniorów, 
a 25% wspiera osoby chorujące oraz osoby z niepełnosprawnością. Organizacje 
najczęściej zajmują się sportem, turystyką, rekreacją i hobby, w dalszej kolejności 
kulturą i sztuką, edukacją i wychowaniem oraz ochroną zdrowia. We Wrocławiu jest 
zarejestrowane ponad 4 tysiące organizacji pozarządowych. Zgodnie z przytoczonym 
raportem, kierując się ogólnopolskim wskaźnikiem, 65 % z nich jest aktywnych.

 
Źródło grafiki: opracowanie własne

Organizacyjne prawdy i mity
Działaniom organizacji towarzyszą stereotypy i obiegowe opinie. Przytoczymy 

kilka z nich, jednocześnie weryfikując ich prawdziwość. W organizacjach działają 
sami wolontariusze bo są to instytucje non- profit. Nie jest to prawdą. Samo pojęcie 
„non- profit” oznacza, że organizacja działa w formule „nie dla zysku”, a dla celów 
niekomercyjnych, na przykład na rzecz polepszenia jakości edukacji w systemie 
szkolnictwa, poprawy sytuacji osób bezdomnych lub w celu popularyzacji sportów 
wodnych. Działanie na rzecz misji nie wyklucza zatrudniania pracowników. Zgodnie 
z w.w. raportem, aż 64 % badanych organizacji płaci za pracę wykonywaną na ich rzecz. 
37 % z nich ma stały zespół pracowników i pracowniczek. Dlatego organizacja może być 
także miejscem rozwoju kariery.

Organizacje mają trudności w pozyskaniu osób do pracy społecznej. Niestety to 
prawda. Regularne badania kondycji środowiska pozarządowego wskazują, że dla jego 
liderów i liderek brak chętnych osób do działania jest dużym wyzwaniem. Oczywiście 
funkcjonują zrzeszenia, które dzięki zręcznej promocji, przyjaznej kulturze organizacyjnej 
oraz sprawnemu angażowaniu wolontariuszy do działań nie odczuwają ich niedoboru, 
jednak takie organizacje są w mniejszości.
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Organizacje pozarządowe zajmują się głównie dobroczynnością. Nie jest to 
prawdą. Mimo tego, że organizacje zajmujące się pomocą dla osób w trudnej sytuacji 
życiowej utorowały na początku drogę dla obecnie działających podmiotów, to nie 
stanowią one większości. 

Organizacje utrzymują się najczęściej ze składek członkowskich, źródeł 
samorządowych, darowizny osób prywatnych oraz instytucji. To prawda. Źródła publiczne 
w postaci dotacji od samorządów lub instytucji rządowych są od lat w czołówce źródeł 
finansowania NGO.

Czym się różnią stowarzyszenia od fundacji?
Popularne twierdzenie mówi: „Masz przyjaciół to zakładaj stowarzyszenie, masz 

pieniądze to zakładaj fundację.” Obydwa byty to organizacje pozarządowe, które 
mają podobne możliwości w zakresie pozyskiwania środków na działalność, zawierania 
partnerstw, promocji działań, dokonywania zmian w wybranym obszarze tematycznym 
oraz na ustalonym terenie działania. Podstawowe różnice dotyczą: powoływania, władz, 
członkostwa, a także pierwotnego przeznaczenia. Omówimy różnice w wymienionych 
powyżej aspektach.

Powoływanie

Stowarzyszenia dzielą się na rejestrowe i zwykłe. Te pierwsze są rejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Inaczej mówiąc, to sąd musi się zgodzić na powstanie 
nowego stowarzyszenia na podstawie przedstawionych dokumentów. Te drugie są 
spisane w gminnej ewidencji stowarzyszeń. Aby powstało stowarzyszenie rejestrowe 
musi się zebrać przynajmniej siedem osób. Do rejestracji stowarzyszenia zwykłego 
wystarczą trzy osoby. W przypadku fundacji, kluczowym podmiotem jest fundator. 
Fundatorem może być osoba fizyczna lub firma. To fundator lub osoba przez niego 
upoważniona składa wizytę u notariusza w celu spisania aktu notarialnego. Deklaruje 
w nim określoną wysokość majątku, tym samym tworząc fundację, która działa na rzecz 
określonych przez fundatora celów. Następnie rejestruje ją w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.

Władze

W Fundacji za bieżące kierowanie jej działalnością odpowiada zarząd. Zgodnie 
z prawem jest to jedyny wymagany organ w Fundacji. Fundacja może także powołać 
organ kontrolny i zazwyczaj jest to Rada Fundacji.
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Członkostwo

Stowarzyszenia mają członków. Niektórzy z nich pełnią funkcje w jej organach 
statutowych - zarządzie, komisji rewizyjnej. Tym samym liczebność stowarzyszenia może 
się zwiększać w miarę przyjmowania nowych osób. Fundacje nie przyjmują członków, 
dlatego do fundacji nie można należeć pod względem formalnym. Fundacje, podobnie 
jak stowarzyszenia, mogą zatrudniać osoby oraz zawierać porozumienia wolontaryjne.

Przeznaczenie

Stowarzyszenia poprzez swoją wspólnotową formułę stwarzają przestrzeń do 
reagowania na społeczne problemy w szerszym gronie. To właśnie współpraca różnych 
osób i wspólne prowadzenie stowarzyszenia jest jego siłą.

Model Fundacji od początku tworzony był jako podmiot, który ma gromadzić,                     
a następnie wykorzystywać majątek do realizacji założonych przez siebie celów. Fundacja 
zgodnie z prywatnymi założeniami miała być narzędziem do finansowania inicjatyw na 
rzecz których ją powołano. Należy zaznaczyć, że praktyka funkcjonowania pokazuje, 
że fundacje i stowarzyszenia mimo dzielących je różnic prawnych działają obecnie 
w podobny sposób.

Czy pożytkiem publicznym zajmują się tylko fundacje                             
i stowarzyszenia?

