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九億mkferUs的ku幼直dαnねpub楕cznegO・
PlanowaneprzedsiewzleClejestkonsekwencjaprowadzeniaod2001r・przezWnioskodawc
BiuraPoradObywatelskichwDebrznie・Wlutym2015r・Wnioskodawcazostallaureate
OnkursuoNagrodeKongresuPoradnictwaPrawnegoiObywatelskiego・

adanie polegae bedzie na stworzeniu wamnk6w do Swiadczenia rzetelnegoIWySOkid
lkoSci bezpIatnego poradnictwa obywatelskiego dla os6b o utmdnionym dostepie d
awodowych uslug pravmiczych．Celem g16wnym jest zapewnienie w okresie miesiac

ostepudobezplatnego poradnictwaobywatelskiego osobom，kt6repotrzebujawsparci
oradcywrozwiazywaniusprawiproblem6wichdotyczacych・Rozwiazanyzostanieproble
iski匂∴∴SwiadomoSci spolecznej，
obowiazk6W．Realiza（ja

tego

praWnej，

zadania

pozwoli

nieznajomoSci wlasnych pra
jego

uczestnikom

aktywtli

samodzielnie zaczacrozwlaZyWaCSWくりeprOblemywoparciu00trzymanaOddoradc6、

Chowapomoc．

qpispotrZebichp71ZgcZUn0mZSkufkelD．
Narzekamy

na

biernoSe

postaw

obywatelskich

Polak6W，na

bardzo

niski

poziom

partycypacjijednostek w zyciu zbiorowoSci，niskipoziom zrzeszania siei dzialania

WSP61notowego，niskie uczestnictwo w demokra箪i kazdorazowo niska frekwenqiQ

Wborcza，niskistopiehzaufaniawzajemnego，jakizautaniadoinstytu箪pahstwowych
lpublicznych・Generalnie bolaczka Polak6wjest bardzo slaby stopieh zorgani20Wania
SpOleczehstwaobywatelskiego・Irzeczyw義cie，OgrOmnydencytwwymiarzespoleczehstwa

ObywatelskiegowPoIsce znajdujeswqieodbiciewewszelkichbadaniachjakoSciowych
iiloSciowychnaten temat・Badaniate，Z koleiobrazuja，rZeCzyWistyitaktycznystan

ikondycjepoczuciaobywatelskoSciwPoIsce．
Lista zarzut6w stawianych pod adresem poIskiego spoleczehstwa jest rozlegla．JeSli

Chcemy，abynaszespoleczehstwoprzeszlo metamorfbzemusimypostawiCnaedukaqie

Obywatelska・Tojedenzesposob6W，abywyzwoliCwludziachwoledoaktJVmOSci
Obywatelski句，aSrodkidlaoslagnleCiategocelumozezapewniedobrzezorganizowane，

powszechniedostepne，bezplatneporadnictwoobywatelskie．
Poradaobywatelskapolegana，，OpraCOWaniuiprzekazaniuzglaszajacymsiepodmiotom
rzetelnych，Skonkretyzowanychizindywidualizowanychzestaw6winfbrmaqiior＊nych
mozliwoSciachrozwazaniaproblemuiozwazanychznimikonsekwenqiach，WSpleraniu

ich−ZpOSZanOWaniemsamodzielnoSciwpodejmowaniudecy乙Il−Wdokonywaniuwybom
SpOSObu

postepowania

oraz，W

razie

potrzeby，SpOrzadzaniu

dzialaniai pomocy w jego realizowaniu

wsp61nie

z

nimi

planu

．poradnictwo obywatelskie toinfbrmowanie

O przySlugujacych obywatelom prawachi wolnoSciach oraz spoczywaJaCyCh na nich
Obowiazkachwzakresieistotnymdlarozwiazaniadanegoproblemuorazpomocwwl九〇rze
Optymalnego rozwiazania・Tym samym naleえy stwierdzie，iz wsp61czesne europejskie

