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Wedlug encyklopedii organizacja pozarzl\.dowa (ang. Non-Governmental Organization 
- sttd cz~sto stosowany takie w polszczyZnie skr6t NGO) to organizacja obywatelska 
(zalozona przez obywateli Jub ich organizacje) i dzialajl\.Ca z inicjatywy wlasnej na rzecz 
wybranego przez siebie wycinka interesu publicznego1

• 

W prawie mi~dzynarodowym, w odr6Znieniu od organizacji mi~~dowych 
organizacje pozarzl\.dowe grupujl\. nie panstwa, Jeez osoby fizyczne lub prawne, i to z reguly 
z r6i.nych kraj6w (najcz~foiej przyjmuje si~, ze minimum z trzech). Dzialajl\. w oparciu 
o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstajl\. w wyniku nie umowy mi~dzynarodowej, 
ale umowy cywilno - prawnej. 

Organizacje poz~dowe bywajl\. nazywane trzecim sektorem, obok sektora 
publicznego (wladz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsi~biorczosci). 
Organizacje po~dowe - w odr6Znieniu od organ6w publicznych, a podobnie jak biznes -
Sl\. prywatne i powstajl\. z inicjatywy ich zalofycieli (prywatnych os6b ), ale - w odr6:Znieniu 
od biznesu, a podobnie jak wladze publiczne - dzialajl\. w interesie publicznym, a nie 
prywatnym. 

Wedlug ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci pofytku publicznego i o wo
lontariacie organizacjami pozarzl\.dowymi Sl'\, nie b~dl\.Ce jednostkami sektora finans6w 
publicznych, w rozumieniu przepis6w o finansach publicznych, i niedzialajl\.ce w celu osil\.
gni~cia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadajl\.Ce osobowosci prawnej utworzone 
na podstawie przepis6w ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzezeniem ust. 42

• 

Zastrzezenie ust~pu 4 dotyczy wyll\.czenia z zakresu Dzialu II ustawy fundacji 
publicznych i fundacji partii politycznych. 

Ustawa przyjmuje szerokl\. definicj~ organizacji pozarzl\.dowych, poza stowarzyszenia
mi i fundacjami do tak zdefiniowanego trzeciego sektora nale:Zlt tei: inne podmioty takie, 
jak zwi(lZki zawodowe, organizacje samorzl\.du gospodarczego, czy zawodowego. 

1 http://pl.wikipedia.org 
2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoki pofytku publicznego i o wolontariacie, art. 3 ust 2. 
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Pod koniec kwietnia 2004 roku w rejestrze REGON3 zarejestrowanych 
bylo4

: 

45 891 stowarzyszet'l.5 

7 210 fundacji, 
kt6re w tyro raporcie nazywane sit ,,organizacjami pozafZlldowymi". Gdyby jednak chciec 
oszacowac rozmiary calego sektora pozarzitdowego, do liczby tej nalei:aloby dolitczyc: 

14 000 ochotniczych strafy poZarl1ych, 
3 524 organizacji spolecznych (komitety rodzicielskie, kola lowieckie oraz komitety 
spoleczne), 
17 113 zwiitzk6w zawodowych, 
15 244 jednostek Kosciola katolickiego, innych kosciol6w i zwiitzk6w wyznaniowych, 
5 515 organizac j i samorzitdu gospodarczego i zawodowego oraz 
mniej Iiczne grupy zwiitzk6w pracodawc6w i partii politycznych. 

Tak wi\:C, przyjmujitc szerokll definicj\: trzeciego sektora, liczy on blisko I 09 tys. zareje
strowanych podmiot6w. 

Wedrug standard6w Wsp6lnot Europejskich organizacje pozarzitdowe sit definiowane 
. 6 

naSt\:pUJllCO : 
nie wchodzit w sklad i:adnych struktur wladz administracji pat'l.stwowej, rzitdowej lub 
samorzitdowej, 

nie Sll finansowane stale z budZetu panstwa (pozycja budZetu), co nie wyklucza 
jednorazowych dotacji, 

nie Sll organizacjami politycznymi, religijnymi, gospodarczymi, zwillZkami 
pracownik6w i pracodawc6w, jak r6wniez nie dzialajit pod stalit kontrolit tego typu 
organizacji, 

niezalezne w znaczeniu: nie Sll fundacjami skarbu pailstwa lub jednostkami 
implementacyjnymi organ6w administracji pat'l.stwowej. 

Jak juz wczesniej wspomniano termin ,,organizacja pozafZlldowa" jest doslownym truma
czeniem angielskiego ,,non govermental organization". Coraz CZ\:Stsze uzywanie tego poj\:
cia wiitZe Si\: z kryzysem poj\:cia organizacja spoleczna. W latach 1950-1989 w Polsce 
organizacje spoleczne nie dzialaly samodzielnie, a zakres i kierunki ich dzialania w znacz
nym stopniu okreslal scentralizowany aparat pailstwa7

. 

,,Organizacje pozarzitdowe stanowiit dojrzale (na og61) tozsamosciowo struktury integrujll
ce grupy obywateli, spelniajitce kilka podstawowych kryteri6w, wsr6d kt6rych wymieniane 
sit przede wszystkim: prywatny charakter inicjatywy, niezale:Znosc i niekomercyjnosc, 
a takZe - znaczny udzial wolontariatu i istotna rola w ksztaltowaniu postaw ludzkich (za
r6wno os6b uczestniczitcych w NGOs, jak i posiadajitcych jakikolwiek z nimi kontakt). 

3 Rejestr REGON, prowadzony przez Gl6wny Urza,,d Statystyczny, to krajowy rejestr podmiot6w 
gospodarki narodowej utworzony na podstawie art. 41 ust. I pkt. I ustawy z dnia 29 czerwca 1995 
r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z p6t.n. zm.). 

