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Wstęp

Projekt Włącz szkołę! powstał z myślą o III sektorze i szkołach w Polsce, a dokładniej o tym,
ile dobrego wynika z ich współpracy, jak tę współpracę tworzyć i rozwijać. Od 3 lat Funda
cja Pole Dialogu wspólnie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje w Warsza
wie projekt Pozarządownik szkolny o warszawskim sektorze pozarządowym z wykorzysta
niem gry karcianej dla młodzieży.
Postanowiliśmy po raz kolejny połączyć siły i zaprosić szkoły oraz organizacje z całej Pol
ski do rozmowy o tym, jak tworzyć dobry klimat dla współpracy, jak włączać szkoły i szkol
ne społeczności do działań organizacji społecz
nych. Opracowaliśmy ogólnopolską wersję
gry Włącz zmianę! Pokazuje ona różnorod
Organizacje społeczne – tym terminem
ność trzeciego sektora w Polsce, a także to,
określamy w naszym projekcie organizacje pozarządowe, zwane też czasami
jakie zmiany zachodzą w naszym najbliższym
NGO (z j. angielskiego non-governmental
otoczeniu dzięki działaniom organizacji spo
organisations), 3. sektorem, organizacjałecznych, zachęca do dyskusji o tym, jakiej
mi pożytku publicznego czy charytatywzmiany nam dzisiaj potrzeba, co jest ważne
nymi. Nie są to pojęcia tożsame. Zdecydowaliśmy się na określenie organizacje
i jakimi sposobami można to osiągnąć.
społeczne, żeby podkreślić ich społeczny
Ideą niniejszego przewodnika było uzupeł
i oddolny charakter oraz działania na
nienie zawartości samej gry o szerszy kon
rzecz dobra wspólnego.
tekst organizacji społecznych działających
w Polsce. Jest ich w całym kraju ponad 140
tysięcy i zajmują się przeróżnymi obszarami.
W niniejszym przewodniku dla uproszczenia pogrupowaliśmy je w duże kategorie, aby
pokazać główne typy działań, które mogą być inspiracją do poszukiwań konkretnych orga
nizacji, projektów i różnych form współpracy. Podział ten nie jest jednak sztywny i wiele
organizacji działa na styku tych obszarów.
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Organizacje
społeczne. To działa!

Wg raportu z badania, które rozpoczęło ten projekt:
→W stronę współpracy. Organizacje społeczne i szkoły
szczególnie ważne dzisiaj obszary, w których organizacje
społeczne mogą dać szkołom potrzebne wsparcie to:

nowe metody
pracy z młodzieżą,
rozwijające kompetencje
przyszłości

wzmacnianie pozytywnego
postrzegania szkoły
i jej relacji z najbliższym
otoczeniem