Oczywiście, że nie! W publikacji omawiamy je szerzej wiedząc, że są najczęściej 
spotykane. Oprócz nich podmiotami działającymi w obszarze pożytku publicznego we 
Wrocławiu i nie tylko są: kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, związki wyznaniowe czy 
koła gospodyń wiejskich. Szczególnie warto omówić formułę spółdzielni socjalnych. 
W ujęciu eksperckim można powiedzieć, że są to „instrumenty wsparcia grup 
wykluczanych na rynku pracy”. Mówiąc prościej, spółdzielnie są miejscem, gdzie 
zatrudnienie mogą znaleźć osoby, które mają trudności w podjęciu pracy ze względu 
na swoją sytuacją zdrowotną, prawną, finansową. Spółdzielnie są swego rodzaju 
hybrydą łączącą cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej. Z jednej strony 
działają jak firma, prowadząc działalność komercyjną, która polega na sprzedaży usług 
lub produkcji towarów. Z drugiej strony zysk jest tylko narzędziem do finansowania 
kosztów utrzymania członków spółdzielni, a także źródłem pozwalającym pokryć koszty 
społecznej reintegracji jej członków. Spółdzielnie między innymi prowadzą lokale 
gastronomiczne, dbają o tereny zielone, przeprowadzają remonty. Korzystanie z usług 
spółdzielni socjalnych jest częścią świadomego konsumeryzmu, gdzie oprócz usługi lub 
towaru wspieramy swoim wyborem osoby, które chcą powrócić na rynek pracy. 
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Funkcje organizacji
Dominującą i najbardziej charakterystyczną funkcją NGO-sów, jest świadczenie 

usług dla swoich beneficjentów. Organizacja zajęć, warsztatów, zbiórek na rzecz osób 
lub instytucji, prowadzenie świetlic, organizacja wystaw i koncertów to tylko część 
z różnorodnych form pracy organizacji na rzecz mieszkańców i z mieszkańcami.

Równie ważne co funkcja usługowa jest kreowanie przestrzeni do współpracy 
dla mieszkańców, ale także dla partnerów instytucjonalnych. To właśnie w ramach 
inicjowanych projektów społecznych przy jednym stole spotykają się często działacze, 
przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele mediów i naukowcy. Wiele problemów 
społecznych jest na tyle skomplikowanych, że wymaga wspólnej pracy osób z zupełnie 
różnych środowisk. Platforma pozarządowa pozwala na prowadzenie działań 
wykraczających poza jedną branżę.

Z kolei funkcja rzecznicza pozwala na reprezentowanie środowisk, które 
potrzebują, aby ich postulaty były szeroko rozpowszechnione. Nie wszyscy mają 
wystarczające umiejętności i możliwości, aby głośno upominać się o swoje prawa, 
często zagwarantowane w prawnym systemie, ale nie będące w wystarczającym 
stopniu realizowane. Rzecznictwo na rzecz osób wykluczanych, a także osób w trudnej 
sytuacji ze względu na sytuację prawną, zdrowotną czy socjalną jest ważnym elementem 
tożsamości NGO-sów. Szczególną rolę przyjmują tu na siebie organizacje działające na 
rzecz praw zwierząt.

W końcu działania o charakterze filantropijnym pozwalają mieszkańcom na 
realizację potrzeby pomagania innym, dzielenia się zasobami oraz wspierania ważnych 
inicjatyw.

Otoczenie organizacji pozarządowych.
NGO-sy nie są jedynymi podmiotami, które działają na rzecz zwiększania 

obywatelskiego potencjału. Wpisują się w szerszy krajobraz, gdzie inne instytucje oraz 
ciała o charakterze reprezentacyjnym czy konsultacyjno - doradczym łączą wysiłki w celu 
promowania postaw opartych na osobistym zaangażowaniu, umiejętności dialogu 
i zdolności do brania odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Dużą rolę w wyrabianiu nawyku brania udziału w procesach decyzyjnych, 
a następnie we włączaniu się w realizację działań odgrywają instytucje i procesy 
animowane przez gminę Wrocław. Ponieważ publikacja poświęcona jest organizacjom 
pozarządowym, to jedynie krótko wymienimy i opiszemy najważniejsze podmioty 
działające na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. 
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Rady Osiedli to jednostki pomocnicze samorządu. To oznacza, że nie mają 
odrębnej osobowości prawnej. Skład rady wybierany jest w wyborach na pięcioletnie 
kadencje. Ze względu na swój demokratyczny charakter rada reprezentuje interesy 
mieszkańców osiedla w relacji z innymi podmiotami. Rady dysponują swoimi budżetami, 
a także mają dostęp do funduszu osiedlowego, z którego finansowane są osiedlowe 
inwestycje2.

Konsultacje to mechanizm wykorzystywany przy okazji dokonywania zmian 
dotyczących mieszkańców. Remonty podwórek, zmiany w przebiegu ścieżek 
rowerowych czy plany nasadzeń wymagają zebrania opinii i dyskusji z tymi, którzy 
bezpośrednio ze zmian będą korzystać. Owocne konsultacje to takie, które zostały 
ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem oraz były odpowiednio promowane. Ważne 
jest również takie poprowadzenie konsultacji, aby mieszkańcy mogli zrozumieć na 
czym polega planowana zmiana i jakie niesie konsekwencje, oraz aby mogli się w danej 
sprawie swobodnie wypowiedzieć3. 

Wrocławski Budżet Obywatelski. Zasada działania budżetu opiera się na 
założeniu, że to sami mieszkańcy wiedzą najlepiej jakich inwestycji w swoim mieście 
potrzebują. Mechanizm budżetu pozwala na zgłaszanie pomysłów na nowe inwestycje 
właśnie przez mieszkańców. Po uzgodnieniach i sprawdzeniu czy pomysły są możliwe do 
zrealizowania, następuje etap powszechnego głosowania. Te pomysły, które zdobędą 
wystarczającą ilość głosów, przekazywane są do realizacji. Budżet Obywatelski stawia na 
pomysłowość mieszkańców, ale także wymaga zdolności do mobilizacji, gdyż wymaga 
zdobycia odpowiedniej ilości głosów. 