4 M. Gumowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach .... ,dz. cyt., s. 4. 
Bez ochotniczych stra:ty poiarnych, kt6re maj'l form'< prawn'l stowarzyszen. 
http://www.eswip.elblag.pl 

7 S. Kantyka, Organizacje pozarz'ldowe - partner samorza,,du, [w:] Samorza,,dowa polityka spolecz
na, pod red., A. F£Clckiewicz-Wronki, WSP TWP, Warszawa 2002, s. 203. 
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Zgodnie z tymi zalozeniami organizacje pozarzctdowe, to organizacje prywatne (takZe 
w sensie spolecznym, tj . jako instytucje grupowe; w kaZdym razie ,,niepubliczne" - nierZ<t
dowe, niesamofZ'ldowe i niepaiistwowe); nie nastawione na zysk (non-profit); niezale:lne 
(przede wszystkim od agend rZ<tdowycb, ale takze od biznesu, sponsor6w itp.) ; w znacznej 
mierze ocbotnicze {spoleczne) wreszcie nastawione na zmiancc mentalnosci i zachowan 
ludzi8

. " 

1. Funkcje organizacji pozarz~dowych 

Dzialalnosc organizacji pozarzctdowych jest przejawem dctzen ludzi do zaspokajania 
okreslonych potrzeb spolecznych. Bardzo trudno wymienic wszystkie obszary zycia pu
blicznego, w kt6rych dzialajct organizacje pozarzctdowe. Funkcjonujct one w ponad dwu
dziestu wzajemnie przenikajctcych sicc sferach spolecznych9

• 

Tabela nr 1. Pola dzialan organizacji pozarz~dowych 

Pola dzialan (Organizacje zostaly 
Procent wskazan poproszone o wskazanie trzech 
na jedno z trzech 

Procent wskazan na 
podstawowych pol dzialan, a nastfpnie wy-

najwa:inlejszych 
jedno najwatniejsze 

branie jednego, najwatniejszego obszaru pole dzialan 
swoiei dzialalno§ci.) pol dzialan 

Snort. turvstvka rekreacia hobbv 38.6 61 7 
Kultura i sztuka 11.6 261 
Edukacia i wvchowanie 10 3 43 6 
Ushll!:i socialne oomoc sooleczna 10.0 26 6 
Ochrona zdrowia 82 24 
Rozw6j lokalny w wymiarze spolecznym i mate-

6,5 20,9 
rialnvm 
Ochrona srodowiska 36 15 8 
Snrawv zawodowe nracownicze. branzowe 29 67 
Prawo i jego ochrona, prawa czlowieka, dzialal-

2,6 11,1 
nose nolitvczna 
Badania naukowe I 8 85 
Wsparcie dla instytucji, organizacji pozaIZlldo-

1,4 14 
wvch i iniciatvw obvwatelskich 
Dzialalnosc m~narodowa 07 11.3 
Relilria 0.3 2 
Pozostala dzialalnosc 1.6 4 1 

irodlo: http://portal.en~o.pl 

8 P. Glinski, Wsp6lpraca organizacji pozarz<tdowych z innymi sektorami, [w:] Organizacje pozarz<t
dowe w spoleczenstwie obywatelskim. Obywatelskie forum wsp6lpracy z wladzami lokalnymi, 
pod red., G. Sk!\Pska, ISS, Krak6w 1998, s. 55. 

9 S. Kantyka, Organizacje pozarz<tdowe - partner samorz<tdu, [w:] SamorZ'l.dowa polityka spolecz
na ... ., dz. cyt., s. 205. 
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Wyniki badania organizacji z 2004 roku, podobnie jak te sprzed 2 lat, wskazujctjedno
znacznie, :Ze ,,sport, turystyka, rekreacja i hobby" to obszar, w kt6rym dziala najwiykszy 
odsetek organizacji - niemal 40% wskazuje go jako najwaZniejsze pole swoich dzialail, 
a dodatkowe 20% twierdzi, ze dziala w tym obszarze, choc nie jest to najwaZniejsze pole 
ich dzialan. 

Ione obszary, kt6re organizacje c~sto wskazujctjako najwaZniejsze pole swoich dzia-
lan, toJO: 

kultura i sztuka (dla niemal 12% organizacjijest to najwaZniejsze pole dzialan), 
edukacja i wychowanie (wskazuje co dziesiitta organizacja), 
uslugi socjalne i pomoc spoleczna (podobnie jak w przypadku edukacji 
i wychowania - dla co dziesiittej organizacjijest to najwaZniejsze pole dzialail), 
ochrona zdrowia ( dla 8% organizacji jest to najwai:niejsze pole dzialan) i 
rozw6j lokalny w wymiarze spolecznym i materialnym (6,5% organizacji). 

W zalemosci od dyscypliny naukowej wymienia siy r6me funkcje organizacji pozarzitdo
wych. Samo slowo ,,funkcja" (z lac. - functio) oznacza czynnosc, dzialanie. Wedlug slow
nika jyzyka polskiego funkcja oznacza - dzialanie, funkcjonowanie, roly11

. 

Ustawa o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie przedstawia sfery zadan pu
blicznych, kt6ra obejmuje zadania w zakresie12

: 

1) pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji fyciowej 
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b; 

2) dzialalnosci charytatywnej; 
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielygnowania polskosci oraz rozwoju; 
4) swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
5) dzialalnosci na rzecz mniejszosci narodowych; 
6) ochrony i promocji zdrowia; 
7) dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych; 
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os6b pozostajitcych bez pracy 

i zagrot.onych zwolnieniem z pracy; 
9) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzialalnosc na rzecz r6wnych praw 

kobiet i myi:czyzn; 
10) dzialalnosci wspomagajitcej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j przedsiybiorczosci; 
11) dzialalnosci wspomagajitcej rozw6j wsp6lnot i spolecznosci lokalnych; 
12) nauki, edukacji, oswiaty i wychowania; 
13) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziefy; 
14) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i tradycji; 
15) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
16) ekologii i ochrony zwierz<i_t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
17) porzctdku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom 

spolecznym; 

10 M. Gumowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozam\_dowych - raport z badania 
2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, ss. I 0-11 . 

11 Elektroniczny Slownik Jl(zyka Polskiego PWN 2004. 
12 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. .... dz. cyt., art. 4 ust. 1. 
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18) upowszechniania wiedzy i umiejcttnosci na rzecz obronnosci panstwa; 
19) upowszechniania i ochrony wolnosci i praw czfowieka oraz swob6d obywatelskich, 

a takZe dzialan wspomagajqcych rozw6j demokracji; 
20) ratownictwa i ochrony ludnosci; 
21) pomocy ofiarom katastrof, klctsk fywiolowych, konflikt6w zbrojnych wojen 

w kraju i za granicct; 
22) upowszechniania i ochrony praw konsument6w; 
23) dzialan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wsp6lpracy 

mictdzy spoleczenstwami; 
24) promocji i organizacji wolontariatu; 
25) dzialalnosci wspomagajqcej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie 
ok:reslonym w pkt 1-23. 

W zaleroosci od dziedziny funkcje organizacji pozarzitdowych sit r6Znie wymieniane 
i definiowane. W pedagogice spolecznej podkresla sict walory psychospoleczne i wycho
wawcze jakie zachodzq mictdzy czlonkami danej organizacji. Przyldadowa klasyfikacja 
przedstawiona zostala przez I. Lepalczyk13

: 

wspomagania rozwoju biologicznego, spolecznego i kulturalnego jednostki; 
wdrazania czlowieka do pelnienia r61 spolecznych i zawodowych; 
wzbogacania sfer fycia i aktywnosci jednostki, tj. sfery dzialalnosci zorientowanej na 
zrozumienie i opanowanie rzeczywistosci, na jej ksztahowanie (konstruowanie) oraz 
poszukiwanie ekspresji i wsp6lnoty; 
upowszechniania wiedzy instrumentalnej i ksztaltowania ok:reslonych postaw; 
rozwijania i urzeczywistniania idei demokracji. 