profilaktyka zdrowia
psychicznego
młodzieży

Po więcej szczegółów dotyczących tego, jak wygląda obecnie ta współpraca, jakie są moty
wacje i wyzwania oraz punkty zapalne – odsyłamy do raportu.
Zachęcamy do lektury przewodnika i jak najszerszego wykorzystania gry – zarów
no w formie rozgrywek, jak i do rozmowy z młodzieżą o zmianie i potrzebach społeczno
ści. Bez wrażliwych młodych ludzi, nie wyrosną odpowiedzialni, empatyczni dorośli, którzy
będą tworzyć świat przyszłości i ustalać jego reguły. I jednocześnie zapraszamy do udzia
łu w kolejnych wydarzeniach projektowych, które będziemy ogłaszać na naszych stronach
i profilach, a także do kontaktu – z nami i innymi organizacjami społecznymi, których dzia
łania wydadzą się Wam interesujące i warte zaangażowania.
Agnieszka Pędzich,
Fundacja Pole Dialogu
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W Polsce działa ponad 100 tysięcy organizacji społecznych – fundacji i stowarzyszeń. Z ich
wsparcia korzystają miliony osób: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Często robią to
nieświadomie, bo niewiele z nich wie, że organizacje społeczne działają niemal wszędzie –
w szkole, na boisku, w szpitalu, teatrze czy nawet… w lesie! Kojarzycie festiwal Warszawska
Jesień, Nowe Horyzonty czy Pol’and’Rock Festiwal? Tak, tak, robią je organizacje społeczne.
Słyszeliście, słyszałyście o Klinice Budzik, która pomaga dzieciom wybudzić się ze śpiączki?
To też organizacja społeczna, podobnie jak wspierająca osoby chore na raka i ich rodziny
fundacja Rak’n’Roll czy Amazonki. Klimat, środowisko, prawa zwierząt? I na tych polach
fundacje i stowarzyszenia są bardzo aktywne: to organizacje ekologiczne przyczyniły się
do uratowania doliny Rospudy, powstrzymały wycinkę puszczy Białowieskiej, Młodzieżowy
Strajk Klimatyczny czy Extinction Rebellion wychodzą na ulice w obronie klimatu, Otwarte Klatki i Viva od lat ratują zwierzęta. Sport? Jak najbardziej! W każdej gminie działa klub
sportowy, który zazwyczaj jest stowarzyszeniem.
Edukacja, równość, prawa człowieka, kultura, zdrowie, środowisko, ratownictwo – nie
ma takiej dziedziny, w której organizacje społeczne nie byłyby aktywne. Działają w dużych
miastach, mniejszych miejscowościach, na wsiach. To działające od wielu lat w Polsce
Ochotnicze Straże Pożarne; Górskie czy Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe, ale także młode, międzynarodowe organizacje takie, jak Geek Girls Carrots, wspierająca dziewczyny, które chcą działać w branżach związanych z nowymi technologiami.
Za wszystkimi tymi działaniami stoją konkretne osoby – aktywiści i aktywistki, społecznicy i społeczniczki, którzy swoją pracą każdego dnia zmieniają rzeczywistość wokół nas.
A ponieważ tak dużo energii poświęcają na działanie, mniej jej zostaje na pokazywanie
efektów tej pracy. To zadanie – przedstawianie skali, rezultatów, historii konkretnych osób –
realizuje od 2018 roku kampania Organizacje społeczne. To działa!. Kampania na stronie
www.todziala.org i w mediach społecznościowych prezentuje filmy, zdjęcia, reportaże, rozmowy, których bohaterami i bohaterkami są zarówno osoby pracujące w organizacjach
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społecznych, jak i ludzie, do których adresowane są ich działania. Co ważne, to wspólna inicjatywa kilkudziesięciu organizacji, które połączyły siły, aby opowiadać o działaniach całego sektora. Kampania jest obecna głównie w internecie, ale nie zdziwcie się, jeśli zobaczycie krótkie filmiki opowiadające o organizacjach w kinach studyjnych, a grafiki z hasłem
#todziała na billboardach na ulicach – kampania się rozwija!
Różnorodność tematów, różne sposoby i skala działań, duże miasta i małe wioski – w tej
różnorodności każdy i każda z Was może znaleźć miejsce dla własnej aktywności społecznej. A przyjrzenie się organizacjom bliżej i poznanie ich lepiej na pewno będzie dobrym
punktem startowym. Zajrzyjcie na profil #todziała, zagrajcie w grę, poznajcie organizacje
ze swojej okolicy. Mamy nadzieję, że zachęci Was to do włączenia się w zmienianie świata.
Na lepsze
Dorota Setniewska,
todziala.org

W jaki sposób szkoła
może się zaangażować
w działania z organizacją
społeczną?
wynajem przestrzeni lub sprzętu
na wydarzenia organizowane
przez organizacje
(np. warsztaty, konferencje,
spotkania, dyskusyjne kluby
filmowe)

patronowanie i promocja akcji
oraz wydarzeń organizowanych
przez organizacje społeczne
(rozwieszenie plakatów, informacja
do uczniów/nauczycieli/rodziców,
objęcie patronatem/matronatem
wydarzenia)

wsparcie w rekrutacji
do projektów i programów
(przesłanie informacji
do uczniów lub nauczycieli,
zgłoszenie całej klasy lub całej
kadry nauczycielskiej)

