Sympozjum Akademii Solidarności
Fundacja Konkurs Pro Publico Bono, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Instytut
Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Związek Powiatów Polskich
mają zaszczyt zaprosić na:
Sympozjum Akademii Solidarności – z okazji inauguracji konkursu o Nagrodę Pro Publico
Bono „Samorządność dla solidarności” 2012/2013, rozpoczynające Trzecie Dni Kultury
Solidarności oraz nową Kampanię Społeczną Pro Publico Bono pt. „Sollicitudo rei socialis”
17 października 2012 godz. 11.00 – Muzeum Narodowe w Poznaniu; Sala Renesansowa
Ratusza (Rynek Starego Miasta)

Tytuł Sympozjum: Powiat – Polis – Przestrzeń obywatelska; rozwój wspólnot powiatowych
w perspektywie strategii pracy organicznej
Celem Sympozjum jest zaprezentowanie dorobku programowego Akademii Solidarności w
zakresie rozwoju nowej myśli strategicznej oraz tworzenia innowacyjnych instrumentów
wspierania rozwoju lokalnego – w ramach działalności Karty Solidarności oraz ruchu
społecznego Pro Publico Bono. Temat stanowi rozwinięcie debaty, rozpoczętej wspólnie ze
Związkiem Powiatów Polskich, podczas Kongresu Regionów w Świdnicy, w kwietniu 2012
roku.
Przedmiot refleksji członków Akademii Solidarności i zakres tematyczny debaty, która będzie
osią rozpoczynających się w tym dniu w Poznaniu, Trzecich Dni Kultury Solidarności1 oraz
nowej Kampanii Społecznej Pro Publico Bono: „Sollicitudo rei socialis”2, stanowi jedna z tez
wykładu sędziego Jerzego Stępnia3, Przewodniczącego Kapituły Nagrody Pro Publico Bono
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Dni Kultury Solidarności - cykliczne wydarzenie stanowiące ogólnopolski przegląd
działalności kulturotwórczych spełniających w praktyce życia społecznego etyczny ideał solidarności
poprzez wykreowane dla tego celu oryginalne formy i metody samoorganizacji oraz zarządzania
sprawami publicznymi. Ściśle są związane z promocją kultury solidarności. Zawsze stanowią główny
fragment Kampanii Społecznej Fundacji Pro Publico Bono. Odbywają się w Wielkopolsce, a od tego
roku także innych regionach kraju.
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Kampania Społeczna Pro Publico Bono – szczególna forma komunikacji społecznej,
umożliwiająca integrowanie i promowanie działań zaangażowanych w nią podmiotów obywatelskich.
Skoncentrowana przede wszystkim na promocji konkretnych osiągnięć laureatów Konkursu Pro Publico
Bono ”Samorządność dla solidarności” poprzez sympozja, konwencje, debaty, kolokwia, wystawy,
targi, wydarzenia artystyczne itp. Oparte są na formule „spotkania”, gdzie osoby zainteresowane
treściami promowanymi przez Konkurs Pro Publico Bono, a reprezentujące różne instytucje i grupy
opiniotwórcze, prowadząc debatę społeczną wypracowują metody urzeczywistniania zasad wolności,
solidarności i pomocniczości. W tym roku Kampania odbywa się pod hasłem „Sollicitudo rei socialis”.

3

Jerzy Stępień, wykład: "Powiat - polis - przestrzeń obywatelska”
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„Samorządność dla solidarności”, wygłoszonego z okazji inauguracji obecnej kadencji władz
samorządu powiatowego, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
w kwietniu 2010 roku. Jerzy Stępień podkreślił wówczas konieczność działania na rzecz
rozwoju tzw. ”kapitału społecznego”, jako najważniejszego potencjału rozwoju społecznogospodarczego, kształtującego samorządność i nadającego lokalnym strukturom organizacji
państwa, charakter autentycznych wspólnot samorządowych. Zatem skuteczność i trwałość
modernizacji Polski zależy ściśle od kondycji społeczeństwa obywatelskiego, albo jak chcą
ekonomiści, od siły kapitału społecznego. Twórcy i promotorzy Karty Solidarności4 chcą
nazywać ten potencjał „kulturą solidarności”, wskazując tym samym na wymiar aksjologiczny
tego potencjału. Celem kultury solidarności jest człowiek – osoba ludzka i wspólnoty
społeczne, w których żyjemy, w których rozwijamy naszą aktywność zawodową i społeczną,
traktując je, jako środowiska twórczego oddziaływania. To od poziomu kultury solidarności
zależy zarówno, tak wyraźnie preferowana w Unii Europejskiej wartość jaką jest społeczna
spójność, jak i możliwość urzeczywistnienia w praktyce politycznej, zasady zrównoważonego
rozwoju. Członkowie Akademii Solidarności, chcą podczas Sympozjum w Poznaniu wskazać
na potrzebę tworzenia strategii pracy organicznej5 przede wszystkim w wymiarze lokalnym,
w przestrzeniach wspólnot powiatowych. Prezentowane podczas Sympozjum kwestie
programowe i rekomendowane instrumenty działania są rezultatem doświadczeń i pracy :
• Wielkopolskiego Laboratorium Ekonomii Solidarności6, działającego pod kierunkiem
Akademii Solidarności,
4