Nieco innqklasyfikacjct stworzyl A. Kaminski wyr6Zl1iajqc funkcjct14
: 

afiliacyjnq - wskazujqcq na potrzeb~ przynaleZl1osci do konk:retnej wsp6lnoty; 
integracyjnq - wskazuj<tCll na koniecznosc wi~zi mi~dzy rodzinq a spolecznosciq 
lokaln<t oraz narodem i spolecznosciq og6lnoludzk<t; 
ekspresyjnq - zwiqzanq z wyraZaniem przezyc i upodoban, a tym samym mozliwosci 
samorealizacj i. 

Podzial funkcji organizacji w ujctciu socjologicznym zawiera funkcje15
: 

integracyjno-strukturalizacyjnct; 
samorzqdow4 
mediacyjno-manipulacyjnct; 
inicjowania zmian spolecznych. 

13 M. Winiarski, Funkcje organizacji i stowarzyszen spol'ecznych w srodowisku lokalnym, [w:) 
Pedagogika spol'eczna, pod red., I. Lepalczyk, T. Pilch, ZAK Wydawnictwo Akademickie, War
szawa 1995, s. 197. 

14 A. Kaminski, Funkcje pedagogiki spolecznej, PWN, Warszawa 1980, ss. 155-158. 
15 M. Winiarski, Funkcje organizacji i stowarzyszen spotecznych . ... , dz. cyt., s. 197. 



116 

Najbardziej og6lne i kompleksowe ujC(cie funkcji organizacji pozarotdowych pojawia siC( 
w klasyfikacjach powstalych na gruncie polityki spolecznej. Do takich klasyfikacji mozemy 
zaliczyc typologiC( zawartit w amerykanskiej Encyklopedia of Social Work, kt6ra wymienia 
nastC(pujitce funkcje16

: 

przeciwdzialania dehumanizacji otoczenia czlowieka w spoleczenstwie; 
umozliwiania ofiarodawcy swobodnego wyboru kierunku niesionej pomocy zgodnego 
z wlasnymi preferencjami; 
zmniejszania ograniczen wynikajitcycb z systemu demokratycznego i rynku jako 
mechanizmu zaspokajania potrzeb spolecznych; 
kontroli spolecznej wyra:Zanej przez oslabienie i neutralizowanie napiC(c i grozby 
konflikt6w z rzitdem wskutek kwestionowania przyjC(tych cel6w politycznych 
i niekonfrontacyjnych metod rozwiitzywania spomych problem6w w procesie 
utrwalania systemu demokratycznego; 

- regulowania popytu i podazy na uslugi spoleczne. 
Najprostsza kwalifikacja dzieli funkcje organizacji pozarzitdowych na trzy punkty17

: 

pomocy bezposredniej - polegajllCJl na zaspokajaniu potrzeb wa:Znycb dla okreslonycb 
spolecznie, a nie zaspokojonych przez panstwo czy rynek ( organizacje charytatywne 
samopomocowe ), 
kontrolne - polegajitce na zbieraniu informacji o dzialaniach administracji publicznej, 
jak i podmiot6w gospodarczych, w zaspokajaniu potrzeb spolecznych i sygnalizowaniu 
o zaniedbaniach, naduzyciach itp. oraz proponowaniu konstruktywnych dzialan 
poprawiajitcych zaistnialy stan rzeczy, 
innowacyjne - dokonywanie zmian w istniejitcej rzeczywisto5ci poprzez wprowadzenie 
nowych mechanizm6w artykulowania i zaspokajania potrzeb. Organizacjami 
pelniitcymi tC( funkcjC( sit organizacje typu advocacy - organizacje rzecznictwa 
interes6w, wspierajitce niezale:Zne media oraz organizacje prowadzitce kompleksowy 
monitoring :Zycia spolecznego w oparciu o badania naukowe i opracowywanie 
program6w zmian, a takZe edukacjC( spoleczenstwa. 

2. Typy organizacji 

Ze wzglC(du na profil aktywnosci organizacje pozarzitdowe mo:Zna podzielic na nastC(
pujitce typy18

: 

organizacje samopomocowe - ich specyfika sprowadza siC( do tego, re dzialajit na 
rzecz tylko swoich czlonk6w, np. organizacja emeryt6w fumy X w miejscowosci Y, 
organizacje opiekuncze - swiadczit uslugi dla wszystkich, kt6rzy tego potrzebujit lub 
tylko dla pewnej kategorii os6b, np. organizacja opieki nad dziecmi gluchymi, 

16 S. Kantyka, Organizacje pozatzlldowe - partner samoro'ldu, (w:] Samoro'ldowa polityka spolecz
na ... ., dz. cyt., s. 206. 

17 T. Schimanek, Obywatelskie nieposluszeflstwo w swietle kontrolnych i innowacyjnych zadafl 
trzeciego sektora, [w:] Mi~dzy lobbingiem a akcjll bezposredni!\, pod red., P. ffllczek, Wydawnic
two Zielone Brygady, Krak6w 1997, s. 124. 

18 M. Bury, Sektor organizacji pozaro'ldowych w Polsce, • .Pozatzlldowiec" 1997, nr 4-5. 
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organizacje przedstawicielskie - reprezentuj<t interesy jakiejs spolecznosci, np. 
spoleczny komitet mieszkallc6w ul. X, 
organizacje mniejszosci - reprezentuj<t interesy os6b posiadaj<tcych cech~ r6i:ni<tC'l 
ich od innych, np. organizacja Ukraiitc6w, 
organizacje tworzone ad hoc - powstaj<t dla przeprowadzenia okreslonej akcji, np. 
organizacja zbieraj<tca podpisy pod petycj'l, 
organizacje hobbystyczno-rekreacyjne - zaspokajaj'l specyficzne potrzeby czlonk6w 
oraz innych os6b zainteresowanych dan<t sfer<t aktywnosci, np. organizacja 
filatelistyczna, 
organizacje zadaniowe - wykonuj<t pewne funkcje zlecane przez wladze, np. 
organizacja zajmuj<tca si~ ochron<tparku, 
organizacje "tradycyjne" - o bardzo szerokiej formule co do meritum, jak i os6b 
obj~tych uslugami, np. organizacja harcerska, zwi<tzek wyznaniowy. 

3. Rola organizacji pozarz11dowych na rzecz rodzin w Radomiu 

Opr6cz funkcji moi:na taki:e m6wic o rolach organizacji pozarz<tdowych pelnionych 
w spoleczenstwie i panstwie. Rola to mi~dzy innymi znaczenie oraz stopien udzialu 
w okreslonej sprawie, przedsi~wzi~ciu, zdarzeniu. 