uczestniczenie w programach/
projektach organizacji
społecznej (np. w ramach projektu
poznawania okolicy szkoły, nawią
zywania współpracy z okolicznymi
miejscami, sąsiadami) – organiza
cje społeczne organizują projekty dla
uczniów (np. spotkania, wyjazdy),
nauczycieli (np. warsztaty, szkolenia)
lub dyrekcji (np. wymiana doświad
czeń, szkolenia)

konsultacje i wsparcie
przy tworzeniu programów/
projektów dla młodzieży,
nauczycieli, szkół

wspólne wymyślanie
i prowadzenie programów/
projektów dla młodzieży/
rodziców lub nauczycieli,
czy innych szkół

Współpraca z organizacjami a podstawa programowa
Organizacje społeczne działają w bardzo różnych obszarach (od fizyki po nauki humanistyczne
i społeczne), więc można z nimi współpracować w ramach każdego przedmiotu. Organizacje
prowadzą projekty, programy, kampanie, w ramach których tworzą różnego rodzaju materiały,
które można wykorzystywać w trakcie lekcji (np. filmy, gry, scenariusze lekcji). Organizacje
organizują również różne warsztaty, spacery, wyjścia, w których można uczestniczyć po
lekcjach lub w ramach wyjścia klasowego.
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Wolontariat –
jak można się
zaangażować?
Nie ma żadnej magicznej siły, która popycha do przodu organizacje społeczne – potrzebni
są po prostu ludzie! Dlatego wiele organizacji poszukuje wolontariuszy i wolontariuszek do
wspólnego działania. Z drugiej strony zaś, z wolontariatu ludzie czerpią wiele kluczowych
umiejętności, których nie są w stanie nauczyć się w szkole.
Sposoby zaangażowania się
w organizacjach społecznych:
→  Wiele organizacji ma program wolontariacki, do którego zaprasza chętne osoby.
W ramach tego programu wolontariusze i wolontariuszki wspólnie działają, ale też
spotykają się i nawiązują relacje. Jest w nim jasno określone, co należy zrobić, żeby
zgłosić się do wolontariatu, na czym ten wolontariat polega oraz jakie są korzyści
z zaangażowania w organizacji (np. szkolenia, spotkania, konferencje itp.).
→  Część organizacji poszukuje wolontariuszy i wolontariuszek do określonych akcji,
które prowadzą (np. WOŚP do akcji zbierania pieniędzy w zimie). Wtedy organizacja
poszukuje chętnych do zaangażowania się osób na jakiś określony czas do wsparcia
określonych działań.
→  Są też takie organizacje, które nie poszukują aktywnie wolontariuszy
i wolontariuszek, jednak chętne osoby mogą zgłosić się do nich i wtedy może zostać
stworzony indywidualny program wolontariacki albo stażowy dla takiej osoby.
→  Możliwości zaangażowania się w organizacjach społecznych jest bardzo dużo,
a same organizacje zajmują się bardzo różnymi rzeczami (to jest opisane na kolejnych
stronach), więc każda chętna osoba znajdzie coś dla siebie!
Organizacje działają nie tylko dzięki pracy wolontariuszy i wolontariuszek, ale również wie
le osób jest w nich zatrudnionych zarobkowo. W wielu przypadkach zaangażowanie wolon
taryjne zamienia się w zatrudnienie danej osoby w organizacji.
Organizacje organizują też różnego rodzaju szkolenia i warsztaty, w ramach któ
rych uczą umiejętności i kompetencji, których nie zawsze można nauczyć się w szkole
(np. warsztaty o komunikacji, trening asertywności, warsztaty astronomiczne itp.).
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Edukacja
Co ósma organizacja społeczna w Polsce jako swój główny obszar działa
nia wskazuje edukację i wychowanie. A również te organizacje, które działają
zasadniczo w innych obszarach, często włączają elementy edukacji do swoich
projektów – w ramach dzielenia się wiedzą i ekspertyzą w swoim temacie, popu
laryzowania specjalistycznych zagadnień, rozwijania kompetencji czy wspiera
nia ważnych dla siebie wartości społecznych. Prowadzą projekty, do których szkoły
mogą się zgłosić, publikują materiały edukacyjne, z których można skorzystać na lek
cjach, a wiele z nich jest też otwartych na włączenie się we wspólne działania.
Trzeci sektor w edukacji to bardzo szeroki zakres działań
wspierających proces edukacji i wychowania młodych ludzi.
Organizacje społeczne:
→  wspierają szkoły w realizacji
podstawy programowej
→  pomagają urozmaicić zajęcia lekcyjne
→  tworzą nowe narzędzia pracy
z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli
→  szkolą kadrę pedagogiczną
i zarządzającą szkołą na temat nowych
metod nauczania, zarządzania,
umiejętności liderskich
(Centrum Edukacji Obywatelskiej)
→  prowadzą badania w obszarze
edukacji, wychowania
(Fundacja Rozwoju Dzieci)
→  prowadzą edukację globalną
(Polska Akcja Humanitarna, Fundacja
Akcja dla Demokracji, Stowarzyszenie
Na Styku), medialną (Stowarzyszenie
Demagog) i seksualną (Fundacja Sexed
PL), jak również szkolą nauczycieli do
prowadzenia zajęć w tych obszarach
i zapewniają materiały edukacyjne
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→  wyrównują szanse w dostępie
i poziomie edukacji (Civis Polonus,
Fundacja Nowoczesna Polska)
→  prowadzą niepubliczne szkoły
podstawowe i ponadpodstawowe
→  organizują dzieciom i młodzieży czas
po lekcjach oraz wypoczynek wakacyjny
czy feryjny (Grupa Pedagogów Ulicy UNO,
Caritas Polska)
→  wspierają rodziców w wychowaniu,
prowadzą dla nich szkolenia i grupy
wsparcia