Grupy Dialogu Społecznego  to wrocławska propozycja na uporządkowanie 
potrzeb związanych z prowadzeniem dialogu w mieście na ważne dla mieszkańców 
tematy. Struktura grup, regularność spotkań oraz gromadzenie wniosków z dyskusji 
powodują, że wiele ważnych wniosków i rekomendacji, które zostają wypracowane, 
można wykorzystać jako inspirację do dalszych działań lub do wskazania kierunku dla 
miejskich aktywistów i urzędników. Obecnie działające grupy dyskutują między innymi 
na następujące tematy: „Mama we Wrocławiu”, „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”, 
„Grupa ds. zieleni”. „Grupa ds. technologii obywatelskich”4.

Jednostki organizacyjne Gminy Wrocław. Instytucje takie jak Strefa Kultury 
Wrocław czy Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego również animują aktywność 
społeczności Wrocławia poprzez organizacje autorskich programów lub wchodzenie we 
współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

Wrocławska Rada Pożytku Publicznego to ciało powoływane przez Prezydenta 
Wrocławia. Składa się z przedstawicieli i przedstawicielek strony społecznej oraz osób 
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wskazanych bezpośrednio przez Prezydenta Miasta. Zadaniem Rady jest doradzać 
prezydentowi w zakresie tematów związanych z pracą organizacji pozarządowych. Rada 
ma także możliwość inicjowania dyskusji dotyczących tematów uznanych przez członków 
Rady za istotne do poruszenia, a także może promować ciekawe inicjatywy.

Inne rady o charakterze doradczym - Wrocławska Rada Pożytku Publicznego 
nie jest jedynym ciałem o charakterze doradczym. Istnieje kilkanaście podmiotów 
specjalizujących się w różnych tematykach. Jako przykład można podać Wrocławską 
Radę Seniorów lub Wrocławską Radę Kultury.

Biznes odpowiedzialny społecznie - podmioty komercyjne także zajmują się 
udziałem we wzmacnianiu postaw polegających na pomocy i zaangażowaniu na rzecz 
dobra wspólnego. W dużych korporacjach całość działań prospołecznych określana 
jest jako Corporate Social Responsibility. To zaangażowanie w zależności od kultury 
organizacyjnej firmy może się przejawiać na różnych poziomach, jak na przykład: 
angażowanie się w finansowanie działań, delegowanie pracowników do projektów 
w ramach wolontariatu pracowniczego, pomoc w promocji, przekazywanie wiedzy 
i innych zasobów organizacjom pozarządowym.

Z drugiej strony nie tylko biznes korporacyjny ma swój udział w budowaniu 
społecznego kapitału. W organizację, promocję, a następnie przeprowadzanie wielu 
miejskich inicjatyw nierzadko angażują się lokalni przedsiębiorcy.

Ruchy miejskie - to zrzeszenia miejskich aktywistów, których łączy wspólna troska 
o przyszłość miasta oraz praca na rzecz wdrażania postulatów między innymi z obszaru 
ekologii, transportu, praw lokatorów5. We Wrocławiu jako ruchy miejskie definiują się 
między innymi: Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Wrocławski 
Ruch Obywatelski.

Centra Aktywności Społecznej - to miejsca osiedlowej aktywności społecznej 
prowadzone głównie przez organizacje pozarządowe, wyłonione w otwartych 
konkursach na prowadzenie takiej placówki. Z jednej strony operator CALu prowadzi 
własną działalność, aktywizując lokalną społeczność jako odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców. Z drugiej, tworzy przestrzeń, którą mogą wypełnić mieszkańcy osiedla 
swoimi pomysłami. Koncepcja CAL-ów opiera się między innymi na przekonaniu, że 
zasoby tkwią w samych mieszkańcach, trzeba tylko umieć je uruchomić.

Co wobec tego wyróżnia organizacje spośród innych wymienionych podmiotów? 
Na pewno ich ważną i charakterystyczną cechą jest oddolny charakter działań. 
To powoduje, że odpowiadając na potrzeby społeczności robią to często celniej, 
ponieważ mają bezpośrednią wiedzę o naturze problemu na jaki odpowiadają. Innym, 
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ważnym wyróżnikiem jest motywacja działaczy, oparta na poczuciu misji i podzielanych 
wartościach. To właśnie ideowa podbudowa powoduje, że „pozarządowcy” mocno 
angażują się w przeprowadzane działania, ponieważ nie realizują ich dla zysku, a dlatego, 
że wierzą w ich sens i czują potrzebę zmian. Ta sama motywacja jest niestety jednym 
ze źródeł wypalenia zawodowego aktywistów i aktywistek. Przecież skoro pracuję dla 
idei, to powinienem dawać z siebie wszystko. To „wszystko” często jest przyczyną 
przepracowania i zaniedbywania innych aktywności. Kolejną cechą organizacji jest 
umiejętność szybkiego reagowania na bieżące potrzeby. Niski stopień sformalizowania 
organizacji i zazwyczaj nieskomplikowana procedura decyzyjna sprzyjają organizacji 
działań w trybie „pospolitego ruszenia”. Kluczowym wyróżnikiem jest wartość 
dodana, którą niosą działania organizacji pozarządowych. Są realizowane przez 
samych mieszkańców, więc oprócz dostarczanych usług, sprzyjają również tworzeniu 
się poziomych więzi między ludźmi i wzmacniają obywatelskie kompetencje. Wreszcie 
brak wymogu dużej formalizacji działań oraz zderzanie się na forum organizacji osób 
o różnym wykształceniu i doświadczeniach skutkuje realizacją projektów proponujących 
innowacyjne rozwiązania.

Jak zacząć przygodę z działalnością społeczną?
Aby wyczerpać to zagadnienie, warto zadać sobie kilka dodatkowych pytań 

i poszukać na nie odpowiedzi. Jeśli już wiemy, że chcemy działać na rzecz dobra 
wspólnego, a jednocześnie mamy świadomość jakie tematy nas interesują, to kolejne 
pytanie powinno dotyczyć konieczności sformalizowania działalności.

To jest istotne pytanie, ponieważ działalność społeczną można prowadzić 
z powodzeniem pozostając poza strukturami organizacji pozarządowych lub innych 
bytów prawnych. Prawo daje nam możliwość organizacji zbiórki publicznej jako komitet 
społeczny, lecz możemy także zainicjować projekt działając w grupie nieformalnej. 
Taki projekt często nie wymaga uzyskiwania środków finansowych czy podpisywania 
umów. W tym wypadku osobowość prawna nie będzie nam potrzebna. Dodatkowo, 
promocja działań często odbywa się bezkosztowo, głównie z wykorzystaniem kanałów 
internetowych. Co więcej, brak bagażu w postaci organizacji i obowiązków z tym 
związanych powoduje, że możemy się skupić wyłącznie na merytorycznych działaniach 
naszej grupy.

