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Działania organizacji pozarząDowych  
i inicjatywy lokalnE jako narzęDzia  

wspiErania prozDrowotnEgo stylu życia*

cel badań. Celem badań było zweryfikowanie roli i działań organizacji pozarządowych oraz 
inicjatyw oddolnych w obszarze promowania kultury fizycznej. Badania były realizowane 
w ramach DM-19 oraz DS.-267. Materiał i metody. Badaniami objęto 15 stowarzyszeń 
i fundacji (w tym organizacji o zasięgu ogólnopolskim), działających w obszarze kultury 
fizycznej. Posłużono się w nich metodą sondażu diagnostycznego. Dokonano analizy do-
kumentacji działań realizowanych w ramach inicjatyw oddolnych. wyniki. Głównym obsza-
rem działalności badanych stowarzyszeń i fundacji była szeroko rozumiana kultura fizyczna. 
Podmioty te regularnie ubiegają się o dofinansowanie, deklarując, że mają one duże znacze-
nie dla osób objętych działaniem danej organizacji – wspomagają ich aktywność zarówno 
fizyczną, jak i społeczną. Inicjatywy oddolne są coraz bardziej popularną formą działania na 
rzecz społeczności lokalnych, także w obszarze kultury fizycznej. wnioski. Organizacje 
deklarują podejmowanie działań ukierunkowanych na edukację i promowanie aktywności 
fizycznej. Podkreślają istotne znaczenie swojej działalności w realizacji zadań zlecanych 
przez organy samorządowe i rządowe. W ramach inicjatyw oddolnych coraz więcej skła-
danych jest projektów, nadal niestety małe jest zaangażowanie społeczności lokalnych 
w głosowanie nad nimi.
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WPROWADZENIE

W Polsce działania związane z promowa-
niem prozdrowotnego stylu życia (w tym re-
gularnej aktywności fizycznej), skierowane 
do różnych grup odbiorców, realizowane są 
w trzech sektorach: publicznym (instytucje 
państwowe), gospodarczym (organizacje dzia-
łające dla zysku) oraz pozarządowym (orga-
nizacje non-profit). Mniej więcej od dwóch, 
trzech lat mówi się także o czwartym sek-
torze – inicjatywach oddolnych, niesfor-
malizowanych, prospołecznych.

Prężnie rozwija się sektor organizacji 
non-profit. Zgodnie z definicją ONZ (Główny 
Urząd Statystyczny [GUS], 2014) do grupy 
organizacji pozarządowych zalicza się te, 
które są sformalizowane (zarejestrowane w 
odpowiednim urzędzie), są niezależne insty-
tucjonalnie od jednostek administracji pań-

stwowej, samorządne, działają niezarobkowo 
oraz cechują się dobrowolnością przynależ-
ności. Wśród typów organizacji tego sektora 
można wymienić stowarzyszenia, fundacje, 
związki stowarzyszeń, organizacje społeczne 
(np. koła łowieckie, Polski Czerwony Krzyż), 
organizacje pracodawców oraz organizacje 
samorządu gospodarczego i zawodowego.

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 
około 98 000 organizacji pozarządowych, 
w tym fundacji i stowarzyszeń – prawie 
96 000 (GUS, 2014; Lar i wsp., 2015). Z badań 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS, 2014; 
Pawłowska, 2015) wynika, że w roku 2012 
regularną aktywność podejmowało 83,5 tys. 
organizacji, z czego 93% stanowiły stowa-
rzyszenia i fundacje. Wśród stowarzyszeń i 
innych organizacji społecznych najliczniejszą 
grupę stanowią stowarzyszenia kultury fi-
zycznej oraz związki sportowe, czyli organi-
zacje, których działania związane są z rekre-
acją, sportem, turystyką (prawie 20 tys.). 
Według danych GUS (2014) 30% ogółu orga-
nizacji pozarządowych (a 41% stowarzyszeń 
i fundacji) deklaruje jako główny obszar 

* Badania realizowane w ramach DM-19 oraz 
DS.-267 Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie.
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swojej działalności: sport, rekreację, turys-
tykę oraz zajęcia definiowane jako hobby. 
Jako nadrzędny cel działania organizacje te 
podają organizowanie czasu wolnego i wy-
poczynku (49%).

