
 

 

REKOMENDACJA KLUCZOWA 

W zakresie wprowadzenia dodatkowego kryterium premiującego działania obejmujące obszary 

zagrożone trwałą marginalizacją, np. wg. delimitacji zaproponowanej w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w ramach konsultacji programu wsparcia Uniwersytetów 

Ludowych. 

 

Słowa klucze: uniwersytety ludowe, konsultacje, centrum usług społecznych, obszary wiejskie, 

polityka społeczna, organizacje pozarządowe, Narodowy Instytut Wolności. 

Podstawa wnioskowania: ekspercka. 

Opis sytuacji: 

Głównym celem działalności Uniwersytetów Ludowych zgodnie z dokumentacją „jest rozwój kapitału  

ludzkiego i społecznego przez podnoszenie kompetencji zarówno kluczowych (szczególnie społecznych 

i obywatelskich), jak i zawodowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o 

grundtvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej 

społeczności”. Szczególną rolę Uniwersytetu Ludowe maja na obszarach zdegradowanych i po 

PGRowskich. Niestety na tych obszarach najczęściej funkcjonują organizacje o słabszym potencjale. W 

konkurencji z organizacjami z obszarów wiejskich ulokowanych wokół dużych miast lub położonych na 

obszarach o znacznym rozwoju-społeczno-gospodarczym mają zdecydowanie mniejsze szanse w 

ubieganiu się o środki. Opracowana dokumentacja konkursowa, poddana konsultacjom, takiego 

wsparcia nie zawiera. 

Wnioski: 

W kryteriach merytorycznych brak jest zapisów, które zapewniłyby wsparcie dla obszarów najbardziej 

wsparcia wymagających, czyli peryferyjnych obszarów wiejskich oddalonych od miast, zagrożonych 

procesami marginalizacji i depopulacji czy też ośrodków miejskich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze.  

Rekomendacja: 

Proponujemy wprowadzić dodatkowe kryterium premiujące działania obejmujące obszary zagrożone 

trwałą marginalizacją, np. wg. delimitacji zaproponowanej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju (SOR). 

Uzasadnienie: 



 

 

Ponieważ zgodnie z definicją, UL działa w środowiskach wiejskich lub małych miast oraz tam, gdzie 

dostęp do innych form edukacji dorosłych czy rozwoju jest utrudniony, co za tym idzie zakres 

terytorialny konkursu jest bardzo szeroki.  

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość środków finansowych w skali kraju, podmioty z terenów 

zagrożonych trwałą marginalizacją będą w praktyce wyłączone z uzyskania dofinansowania ponieważ 

z uwagi na mniejszy potencjał do wdrożenia projektu na swoim terenie nie będą w stanie konkurować 

z podmiotami posiadającymi większy kapitał społeczny na terenie swojego działania. 

Przedmiotowa zmiana wpisuje się w cele polityki Państwa zakładających zwiększenie koncentracji 

polityki publicznej na obszarach problemowych i potencjałach terytorialnych obszarów miejskich i 

wiejskich. 

 

 

Projekt Think-Thank wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich jest finansowany przez Narodowy Instytut 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO na lata 2018-2030. 

 