Wobec tego po co nam organizacja pozarządowa, która niesie za sobą określone 
obowiązki prawno - finansowe? Przemawia za tym przynajmniej pięć argumentów:

1. Szersze możliwości finansowania - aby móc startować do większości 
konkursów dotacyjnych, wymagane jest posiadanie osobowości prawnej. 
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Instytucjom finansującym działania prawo zabrania przelewania środków 
na prywatne rachunki. Inaczej jest w przypadku organizacji z osobowością 
prawną.            
   

2. Sprawniejsza komunikacja - organizacja posiadająca własną markę może 
w sposób systematyczny budować swoją rozpoznawalność i wiarygodność 
w środowisku lokalnym, a także na forum regionalnym i krajowym. Dobra opinia 
o działaniach organizacji oraz jej członków i pracowników ułatwia nawiązywanie 
partnerstw, pozyskiwanie nowych środków oraz inicjowanie nowych działań.  
 

3. Łatwiejsze pozyskiwania współpracowników i wolontariuszy - to niejako 
następstwo komunikacji, o której pisaliśmy wcześniej. Skoro organizacja jest 
rozpoznawalna i definiuje się jako zarejestrowany podmiot, to ma możliwość 
podpisywania umów.         
 

4. Organizacja rejestrowa pozwala budować tożsamość jej członków 
i  wolontariuszy, których łączą wspólne działania, osiągnięte sukcesy 
i przepracowane porażki. Z czasem organizacja tworzy jedyną w swoim 
rodzaju kulturę organizacyjną, która spaja nie tylko członków, ale również jej 
otoczenie.          
 

5. Nie bez znaczenia jest możliwość uzyskania siedziby dla organizacji. 
Gmina Wrocław oferuje najem lokali będących w zasobie komunalnym na 
preferencyjnych warunkach dla organizacji, które zajmują się działalnością 
w obszarze pożytku publicznego. Oczywiście taki lokal organizacje mogą 
wynająć także na rynku komercyjnym.

Nie chcemy przedstawiać działalności w grupie nieformalnej w opozycji do 
działań w obrębie zarejestrowanej organizacji. Wolimy raczej pokazywać, że jedno 
jest następstwem drugiego. Często to właśnie działania nieformalne są wstępem do 
dalszej pracy w obrębie organizacji. Niekiedy jest też odwrotnie, kiedy to próba działań 
społecznych w grupie nieformalnej była jednorazową przygodą i nie zakończyła się 
sformalizowaniem działań.

Przystąpić, czy założyć organizację od nowa?
Oczywiście, że przystąpić. Jak wspomnieliśmy we wstępie, we Wrocławiu 

działa ponad cztery tysiące organizacji. Ponieważ większość z nich cierpi na brak rąk 
do pracy, to chętnie przyjmą one w swoje szeregi nowych aktywistów. Dołączenie do 
organizacji oszczędzi nam pracochłonnego procesu jej rejestracji. Włączenie się w prace 
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organizacji pozwala skorzystać z jej dorobku, a także wejść we współpracę z bardziej 
doświadczonymi osobami, które mogą podzielić się wiedzą na temat zrealizowanych 
działań. Od początku zyskujemy też dostęp do zasobów organizacji i nie musimy ich 
budować od zera. Z tej perspektywy otwarcie stawiamy na jakość działań organizacji, 
a nie ich ilość.  Nasze przyszłe zaangażowanie może też się rozwinąć zgodnie z innym 
scenariuszem, według którego nie znajdziemy organizacji, która działa tak, jak byśmy 
chcieli lub nie podzielamy stylu pracy osób, które spotkaliśmy w podmiocie, do którego 
chcieliśmy dołączyć. Wtedy odpowiedzią na taką sytuację jest rejestracja własnej 
organizacji i budowanie jej potencjału od początku.

Praca czy pasja?
Na to pytanie można odpowiedzieć w różny sposób. W organizacjach jest miejsce 

dla pasjonatów, którzy nie szukają możliwości utrzymania się, a raczej oczekują miejsca 
do realizacji pasji w towarzystwie podobnych do siebie aktywistów. Inni postrzegają 
organizacje pozarządowe jako miejsce budowania kariery oraz zatrudnienia. W zależności 
od formuły organizacji to zatrudnienie ma charakter pracy na dłuższy okres, na podstawie 
umowy o pracę, lub realizacji zleceń na podstawie umów cywilno - prawnych. Idealnym 
rozwiązaniem jest łączenie tych dwóch wątków, kiedy to praca jest jednocześnie pasją. 
Akurat w środowisku organizacji pozarządowych nie jest to wcale rzadki przypadek. 
Należy podkreślić, że wybór organizacji pozarządowej jako miejsca pracy wciąż nie zyskał 
w Polsce na popularności. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, organizacje 
postrzegane są jako miejsce pracy wyłącznie dla wolontariuszy, po drugie wciąż nie 
oferują tak dużo miejsc zatrudnienia jak pozostałe sfery: administracja, biznes, uczelnie 
czy media. W tym sensie jednocześnie konkurują i kooperują z samorządem lokalnym, 
który podobnie jak organizacje zajmuje się odpowiadaniem na rodzące się lokalne 
potrzeby.

Czy organizacje działają tylko na terenie Polski?
Większość organizacji pozarządowych jako teren działań określa obszar kraju. 