Warto pokreślić, że do podstawowych 
problemów, z którymi borykają się organi-
zacje pozarządowe, zaliczają się: możliwości 
finansowania działań oraz obszar organiza-
cyjny, ze szczególnym uwzględnieniem po-
trzeby zatrudniania wykwalifikowanych 
pracowników (Stankiewicz i Seiler, 2013). 
Według większości organizacji (60%) sku-
tecznie można działać wówczas, gdy ma się 
środki finansowe, a większość z nich ma pro-
blemy z pozyskaniem środków na swoją dzia-
łalność statutową – według badań 42% 
organizacji dysponuje rocznym budżetem 
w wysokości do 10 tys. zł (GUS, 2014; Stan-
kiewicz i Seiler, 2013). Głównymi źródłami 
ich finansowania są składki członkowskie 
oraz środki samorządowe.

Stowarzyszenia najczęściej ubiegają się 
o środki finansowe oraz realizują zadania z 
obszaru kultury fizycznej zlecone w ramach 
konkursów przez ministerstwa (m.in. Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej). Część z nich re-
alizowana jest w formie programów eduka-
cyjno-profilaktycznych skierowanych do 
różnych grup wiekowych. Dodatkowo orga-
nizacje pozarządowe pozyskują fundusze na 
swoje działania statutowe w ramach konkur-
sów z budżetu samorządów.

Ważnym problemem organizacji poza-
rządowych jest także profesjonalizm pra-
cowników. Poziom ich wiedzy, umiejętności 
i kompetencji, przy równoczesnej wysokiej 
samoocenie, jest dość niski (np. z testu wiedzy 
osoby zarządzające organizacją otrzymały 
około 34% możliwych do uzyskania punk-
tów, koordynatorzy projektów – 44%) (Stan-
kiewicz i Seiler, 2013).

Organizacje pozarządowe pełnią okreś-
lone funkcje w społeczeństwie. Ich główną 
rolą jako organizacji jest zaspokajanie róż-
norodnych potrzeb społecznych i podejmo-
wanie działalności w tym obszarze, w któ-
rym rynek oraz państwo nie są w stanie, 
nie potrafią lub nie chcą zaspokoić potrzeb 
konsumentów (Tyrakowski, 2007).

Aby mogło dojść do współpracy między 
organizacjami pozarządowymi a samorzą-
dami terytorialnymi, należy zwrócić uwagę 
na wzajemne informowanie się o planach, 
zamierzeniach oraz kierunkach działań orga-
nizacji oraz samorządów (Zybała i Wojdat, 
2012). Samorządy często wspomagają orga-
nizacje pozarządowe działające na danym 
terenie w przekazywaniu informacji osobom 
zainteresowanym, poprzez finansowanie lub 
prowadzenie ich stron internetowych (przy-
kład: www.warszawa.ngo.pl, www.cop.el-
blag.pl). Istotny jest także przepływ infor-
macji w drugą stronę, czyli od organizacji 
pozarządowych do samorządów. Jego brak 
prowadzi do sytuacji, w której samorząd 
często nie wie, jakim potencjałem dysponują 
lokalne organizacje pozarządowe (Zybała 
i Wojdat, 2012).

Obecnie coraz więcej organizacji poza-
rządowych profesjonalizuje swoje działania 
– mają określoną misję i cel, budują i reali-
zują strategie rozwoju, zatrudniają eksper-
tów, a pracownicy stale się doszkalają. Jed-
nak pomimo ich aktywnej działalności w 
Polsce często mówi się o kryzysie trzeciego 
sektora. Najczęściej wskazuje się problemy 
z hermetycznością środowiska organizacji 
pozarządowych, słabym reprezentowaniem 
interesów mieszkańców oraz ogólnym bra-
kiem elastyczności w działaniu.

