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                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

23 września odbył się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych, organizowany przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Narodowym 

Instytutem Wolności, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Fundacją im. 

Stefana Artwińskiego.  

Spotkanie przedstawicieli III sektora, rządu, samorządu i świata biznesu odbyło się  

w Kielcach i poświęcone było nowym kierunkom rozwoju i działalności organizacji 

pozarządowych w zmieniającej się sytuacji epidemicznej, społecznej i gospodarczej.  

Obrady odbyły się pod patronatem honorowym profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa 

Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, a także przewodniczącego 

Komitetu ds. Pożytku Publicznego.   

Jednym z elementów programu było inauguracyjne wystąpienie Dyrektora Narodowego 

Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Wojciecha 

Kaczmarczyka, który wspominał o tym, jak istotna jest współpraca NGO z samorządami 

terytorialnymi, a także opisywał dotychczasową działalność Instytutu, powołując się m.in. na 

trzykrotny wzrost kwoty przekazywanej organizacjom obywatelskim w ciągu ostatnich 4 lat. 

Dyrektor uczestniczył również w głównej debacie Kongresu na temat działalności organizacji 

społecznych w czasach pandemii. 

 

Źródło: https://artwinski.org.pl/wydarzenia/swietokrzyski-kongres-organizacji-pozarzadowych-2/ 
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„Adresujecie swoje działania do takich środowisk, w takie miejsca, określane obecnie jako 

peryferia społeczne, gdzie niezmiernie ważny jest bliski kontakt, wrażliwość społeczna  

i osobista. Czas pandemii, kryzysu właśnie dzięki organizacjom pozarządowym pozwolił 

przetrwać wielu osobom, wykluczonym, zagrożonym, osamotnionym. Dzięki wam właśnie te 

obszary i te osoby mogą wrócić do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie” – podkreślił 

zwracając się do reprezentantów NGO współorganizator Kongresu, dyrektor Narodowego 

Instytutu Wolności, Wojciech Kaczmarczyk. – „Samorządy zaś są tym partnerem organizacji 

pozarządowych, który jest najbliższy, najistotniejszy, wywierający największe wsparcie  

i pozwalający na rozwój III sektora. NGO w Polsce otrzymują co roku niemal 10 mld zł od 

samorządu na prowadzone działania, kierowane do obywateli. Ważna jest wasza wspólna 

uważność, szybkość reagowania na zmieniającą się rzeczywistość i ciągłe szukanie nowych 

źródeł informacji, wiedzy, finansowania, a także wzajemnego wspierania.” 

Spotkaniu przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. 

Uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

samorządowcy, działacze III sektora reprezentujący 116 świętokrzyskich organizacji 

pozarządowych. 

„Witam i dziękuję za przybycie do Kielc wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w życiu 

społecznym, wspierając obywateli poprzez swoją aktywną obecność w organizacjach 

pozarządowych. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby bez was  funkcjonować. 

Wykorzystujecie wiedzę, energię, często angażując w podejmowane działania własne środki, 

integrujecie i aktywizujecie, znakomicie uzupełniając w zadaniach publicznych państwo  

i samorządy” – podkreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – 

„Zależy nam na rozwijaniu i wspieraniu zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Nasze dotychczasowe relacje pokazały, jak ważne jest nasze wzajemne uzupełnianie się. 

Jesteście państwo istotną siłą, decydującą o rozwoju lokalnych społeczności.”” 
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Źródło: https://www.swietokrzyskie.pro/swietokrzyski-kongres-organizacji-pozarzadowych-o-nowych-

szansach-i-wyzwaniach/#pid=1 

Istotnym elementem Kongresu był panel dyskusyjny poświęcony doświadczeniom, 

oczekiwaniom, szansom i perspektywom działalności organizacji pozarządowych w okresie 

pandemii. Uczestniczący w Kongresie działacze pozarządowi wzięli udział w spotkaniach 

szkoleniowych, poświęconych między innymi zasadom zatrudnienia i wolontariatu w NGO, 

wsparciu dla organizacji pozarządowych przyjaznych osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym a także wpływowi małych organizacji pozarządowych na rozwój społeczności 

lokalnych. 

W trzech panelach dyskusyjnych brali udział także pracownicy NIW. Stefan Kołucki, 

kierownik Biura Programów Horyzontalnych wystąpił w dyskusji pt. „Organizacje pozarządowe 

przyjazne osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym”, Dariusz Pietrowski, kierownik 

Biura Programu Korpusu Solidarności wziął udział w rozmowie poświęconej zagadnieniu 

„Zatrudnienie czy wolontariat w organizacjach pozarządowych”, a starszy specjalista Biura 

Programów Horyzontalnych, Adam Kułanowski był uczestnikiem panelu o nazwie „Wpływ 

małych organizacji pozarządowych na rozwój społeczności lokalnych”. 



5 

                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

 

Źródło: https://niw.gov.pl/iii-swietokrzyski-kongres-organizacji-pozarzadowych/ 

W ramach wydarzenia odbywały się również targi, na których organizacje mogły 

przedstawić swoje inicjatywy.  

 

Źródło: https://niw.gov.pl/iii-swietokrzyski-kongres-organizacji-pozarzadowych/ 

„Organizacje pozarządowe to niezmiernie ważny element aktywizacji życia społecznego” – 

zauważył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. – „Spektrum 

ich działalności i zaangażowania jest olbrzymie, począwszy od wspierania osób chorych, 
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niepełnosprawnych, niesamodzielnych, uczniów, organizowanie zdrowego i aktywnego 

wypoczynku, kultywowanie tradycji, patriotyzmu, po rozwiązywanie wielu innych ważkich 

problemów społecznych. Każdy szczebel władzy powinien doceniać takie działania na każdym 

kroku i nie szczędzić pomocy ani środków, by taką aktywność wspierać. Stąd też tak dużą 

uwagę przykładamy do programów współpracy z organizacjami, prowadzonych konkursów na 

wsparcie dla NGO. Te pieniądze, trafiające do osób potrzebujących, nigdy nie są zmarnowane.” 

Uczestniczący w Kongresie działacze pozarządowi wzięli udział w spotkaniach 

szkoleniowych, poświęconych m.in. zasadom zatrudnienia i wolontariatu w NGO, wsparciu dla 

organizacji pozarządowych przyjaznych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym  

a także wpływowi małych organizacji pozarządowych na rozwój społeczności lokalnych.  

Spotkanie przedstawicieli III sektora, rządu, samorządu i świata biznesu, poświęcone 

nowym kierunkom rozwoju i działalności organizacji pozarządowych w zmieniającej się 

sytuacji epidemicznej, społecznej i gospodarczej, zreorganizowane w ramach 

Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych już za Nami. Jest to bardzo ważne 

wydarzenie, nie tylko dla świętokrzyskich NGO, ale także dla organizacji spoza terenów 

województwa. Dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję.  