Niektóre z nich prowadzą działania na poziomie międzynarodowym. Charakter ich 
projektów jest często na tyle uniwersalny, że umożliwia im to współpracę z podmiotami 
z zagranicy. Współpraca międzynarodowa ze względu na konieczność podróżowania 
i goszczenia osób z zagranicy jest kosztowna. Na szczęście organizacje mają dostęp do 
licznych programów dotacyjnych, które taką współpracę umożliwiają, na czele z unijnym 
programem edukacyjnym Erasmus+.
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Jak organizacje pozarządowe finansują swoje działania?
Wbrew pozorom organizacje mają bardzo różnorodne źródła finansowania 

działań. Poza pozyskiwaniem środków ze źródeł publicznych oraz darowizn od osób 
fizycznych i prawnych, organizacje mają wiele narzędzi do pozyskiwania środków na 
swoją działalność. Organizacje, które prowadzą działania skierowane do dużej liczby 
odbiorców, korzystają z możliwości sponsoringu, zgodnie z którą w zamian za wsparcie 
rzeczowe lub finansowe organizacja promuje markę sponsora, głównie w czasie 
realizowanych wydarzeń. Z kolei organizacje posiadające status organizacji pożytku 
publicznego zbierają swoje środki korzystając z mechanizmu 1% podatku, który 
przekazują obywatele w ramach corocznych rozliczeń. Stosunkowo nowym narzędziem 
w porównaniu do wcześniej wymienionych są różne portale crowdfundingowe, 
pozwalające gromadzić środki przez internet. W końcu niektóre organizacje decydują 
się na pobieranie opłat od uczestników zadań jako formę współfinansowania działań. 
Część działań organizacji finansowana jest także ze składek członkowskich, zbiórek 
publicznych, spadków, a także z prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie 
z badaniem kondycji polskich organizacji pozarządowych, przeprowadzonym przez 
Stowarzyszenie Klon/ Jawor w 2018 roku, przeciętny roczny budżet organizacji to 28 
tysięcy złotych.

Zasoby w zasięgu wrocławskich organizacji pozarządowych

Wsparcie infrastrukturalne, lokalowe

Od 2007 roku na terenie Wrocławia działa Wrocławskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”, prowadzone przez Fundację „Umbrella”. 
Centrum Sektor 3 jest współfinansowane przez Gminę Wrocław. Zadaniem placówki 
jest pomaganie liderom organizacji w stawianiu pierwszych kroków w pozarządowej 
działalności. Początki bywają trudne i potrzeba dosłownie wszystkiego, dlatego 
w pierwszej kolejności fundacja dostarcza możliwość nieodpłatnego wykorzystania 
czterech sal szkoleniowych, w tym jednej komputerowej oraz dużej sali konferencyjnej na 
około 80 osób. Do wykorzystania jest również przestrzeń coworkingowa, i kuchenna. Cały 
obiekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz możliwości 
skorzystania z sal warsztatowych, centrum pozwala na uzyskanie adresu rejestrowego 
oraz oferuje usługę pocztową, polegającą na odbiorze przesyłek listowych i paczek 
dla organizacji. Odrębne możliwości w zakresie przyznania lokalu użytkowego dla 
organizacji pozarządowej stwarza Gmina Wrocław. Wnioski organizacji pozarządowych 
w sprawie pozyskania w najem lokalu użytkowego z zasobów Gminy Wrocław, w trybie 
bezprzetargowym, przyjmuje i opiniuje Wydział Partycypacji Społecznej.
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Doradztwo merytoryczne i bezpłatne szkolenia

Oprócz wsparcia w postaci bezpłatnego najmu powierzchni warsztatowych, 
Centrum Sektor 3 oferuje bezpłatne doradztwo w obszarach zakładania organizacji, 
prowadzenia finansów, pozyskiwania środków, zagadnień prawnych, promocji. W tych 
samych obszarach działacze organizacji pozarządowych z Wrocławia oraz członkowie 
grup nieformalnych mogą brać udział w szkoleniach. Jednym z najnowszych projektów 
fundacji oraz firmy Hewlett Packard Enterprise jest inicjatywa „Hand in Hand”, 
w ramach której organizacje społeczne otrzymują bezpłatną i fachową wiedzę od 
specjalistów zatrudnionych we wrocławskich firmach skupionych w inicjatywie „Hand in 
Hand”. Nie tylko Centrum Sektor 3 oferuje bezpłatne usługi edukacyjne dla organizacji 
pozarządowych. Własną ofertę bezpłatnych szkoleń co roku ma również Wydział 
Partycypacji Społecznej Gminy Wrocław oraz inne organizacje działające na terenie 
miasta. Organizacje lokalne mogą również korzystać z ogólnopolskiej oferty, szkoleń, 
kursów, warsztatów, wizyt studyjnych oraz innych form wsparcia. Najważniejszą bazą 
wiedzy o takich wydarzeniach jest portal ngo.pl. 

Wsparcie finansowe i sprzętowe

Mikrogranty to ogólnomiejski program, który wspiera oddolne inicjatywy 
mieszkańców. W jego ramach Wrocławianie i Wrocławianki mogą realizować wszelkie 
pomysły mieszczące się w sferze pożytku publicznego. Program od 2018 roku 
prowadzony jest w partnerstwie Strefy Kultury Wrocław oraz Fundacji Wspierania 
Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i finansowany ze środków Gminy Wrocław. 
Program jest prowadzony w trzech ścieżkach:

1. Ścieżka dla osób fizycznych oraz grup nieformalnych. Możliwość uzyskania 
grantu w wysokości do 5 tysięcy złotych.

2. Ścieżka dla młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności). Granty 
w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych.

3. Ścieżka młodzieżowa. Granty w wysokości do 1 tysiąca złotych.

Oprócz środków finansowanych program oferuje wsparcie merytoryczne, 
promocyjne, prawne, logistyczne. Ważnym elementem programu jest promocja 
wykorzystania infrastruktury Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Nabory 
wniosków rozpoczynają się 1 lutego, 1 maja oraz 1 września.

Co ważne, Mikrogranty to program nastawiony na osoby i podmioty, które 
stawiają swoje pierwsze kroki w realizacji projektów społecznych. W tym sensie program 
ma wyraźny charakter edukacyjny. 
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Oprócz programu Mikrogranty organizacje pozarządowe mają możliwość 
startowania w licznych otwartych konkursach ofert organizowanych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Wrocław, a także w ogólnokrajowych konkursach np. 
organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności lub poszczególne ministerstwa 
i rządowe instytucje. Osobne nabory prowadzone są przez programy międzynarodowe 
lub krajowe, niezwiązane z sektorem publicznym.