Nie można negować tego, że działalność 
organizacji pozarządowych ma znaczący 
wpływ na aktywność społeczności lokalnych. 
Coraz częściej podkreśla się znaczenie i po-
zytywny wpływ organizacji lokalnych na 
tworzenie polityki publicznej, a także roz-
wój i aktywizację danego obszaru (Mempl-
-Śnieżyk, 2013; Zybała i Wojdat, 2012). 
Działania na poziomie lokalnym są bardziej 
skuteczne – lokalne organizacje pozarządowe 
lepiej znają potencjał środowiska, umiejęt-
niej reagują na problemy społeczne (z któ-
rymi mają bardziej bezpośredni kontakt), 
mogą dopasować swoje działania (ofertę) do 
realnych potrzeb mieszkańców. Bardzo często 
działania organizacji pozarządowych są bodź-
cem do oddolnych inicjatyw mieszkańców 
(Mempl-Śnieżyk, 2013).

Od kilku lat w Polsce prężnie rozwija się 
oddolna działalność prospołeczna żywo re-
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agująca na potrzeby społeczności lokalnych. 
Działania te realizowane są na poziomie 
bezpośrednio dotyczącym ludzi – bez two-
rzenia określonych struktur, formalizowa-
nia inicjatyw. Działania te często realizo-
wane są darmowo (np. poprzez wolontariat) 
lub w ramach finansowania ze środków 
publicznych konkursów na działania od-
dolne (np. program FIO Mazowsze Lokal-
nie), albo we współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego (np. budżet par-
tycypacyjny). W roku 2016 samorządy za-
planowały przeznaczyć na realizację zadań 
w ramach budżetu obywatelskiego kwotę 
ponad 318 500 000 zł.

Działania oddolne sprzyjają rozwojowi 
lokalnemu, czyli pozytywnym zmianom za-
chodzącym na stosunkowo niewielkim ob-
szarze, inspirują władze samorządowe do 
identyfikowania i zaspokajania najistotniej-
szych potrzeb mieszkańców i dają możliwość 
skutecznego odpowiadania na nie (m.in. przez 
odpowiadające zapotrzebowaniu społecz-
nemu propozycje aktywizacji). Umożliwienie 
obywatelom decydowania, na co zostaną 
przekazane środki finansowe, wspomaga 
integrację społeczną i poczucie odpowiedzial-
ności oraz decyzyjności. Dodatkowo podnosi 
poziom zaufania społecznego do lokalnych 
władz (http://budzetyobywatelskie.pl/pod-
stawowa-wiedza). Poziom zaangażowania 
społeczności lokalnych w działania na danym 
obszarze odzwierciedla liczba wniosków skła-
danych w ramach budżetu partycypacyjnego.

CEL BADAŃ

Mając na względzie składowe (czyli orga-
nizację, finansowanie, projekty, zaangażo-
wanie społeczne itp.), decydujące o dobrym 
i skutecznym działaniu organizacji pozarzą-
dowych w środowisku lokalnym, w niniejszej 
publikacji przedstawiono analizę działal-
ności wybranych stowarzyszeń i fundacji re-
alizujących zadania w obszarze kultury fizycz-
nej, ich współpracę z samorządem lokalnym 
oraz opinie beneficjentów działań organizacji.

MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto organizacje pozarzą-
dowe (stowarzyszenia i fundacje) działające 
w obszarze kultury fizycznej, zarejestrowane 
na terenie Polski. W badaniach posłużono 
się metodą sondażu diagnostycznego z wy-
korzystaniem autorskiego kwestionariusza, 
w którym znalazły się m.in. pytania doty-
czące podejmowanych działań, pozyskiwa-
nia funduszy, kwalifikacji pracowników, 
współpracy z samorządem oraz beneficjentów 
działań organizacji. Kwestionariusz został 
rozesłany do 20 losowo wybranych, aktyw-
nie działających organizacji, natomiast in-
formacje zwrotne otrzymano od 15 stowa-
rzyszeń i fundacji. Przeprowadzono także 
ankiety wśród 300 beneficjentów działań 
wybranych organizacji pozarządowych, któ-
rzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. 
Badania miały charakter pilotażowy.