Role jakie w spoleczenstwie pelni<t organizacje pozarz<tdowe Sll uwarunkowane rozwo
jem spolecznym, politycznym i gospodarczym konkretnych kraj6w. Dlatego wraz z rozwo
jem i demokratyzacj'l zmienia si~ znaczenie i rola organizacji pozarz<tdowych. Moi:na po
wiedziec, iz przechodz<t one pewnego rodzaju ewolucj~ od dzialan samopomocowo
opiekullczych, poprzez rozwi<tzywanie problem6w lokalnych, a:l do wsp6lnot zdolnych do 
dzialan og6lnokrajowych o znaczeniu makropolitycznym. 

Rodzina jest niezwykle istotnym srodowiskiem zycia. W sp6lksztaltuje ona los czlo
wieka, wywiera najgl~bszy i najtrwalszy wplyw na osobowosc i zachowanie, co wynika 
z faktu, ze jest oparta na wi~zach krwi. Rodzina jest ostoj<t w razie klopot6w, wplywa na 
formowanie si~ cel6w zyciowych, d<tZeil, system6w wartosci, chroni przed samotnosci'l, 
warunkuje osi<tgni~cie powodzenia, uczy odpowiednio zagospodarowac czas, dokonywac 
wlasciwych wybor6w, ksztaltuje odpowiednie postawy, otacza milosci<t i wpaja zasady 
etyczne19

. 

Radom liczy 228 516 rnieszkanc6w, co przeklada si~ na 84 900 gospodarstw domo
wych. Rodzin w miescie jest 62,9 tys. Stanowi to drugie miejsce w woj. mazowieckim. 
W wojew6dztwie mazowieckim podregion radomski wyr6Znil si~ najwyi:szym odsetkiem 
rodzin zlozonych z malzenstw z dziecrni w stosunku do og6lu rodzin w gospodarstwach 
(odpowiednio 59,5% i 58,8%)2°. 

Dysfunkcjonalnosc radomskiej rodziny zwi<tZana jest przede wszystkim z problemem 
lokalnego bezrobocia, niepelnosprawnosci<t lub dlugotrwal'l chorob<t czlonka rodziny, bez
radnosci<t w sprawach opiekullczo-wychowawczych. Dlatego tez w wielu przypadkach 

19 I. Palgan, Rodzina radomska - jej problemy i zagrozenia, [w:] Diagnoza socjalna regionu radom
skiego - wybrane zagadnienia, pod red. K. Gll\.bickiej, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eks
ploatacji, Radom 2004, s. 9. 

20 Tamie, s. 9. 
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rodziny Sil wspierane przez organizacje pozarzitdowe. Pomoc ze strony trzeciego sektora 
pelni ogromnit rol~ dla rodzin maj'lcych ci~ikit sytuacj~ materialnit. Dose cz~sto udzielanie 
pomocy przez organizacje znacznie ulatwia byt rodzinom znajdujitcym si~ w trudnej sytu
acji iyciowej. 

Na terenie Radornia istnieje ponad 170 organizacji i innych podmiot6w pozarzitdo
wych. Organizacji i innych podmiot6w pozarzitdowych dzialajitcych w sferze spraw spo
lecznych na terenie miasta Radomia jest 77. Organizacji pozarzitdowych majitcych w swo
im zakresie czynnosci interwencje w sprawach - lamania praw dziecka i patologii w rodzi
nie, pomocy rzeczowej dla rodzin, poradnictwa dla rodzic6w, prowadzenia grup wsparcia 
dla rodzic6w itp. - jest kilkanascie. Poniiej opisane S'l wybrane organizacje maj'lce naj
wi~kszy wplyw na pomoc rodzinom radomskim. 

3.1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Radomiu 
Jest organizacjit pozarzitdOWll stworzonit w 1981 roku. 6wczesny zapis statutowy m6-

wil o komitecie, ii jest to organizacja ludzi dobrej woli lubi'lcych dzieci, szanujitcych je 
i rozumiejitcych, ich dobro stawiaj'lcych na pierwszym miejscu, tak w teorii, jak i w prakty
ce, gotowych przeciwdzialac wszelkim formom lamania praw dzieci bez wzgl~du na zagro
ienie interes6w wlasnych. Komitet dziala z poszanowaniem konstytucji RP, wszelkich 
przepis6w dotyczitcych praw dziecka oraz mi~dzynarodowych konwencji i zalecen w spra
wie ochrony dziecka i rodziny, w tym szczeg61nie Konwencji o Prawach Dziecka oraz 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci. 

Zakres i formy dzialaJnosci: 
poradnictwo pedagogiczno - psychologiczne, 
porady prawne, 
mediacje rodzinne, 
terapia indywidualna, 
terapia rodzin, 
diagnoza i terapia dzieci ofiar przemocy seksualnej, 
prowadzenie Osrodka Interwencji Kryzysowej czynnego calit dob~. 

Przy Komitecie dziala Centrum Interwencyjne. Oferta kierowana jest do dzieci, rodzic6w 
lub opiekun6w dzieci, pedagog6w szkolnych, kurator6w, opiekun6w spolecznych lub 
innych os6b, kt6rych praca zwiitzana jest z dziecmi, oraz innych os6b zaniepokojonych 
sytuacjit dzieci. 

3.2. Radomskie Towarzystwo Dobroczynnosci21 

RTD jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w sitdzie, posiadajitcym osobowosc praw
ll!L dzialajitcym dobrowolnie, na rzecz dobra wsp6lnego tj. czlonk6w i klient6w. Terenem 
dzialania Stowarzyszenia jest obszar Radomia w RP. Towarzystwo dziala od wrzesnia 
1994. Wsp6lpracuje z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami pozarzitdowymi w kraju i 
za granicit mi~dzy innymi: Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Polskim Towarzystwem 
Polityki Spolecznej, Caritas, Stowarzyszeniem Organizator6w Pomocy Spolecznej, Ligit 

21 Dane o RTD napisane na podstawie udostl(pnionych material6w Radomskiego Towarzystwa 
Dobroczynnosci zwi!\_.Zanych z dzialalnoscill statutowll i programami dzialania. 
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Kobiet Polskich oraz Stowarzyszeniem MenadZer6w Opieki Zdrowotnej. RTD organizuje 
rMne cykle szkoleniowe wsp61pracujitc z licznymi organizacjami. 

