POLITYKA SPOŁECZNA
POLITYKA SPOŁECZNA: definicja i zakres
Polityka Społeczna to działalność państwa, organizacji pozarządowych i innych sił
społecznych

w

zakresie

kształtowania warunków życia
ludności, zaspakajania potrzeb i
rozwiazywania

problemów

społecznych.

Polityka społeczna obejmuje zatem wiele ważnych sfer i dziedzin życia obywateli, m. in.:


pomoc społeczną,



pracę i rynek pracy,



ochronę zdrowia,



edukację,



kulturę,



opiekę senioralną.

NGO a polityka społeczna
Zaangażowanie obywateli jest niezwykle ważne w procesie kształtowania aktywnej
polityki społecznej nakierowanej
społeczeństwie.

na postęp społeczny oraz zapewnienie dobrobytu w

Istotną

rolę

procesie

zatem

w

zaangażowania

opartego na uprawnieniach
obywatelskich winny pełnić
organizacja
nie

pozarządowe,

tylko

postulując

potrzeby reprezentowanych
grup społecznych ale przede
wszystkim

aktywnie

i

odpowiedzialnie
uczestnicząc

w

rozwiazywaniu problemów
społecznych.

Zakres działań organizacji pozarządowych w aktywnej polityce społecznej:
-

diagnozowanie problemów społecznych ( w tym też ich ujawnianie),

-

monitorowanie polityki społecznej

-

budowanie partnerstwa na rzecz polityki społecznej (np. sieci)

-

realizacja usług społecznych,

-

wpływanie na opinię publiczną,

-

edukowanie na rzecz polityki społecznej,

-

inicjowanie alternatywnych form w obszarach pozostających poza zainteresowaniem
polityki społecznej państwa,

-

budowanie bazy wiedzy i zaplecza ekspertów,

-

udział w procesie stanowienia prawa.

Udział NGO w procesie stanowienia prawa z zakresu polityki społecznej
Jednym z najważniejszych zadań organizacji pozarządowych w aktywnej polityce
społecznej jest udział w procesie stanowienia prawa. Organizacje pozarządowe obecnie mogą
uczestniczyć w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym, państwowym, jak i
europejskim za pomocą różnych instrumentów i narzędzi, m. in:


wnoszenie petycji i wniosków,



organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w konsultacjach

i debatach

publicznych


udział w zespołach i ciałach eksperckich.

Ważnym instrumentem dla organizacji pozarządowych stanowią konsultacje, które zgodnie z
wytycznymi przyjętymi w 2015 r. przez Radę Ministrów dzielą się na:


konsultacje społeczne - to „konsultacje z partnerami społecznymi, których obowiązek
przeprowadzenia wynika z obowiązujących aktów prawnych”.



konsultacje publiczne - to „powszechne, otwarte konsultacje z partnerami
społecznymi, którzy mogą być zainteresowani konkretnym kształtem projektowanego
rozwiązania”.

Organizacje pozarządowe - w myśl ustawy

o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie - mają również możliwość współpracy z organami administracji publicznej w
procesie stanowienia prawa.
Ważne źródła:


https://www.gov.pl/web/rodzina



http://senior.gov.pl



http://www.dialog.gov.pl



http://rds.gov.pl



http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl



http://www.decydujmyrazem.pl



https://www.ngo.pl



https://legislacja.rcl.gov.pl



https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/5095,Rada-Dzialalnosci-PozytkuPublicznego.html



http://www.partycypacjango.kolping.pl



https://www.ipiss.com.pl/polityka-spoleczna



http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990080067



http://www.sejm.pl



https://www.senat.gov.pl



https://bip.malopolska.pl/umwm,m,255482,programy-i-projekty.html