Przeanalizowano także dokumenty do-
tyczące wybranych działań realizowanych 
z uwzględnieniem budżetu partycypacyjnego 
oraz inicjatyw oddolnych (głównie doty-
czące promowania prozdrowotnych zacho-
wań w różnych grupach odbiorców) w m.st. 
Warszawa (największa kwota budżetu party-
cypacyjnego w roku 2016 – ponad 51 mln zł). 
Dodatkowo dokonano analizy inicjatyw od-
dolnych ukierunkowanych na promowanie 
zdrowego stylu życia, przeprowadzanych 
w ramach programu Mazowsze Lokalnie.

WYNIKI

Wszystkie badane organizacje deklarowały 
podejmowanie działań w obszarze szeroko 
rozumianej kultury fizycznej (obszar domi-
nujący), nie były to jednak kluby sportowe. 
Ich charakterystykę przedstawiono w tabeli 1.

Wśród badanych organizacji jedynie 2 
(13%) ściśle współpracowały z osobami wy-
kształconymi w kierunku programowania 
i realizacji działań w zakresie kultury fizycz-
nej (absolwentami uczelni wyższych – kie-
runki: turystyka i rekreacja, wychowanie 
fizyczne, fizjoterapia). W pozostałych orga-
nizacjach działaniami w obszarze kultury 
fizycznej (m.in. merytorycznym wsparciem 
przy pisaniu projektów edukacyjno-profilak-
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tycznych, organizacją zajęć dla różnych grup 
wiekowych, przygotowaniem i realizacją 
imprez sportowo-rekreacyjnych) zajmowały 
się osoby, które nie posiadały formalnego wy-
kształcenia w tej dziedzinie.

Jako obszar swojej działalności badane 
organizacje wskazywały działalność lokalną 
lub na terenie danego województwa.

Omawiane organizacje jako jedyne stałe 
źródło dochodu podawały składki człon-
kowskie. Głównym źródłem pozyskiwania 
środków były konkursy na poziomie samorzą-
dowym i rządowym. Trudności w pozys kaniu 
środków finansowania swojej działalności 
statutowej deklarowało 100% badanych.

Inicjatywy organizacji w obszarze kul-
tury fizycznej skupiały się na akcjach skie-
rowanych do różnych grup wiekowych (w 
60% do osób starszych, w 40% do dzieci 
i młodzieży – główna tematyka: promocja 
zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobie-
ganie chorobom cywilizacyjnych). Domi-
nowały imprezy plenerowe oraz cykliczne 
zajęcia (maksymalnie 6-miesięczne). Organi-
zacje nie angażowały się w działania całorocz-
ne czy wieloletnie. Jako główną przyczynę 
tego wskazywały problemy z finansowaniem 
swoich projektów oraz brakiem konkursów 
na działania wieloletnie.

Organizacje oceniały swoje działania 
w obszarze kultury fizycznej jako dobrze prze-

myślane, zaspokające potrzeby grup doce-
lowych i dość innowacyjne. Jedynie trzy z 
nich stwierdziły, że pisząc i realizując pro-
jekty z zakresu aktywizacji ruchowej, powie-
lają pomysły z poprzednich lat, bez zmian 
czy modyfikacji.

Tylko jedna z organizacji spośród wszyst-
kich badanych zadeklarowała, że przepro-
wadziła wśród potencjalnych uczestników 
projektów badania ankietowe, których celem 
było poznanie ich preferencji i oczekiwań. 
Dodatkowo przeprowadziła również krótkie 
badanie ankietowe po zakończeniu progra-
mu, aby uzyskać informację zwrotną doty-
czącą poziomu satysfakcji z odbytych zajęć. 
Pozostałe organizacje deklarowały, że zdają 
sobie sprawę z konieczności pozyskiwania 
takich informacji, ale tego nie robią.

Beneficjenci projektów/imprez akcento-
wali istotność działań związanych z promo-
waniem zdrowego i aktywnego stylu życia, 
zarówno na polu integracji społeczności lo-
kalnych (w tym integracji międzypokolenio-
wej), jak i promowania właściwych wzorców 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Wszy-
scy badani dostrzegali wartość motywo-
wania ludzi do podejmowania aktywności 
fizycznej i lepszego dbania o swoje zdrowie 
i sprawność fizyczną.