Pahstwoniemozefunkcjonowaebezdobrzezorganizowanegoporadnictwaobywatelskiego
gdyz bez SwiadomoScii wiedzy obywatelskiej nie mozna realizowaeidei demokraqii
ispoleczehstwaobywatelskiego．
Podstawa spoleczehstwa obywatelskiego sa jego obywatele，Swiadomi swoich praw

iobowiazk6W，zdolnidoosobistqiodpowiedzialnoScinasw句losnawszyStkichpoziomach
Lyciaspolecznego．Niestetywgaszczuzmianlegislacカnych，Skomplikowanychprocedur
urzedowych SwiadomoSe spoleczehstwa，W tym praWna

zWyklego

Obywatela jest na

bardzoniskim poziomie．Problemytezduzasilauwidaczniaja sienaobszarzeobjetym

WSparCiem，aWynikatozjegospecyfkiigrupodbiorc6W・Obszarot涙tyWSparCiemMiasto

iGminaDebrznototerenywi匂skieimiejsko−Wi匂skie，kt6rewwiekszoSciborykajasIQ
z problemami Srodowisk popegeerowskich．Charakteryzuje sie∴WySOkim poziomem
ub6stwa，Wykluczenia spolecznego spowodowanym bezrobociem，niepelnosprawnoScia

patoIogiamispolecznymi，Wadliwa struktura kwali飲aqiizawodowych．Trudne warunki
egzystenqonalne，brak

Srodk6w

na

utrzymanie

rodziny，niemoznoSe

zaspokqjenia

podstawowychpotrzebstwarzajasytuaqie，Wkt6IyChwieluludzijestzagubionych，nieradzi
SObiezwlasnymzyclem．BarieramiutnldniajacymipokonaniepqiaWlaJaCyChsiewzyclu
COdziennym problem6w sa：brak odpowiedni匂，aktualnd wiedzy z r62nych dziedzin，

nieznaJOmOSCprzeplSOWpraWa，brakSrodk6wfinansowych，bym6ckorzystaezplatnych
uslug specjalist6W，niska SwiadomoSe z przysluguacych prawiciazacych obowiazk6W，
nieumi匂etnoSe skorzystania z posiadaneJ Wiedzy，brakinformaql O pOdmiotach
Swiadczacych nieodplatna pomoc obywatelska，Ograniczony zakres pomocy SwiadczoneJ

przezOPS−jesttog16wniepomoc丘nansowa，kt6ranierozwlaZujebrakunieSwiadomoSci．
Bariery dostepu do pomocy prawnejiobywatelskid moあa podzielie na ekonomiczne
i

pozaekonomiczne．Mozna

sadzie，Ze

kwestie

ekonomiczne

maJa

najwieksza

wage

W Sytuaqiach，W kt6rych korzystanie z pomocy obywatelskiej niejest na obywaltelach

bezpoSredniolub poSrednio wymuszone przez okolicznoscI ZyClOWe，1ub uregulowania

PraWne．Najwiekszeznaczeniewydajaslemieebarierypozaekonomiczne：Wiedzaoprawie
i kompetenqe niezbedne do korzystania z pomocy obywatelskiej，bariery mentalne，

trudnoSci w uzyskaniu kontaktu z organizaqa Swiadczaca pomoc obywatelska，kwestie

organizacyjnezwiazanezodeslaniamizjednejinstytuqiipomocowejdodrugiも，nadmierna

biurokratyzacjapomocyiniedostatkiwzakresiesprawiedliwoSciproceduralneiwprocesie
Jd

Swiadczenia．Zar6wno

bariely

ekonomiczne，jaki

pozaekonomiczne

stanowla

Ograniczeniedostepudobezplatn匂pomocyobywatelskiej．
BogatedoSwiadczenieWnioskodawcyzzakresuporadnictwaobywatelskiegosprawilo，Ze

ZarzadPowiatuCzluchowskiegowybralStowarzyszeniedorealizaqiizadaniapublicznego

zzakresuudzielania nieodplatnejpomocyprawnej orazzwiekszaniaSwiadomosclpraWnej
ispolecznejpoprzezprowadzeniew2018r・punktunieodplatnejpomocypravmeJna
terenieMiastaiGminyDebrzno，Za ZarzadPowiatuZlotowskiegowybralStowarzyszenie
dorealiza（武zadaniapublicznegozzakresuudzielanianieodplatnejpomocyprawnejoraz

zwiekszaniaSwiadomoSciprawnqiispolecznejpoprzezprowadzeniew2018r・punkt6w
nieodplatnejpomocyprawnejnatereniepowiatuzlotowskiego−doobslugitrzechgmin−