Radomskie Towarzystwo Dobroczynnosci zorganizowalo Niepubliczny Zaldad Opieki 
Zdrowotnej - Zesp6l Dlugoterminowej Opieki Domowej jako odpowiedi na potrzeby spo
lecznosci lokalnej i realizacjct tym samym zalozen statutowych stowarzyszenia. Z dzialal
nosci tej plac6wki korzysta w ramach ubezpieczenia 45 os6b w tym 5 dzieci. Najczctsciej sit 
to osoby w cictZkich i dlugotrwalych stanach chorobowych, kt6rym rodziny ze wzglctdu na 
charakter choroby oraz sytuacjct spoleczno-ekonomicznit nie sit w stanie zapewnic wlasci
wej opieki. 

Dzialalnosc Stowarzyszenia oparta jest mictdzY innymi na: 
pozyskiwaniu sponsor6w (m.in. odzieZ, fywnosc, slodycze), 
organizowaniu imprez charytatywnych, 
zdobywaniu srodk6w finansowych wlasnym dzialaniem, 
wsp61pracy z Centrum Pomocy Charytatywnej w Warszawie, 
wsp61pracy z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Radomiu, 
wsp61pracy z innymi stowarzyszeniami lokalnie/w kraju, 
wsp61pracy z grupami wolontariatu, 
dlugofalowych projektach pomocowych op. pomoc rodzinom wielodzietnym 
,,Radomskie Inicjatywy Charytatywne". 

Od 2001 roku prowadzony jest przez RTD program pomocy rodzinom wielodzietnym. 
Uczestnikami programu sit czlonkowie ubogich rodzin wielodzietnych z terenu miasta 
Radomia, znajdujitcy sict w trudnej sytuacji i:yciowej, borykajitcymi sict z r6i:nymi proble
mami. 

Czlonkowie RID 5 lat temu, analizujitc lokalne potrzeby spoleczne i dzialania podej
mowane w stowarzyszeniu utwierdzili sict w przekonaniu, i:e istotnit grupct os6b potrzebujit
cych pomocy stanowiit w Radomiu rodziny wielodzietne (wybrane zostaly te najliczniej
sze). Ustalono, ze projekt nie powinien obejmowac jednorazowych dzialan dla wielu od
biorc6w, ale skupic sict na mniejszym gronie i bye w miarct moi:liwosci realizowany dlugo
falowo. Poza tym dzictki dlugofalowosci projektu moi:liwe jest dla RTD wsparcie r6wniei: 
na innych plaszczyznach np. wychowawczej, psychologicznej, prawnej. 

Programem objcttych bylo najpierw 8 rodzin wielodzietnych znajdujitcych sict w trudnej 
sytuacji i:yciowej z terenu miasta Radomia, w sumie 89 os6b, w tym dzieci i mlodziei: 
stanowila grupft 74 os6b. Na litcznit liczbct rodzic6w - 15 os6b, tylko 3 pozostawaly 
w zatrudnieniu, a pozostale zasilaly szeregi os6b bezrobotnych bez prawa do zasilku. Dzia
lania RID na rzecz biednych rodzin wielodzietnych wypelniajit lukct mictdzy pomoeit 
MOPS. a wlasnymi moi:liwosciami tych rodzin. Rodzice muszit czynic wiele staran o za
bezpieczenie bytu (na bardzo niskim poziomie) sobie i dzieciom przy jednoczesnej redukcji 
wydatk6w do minimum. W 2005 r. na potrzeby programu RID poszerzylo zasictg pomocy 
dla rodzin wielodzietnych, o podopiecznych Rejonu Pracy Socjalnej Nr 10 MOPS. Byly to 
rodziny z 6, 5 i 4 dzieci. Gl6wnymi problemami wystf(pujitcymi w tych rodzinach bylo 
ub6stwo, bezrobocie, niewydolnosc wychowawcza, zaniedbywanie obowiitzk6w rodziciel
skich, nieumiejf(tnosc gospodarowania budZetem domowym, dlugotrwala choroba i niepel
nosprawnosc, alkoholizm. W 2005 r. projekt zaldadal r6wniez aktywizowanie czlonk6w 
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rodzin do uczestnictwa w spotkaniach z psychologiem, budowanie grupy wsparcia, stwo
rzenie klubiku rodzin, co pozwoliloby wzmocnic rodziny i uznac role; jakit mogit odegrac w 
poprawie swojej sytuacji fyciowej i spolecznej. Zajc;cia z grupit wsparcia ukierunkowane Sll 
na dziecko, aby wspierac dzieci i rodzic6w w ich rozwoju. 

Wszelkie poszukiwania rozwiitzafl problem6w spolecznych powinny zaczynac sic; od 
rodziny, dlatego tez w programie pomocy zaplanowano nastc;pujitcy rodzaj dzialafl: 
I . Opieka nad dziecmi; 
2. Wolontariat mlodzierowy; 
3. Praca z rodzicami rodzin wielodzietnych. Zajc;cia grupy wsparcia. Poradnictwo; 
4. Poradnictwo dla czlonk6w rodzin prowadzone w formie indywidualnej konsultacji; 
5. Pomoc rzeczowa; 
6. Spotkania integracyjne. 

W sumie adresatami projektu objc;tych bylo 25 rodzin wielodzietnych z terenu m.iasta Ra
domia, znajdujitcymi sic; w trudnej sytuacji fyciowej, borykajitcymi sic; z r6mymi proble
mam.i. Og6lnie w projekcie udzial wzic;lo 206 os6b. 

3.3. Caritas Diece;;ji Radomskiej 
Caritas Diecezji Radomskiej ustanowiona dekretem Biskupa Radomskiego ks. Edwar

da Majerskiego, w dniu 25 marca 1992 roku jest instytucjit charytatywnll Diecezji Radom
skiej nawiitzujitcit w swojej dzialalnosci do tradycji Caritas sprzed 1950 roku. Celem Cari
tas jest dzialalnosc charytatywna i humanitama dla zrealizowania potrzeb duchowych 
i materialnych czlowieka wyplywajitca z ewangelicznego przykazania rnilosci i majitca na 
uwadze godnosc kaZdej osoby ludzkiej bez wzgl~du na jej wyznanie, swiatopoglitd, naro
dowosc, rasc; i przekonania22

• 

Caritas Diecezji Radomskiej obok zadafl statutowych polegajitcych rnic;dzy innymi na 
dorainej pomocy ludziom najuboZ8zym, poszkodowanym na skutek klc;sk zywiolowych 
i dzialan wojennych, pomocy dzieciom i mlodziefy, chorym starszym, niepelnosprawnym, 
bezdomnym - prowadzilo szereg innych akcji, w tym takZe dla rodzin. 