Federalizacja

Trudno sobie wyobrazić działalność trzeciego sektora bez wspólnej platformy 
do wymiany poglądów, merytorycznego wsparcia, uzgadniania stanowisk czy pracy 
na rzecz Strategii współpracy Gminy Wrocław z Organizacjami Pozarządowymi. Takim 
miejscem, choć nie jedynym, jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, 
która w momencie wydania publikacji liczy ponad 200 podmiotów. Duża część z nich to 
wrocławskie NGO-sy.

Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych

Wydarzenie, które na stałe wpisało się w pozarządową panoramę miasta. 
Kongres jest niepowtarzalną okazją do spotkania i dialogu między liderami organizacji 
pozarządowych, przedstawicielami urzędów, lokalnymi aktywistami i aktywistkami, 
pracownikami i pracowniczkami firm zaangażowanymi w rozwój idei CSRu. Kongres od 
kilku lat organizowany jest co roku.

Przykłady wrocławskich organizacji pozarządowych
Chcemy uniknąć sytuacji, w której publikacja jest tylko teoretyczną opowieścią 

o organizacjach bez przytaczania konkretnych przykładów. Poniżej wybraliśmy kilka 
różnych organizacji jako inspirujące przykłady z takich obszarów jak: edukacja, kultura, 
rynek pracy. 

Edukacja - Wrospace

Od 2018 WroSpace zrealizował w Polsce szereg wydarzeń edukacyjnych 
i popularyzacyjnych w obszarze technologii kosmicznych, fizyki, inżynierii, astronomii 
oraz zrównoważonego rozwoju. Wprowadził na polską arenę popularnonaukową dwie 
cenione imprezy edukacyjne: World Space Week Wrocław oraz Yuri’s Night Wrocław.

Jest liderem w Polsce w zakresie organizacji edukacyjnych misji stratosferycznych, 
pomagając młodzieży szkolnej, studentom, a także naukowcom czy pasjonatom 
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w rozwoju i testowaniu projektów naukowych. Dzięki współpracy z wieloma partnerami, 
umożliwił ponad 10 000 młodym i dorosłym Polakom udział w wyjątkowych, kreatywnych 
warsztatach edukacyjnych, inspirujących sesjach naukowych, a także licznych 
opiniotwórczych debatach tematycznych. 

Prowadzi również cenione szkolenia dla nauczycieli („Kosmiczne inspiracje”), 
rozszerzając działania w zakresie skutecznej i kreatywnej edukacji w obrębie nauk 
ścisłych w polskich szkołach.

To wyjątkowy zespół wolontariuszy, a także wspierających ich przyjaciół, którzy 
wkładając serce w swoją pracę, zapewniają najwyższą jakość wszystkich podejmowanych 
przedsięwzięć. Ich potencjał ciągle rośnie. Pragną robić jeszcze więcej i jeszcze bardziej 
wpływać na stan polskiej edukacji, działać w trybie ciągłym. Ważnym aspektem ich pracy 
jest dążenie do zapewnienia stabilnych warunków dla kadry, która bez konieczności 
dzielenia czasu między obowiązki zawodowe a pasjonackie, będzie mogła prowadzić 
i udoskonalać kolejne projekty. 

Więcej na: www.wrospace.pl

Rynek Pracy i przeciwdziałanie wykluczeniu - Asper IT

Fundacja AsperIT jest dziełem osób, które działały w polskiej branży IT jako 
przedsiębiorcy już od 2006 r. Szereg zrealizowanych projektów komercyjnych, w których 
przez lata mieli okazję uczestniczyć założyciele Fundacji, wskazał im największe potrzeby 
na polskim rynku IT. Poza działalnością w branży IT, byli oni społecznikami. Zapragnęli więc 
połączyć doświadczenie w tej gałęzi gospodarki z potrzebą działania odpowiedzialnego 
społecznie. 

W ramach projektu asperIT Fundacja przygotowała już ponad 60 osób ze spektrum 
autyzmu do pracy w IT. Dla swoich beneficjentów asperIT tworzy możliwości rozwoju, 
społecznej integracji, rozpoczęcia kariery w branży, w której stale rośnie zapotrzebowanie 
na wyszkolonych specjalistów. Oprócz narzędzi w postaci wiedzy z zakresu IT, Fundacja 
przeprowadza także szkolenia kompetencji miękkich – które, szczególnie w przypadku 
osób ze spektrum autyzmu – są niezwykle istotne.

Fundacja zrealizowała już 6 edycji projektu asperIT zakończonych sukcesem. 
W Polsce odbyły się one już we Wrocławiu oraz Warszawie. W 2021 roku również została 
przeprowadzona pierwsza dedykowana edycja dla firmy EY Polska. Edycja ta różniła 
się nieco od dotychczasowych działań, ponieważ najlepsi uczestnicy edycji otrzymali 
możliwość zatrudnienia w Zespole ds. Cyberbezpieczeństwa w firmie partnera.
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Fundacja oprócz działań projektowych realizuje swoją misję, która brzmi: 
“Rozwijamy kariery osób ze spektrum autyzmu w branży IT oraz uświadamiamy opinię 
publiczną o Ich potencjale. Naszą działalność wyróżnia innowacyjność, profesjonalizm 
i odwaga”. W czerwcu 2021 roku odbyła się konferencja #ASpirujemy na temat 
zatrudniania osób ze spektrum autyzmu, dzięki której pracodawcy dowiedzieli się, 
dlaczego warto zatrudniać osoby neuronietypowe. Jest to jeden z długoterminowych 
celów Fundacji, aby zwiększać świadomość społeczeństwa na temat zatrudniania osób 
ze spektrum autyzmu. W związku z tym Fundacja również realizuje szkolenia dla firm. 