Dodatkowo beneficjenci podkreślali, że 
organizacje pozarządowe proponują im za-

Tab. 1. Charakterystyka badanych organizacji

Dane na temat organizacji Stowarzyszenie Fundacja

Forma organizacyjno-prawna 12 organizacji (80%) 3 organizacje (20%)

Średni czas funkcjonowania 3–5 lat 2–3 lata

Liczba osób zaangażowanych bezpośrednio  
w działalność 3–4 osoby 1–2 osoby

Średni budżet roczny 20 tys. zł 10–15 tys. zł

Otrzymane wsparcie finansowe  
w ostatnim roku kalendarzowym

66% – tak 
34% – nie

49% – tak 
51% – nie

Źródła finansowania – –

Składki członkowskie 20% 15%

Projekty samorządowe 45% 40%

Projekty ministerialne 35% 30%

Darowizny – 10%

Sponsorzy – 5%

Źródło: badania własne
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jęcia, których nie są w stanie zorganizować 
(lub nie zapewniają z różnych przyczyn) 
samorządy. Stowarzyszenia i fundacje da-
wały także możliwość zaspokojenia potrzeby 
przynależności do grupy, dbania o swoje zdro-
wie i sprawność oraz kształtowania właści-
wych postaw wobec aktywności fizycznej.

Opinie beneficjentów na temat po-
szczególnych zagadnień przedstawiono w 
tabeli 2. Nie podzielono opinii ze względu 
na rodzaj organizacji, w której działaniach 
uczestniczą beneficjenci, z powodu braku 
różnic w odpowiedziach.

Badani w 90% pozytywnie oceniali dzia-
łania stowarzyszeń i fundacji, w których pro-
jektach brali udział. Chętnie uczestniczyli 
w organizowanych przez poszczególne orga-
nizacje wydarzeniach. Przyznawali (73%), 
że szybko przywiązują się do organizacji, 
zwłaszcza do instruktorów prowadzących 
zajęcia.

Mimo przewagi zajęć odpłatnych badani 
deklarowali chęć uczestniczenia w kolejnych 
inicjatywach organizacji (81%). Inicjowali 
również działania w ramach organizacji, 
ale nie chcieli brać na siebie odpowiedzial-
ności za nie. Natomiast chętnie włączali się 
w nowe formy aktywności proponowane przez 
organizacje, w tym wolontariat.

Badani w niewielkim odsetku (jedynie 
15%) zadeklarowali, że są chętni i gotowi do 
podjęcia się realizacji inicjatyw oddolnych, 
w pełni odpowiadających ich oczekiwaniom. 
Zdecydowania większość ankietowanych 

(90%) stwierdziła, że organizacje pozarzą-
dowe nie pytają ich o opinię dotyczącą zajęć, 
programu, potrzeb, jakie mają.

Dokonując analizy dokumentów związa-
nych z budżetem partycypacyjnym, można 
zauważyć, iż w 2015 r. samorządy przezna-
czyły na realizację zadań obywatelskich 
kwotę ponad 284 mln zł. Zrealizowano je 
w 80 miastach Polski. W roku 2016 budżet 
został zwiększony o kwotę ponad 20 mln zł 
i wyniósł około 318 mln zł na realizację za-
dań w 58 miastach (http://budzetyobywa-
telskie.pl/2015-budzety).

Na podstawie analizy materiałów za-
mieszczonych na stronie Urzędu m.st. War-
szawy (www.twojbudzet.um.warszawa.pl) 
można stwierdzić, że w roku 2015 do bu-
dżetu partycypacyjnego zgłoszono ponad 
4000 projektów (informacja z 62 miast), z 
czego 2200 w Warszawie, 871 w Łodzi oraz 
481 we Wrocławiu. W roku 2016 informację 
o liczbie złożonych projektów uzyskano tylko 
z 15 miast – łącznie złożono ponad 1300 
projektów.

Zaangażowanie społeczne w głosowanie 
na projekty z budżetu partycypacyjnego w 
roku 2016 wyniosło około 9% (informacje 
tylko z dwóch miast), a w 2015 – 19,6% (in-
formacje z 53 miast).