Lipki，ZakrzewaiTam6wki・
W／wzadaniapublicznerealizow竺eSaWramaChprzepis6wustawyzdnia5Sierpnia2015
r．Onieodplatnejpomocyprawngorazedukaqiiprawnej・Jednakzeprzepisytejustawynle
tylko w znacznym stopniu ograniczajakatalog mozliwego wsparcie（wstosunku do
dotychczasowch prac poradnictwa obywatelskiego w kraju）・ale przede．wszystkim

ograniczajaliczbeos6b，kt6IymWSparCiewpostacibezplatnejporadyprawneJmOzebye

udzieloIで・Ustawazaklada・iedarmowapomocprawna（naetapieprzedsadowym）
otrzymaJa：mlodziezd026r・z・，OSObyposiadajacewaznaKarteDu的Rodziny・OSOby・kt6re
ukohczyly65r．らOSOby nzyczne，kt6rym w okresie roku poprzedzajacego zostalo

przyznane swiadczenie z pomocy spolecznej na podstawie ustawy
opomocyspolecznd，kombatanci，Weteraniorazzagrozenilubposzkodowanikatastrofa
naturalna，kleska勾wiolowalubawariatechniczna・TymsamymzapisyUstawypozbawiaja

mozliwoSciotrzymaniabezplatnejporadyprawn匂calegroos6b，kt6redotejporybylo
klientamiBPO．
Wnioskujacodo角nansowaniedokont叩uaqiimnkqionowaniaporadnictwaobywatelskiego
przy stowarzyszeniu刈NRRMiGDカw Debrznie，Wnioskodawca pragnle zaznaCZye・iL

najcenniejsza rzecza w poradnictwie obywatelskim niejest przekazanie obywatelskiej
wiedzy，aleujawnienieiumchomieniesilobywatelajakojednostkialbogmpyobywatelido
samoorganizacjiiSwiadomego一〇dpowiedzialnegouczestniczeniawsprawachpahstwa，
lokalnej spolecznoSci，CZy tez grupy Srodowiskowej・Pozadanym dzialaniem nie jest
dzialanie jedynie zachowawcze，dorazne，incydentalne，ale dzialanie zmierzaJaCe do

pozTtyWnyChikonstruktyl、myChzmianwzyciujednostki，grupy，pahstwa・Tymsamym
skutecznei

rzetelne

poradnictwo

obywatelskie

na

wnioskowanym

terenie，nie

ma

charakterujedymielokalnego，gdyz w szersz匂perspektywie dzialalnoSciobywatelskiej，

przyczynlSie do zmian o charakterze systemowym poprzez budowelprOpagOWanie
aktywnej postawy Swiadomej swoich dzialahiodpowiedzialnej jednostkispolecznej，
bedacejpodstawowymbudulcemspoleczehstwaobywatelskiego・

Prowadzac Biuro Porad Obywatelskich nalezy daZye do zminimalizowania barier
ekonomicznychi pozaekonomicznych w dostepie do porad obywatelskich・Osoby

znajdujacesiQYSzCzeg61nychsytuadachzdrowotnych，SpOlecznychiekonomi？ZnyCh

charakteryzuasleSzCzeg61nymiproblemamipravmymiiszczeg61nymitrudnoSciamlWich
rozwiazywaniu・Czestobywatak，zeichproblemysaniedostrzeganeasystemypomocy
pravm匂iobywatelskiej−niedostosowanedoichrozwazywania，naWetjeSlidlatakich

os6bmaJaistotneznaczenie・NaterenieMiastaiGminyDebrznowstepWeSpOragrupa
os6bzagroあnychbadZdotknietych萄awiskiembiedy・OsobytezewzgledllllaSW句statYS

materialnyztrudemsawstaniepokryecodziennewydatki，ZaSwsytuaqlWyStaPienla

problemu prawnego nie sa w stanie uzyskaC pomocy prawneJ u prOfesjonalnych
pelnomocnik6W（radc6wprawnych，adwokat6W），nakt6rychzprzyczJmmaterialnychnie
mogasobiepozwolie・Duzacze鑓lokalnegospoleczehstwazewzgledunaniskiedochody

