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Celem projektu pt DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW była 
aktywizacja społeczna min. sześciu środowisk obywateli do końca 

2019 roku poprzez stworzenie im możliwości debatowania. Wnioskodawcy 
zależało na włączeniu ich obecność do przestrzeni publicznej. Istota zada-
nia polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu debat dzięki, którym uda 
się określić bariery i ważne problemy dalszego rozwoju środowisk i orga-
nizacji działających w pewnym rozproszeniu i na obrzeżach głównego nur-
tu komunikacji społecznej. Sens debat polegał stworzeniu nowego i utrwa-
lonego cyklicznością forum dialogu społecznego, które miało przybliżyć 
różnym grupom praktykowanie ważnej formy demokracji deliberatywnej.

Debaty prowadzone w gronie przedstawicieli i liderów min. sześciu śro-
dowisk w formule debaty amerykańskiej mają na celu ich publiczną eks-
pozycję. W ramach posiadanej przez TDO PS wiedzy i kontaktów wyodręb-
niono w sumie piętnaście środowisk, które są zainteresowane większym 
udziałem w życiu wspólnoty samorządowej regionu Pomorskiego. Byli to: 
kibice, stowarzyszenia waloryzacji przestrzeni publicznej, historyczne gru-
py rekonstrukcyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, wspólnoty (domy) sąsiedz-
kie, młodzieżowe rady gmin, rady rodziców, spółdzielnie uczniowskie, ru-
chy ojcowskie, rodzice z dziećmi dotkniętymi spektrum FASD, powiatowe 
rady organizacji pozarządowych, rady dzielnic, kresowiacy, ruchy religijne 
w kulturze lokalnej, dyplomanci prac na temat sektora NGO. Debaty pro-
wadzone były przez osoby mające duży dorobek w działalności publicznej. 
Byli to m.in. Senator RP, prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy instytucji po-
mocy społecznej, samodzielni pracownicy naukowi, dziennikarze. Debaty 
były rejestrowane w systemie AV.

Każda debata została opisana w formie opublikowanego w Internecie 
streszczenia, a w szerszej formie z uwzględnieniem wniosków i rekomen-
dacji jej opis trafił do niniejszego raportu kierowanego do decydentów na 
różnych szczeblach władzy. Dorobek debat został opublikowany również 
na stronie internetowej fundacji oraz na profilach społecznościowych 
wnioskodawcy.
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W ramach projektu pt DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW odbyły 
się dyskusje przedstawicieli następujących środowisk:
1. MŁODZIEŻOWE RADY GMIN 
2. GRUPY REKONSTRUKCYJNE 
3. KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
4. RODZICE DZIECI Z FASD
5. RUCHY RELIGIJNE W KULTURZE LOKALNEJ 
6. GMINNE I POWIATOWE RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Społeczni partnerzy projektu:



REKOMENDACJE
DEBAT OBYWATELSKICH PERYFERIÓW 2019

 „Można postawić tezę, że ogólny potencjał działań społecznych 
o profilu społecznikowskim i obywatelskim jest duży, ale równie 
niedoceniony, jak w przypadku ruchu mateczników kultury. Spo-
tyka je ten sam los – są niedostrzegane, pomijane, niedoceniane 
i niedofinansowane. Mało kto te zjawiska bada i nikt nie zbiera ich 
w jedną szeroko pojętą całość, nie czyni z nich przedmiotu synte-
zy. Państwo ich nie docenia. Ale przede wszystkim – nie wchodzą 
one do ogólnego rachunku naszych aktywów kulturowych i cy-
wilizacyjnych. Nie dostrzegając i ignorując ten potencjał, można 
dalej głosić stale słyszane w Polsce jeremiady na temat „zapóź-
nienia” i „pustki” w obszarze aktywności obywatelskiej.”

prof. Andrzej Tyszka

Działania społecznikowskie, obywatelskie są jądrem demokracji. Wymagają otwarcia się elit 
samorządowych na różnorodne grupy ciągle nieśmiałych i działających w pewnym osamotnie-
niu obywatelskich Judymów. Zaprezentowane debaty skłaniają nas do wysnucia następujących 
rekomendacji.
1. Ruchy obywatelskie są drożdżami kształtowania się kultury demokracji. Stanowią jedną  
z podstaw konstytucyjnej zasady subsydiarności, co w praktyce politycznej zbyt często jest lek-
ceważone.
2. Ruchy obywatelskie mają fundamentalne znaczenie dla wykrystalizowania się regionalnej 
wspólnoty samorządowej, co jest elementem ustrojowego ładu współczesnego państwa polskie-
go w UE.
3. Zauważalna jest konieczność podniesienia statusu i urealnienia współpracy Rad Działalno-
ści Pożytku Publicznego i Rad Organizacji Pozarządowych z władzami samorządowymi trzech 
szczebli. Organizacje te są traktowane jak listki figowe demokracji.
4. Należy włączać w uczestnictwo w tego typu ciałach ludzi młodych.
5. Szczególne znaczenie ma docenienie budowania programów współpracy samorządów z rucha-
mi obywatelskimi.  Jest to ustawowe zadanie własne samorządów, a  jest niestety marginali-
zowane. 
6. Odczuwalny jest brak przestrzeni publicznej dla debat obywatelskich, które podniosłyby zna-
czenie i poziom aktywności organizacji i ruchów pozarządowych.
7. Najważniejszą rekomendacja ideową jest bardziej intensywne animowanie przez władze regio-
nalne budowania wspólnoty wartości.
8. Cenną rekomendacją płynącą z debat jest organizowanie dorocznych sejmików regionalnych 
poszczególnych ruchów obywatelskich. Taką propozycja została zgłoszona w debacie ruchów 
religijnych.
9. Ciekawą inicjatywą zaproponowaną przez ruchy rodziców działających na rzecz FASD jest an-
gażowanie się rodziców, wychowawców, pracowników socjalnych, urzędników w organizowanie 
powiatowego okrągłego stołu.
10. Nobilitacja kobiet w polskim życiu znalazła swoją rekomendację w potrzebie przywołania 
etosu Koła Gospodyń Wiejskich  – jako miejsca np. krzewienia lokalnej oraz polskiej kultury – 
czasami mateczników elementów ludowych i regionalnych.
11. W obradach przedstawicieli młodzieżowych rad gmin zgłoszono rekomendację dla powołanie 
młodzieżowej rady (sejmik) województwa pomorskiego.