Karta Solidarności – instytucja życia społecznego ustanowiona dla wspierania rozwoju

samorządności obywatelskiej i kultury solidarności. Dokument założycielsko – programowy został
proklamowany 10 czerwca 2009 r. Pełni funkcję paktu społecznego. Powstał jako rezultat inicjatyw
podejmowanych przez laureatów Nagrody Pro Publico Bono, którzy w pierwszych dziesięcioleciach
Konkursu, tworząc Akademię Solidarności, wypracowywali nowe metody budowy społeczeństwa
obywatelskiego opartego na dwóch filarach: solidarność i samorządność.
Stanowi on przede wszystkim zbiór postulatów będących fundamentem działalności Akademii
Solidarności m.in. uwzględnia naturalny czynnik ludzkiej empatii w działaniach z zakresu organizacji
i zarządzania sprawami publicznymi, upowszechnia zasadę solidarności jako rzeczywisty czynnik
sprawczy dla rozwoju kapitału ludzkiego, spójności społecznej oraz trwałego, i zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego, przewiduje ścisłą współpracę na poziomie władz samorządowych,
kładzie nacisk na identyfikację tożsamości lokalnej.
Przesłanie ideowo – programowe dokumentu odnosi się bezpośrednio do nauczania Jana
Pawła II, a dokładniej do orędzia wygłoszonego 11 czerwca 1999 roku w Sejmie RP, w którym
postulowany ideał etyki solidarności ma być autentycznym zobowiązaniem i praktycznym systemem
wartości oraz norm postępowania, które mają kształtować przestrzeń publiczną.
(pełny tekst: http://www.propublicobono.pl/files/structure/9/2/Karta%20Solidarno%C5%9Bci.pdf)
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Strategia pracy organicznej - jest tu ściśle związana z gospodarką solidarną, której zasady
postulują zharmonizowanie relacji gospodarki rynkowej z innymi aspektami życia społecznego
człowieka. Rozwój gospodarczy rozumiany jest jako modyfikowanie i uzupełnianie jej formami
wspólnotowego działania, trwałymi więziami międzyludzkimi, poszanowaniem tradycji i kultury,
odbudowaniem społecznego zaufania oraz rozwojem indywidualnym przy jednoczesnym zachowaniu
efektywności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości.
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Wielkopolskie Laboratorium Ekonomii Solidarności – system działań wzorcotwórczych
nawiązujących do tradycji pracy organicznej traktującej gospodarkę społeczną, jako narzędzie do
integracji społeczno – zawodowej i spójności społecznej we wspólnocie lokalnej. W ramach
Laboratorium podejmowane są próby efektywnego, trójsektorowego połączenia działalności z zakresu:
biznesu, administracji publicznej oraz organizacji non-profit, opierając je na kształtowaniu strategii
rozwoju kultury solidarności, co docelowo ma zmniejszyć polaryzację postaw i zaprezentować nowe
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• funkcjonującej już trzynaście lat instytucji Nagrody Pro Publico Bono7
• Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”8 – jednego z trzech laureatów Pro Publico
Bono- Nagrody Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej, patrona
programowanego odnowionej Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla
solidarności”.

formy gospodarowania. Laboratorium kładzie nacisk na kształtowanie środowiska lokalnego
wspierającego procesy rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez wspieranie lokalnych strategii
rozwoju społeczno – gospodarczego z uwzględnieniem potencjału i aktywizacji osób oraz środowisk
niezaangażowanych, czy nawet wykluczonych z rynku pracy. W ramach koncepcji realizowany jest
m.in. projekty Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności.
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Nagroda Pro Publico Bono - powołana w 1999 r. z inicjatywy ówczesnego Premiera Rządu
RP prof. J. Buzka. Dorocznie przyznawana dla organizacji lub aktywności obywatelskich
charakteryzujących się oryginalnością, innowacyjnością tworzonych programów, przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego poziomu etyki społecznej, których realizacja trwale wpływa na życie, rozwój
danej wspólnoty lokalnej lub regionu oraz uruchamia współpracę partnerską pomiędzy podmiotami
obywatelskimi, i organami samorządu terytorialnego. Nagroda ma za zadanie umocnienie społecznych
relacji obywatelskich oraz promocję kultury solidarności. Nowa formuła Nagrody Pro Publico Bono to
Nagroda Pro Publico Bono - „Samorządność dla solidarności”. Otrzymały ją dotąd trzy organizacje:
Fundacja Academia Iuris z Warszawy, Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A. Tansmana z Łodzi,
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z Katowic etc.
( www.propublicobono.pl )
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Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” - organizacja społeczna założona w 1989 r. we
Władysławowie przez Barbarę i Tomasz Sadowskich. Celem fundacji jest tworzenie systemu wsparcia
procesu integracji grup społecznie marginalizowanych oraz stworzenie programu rozwoju systemu
Szkół Animacji Socjalnej (SAS) w Polsce, krajach rozwijających się, a także krajach tzw. transformacji.
Organizacja działa w obszarach: praca socjalna, mieszkalnictwo socjalne, szkoły/edukacja, szkolenia
formacyjne pracowników instytucji publicznych i organizacji, przedsiębiorczość społeczna, spółdzielnie,
catering, ogrodnictwo, etc. Jest ona także jednym z sygnatariuszy Karty Solidarności i współtworzy
Akademię Solidarności. ( www.barka.org.pl )
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