Kontynuowano mi~dzy innymi prac~ w: 
hospicjach domowych w Radom.iu i Pionkach - 18 wolontariuszy w ciit&U roku objc;lo 
opiekll 42 chorych, a takZe udzielano wsparcia ich najbliZ8zej rodzinie; 
jadlodajniach dla ubogich w Radomiu i Pionkach - w ciit&U roku wydano ponad 300 
tysi~cy posilk6w; 
Dzielo Bl. Ks. Boleslawa Strzeleckiego - udzielilo finansowej pomocy na pokrycie 
koszt6w leczenia i rehabilitacji dla 45 os6b; 
Domu Matki i Dziecka im. Jana Pawla II - w ramach osrodka terapii grupowej 
zorganizowano terapi~ dla 9 kobiet i 20 dzieci - ofiar przemocy w rodzinie, 29 osobom 
udzielono pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej, prawnej i duchowej; 
Katolickim Osrodku Adopcyjno-Opiekuticzym - przygotowano i zakwalifikowano 14 
rodzin do pelnienia rodzinnej opieki zast~czej, 24 rodziny adopcyjne, 13 rodzin jest 
w trakcie przygotowania do adopcji dziecka; 

22 Statut Caritas Diecezji Radomskiej - Rozdzial 11 - Cele i zadania § 4. 
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z punktu wydawania odziezy skorzystalo ok. 1200 os6b ubogich, bezrobotnych 
i bezdomnych. 

W Domu Interwencji Kryzysowej w Jasiencu utworzono dom dziecka dla 20 dzieci. Od 
tego czasu osrodek pelni dwie funkcje: interwencyjnet dla ofiar przemocy i socjalizacyjnet 
dla dzieci. 

Wsr6d akcji organizowanych przez Caritas diecezjalnet dla radomskich rodzin szcze-
g6lne znaczenie mialy: 

akcja pomocy dla dzieci szkolnych (zakup wyprawek) obje(la ponad 400 dzieci; 
zbi6rka srodk6w finansowych na leczenie chorych dzieci; 
akcja pomocy swiettecznej - Caritas Radomska przygotowala i rozdala ponad 1000 
paczek zywnosciowych przed Swi~tami Wielkiej Noey i Bozego Narodzenia; 
bieZl\_ca pomoc indywidualna, kt6rct obje(tych zostalo ponad 700 os6b (odziez, leki, 
energia itp.); 
akcja wakacyjnego wypoczynku dzieci i mlodziezy - z wyjazd6w zorganizowanych 
przez Caritas Diecezjalnet skorzystalo ponad 1000 os6b23

• 

3.4. Polski Komitet Pomocy Spolecznej 
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, 

kt6re z r6:lnych przyczyn niezdolne set do rozwi(lZywania swych zyciowych problem6w, 
w szczeg61nosci ludziom starszym, niepelnosprawnym, chorym, samotnym, zagrozonym 
demoralizacjct, rodzinom pozbawionym srodk6w do zycia, ubogim i bezradnym. 

Celem PKPS jest takZe ksztaltowanie postaw spolecznych sprzyjaj1tcych bezposred
niemu uczestnictwu w dzialaniach na rzecz os6b potrzebujetcych pomocy, betdz wspieranie 
takich dzialan. Powyzsze cele Stowarzyszenie realizuje przy pomocy srodk6w finansowych 
pozyskiwanych od os6b fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicz
nych. PKPS prowadzi taki:e, w ograniczonym zakresie, wlasnet dzialalnosc gospodarczct, 
z kt6rej dochody przeznaczane set na pomoc potrzebujetcym. Do 1990 r. w kre(gu zaintere
sowania PKPS byli ludzie w podeszlym wieku, chorzy i do nich gl6wnie kierowana byla 
pomoc. Od 199 lr. pomocet obje(to r6wniez rodziny be(detce w trudnej sytuacji, dzieci i mlo
dziez z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ubogich. Nast~pna grupa obje(ta dzialal
noscict to osoby niepelnosprawne i od 1994 r. bezdomni24

. 

Polski Komitet Pomocy Spo/ecznej realizuje statutowe ce/e poprzez: 
organizowanie uslug opiekurlczych w ( domach) mieszkaniach podopiecznych; 
organizowanie i prowadzenie do:Zywiania; 
organizowanie r6:lnorodnych form wypoczynku dla podopiecznych; 
udzielanie pomocy rzeczowej i, w miar~ posiadanych srodk6w finansowej; 
prowadzenie poradnictwa prawnego i pomocy prawnej ; 
swiadczenie pomocy dla skazanych opuszczajetcych zaklady karne; 
swiadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym; 

23 Powy.isze dane statystyczne zostaly zaczerpni~te ze sprawozdania merytorycznego Caritas Ra
domskiej za 2005 rok. 

24 http://www.pkps.org.pl/zadania 
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swiadczenie pomocy osobom niepelnosprawnym w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, 
spolecznej i zawodowej; 
udzielanie pomocy osobom dotknicttym kl~skami Zywiolowymi i ekologicznymi; 

w szczegolnoici: 
prowadzone sii_Kluby Seniora, stol6wki,jadlodajnie, noclegownie itp.; 
prowadzone Sit_ swietlice i inne plac6wki Opiekuflcze i opiekunczo-wychowawcze; 
prowadzona jest r6i:norodna w formie dzialalnosc edukacyjna i szkoleniowa; 
wsp61praca z innymi organizacjami charytatywnymi w Polsce i w UE. 

Formy pomocowej dzialalnoici PKPS na rzecz rodzin sq nastwujqce: 
pomoc finansowa (pieni~i:na) - PKPS jest organizacj'b kt6ra na dzialalnosc w zakresie 
pomocy spolecznej gromadzi srodki finansowe z dobrowolnych wplat i datk6w od os6b 
prywatnych, firm i instytucji. Sit_ to wictc srodki spoleczne i ich wielkosc zalefy od do
broczynnosci i moi:l.iwosci finansowych ofiarodawc6w. W tej dziedzinie PKPS ma 
ograniczone mozliwosci w stosunku do potrzeb. Bezposrednia pomoc finansowa pod
opiecznym PKPS udzielana jest w wyjii_tkowych przypadkach. 
pomoc rzeczowa - taka pomoc udzielana jest w najr6i:niejszych fonnach w zalei:nosci 
od mozliwosci stowarzyszenia i potrzeb podopiecznych. W tej fonnie pomocy PKPS 
ma wictksze mozliwosci poniewaZ: latwiej jest pozyskac dary w naturze od ofiarodaw
c6w niz w postaci got6wki. W ramach tej pomocy rozdzielane sit_ potrzebujii_cym dary 
w naturze: odziez, obuwie, zywnosc w paczkach oraz i:ywnosc w postaci gotowych po
silk6w jednodaniowych i drugich sniadan dla dzieci w szkolach, meble i sprz~t gospo
darstwa domowego. 
uslugi - najwaZ:niejsze i bardzo wartosciowe w dzialalnosci stowarzyszenia Sit r6i:nego 
rodzaju uslugi swiadczone dla podopiecznych. Wymienic tu nale:iy: - dofywianie w 
postaci gotowych dan oraz i:ywnosci dostarczanej do dom6w podopiecznych, 
uslugi piel~gnacyjne i opiekuncze. 