Na stronie www.todziala.org/edukacja
znajdziecie więcej przykładów takich
organizacji oraz link do materiałów
edukacyjnych przygotowanych przez
organizacje działające w różnych
obszarach.
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Ekologia
Katastrofa klimatyczna to dzisiaj najbardziej paląca kwestia społeczna – szcze
gólnie dla młodych ludzi, którzy realnie obawiają się o swoją przyszłość. Na
całym świecie powstaje wiele oddolnych inicjatyw ekologicznych, część z nich
pozostaje ruchami nieformalnymi, a część przyjmuje formę organizacji społecz
nych. Wachlarz działań proekologicznych jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno
te związane z ochroną przyrody, adaptacją do zmian klimatu czy ochroną zwie
rząt, jak i nasze nawyki konsumpcyjne i zachowania oraz budowanie świadomości
społecznej.

Działające na rzecz przyrody organizacje społeczne
mają pełne ręce roboty, gdyż bardzo wiele obszarów
wymaga radykalnych zmian:
→  edukują na temat zależności
przyrodniczych, zmian klimatycznych
i konieczności podejmowania działań
w różnych obszarach
→  interweniują w przypadku niszczenia
zabytków przyrody oraz zagrożenia
równowagi ekosystemów
→  walczą o prawa zwierząt,
powstrzymują wycinki drzew, chronią
puszcze
→  dbają o opiekę nad zagrożonymi
gatunkami

→  organizują akcje sprzątania
przestrzeni publicznej
→  propagują idee zero waste, reuse/
reduce/recycle, slow fashion, gospodarki
obiegu zamkniętego, zrównoważonego
rolnictwa
→  dbają o odpowiednie regulacje
prawne wspierające ochronę klimatu
→  przybliżają naturę, przyrodę, uczą jej
rozumienia

→  prowadzą schroniska i azyle dla
zwierząt
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Lokalność
Wiele organizacji działa w swoim najbliższym otoczeniu, na rzecz ludzi miesz
kających w danej społeczności, gminie, na osiedlu. Tworzą przestrzeń do wspól
nego działania, organizowania wydarzeń, spędzania razem czasu. Szkoły sta
nowią ważny element lokalnych społeczności, dlatego ich współpraca z takimi
organizacjami często okazuje się cenna dla ich wzmacniania.