ibrakmozliwoScidostepudobezplatnego poradnictwaobywatelskiegopozbawionajest
mozliwoSciuzyskaniaⅥaIygOdneiinfbrmaqlOSWOichprawach，Skutecznegorealizowania
swoichinteres6W．ObecnystanprowadzibezpoSredniodozmniejszeniasieszansdostepu
tychos6bdopomocyprawndiobywatelskiej・Skutkiemczegojestwykluczeniespoleczne
os6bnajubozszychwkontekSciedostepnoScidoporadprawnychiobywatelskich，dzieki
kt6rym osoby te ni句ednokrotnie mialyby mozliwoSe polepszenia swqjej sytuacji・

DostrzegaJaC ten prOblem nalezy rozpoczac Swiadczenie nieodplatnych porad
obywatelskich．ProwadzenieBPOzapewniosobomfiZyCznym，kt6rezuwaginasw句status
materialnyniemaJaCmOzliwoScisamodzielnegopokryciakoszt6wpro缶sjonalneJpOmOCy

prawnejniezbedndidoochronyichprawiw01noSciorazinteresuprawnegosamodzielne
wyegzekwowanie przysluguJaCyChim roszczeh oraz uzyskanie ochrony przewidzianeJ
przeplSami

prawa・Osoby

nieSwiadome

zachodzacych

zmian

pravmych

rezygnuJa

zdochodzeniaswychnawetuzasadnionychroszczehbadzpraw・ProwadzenieBPOzapewni
lokalnym mieszkahcom dostep do wysokiej jakoScibezplatnych porad obywatelskich，

pozwolina aktywneisamodzielne、r9ZyiayWa専e

SWOich problem6W，zWiekszy sle

Swiadomoscprawnaos6bnaobszarachslabychstrukturalniewzwiazkuzjejbrakiemalbo
niskimpoziomemSwiadczeniaporadobywatelskich．

qpisgγl申αdreSαfb章DZα血nhpub龍czmegO．
AdresacizadaniapublicznegotomieszkahcyMiastaiGminyDebrzno（wqj．pomorskie）．

Doradcyudzielaebedaporadyka如句chetnqiosobiebezwzgledunaplee，pOChodzenie
etniczne，narOdowosc，WyZnanieczystopiehniepelnospravmoSci・Poradabedzieudzielana

OSObompelnoletnim（powyZej18r・幻orazosobommaloletnim（pomiedzy13i18r．乞．）
posiadajacyln

Ograniczona

zdolnoSe

do

czynnoSci

prawnych．W

drugim

przypadku

klient／ka bedzie ka如orazowoinfbrmowany／a99ZyPnOSciach・jakie mohe podjae
SamOdzielniei czymnOSciach，jakie w jdhegolmlenlu pO〔暁e moZel珂ko opiekun
ustalVOWy．

TerenMiastaiGminyDebrznotowduZ匂mierzeterenbylychpahstwowchgospodarstw
rolnych，kt6rych

obecni

mieszkahcy

wclaz

borykaja

sle

Z

prOblemami

Srodowisk

popegeerowskich，takimijak：WySOkastopabezrobocia，ub6stwo，aPatiaorazniskipoziom
Szkolnictwaisolaryza函・OdmomentulikwidadiPGR，prOblemytedziedziczyjuZtrzecie
pokoleniemieszkahc6wtychteren6W．Trudnewarunkiegzystenqialne，brakSrodk6wdo
ZyCla，niemoznoSe zaspokqjenia czesto najbardziej podstawowych zyclOWyCh potrzeb
StWarzaja sytuaqje，W kt6rych wieluludzi nie potrafi sie odnaleZe．Ludzie czuja sie

zagubieniiopuszczenlprzez，jakimsICWydawalo一〇piekuhczepahstwo．JednoczeSnie
SamO pahstwo，jaki jegoinstytuqiei organy，CzeStO traktuja jakoinstytudeim
nieprzyjazne・Dotego，biurokratyczneiskompilowaneproceduryadministracyjnewrecz

zniechQCajajednostkinietylkodoaktywnegoudzialuwprocesiepodejmowaniadecyか，
ale，geneI・alnie，ZniechecaiadojakiejkoIwiekaktywnoSci，naWetnaSzCzebluzaspokqjenia
SWOich elementarnych potrzeb spolecznych．ZawiIei nlqIaSne przeplSy StanOWia duZy

problem dla os6b dochodzacych／broniacych swoich praw przed sadami w sprawach
rodzinnych，konsumenckich czy mieszkaniowych，a pOmOC praWnika−prOfesjonalisty