3.5. Hospicjum Krolowej ApostolOw 
Wsp6lnota Ludzi Dobrej Woli wielu zawod6w skupiona w Hospicjum Kr6lowej Apo

stol6w niesie profesjonalnii_ opiek~ medyczn'b duszpasterskii_ i inn'b osobom doroslym cier
piii_cym z powodu choroby i dzieciom w terminalnej fazie kai:dej choroby. Hospicjum 
wsp6lpracuje scisle z chorym i jego rodzinii_. 

Do najwai:niejszych zadan realizowanych przez Hospicjum Kr6lowej Apostol6w zali-
cza si~25 : 

organizowanie i prowadzenie wsparcia dla os6b doroslych i dzieci terminalnie 
chorych oraz dla ich rodzin; 
opieka duszpasterska; 
prowadzenie niepublicznych zaklad6w opieki zdrowotnej, hospicj6w stacjonamych, 
m. in. poradni dla osieroconych, poradni psychologiczno-rehabilitacyjnej; 

25 Diagnoza socjalna regionu radomskiego - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Instytutu Techno
logii Eksploatacji, Radom 2004, s. 163. 
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prowadzenie poslug medycznych, duchowych, psychologicznych, socjalnych 
w domach chorych, 
organizowanie kolonii, oboz6w, zimowisk i innych imprez turystyczno-rekreacyjno
kulturalnych dla dzieci osieroconych i chorych. 

W Hospicjum dziala obecnie 47 wolontariuszy. Udzielana jest pomoc 140 pacjentom 
w tyro: osobom osieroconym, chorym, rodzinom os6b chorych. 

3. 6. Osrodek Interwencji Kryzysowef6 

Osrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu zostal otwarty w dn. 25.0l.2001r. Stara
nia o utworzenie tego typu plac6wki trwaly od 1994r. Od 1993r. Komitet Ochrony Praw 
Dziecka wsp6lnie z TPD prowadzily Rodzinny Osrodek Interwencyjno-Mediacyjny, kt6ry 
zajmowal siy szeroko pojyt'l problematyk'l rodziny. Prowadzil gl6wnie dzialalnosc inter
wencyjn'l oraz mediacje i poradnictwo rodzinne. W skali roku do Osrodka wplywalo od 
350- 550 spraw. Jednak ze wzgl~du na ograniczenia kadrowe i lokalowe plac6wka nie byla 
w stanie przyjmowac wiyksz'l liczby zgloszeil. 

W6wczas to zrodzil siy pomysl powolania Osrodka Interwencji Kryzysowej, kt6ry da
wal mozliwosc niesienia pomocy praktycznie wszystkim kt6rzy takiej pomocy potrzebowa
li. Opracowany zostal program dzialania takiego Osrodka i starano si~ utworzyc lobby na 
rzecz powolania takiej plac6wki w Radomiu. 

Osrodek Interwencji Kryzysowej, powstal jako pierwszy na Mazowszu. W 2001r. 
wplynylo do niego 1050 spraw dot. problemu rodziny i co najwa:Zniejsze, kt6ry w tych 
trudnych sprawach potrafi pom6c i pokazac drogy wyjscia z kryzysu. Osrodek jest samo
dzieln'l jednostk'l organizacyjn'l podlegl'l Zarz'ldowi Powiatowemu TPD w Radomiu. Te
renem dzialania Osrodka jest miasto Radom. W pierwszej kolejnosci do Osrodka sit przyj
mowane kobiety i dzieci mieszkaj'lce w Radomiu. 

Osrodek przeznaczony jest dla kobiet i dzieci dotkniytych przemoc(\, kt6re nie mog'l 
przebywac w swoim rodzinnym srodowisku. Natomiast zadaniem Osrodka jest umozliwie
nie osobom i rodzinom przezwyci~i:enie trudnych sytuacji zwiitzanych z doznawanit prze
moc4 kt6rych nie Sll one w stanie pokonac wykorzystujitc wlasne srodki, moi.liwosci 
i uprawnienia. Osrodek wsp6lpracuje z innymi instytucjami pomocy spolecznej, policj4 
organami wymiaru sprawiedliwosci, prokuratur4 plac6wkami slu:Zby zdrowia, plac6wkami 
oswiaty oraz innymi podrniotami dzialajitcymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy. 

Zakres dzialalnosci Osrodka sprowadza siy do wsparcia ambulatoryjnego oraz hotelo
wego. Czysc hotelowa Osrodka przeznaczona jest wyl'lcznie dla kobiet i dzieci dotkni~tych 
przemoc4 kt6re nie mog1l_ przebywac w swoim rodzinnym srodowisku. Pobyt w hotelu 
Osrodka jest dobrowolny i czasowy (do 3 miesi~cy). Natomiast z pomocy ambulatoryjnej 
mog'l korzystac nie tylko osoby korzystajitce z pomocy hotelowej. Pracownicy Osrodka 
mogit tak:Ze udzielac stosownej pomocy w miejscu zamieszkania klienta. 

Osoby potrzebujitce pomocy mog'l zglaszac si~ do Osrodka osobiscie, telefonicznie lub 
listownie. Mogit one bye tak:Ze skierowane do Osrodka z innych instytucji, organizacji 
i plac6wek wsp6lpracuj1l_cych z Osrodkiem. Obj~cie specjalistyczn'l pomocit nastypuje po 
bezposrednim kontakcie osoby pozostaj'lcej w kryzysie. Formy, rodzaj i czas pomocy jest 

26 http://www.tpd.radom.pl 
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kai:dorazowo ustalany przez personel Osrodka. W przypadku W'ltpliwosci decyzjl( w ww. 
sprawach podejmuje dyrektor Osrodka lub osoba do tego upowai:niona. 

Osrodek zapewnia kompleksow'l pomoc psychospoleczn'l polegaj'lC'l na: 
a) prowadzeniu interwencji kryzysowej w siedzibie Osrodka, 
b) prowadzeniu interwencji kryzysowych telefonicznie, 
c) prowadzeniu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego indywidualnego i rodzin-

nego, 
d) prowadzeniu poradnictwa socjalnego i prawnego, 
e) prowadzeniu dzialalnosci edukacY.inej i informacY.inej, 
f) zapewnieniu calodobowego miejsca pobytu w czl(sci hotelowej Osrodka w przypad

kach uzasadnionych zagrozeniem bezpiecze6.stwa fycia klienta, 
g) animowaniu i prowadzeniu grup wsparcia. 