Wspólne pikniki i wydarzenia, akcje charytatywne, turnieje czy
występy, a także wspólne aplikowanie o środki na realizację projektów
dotyczących lokalnego dziedzictwa czy dbania o środowisko
naturalne, to tylko niektóre z możliwości wspólnych działań szkoły
z organizacjami, które na co dzień:
→  animują lokalną społeczność do
wspólnych działań
→  wspierają wspólne działanie na rzecz
zmiany najbliższego otoczenia
→  tworzą i wzmacniają ruchy
sąsiedzkie, miejskie, wiejskie

→  rozwijają poczucie tożsamości
lokalnej, przynależności do grupy
i społeczności, integrują społeczności
→  edukują na temat lokalnej historii,
tradycji, przyrody

→  pielęgnują lokalne tradycje i zwyczaje
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Sport
Aktywność fizyczna i ruch są niezbędnym elementem zdrowego trybu życia,
a także dbania o dobrostan – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Wspólne zaję
cia sportowe dodatkowo integrują i pomagają budować poczucie wspólnoty.
Najwięcej (bo aż 35%) organizacji społecznych zarejestrowanych w Polsce
zajmuje się szeroko rozumianym sportem, rekreacją, turystyką. Niemal w każdej
gminie jest klub sportowy. Organizacje w tym obszarze wyróżnia stosunkowo długi
staż aktywności oraz niewielka obecność w życiu wirtualnym. W końcu sport dzieje się
w realu!

A sportowe NGO-sy robią dużo
ważnych lokalnie działań:
→  prowadzą kluby sportowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
→  organizują lokalne imprezy i zawody
sportowe, w tym turnieje i maratony
→  organizują zajęcia pozalekcyjne
i wyjazdy wakacyjne

→  rozwijają talenty i pasje
→  zapewniają dostępność zajęć
sportowych na różnych poziomach
zaawansowania
→  łączą ludzi wokół wspólnych pasji

→  zachęcają do aktywnego spędzania
czasu
→  budują zdrowe nawyki ruchu
i aktywnego odpoczynku
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Kultura
i sztuka
Wspólne działania z lokalnymi organizacjami społecznymi w obszarze kultury
i sztuki mogą stanowić dla młodych ludzi ważny element budujący ich tożsa
mość i dający poczucie wpływu na otoczenie. Film, spektakl, koncert, czy wysta
wa mogą być punktem wyjścia do rozmów na poważne tematy – a z drugiej strony
dobrą okazją do wspólnej zabawy, świętowania i budowania relacji.

W obliczu konieczności zaspokajania najpilniejszych potrzeb czasami
zapominamy, jak wiele korzyści potrafi przynosić obcowanie z kulturą
i sztuką. Na szczęście pamiętają o tym organizacje, które dbają o to,
by były one blisko ludzi i które:
→  wspierają rozwój kultury i sztuki,
popularyzują ją oraz przybliżają, a także
włączają szerszą społeczność w proces
twórczy
→  organizują wystawy, koncerty
i festiwale
→  animują lokalną społeczność do
wspólnych działań kulturalnych

→  tworzą dzieła artystyczne
w przestrzeniach miejskich i wiejskich
→  dbają o lokalne tradycje kulturalne
→  wspierają różnorodność społeczną
poprzez sztukę, włączają osoby i grupy
zagrożone wykluczeniem

→  zachęcają do podejmowania
działalności artystycznej i zmieniania
swojego otoczenia
→  prowadzą warsztaty technik,
umiejętności związanych z tworzeniem –
muzyka, malarstwo, grafika,
projektowanie, film, rękodzieło i inne
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Demokracja
Ustrój demokratyczny gwarantuje możliwość zawiązywania się organiza
cji pozarządowych i szereg innych mechanizmów, dzięki którym mieszkańcy
i mieszkanki mają wpływ na to, kto i jak rządzi w ich kraju czy gminie. Jednak
wiemy, że nic nie jest dane raz na zawsze.