Więcej na asperit.org

Kultura - Food Think Tank

Organizacja działa głównie we Wrocławiu, gdzie tworzą platformę, łącząc 
we współpracy lokalnych artystów, rzemieślników, naukowców, kucharzy i rolników. 
Oficjalnie są fundacją, kolektywem, liczącym około 300 osób z Polski i zagranicy, przy 
czym stały, aktywnie działający trzon tworzy około 50 osób z Dolnego Śląska. To ruch 
oddolnym, nie związanym na stałe z żadną instytucją. Food Think Tank to eksperci z wielu 
obszarów nauki i sztuki. Pośród członków znajdują się m. in. kucharze, bariści, muzycy, 
filmowcy, architekci, rzemieślnicy, kuratorzy i krytycy, antropolodzy, rolnicy, informatycy, 
prawnicy, chemicy; zarówno pracownicy, jak i studenci uczelni wyższych. Razem tworzą 
nową wizję kulinariów i skupieni są wokół wspólnego procesu edukacji oraz rozwoju. 
Członków organizacji łączy przede wszystkim pasja do tego, czym zajmują się na co 
dzień, szacunek do tradycji i korzeni, dbałość o jakość, odwaga i bezkompromisowość. 
W związku z tym, że są liczną grupą, złożoną z hiperaktywnych jednostek, struktura 
Food Think Tank jest elastyczna, zmienia się w zależności od projektu i aktualnej sytuacji. 
Deklarują, iż w wyniku konieczności poruszania się w tym osobliwym chaosie, są otwarci 
i gotowi do ciągłej zmiany. Siłą napędową działania kolektywu jest jego założyciel - Tomasz 
Hartman. Na co dzień pracuje jako szef kuchni. Jego metoda pracy jest żywiołowa, 
spontaniczna, czasami wręcz na granicy szaleństwa. Tomasz jest źródłem pomysłów 
i niemal od razu przystępuje do działania. Jest głęboko przekonany, że zawsze, kiedy 
zaistnieje taka potrzeba, pojawia się rozwiązanie i znajdują się ludzie we właściwym 
miejscu i czasie. Tą wiarą zaraża wszystkich członków grupy. Jako motto organizacji 
funkcjonuje stwierdzenie „Im więcej dajesz tym więcej otrzymujesz”. W myśl tej idei, 
powstają niecodzienne projekty kulinarne, będące często zaskakującym dla odbiorców 
połączeniem sztuki, współczesnego designu i nowego spojrzenia na SMAK.

Młody Dolny Śląsk

To organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów uczelni, dla których 
edukacja młodego pokolenia stanowi główny wymiar działalności w Stowarzyszeniu. 
Dodatkowymi obszarami działań są zjawiska społeczno-polityczne. Współtworzy 
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fundamenty pod budowanie państwa przyszłości poprzez stworzenie warunków do 
rozwoju i kształcenia młodych liderów w dziedzinach życia społecznego. Uczy zdobywać 
umiejętności praktyczne, doświadczenie i wiedzę. Realizuje projekty o zasięgu lokalnym 
i regionalnym, których celem jest zwrócenie uwagi na zjawiska dopiero pojawiające się 
w dyskursie.

Działania stowarzyszenia adresowane są przede wszystkim do trzech grup 
docelowych: uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich; studentów w wieku 19-
26 lat; absolwenci uczelni w wieku 26-30 lat.

Organizacja podejmuje działalność w formie projektów, które prowadzone są 
w określonych w ramach czasowych. W samym 2020 roku zrealizowano 12 projektów. 
Udało się zorganizować 35 spotkań z 38 gośćmi ze świata mediów, biznesu, czy 
samorządu.

Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk zostało założone 27 marca 2014 roku przez 
grupę studentów. Przyświecała im idea budowy pierwszej w regionie organizacji 
młodzieżowej o charakterze pluralistycznym, jak i kuźni talentów. Przez prawie 7 lat udało 
się zrealizować około 100 inicjatyw. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zdecydowanie 
kampania informacyjna “Odłącz się” dotycząca choroby XXI wieku – uzależnienia od 
urządzeń elektronicznych, czyli fonoholizmu (z ang. phonoholism), czy „Pan z Wrocławia? 
Bo ja też ze Lwowa” - Inicjatywa, która ma ukazać wspólną historię ludzi z Wrocławia 
i Lwowa.

Stowarzyszenie wykształciło wiele osób, które dzisiaj sprawuje funkcje kierownicze 
w firmach prywatnych, założyły własne przedsiębiorstwa (HR oraz PR) lub odnalazły 
się w świecie mediów i polityki (np. na stanowisku rzecznika prasowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

Stowarzyszenie posiada potencjał organizacyjny, ludzki, instytucjonalny oraz 
programowy. Wynika to z nowoczesnego modelu zarządzania opartego na ugruntowanych 
wartościach - świadomość, patriotyzm i przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość wraz 
z implementacją zarządzania opartego na wiedzy zanotowano wzrost aktywności 
członków organizacji, którzy mają swobodę w działaniu i mogą podejmować decyzję za 
realizację projektów.

Patriotyzm w organizacji kształci się osoby w miłości do Ojczyzny, społeczności 
lokalnej i tego, co jest wokół nich. W 2021 roku Młody Dolny Śląsk był partnerem 
instytucjonalnym XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Obecnie organizacja liczy 20 osób, a średnia wieku członków wynosi 23 lata.
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Fundacja Inicjatyw Społecznych Sapere Aude

Przez wiele lat “Fundacja Sapere Aude” była jedną z najprężniej działających 
organizacji o profilu republikańskim we Wrocławiu. Podmiot ten organizował cieszące 
się dużym prestiżem konferencje, debaty i seminaria o zasięgu zarówno miejskim, jak 
i wojewódzkim. Gośćmi oraz prelegentami podczas spotkań byli m.in. dr hab. Marek 
Kośny (członek Narodowej Rady Rozwoju), Krzysztof Zanussi (reżyser i scenarzysta), 
Kornel Morawiecki (Poseł na Sejm, legenda “Solidarności Walczącej”), gen. Waldemar 
Skrzypczak (generał broni), dr hab. Ewa Gruza (profesor nauk prawnych), Romuald 
Szeremietiew (b. wiceminister obrony narodowej), Tadeusz M. Płużański (dziennikarz 
i historyk), gen. Wiesław Kukuła (generał dywizji, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej), 
dr Krzysztof Liedel (dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego 
BBN), Stanisław Michalkiewicz (publicysta) czy Mateusz Morawiecki, który był gościem 
Fundacji jeszcze w 2013 r.

