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Działalność społeczna: 

Część teoretyczna: definicje, podstawy prawne, skojarzenia z działalnością 

społeczną, rodzaje organizacji pozarządowych 

Część praktyczna: rodzaje aktywności społecznych, cechy lidera, działanie 

zespołowe  

 

Definicja 

Działalność społeczna charakteryzuje się tym, że więcej się robi dla innych, dla 

społeczeństwa niż dla siebie. Najczęściej za taką pracę nie pobiera się 

wynagrodzenia. Ma ona na celu poprawę jakości życia. Taką działalnością będzie 

np. pomoc w odrabianiu lekcji, sprzątanie, rozmowy z chorymi w szpitalach. 

Może też przybierać ciekawe i barwne formy, np. wspólne tańce jako terapia dla 

osób samotnych, organizowanie teatru amatorskiego. Zajmują się tym ludzie w 

organizacjach pozarządowych.(Definicja własna) 

 

Podstawa prawna 

Status prawny działalności społecznej reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. A także dodatkowe 

przepisy regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych i tak dla fundacji 

jest to Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach natomiast dla 

stowarzyszeń jest to Prawo z dnia 7 kwietnia 1989 o stowarzyszeniach.  

 

Skojarzenia z działalnością społeczną  

pasja, satysfakcja, pozytywne zaangażowanie, szkoła życia, poświęcenie swojego 

czasu, działanie na rzecz innych i otoczenia 
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Rodzaje organizacji pozarządowych 

Fundacja -forma prawna organizacji pozarządowej, której istotną cechą jest 

kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły 

dysponowania tym kapitałem. 

Stowarzyszenie -organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę 

osób mających wspólne cele lub zainteresowania. 

 

Organizacje ogólnopolskie 

Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; Fundacja Anny Dymnej; 

Polska Akcja Humanitarna i Janina Ochojska; Fundacja A kogo? Ewa Błaszczyk; 

Fundacja TVN, Polsat; Fundacje Bankowe 

 

Rodzaje aktywności społecznych:  

Pomoc w nauce, udział w akcjach charytatywnych, zbiórki publiczne, wolontariat 

szkolny, wspieranie osób starszych i chorych, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 

  

Cechy lidera: 

Uczciwość, zrozumienie dla innych, otwartość, pomysłowość, pracowitość, 

wiarygodność, odwaga, autorytet u innych, empatia. 

Potrafią zbudować zespół, wierzą w to co mówią, mają silny charakter, znają 

swoje słabości ale koncentrują się na mocnych stronach, mają własny napęd 

wewnętrzny, dążą do rozwoju osobistego, są marzycielami i wizjonerami, robią 

wszystko, aby świat po nich był lepszy. 

 

Działanie zespołowe: 

Działać w  pojedynkę? 

Za: niezależność, sukces indywidualny, duma, decydowanie o całości zadania, 

zaspokajanie własnych ambicji 

Przeciw: osamotnienie, duży wysiłek, brak pomocy, wypalenie 
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A może działać w grupie? 

Za: współdziałanie, dzielenie obowiązków, nawiązywanie nowych kontaktów, 

wykonanie zadania w krótszym czasie, większe możliwości działania 

Przeciw: konflikt/kłótnie, dzielenie sukcesu na wszystkich 

 

 

 