Dlatego też istnieją organizacje społeczne,
które dbają o wartości demokratyczne,
czyli między innymi:
→  edukują na temat demokratycznych
wartości
→  dbają o rozwój społeczeństwa
obywatelskiego (Fundacja Stefana
Batorego)
→  wzmacniają procesy partycypacyjne,
włączanie mieszkańców w decydowanie
o swoich gminach (Fundacja Stocznia,
Fundacja Pole Dialogu)
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→  pilnują przestrzegania prawa,
monitorują działanie władz lokalnych
i krajowych (Sieć Obywatelska Watchdog,
Stowarzyszenie 61)
→  dbają o bezpieczeństwo cyfrowe
→  prowadzą edukację medialną
→  wspierają inne organizacje
pozarządowe
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Prawa człowieka
i równość
Powszechne, nienaruszalne, niezbywalne – to tylko niektóre z cech praw czło
wieka. Niestety nie zawsze te prawa i wolności są przestrzegane przez władze.
Są miejsca na świecie, w których te prawa są łamane, ale są też grupy w Polsce,
które nie czują się równe wobec prawa.
Dlatego powstają organizacje społeczne, które zajmują się tym właśnie obszarem.
Dzięki nim młodzi ludzie w szkołach mogą zaangażować się w akcje wspierające ochro
nę praw człowieka – zarówno w Polsce, jak i w odległych zakątkach świata, co wzmacnia
poczucie wpływu na rzeczywistość i sensu podejmowana działań społecznych.

Organizacje te uczą, że również od nas zależy
ochrona praw człowieka i w swoich działaniach:
→  nagłaśniają przypadki naruszania
praw człowieka (Amnesty International)
→  organizują akcje solidarnościowe
→  monitorują sytuację społecznopolityczną pod kątem przestrzegania
praw człowieka na świecie (Helsińska
Fundacja Praw Człowieka)
→  interweniują w indywidualnych lub
zbiorowych sprawach
→  wspierają i reprezentują w sądach
ofiary naruszeń praw człowieka

→  prowadzą edukację na temat
praw człowieka i edukację
antydyskryminacyjną (Towarzystwo
Edukacji Antydyskryminacyjnej)
→  proponują rozwiązania legislacyjne
i pilnują urzeczywistnienia równości
w prawie (Fundacja na rzecz
Różnorodności Społecznej)
→  wspierają samorządy w tworzeniu
polityk opartych na równości
(Polskie Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego)

→  walczą o prawa mniejszości
→  prowadzą działalność badawczą
i rzeczniczą
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Solidarność i pomoc
Pomaganie to najczęściej kojarzony z organizacjami społecznymi obszar –
choć jest to jedynie część sektora. Za pomocą często stoi solidarność społecz
na – w szczególności wobec tych osób, które z różnych powodów napotykają
bariery utrudniające im funkcjonowanie w danej rzeczywistości czy społeczno
ści np. osoby w kryzysie bezdomności, ubóstwa, osoby z niepełnosprawnościami,
uchodźcy i uchodźczynie, osoby nieheteronormatywne, ofiary przemocy.
Wiele lokalnych organizacji zajmuje się pomocą takim osobom i grupom, a tym
samym dba o włączenie ich do wspólnoty i objęcie opieką wszystkich w danej społeczności.

Wspólne działania młodzieży z takimi organizacjami,
to sposób na budowanie wrażliwości społecznej u młodych ludzi.
Organizacje społeczne pomagają więc na różne sposoby:
→  ratują w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia (Ochotnicze Pogotowia,
Straże Pożarne)

→  prowadzą zbiórki pieniędzy w celu
wsparcia osób potrzebujących (Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas)

→  troszczą się o osoby w trudnych
sytuacjach życiowych

→  prowadzą telefony zaufania, grupy
wsparcia, wspierają bliskich osób
w kryzysie, uzależnionych, chorujących