Analiza projektów realizowanych w War-
szawie w 2016 r. w ramach budżetu party-
cypacyjnego pozwala zauważyć, że najwię-
cej projektów było związanych ze zdrowiem 
i sportem (łącznie 183 projekty na 638 realizo-

Tab. 2. Opinie beneficjentów

Opinia Tak Nie Nie wiem / 
Brak zdania

Chętnie uczestniczę w działaniach organizacji. 90% 10% –

Czuję się związany z moją organizacją. 73% 7% 10%

Działania cykliczne, w których uczestniczę, są najczęściej 
odpłatne. 90% 10% –

Chętnie biorę udział w kolejnych działaniach organizacji. 81% 15% 4%

Podpowiadam pomysły dotyczące kolejnych działań. 70% 30% –

Proponuję i realizuję własne pomysły na rzecz mojej 
społeczności. 15% 85% –

Organizacja pyta o opinie dotyczące realizowanego projektu, 
naszych oczekiwań. 10% 90%

Źródło: badania własne
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wanych, w tym: 113 projektów w dziedzinie 
zdrowia, 150 sportu, 20 wpisanych w obydwa 
obszary). Mieszkańcy chętnie brali udział 
w inicjatywach realizowanych w ramach 
budżetu partycypacyjnego.

Na Mazowszu dostępny był także pro-
gram Mazowsze Lokalnie, w ramach Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich. Dawał on 
możliwość starania się o wsparcie finanso-
we zarówno osobom niezrzeszonym (inicja-
tywy oddolne), jak i organizacjom poza-
rządowym. W roku 2016 złożono łącznie 815 
projektów, z czego 180 otrzymało dofinanso-
wanie. Na działania w ramach inicjatyw od-
dolnych przeznaczono kwotę ponad 500 tys. zł 
i zrealizowano 111 projektów (w tym ok. 45 
dotyczących promocji zdrowego i aktywnego 
spędzania czasu wolnego, także w grupach 
międzypokoleniowych).

DYSKUSJA

W ostatnich latach odnotowano zwięk-
szenie się liczby organizacji pozarządowych 
w Polsce. Od roku 2004 (Adamiak, Czupich 
i Ignasiak-Szulc, 2013) dominują organizacje, 
które jako główny kierunek swojej działal-
ności deklarują sport, rekreację, turystykę, 
edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę. 
Coraz częściej niestety działaniami w obsza-
rze kultury fizycznej zajmują się organizacje, 
które nie są do tego odpowiednio przygo-
towane.

W badanej grupie organizacji można mó-
wić o ich niskim profesjonalizmie (Stankie-
wicz i Seiler, 2013), nie posługiwały się one 
nowoczesnymi technikami zarządzania oraz 
podejmowały minimalne wysiłki w zakresie 
zdobywania środków finansowych (tylko 
jedna z badanych organizacji przyznała, że 
podejmuje działania związane z pozyskiwa-
niem sponsorów i donatorów). Żadna z orga-
nizacji nie zatrudniała na stałe wykwalifi-
kowanego pracownika, choć w przypadku 
dwóch z nich została podjęta współpraca z 
wykwalifikowanymi osobami na poziomie 
projektów (przygotowanie merytoryczne pro-
jektu, realizacja i rozliczenie). W ujęciu kul-
turowym tylko jedna organizacja miała usta-
lony kodeks etyczny, którym kierowała się 
w swoich działaniach.

Nie można jednak wyników dotyczących 
profesjonalizacji organizacji przedstawio-
nych w niniejszej publikacji uogólniać na 
wszystkie stowarzyszenia i fundacje. Coraz 
częściej organizacje dbają o swój wizerunek, 
współpracują ze specjalistami, pracują nad 
zadaniami długofalowymi oraz strategią roz-
woju. Wypracowują własne zasady etyczne, 
którymi kierują się w swojej działalności.