Sapere Aude brało udział w publikacji wielu raportów i analiz, spośród których 
warto wskazać chociażby raport “Demografia a system emerytalny” stworzony 
w partnerstwie z Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber czy “Prawdziwą >Księgę 
Zasług< Wojciecha Jaruzelskiego” opublikowaną na łamach Gazety Polskiej w formie 
dodatku do wydania. Współorganizowała i nadal współorganizuje Forum Organizacji 
Młodzieżowych “Wspólnie dla przyszłości”. Członkowie Fundacji we wcześniejszych 
latach wyprodukowali również pięcioodcinkowy miniserial “Zachowali się jak trzeba”, 
opowiadający o Żołnierzach Wyklętych.

Sapere Aude w sposób aktywny wspiera autorów publikacji, projektów naukowych 
i innych form, które służą popularyzowaniu wiedzy o wydarzeniach historycznych. 
Flagowym projektem organizacji jest konkurs im. generała Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila”, który organizujemy wraz z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” od 2015 roku. 
Program ma na celu promocję oraz rozwój badań na temat dziedzictwa, które pozostawili 
po sobie Żołnierze Wyklęci.

Fundacja jest organizacją non-profit, nie prowadzi więc działalności gospodarczej. 
Fundacja zorganizowała - w roli organizatora i współorganizatora - ponad dwieście 
projektów. We współpracy ze Stowarzyszeniem Młody Dolny Śląsk na przestrzeni lat 
2017 – 2018 stworzyli szereg projektów skierowanych właśnie do młodzieży. Działania 
te pozwalają na szeroki rozwój ich kompetencji. Jednym z przedsięwzięć był cykl 
spotkań akademickich „W ogniu pytań”, w ramach którego zorganizowaliśmy spotkania 
z najważniejszymi postaciami życia społecznego i naukowego w kraju. W organizację 
tego projektu włączył się również Uniwersytet Wrocławski.
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Kolejnym, bardzo udanym projektem była „Akademia Nowego Marketingu”. 
Celem wydarzenia było między innymi przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności 
oraz podniesienie ich kompetencji z zakresu marketingu z uwzględnieniem: procesu 
tworzenia kompleksowej strategii marketingowej (z nastawieniem na kampanie społeczne, 
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i politykę), doboru 
odpowiednich narzędzi marketingowych, zarządzania komunikacją i kontaktowaniem 
się z mediami, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, użytkowania nowych mediów oraz 
budowania wizerunku organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie miało w założeniu 
przynieść pożytek publiczny w postaci wzrostu wiedzy zarówno teoretycznej, jak 
i praktycznej z zakresu działań związanych z marketingiem wśród uczestników Akademii. 
Uczestnicy projektu poznali zasady efektywnej komunikacji między przedsiębiorstwami 
prywatnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi 
i politykami a społeczeństwem. Nabyli również kompetencje pozwalające na zwiększenie 
jakości ich działań podejmowanych w branży marketingu i PR.

Innym innowacyjnym projektem był „Smart Region”. W ramach tego działania 
zorganizowano cykl warsztatów prowadzonych w formule design-thinking. Poświęcone 
były one tematyce cyfryzacji i innowacjom w regionie. Następną ważną inicjatywę 
stanowił projekt z zakresu promocji kultury i historii Polski oraz polityki zagranicznej 
„Pan z Wrocławia? Bo ja też ze Lwowa”. W przestrzeni wrocławskiego Klubu „PROZA“ 
zorganizowano szereg debat społecznych, koncertów, wystaw, spotkań z kresowiakami 
i świadkami historii. Intencją akcji było wskazanie historycznych i kulturalnych powiązań 
ze Lwowem. Tytuł projektu nawiązywał bezpośrednio do anegdoty powtarzanej często 
tuż po II wojnie światowej we Wrocławiu przez przesiedlonych do stolicy Dolnego 
Śląska mieszkańców Lwowa. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
wrocławskiej społeczności. W odpowiedzi na aktualne wydarzenia uruchomiono także 
projekt z zakresu polskiej polityki zagranicznej, w ramach którego zorganizowano 
debatę oksfordzką „Wrocław wielokulturowy?”. Debata naukowa, która odbyła się 
na Uniwersytecie Wrocławskim, dotyczyła najważniejszych tematów związanych 
ze zjawiskami geopolitycznymi i migracyjnymi, występującymi na obszarze Europy 
Środkowo-Wschodniej: kryzysem migracyjnym i sytuacją polityczną na wschodniej 
Ukrainie. Było to ważne wydarzenie, które stanowiło platformę do dalszych rozmów 
i działań.

Fundacja Sapere Aude ma bogaty dorobek, który pragnie rozwijać i kontynuować 
wszelkie dobre inicjatywy. Prowadzi jednocześnie działalność ciągłą w formie niezależnej 
organizacji badawczej zajmującej się tematyką polityki społecznej. Cykliczne spotkania 
z przedstawicielami kultury, nauki, bezpieczeństwa narodowego i polityki skierowane 
do grupy docelowej tj. młodych ludzi (głównie studentów), którzy obecnie są wliczają 
się w grono sympatyków i wolontariuszy, a w przyszłości będą decydować o losach 
Polski. Aktualne działania, przedsięwzięcia i kompetencje koncentrują się wokół szeroko 
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pojętego obszaru smart city. Zagadnienia dotyczące miast przyszłości traktowana jest 
jako próbea integrowania nowoczesnych inteligentnych technologii ze zmieniającym się 
kapitałem ludzkim, który coraz chętniej partycypuje w rozwoju organizmów miejskich.

Obecnie Fundacja zrzesza kilkaset osób, w tym dziesiątki wolontariuszy, ekspertów 
oraz sympatyków. Spośród różnorodnych osobistości, które przyjęły tytuł członka 
honorowego naszej organizacji wyróżnić można m.in. śp. Kornela Morawieckiego, Rafała 
Dutkiewicza, Jarosława Obremskiego czy Cezarego Przybylskiego. Organizacja stale się 
rozbudowuje poprzez powoływanie Klubów Fundacji Sapere Aude, mieszczących się 
w różnych częściach Polski. Wartym podkreślenia jest fakt, że organizacja ta wspiera 
mniejszości narodowościowe m.in. poprzez koordynację kontaktów z przyjaciółmi 
z Ukrainy. Każdego dnia włącza się w życie społeczne m.in. wspierając seniorów oraz 
osoby z niepełnosprawnościami, czy też promując akcję szczepień. 
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