→  prowadzą placówki dedykowane
osobom w kryzysie bezdomności
(Fundacja Daj Herbatę)
→  udzielają pomocy medycznej
(Stowarzyszenie Lekarze Nadziei)
→  dają wsparcie psychologiczne
i prawne osobom w potrzebie

→  prowadzą edukację
antydyskryminacyjną (Towarzystwo
Edukacji Antydyskryminacyjnej)
→  walczą o prawa mniejszości
→  przeciwdziałają przemocy
i dyskryminacji

→  prowadzą domy samotnej matki,
świetlice środowiskowe, domy pomocy
społecznej czy mieszkania treningowe
→  zapewniają realizację podstawowych
potrzeb osób mieszkających w Polsce
i na całym świecie (Polska Organizacja
Humanitarna)
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Zdrowie
Organizacje społeczne działające w obszarze zdrowia swoją aktywnością przy
czyniają się do polepszenia dobrostanu pojedynczych osób czy grup, ale także
do podnoszenia standardów ochrony i opieki zdrowotnej dla wszystkich. Obec
nie w szkołach szczególnie ważne stały się kwestie zdrowia psychicznego – jego
profilaktyki, rozpoznawania kryzysów psychicznych oraz wspierania młodzieży
w kryzysie, jak również dbania o dobrostan kadry pedagogicznej pracującej z mło
dzieżą i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Organizacje pozarządowe działające
w obszarze zdrowia:
→  edukują na temat zdrowia
psychicznego (Fundacja Melancholia,
Ja My Oni)
→  udzielają wsparcia psychologicznego
dzieciom i młodzieży (Dajemy Dzieciom
Siłę)
→  zapewniają edukację
okołozdrowotną, na temat zdrowego
stylu życia

→  prowadzą hospicja i domy opiekuńcze
→  wypracowują standardy ochrony
zdrowia (Fundacja Rodzić po Ludzku)
→  organizują zbiórki pieniędzy na
leczenie
→  rozprawiają się z mitami dotyczącymi
chorób (Fundacja Rak’n’Roll)

→  prowadzą miejsca dla osób
o określonych potrzebach zdrowotnych
(Klinika Budzik)
→  wspierają osoby chorujące oraz ich
rodziny, w tym również te, których
dotyczą choroby rzadkie, na temat
których wiedza jest wciąż niewielka
→  zaopatrują w sprzęt placówki ochrony
zdrowia (Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy)
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Uzupełnienie
Na wcześniejszych stronach zostały opisane różne obszary, w których działają organizacje
społeczne. Te organizacje rzadko jednak skupiają się na działaniu tylko w jednym obszarze.
Programy i projekty, które realizują często są międzyobszarowe – na przykład Ogólnopol
skie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które działa na rzecz środowiska naturalnego i eduka
cji, ale też lokalności, informując lokalne społeczności o specyfice ptaków żyjących w danej
okolicy. Te międzyobszarowe działania organizacji społecznych sprawiają, że jedną organi
zację można zaangażować do wsparcia w realizacji programów nauczania różnych przed
miotów i umiejętności szkolnych.
Gdzie szukać informacji
o organizacjach społecznych
i ich działaniach?
→  todziala.org – tutaj znajdują się informacje
o różnych organizacjach społecznych, filmiki,
zdjęcia z ich działalności, informacje o III sektorze
→  ngo.pl – można tu znaleźć spis działających
organizacji, informacje o III sektorze, ogłoszenia
o pracy i wolontariacie w organizacjach w całej Polsce
→  lokalne centra NGO, lokalne sieci NGO – wiele województw, powiatów,
gmin ma swoje lokalne centra NGO, w których organizowane są szkolenia,
wymieniane informacje o lokalnych NGO

Jak już znajdziecie organizację, która wyda Wam się ciekawa, to powinna ona mieć swo
ją stronę internetową lub stronę na Facebooku. Można nawiązać z nią kontakt poprzez
aplikowanie do jakiegoś projektu lub szkolenia albo po prostu napisać maila/wiadomość,
a potem zrobić coś razem!
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