3. 7. Zwiqzek Stowarzyszen Radomski Bank Zywnosci 
Radomski Bank Zywnosci zostal powolany z inicjatywy hp. Jana Chrapka w sierpniu 

2000 roku, jako zwi'lzek stowarzyszen. Organizacjami zalofycielskimi S'l: Caritas Diecezji 
Radomskiej, Liga Kobiet Polskich oraz Towarzystwo PrzY.iaci6l Dzieci. Obecnie czlonko
wie Zwi<lzku Stowarzyszeil Radomski Bank Zywnosci to: Caritas Diecezji Radomskiej, 
Towarzystwo Przyjaci6l Dzieci, Stowarzyszenie "Inicjatywa Lokalna", Polskie Stowarzy
szenie na rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym oraz Fundacja "Dae Sercom Nadzie
jl(". 

Powolanie Banku bylo podyktowane potrzeb'l spoleczn'l. W obec narastaj'lcej paupery
zacji ludnosci, przy jednoczesnie narastaj'lcym zjawisku mamotrawstwa artykul6w spo
zywczych koniecznym stalo sit( stworzenie pomostu pomil(dzy producentami i dystrybuto
rami a organizacjami, realizuj'lcymi zadania z zakresu pomocy spolecznej. Takim pomo
stem stal sit( Radomski Bank Zywnosci nieodplatnie przekazuj'lcy pozyskan'l zywnosc 
osobom potrzebuj'lcym. Zwi'lzek Stowarzyszen Radomski Bank Zywnosci jest organizacj'l 
pozarz'ldOWI\, dzialaj'lC'l na zasadzie "non-profit". Nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej. 
Gl6wnym celem statutowym Banku jest racjonalne wykorzystywanie pozyskanej zywnosci. 
Dia realizacji tego celu Bank prowadzi systematyczne, bezplatne pozyskiwanie i rozdaw
nictwo zywnosci. Na Radomskiej Gieldzie Rolnej wolontariusze Banku prowadZ<t codzien
ne zbi6rki owoc6w i warzyw. 

Radomski Bank Zywnosci systematycznie rozszerza SW'l dzialalnosc, czego dowodem 
jest ilosc pozyskiwanej fywnosci: w roku 2000 okolo 32 tony, w roku 2001 - 56 ton, 
w roku 2002 - 103 tony, w roku 2003 - 318,4 tony o wartosci 2 582 000 zl. Funkcjonowa
nie Banku oparte jest w duzej mierze na wsp6lpracy z organizacjami charytatywnymi. 
Zasady tej wsp6lpracy S'l okreslone w Karcie Wsp6ldzialania podpisywanej z woli obu 
stron, a dotyczct wsp6luczestnictwa w dystrybucji fywnosci na rzecz os6b potrzebujctcych -
podopiecznych organizacji charytatywnej. 

Misja i gl6wne ce/e statutowe Banku to27
: 

systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo fywnosci, zwlaszcza tej o kr6t.kim termi
nie przydatnosci do spoi:ycia oraz jej racjonalne wyko~ystanie, 

27 http://bazy.ngo.pl 
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zapobieganie mamotrawstwu zywnosci przez zagospodarowywanie nadwyzek produk
cyjnych, towar6w z uszkodzonymi opakowaniami, serii pr6bnych, towar6w o koncz<t_
cym si~ okresie przydatnosci do spo:Zycia itp., 
wspieranie organizacji charytatywnych, plac6wek opiekunczych i systemu pomocy 
spolecznej, swietlic srodowiskowych, darmowych jadlodajni, schronisk, noclegowni 
dla bezdomnych, dom6w dziecka, plac6wek wychowawczych, rehabilitacyjnych i in
nych prowadz<t_cych Zywienie, 
organizowanie okazjonalnych powszechnych zbi6rek :Zywnosci na potrzeby organizacji 
dzialaj<t_cych na rzecz najbiedniejszych, 
angai:owanie ludzi do podejmowanych dzialan na rzecz os6b potrzebuj<t_cych, wyrabia
nie wsr6d mlodzie:Zy wrazliwosci na los innych, oraz budowanie wi~zi solidamosci 
z ludimi pokrzywdzonymi przez los, b~d<t_cymi w potrzebie, 
tworzenie plaszczyzny wsp6ldzialania ludzi o r6:Znych postawach spolecznych, orien
tacjach politycznych i przekonaniach swiatopogl<t_dowych. 

Zywnosc przekazywanajest do organizacji wsp6lpracuj<t_cych z Bankiem, a zajmuj<t_cych si~ 
pomoc<t_ zywnosciow<t_ dla najuboi:szych. Aktualnie Bank przekazuje bezplatn<t_ zywnosc do 
89 organizacji, obejmuj<t_cych pomoc<t_ :Zywnosciow<t_ 29 538 os6b. 

Podsumowanie 

Reasumuj<t_c nalezy stwierdzic, ze organizacje pozarz<t_dowe w regionie radomskim od
grywaj<t_ niezwykle wai:n<t_ rol~ jezeli chodzi o pomoc rodzinom. Zwi<t_zane jest to przede 
wszystkim z ci~zk<t_ sytuacj<t_ rodzin spowodowan<t_ wysokim bezrobociem i ub6stwem. 
Organizacje pozarz<t_dowe uzupelniaj<t_ pomoc uzyskan<t_ przez rodziny od takich osrodk6w 
jak MOPS czy PCPR. Organizacje udzielaj<t_ pomocy pod kaidym wzgl~dem: finansowym, 
rzeczowym, uslugowym, psychologicznym, pedagogicznym, medycznym, jak i duchowym. 
0 fakcie, ze pomoc ta jest niezb~dna, i ze korzysta z niej dose du:la liczna rodzin wskazuj<t_ 
przedstawione statystyki. Dzialalnosc organizacji jest o tyle wai:na, ze staraj<t_ si~ one za
r6wno pom6c rodzinom wybrn<t_c z kryzysu i ci~Zkiej sytuacji :Zyciowej, ale r6wniez chc<l, 
aby te rodziny ,,wyszly" za ich pomoc<t_ z ci~Zkiego ub6stwa w jakim si~ znalazly - poprzez 
np. poradnictwo i aktywizacj~ zawodow<t_. JednakZe cz~sto pomoc ta jest pomoc<t dlugofa
low'l, jak w przypadku rodzin wielodzietnych, kt6re s<t_ wspierane przez dlugi okres czasu 
pozostaj<t_c na lata klientami organizacji pozarz<t_dowych. 

Dzi~ki zaangai:owaniu wszystkich czlonk6w poszczeg6lnych organizacji, a takie 
wszystkich pomocnych os6b z zewn<ttrz dzialalnosc pozarz<tdowa w Radomiu na rzecz 
rodzin i os6b potrzebuj<tcych rozwija si~. Swoim dzialaniem organizacje pozarz<t_dowe 
pragn<t pokazac, ze mozna w tej trudnej sytuacji pom6c rodzinom nie tylko materialnie, ale 
ukazac mozliwosci realizowania si~ nawet w trudnych warunkach. 