Badania Olińskiego (2013) potwierdzają 
wyniki badań przedstawionych w artykule 
w kontekście dotacji pozyskiwanych na dzia-
łalność. Według Olińskiego 87% badanych 
organizacji (badania własne – 42,5%) nie 
otrzymało żadnej pomocy finansowej od 
władz samorządowych, ale autor podkreśla, 
że może to wynikać z małej aktywności orga-
nizacji w tym zakresie. Innym problemem 
jest najprawdopodobniej nieznajomość tech-
nik pozyskiwania wsparcia finansowego z 
innych źródeł.

Istotną kwestią jest także pełnienie okre-
ślonych funkcji przez organizacje pozarzą-
dowe. Wśród nich można wymienić funkcję 
afiliacyjną, ekspresyjną, pomocową i opie-
kuńczo-wychowawczą (Gitling, 2012). Funk-
cje wskazane przez Gitlinga pokrywają się ze 
wskazaniami badanych dotyczącymi zaspo-
kojenia ich potrzeb.

Warto podkreślić pozytywne kierunki 
działalności organizacji pozarządowych w 
obszarze kultury fizycznej: podejmowanie 
działań i zaspokajanie potrzeb związanych 
z zachowaniem zdrowia, sprawności, kon-
taktów interpersonalnych oraz realizowa-
nie działań skierowanych do społeczności 
lokalnych, w tym różnych wiekowo grup 
odbiorców.

Z danych uzyskanych z portalu poświę-
conego budżetom partycypacyjnym wynika, 
że Polacy jeszcze w zbyt niskim stopniu anga-
żują się w głosowania nad projektami. Liczba 
składanych wniosków oraz kwoty przezna-
czane na projekty systematycznie się zwięk-
szają, ale nadal brakuje poczucia decyzyjno-
ści wśród mieszkańców (o czym świadczy 
niska frekwencja w głosowaniu na projekty, 
(http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl). 
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WNIOSKI

1. Badane organizacje pozarządowe nie 
prowadziły stałej działalności promującej ak-
tywność – funkcjonowały projektowo lub 
akcyjnie.

2. Badane organizacje nie prowadziły ba-
dań dotyczących adekwatności proponowa-
nych działań do oczekiwań beneficjentów, 
czego efektem była oferta nie w pełni zado-
walająca uczestników.

3. Oferta organizacji pozarządowych sta-
nowiła ważne uzupełnienie działań podej-
mowanych przez jednostki samorządu tery-
torialnego oraz komercyjnych usług z zakresu 
aktywności fizycznej.

4. Beneficjenci niechętnie brali udział w 
odpłatnych propozycjach organizacji poza-
rządowych oraz wykazywali małe zaanga-
żowanie w aktywność lokalną.

5. Zwiększająca się liczba składanych 
wniosków wskazuje na to, że mieszkańcy 
coraz chętniej angażowali się w działania 
oddolne, sami chcąc decydować o tym, co się 
dzieje w miejscu ich zamieszkania i mieć na 
to realny wpływ. Pozytywnym objawem był 
fakt, że znaczna liczba projektów (zwłaszcza 
w budżecie partycypacyjnym) dotyczyła sze-
roko rozumianej promocji zdrowego i ak-
tywnego stylu życia wśród różnych grup 
odbiorców.
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Abstract

NGO activities and local initiatives as tools to support healthy lifestyle

Background. the aim of the study was to verify the role and activities of NGOs and grass-
roots initiatives in the area of promoting physical culture. the research was conducted within 
the framework of DM-19 and DS.-267. Material and methods. the study involved 15 
associations and foundations (including organizations nationwide) operating in the field of 
physical culture. the diagnostic survey method was applied. Documentation of the activities 
carried out within grass-roots initiatives was analysed. results. the surveyed associations 
and foundations were most active in the widely understood physical culture area. these 
organizations regularly apply for funding, and declare their considerable importance for re-
sidents (as supporting their physical and social activity). Grassroots initiatives are an in-
creasingly popular form of action in favour of local communities, including the field of physical 
culture. conclusions. Organizations declare undertaking activities aimed at education 
and promoting physical activity. they emphasize the importance of their activity in the imple-
mentation of tasks commissioned by local authorities and the government. However, although 
more and more projects are submitted as grassroots initiatives, there is still little engage-
ment of local communities in voting on the projects.
key words: physical activity, health, non-governmental organizations, grassroots initiatives
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