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Dyskusja panelowa
Państwo obywatelskie - dobre rządzenie

IV Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Paneliści:
Katarzyna Batko – Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Dagmir Długosz – ekspert w dziedzinie administracji publicznej i jej relacji z III sektorem
Barbara Imiołczyk – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Tomasz Kulisiewicz - Internet Obywatelski
Bartłomiej Michałowski - Ruchu Normalne Państwo 

Moderatorzy:
Beata Juraszek -Kopacz – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Jan Saloni – Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych 

Uczestnicy panelu  byli  zgodni  w swojej  trosce o jakość państwa i  woli  do obywatelskiej
aktywności  nad  jego  poprawą,  niezależnie  od  jej  żmudności  i  baku  natychmiastowych
efektów. 

Postulowano:
Postulaty skierowane do organizacji pozarządowych:

monitorowanie działań administracji

1. Organizacje pozarządowe poprzez monitorowanie działań administracji powinny skłaniać
ją do lepszego działania (wobec władzy wykonawczej). 

2. Organizacje powinny objąć monitoringiem i kontrolą społeczną sferę usług publicznych
(np.: policja, służba zdrowia, opieka społeczna) oraz wymuszać ich jakość.

3. Organizacje  powinny  objąć  monitoringiem  i  kontrolą  społeczną  sferę  działań  władzy
sądowniczej.

4. Organizacje  powinny  obiektywnie  i  konsekwentnie  dawać  informację  zwrotną
samorządowi, dotyczącą naszych oczekiwań wynikającą z naszych praw oraz dotyczące
jego codziennego funkcjonowania.

5. Organizacje  powinny stanowczo wymuszać  zastosowanie  informatyzacji  do  ułatwiania
życia obywatelom i umożliwiania im uczestnictwa w życiu publicznym, a także realizacji
zasady jawności działania administracji publicznej. 

6. Organizacje  pozarządowe  powinny  egzekwować  deklaracje  składane  w  kampaniach
wyborczych (wobec władzy ustawodawczej).

7. Organizacje  powinny  monitorować  jakość  projektów  realizowanych  z  publicznych
funduszy (dotacji).

współpraca organizacji

8. Stwórzmy platformy współpracy na wszystkich szczeblach, od lokalnego po ogólnopolski.
9. Sami będąc większymi i doświadczonymi organizacjami, działajmy na rzecz tych, którzy

mają mniejsze doświadczenie.
10. Koordynujmy swoje działania wobec administracji.
11. Administracja  powinna  być  postrzegana  jako  partner  i  potencjalny  sprzymierzeniec

organizacji.
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budowanie standardów i parnternstwo 

12. Organizacje  powinny  wskazywać  obywatelom  wiele  możliwych  dróg  społecznego
zaangażowania i obywatelskiej aktywności.

13. Organizacje  powinny  kształtować  opinię  na  poziomie  europejskim,  wobec  instytucji
wspólnotowych  (lobbing  na  rzecz  pozyskiwania  wsparcia,  ale  i  wymagania  poprawy
jakości administracji).

14. Należy wspierać niezależne lokalne media i inicjatywy lokalne.
15. Domagajmy się  publicznej  debaty nad rolą  mediów,  zwłaszcza  mediów publicznych i

wypełnianiem ich misji (w tym również nad ustawą o mediach).
16. Uświadamiajmy innym, że całość naszej codziennej aktywności ma znaczenie społeczne i

polityczne.
17. Wszystkie  organizacje  pozarządowe  powinny  prowadzić  w  szkołach  edukację

obywatelską  dzieci  i  młodzieży  na  szerszą  skalę,  chociażby  opowiadając  o  swojej
działalności.

18. Organizacje kontrolne i dialogu społecznego, by skutecznie prowadzić swoje działania,
powinny zawierać sojusze z mediami, światem nauki i samą administracją, czego wzorem
są skuteczne koalicje zbudowane   wpływu w toku procesu legislacyjnego.

własne kompetencje organizacji

19. Powinniśmy skoncentrować się  na budowaniu  własnych kompetencji  polegających na:
aktywności,  wiedzy, umiejętności  i  organizacji.  A naszą motywację musimy oprzeć na
świadomości, że lokalne społeczności to my.

20. Wypracujmy niezależne źródła finansowania działalności strażniczej, przede wszystkimi
nie biorąc środków od tych, których obserwujemy, kontrolujemy lub od tych, na których
chcemy wywierać wpływ.

21. Organizacje muszą dbać o swoją wiarygodność (etyka sektora).
22. Organizacje powinny być rzetelne w prowadzeniu własnych działań i wypełnianiu swojej

misji, szczególnie, gdy pełnią rolę reprezentacji sektora lub swoich środowisk.

Niektóre z postulatów do organizacji nie spotkały się z powszechną akceptacją:

1. Domagajmy  się  realizowania  w  praktyce  zasady  publicznego  wysłuchania  raczej  na
drodze nacisku, niż rozwiązań prawnych. 

2. Stworzymy bardziej efektywny system wyborczy, powodujący lepszy dostęp do systemu
wyborczego.  Organizacje  powinny  poprzeć  Jednomandatowe  Okręgi  Wyborcze  jako
gwarantujące lepszą jakość rządzących.

Postulaty skierowane do administracji:

1. Rząd nie powinien biurokratyzować trzeciego sektora, obudowując działalność społeczną
kolejnymi zbytecznymi regulacjami i procedurami. 

2. Elementy  służby  cywilnej  powinny  być  wprowadzone  również  do  administracji
samorządowej.

3. Należy wzmocniać rolę młodzieży w życiu publicznym (np.: młodzieżowe rady powinny
naprawdę być wysłuchiwane, jeżeli już istnieją).
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