StanOWidlanichduzy，aCzaSamizbytduもrWydatek．

Brak dostepu do tego typu pomocy bedzie poglebial problem braku SwiadomoSci
SpOlecznej，W Wielu wypadkach rodzilkoIeine problemy egzystendalne spoleczehstwa，

potegowalbiedeiutrudnialrozwくりSPOleczehstwaobywatelskieg0．
Z dotychczasowych doSwiadczeh Wnioskodawcy，jaki z doSwiadczehinnych biur
poradnictwa

obywatelskiego

w

kraju，Wynika，iz

naiwieksza

grupe

wSr6d

os6b

korzystajacychzporadnictwaobywatelskiegostanowlaOSOby，kt6reniepotra角azrozumiee
i

zastosowae

przepISOW

praWa，

OdnaleZe

sle

W

Swiecie

urzed6W

iurzednik6W，OkJ・eSlieiwykorzysta60piekuhczarolepahstwa．Takieosoby−jakjuzzostalo
to wspomniane wyZ匂

−

pOStrzegaja pahstwoi jegoinstytude jako wylaczne Zr6dlo

WSZelkiegozla．IchproblemyniesawynikiemjakiegokoIwiekde角cytuintelektualnego，Sa
konsekwenqia

braku

WSzyStkich

elementarnq

tyCh，

wiedzy．Planowane
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nie
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sa

do

sobie
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niepelnosprawni）・DziekiuczestnictvmYZadaniupublicznyntniebedaonipopadae
W konnikt z prawem，nie beda marglnalizowani．Stana sle pelnoprawnyml Czlonkami

SWOichspolecznoScilokalnych．Zagwarantujetozr6wnowaあnyrozw句tychspolecznoSci．
Aby m6c samodzielnie，aktywnie funkdonowae w spoleczehstwie，rOzWiazywae swqie

PrOblemy potrzebuja oni doradcy，kt6ryim pomoLe，ale jednoczeSnie nie bedzie
podeimowal

decyzIl

za

nich．

Stworzenie

mozliwoSci

skorzystania

Zbezplatnychporadobywatelskich−zgOdniezichidea−prZeZWSzyStkichpotrzebujacych，

umoZliwiim aktywnei samodzielne rozwiazywanie swoich problemdw w oparciu
O Otrzymana Od doradcdw Eachowa pomoc，WZrOSt SwiadomoSci spolecznq，praWneJ，

Wlasnych prawi obowiazk6w oraz poczucia wlasng wartoSci．Kohczac oplS grupy

doceloweJprqjektu，nalezystwierdzie，zeWSr6dadresat6wzadaniakoniecznywyd勾esle

WzrOStSwiadomoSciobywatelskiqiiprawnej，pOniewazprawoiSwiadomoSeCbywatelska
WzaJemnienasiebieoddzialuja．Przestrzeganieprawaprzezobywatelimabardzoistotne

znaczeniezpunktuwidzenialaduspolecznegoijestwykladnikiem stopnlaSwiadomoSci
PraWnej
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nie
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StOSOWanieprawa， aler6wnieznaJegOksztaltowanie・
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Celemog61nympr（加ktujestwokresiejegorealizacji（od16・11・2018r・do16・12・2018r・）

rozwqJ Oraz upOWSzeChnienie stalego dostepu do poradnicwa obywatelskiego dla

mieszkahc6w Miastai Gminy Debrzno oraz umozliwienie tym osobom dostepu do
powszechnychibezplatnychporadobywatelskichpoprzezzintensyfikowanieipolepszenie
pracy Biura Porad Obywatelskiehw Debrznie oraz zwiekszenieSwiadomosclpraWneJ
iobywatelskiejadresat6wprqjektuiprzekazanieimwiedzyoichprawachiobowiazkach・

G16wnym zalozeniem jest promoqjaidei porad obywatelskich oraz upowszechnienie
informa箪

O

Swiadczonych

w
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zadania

publicznego

bezplatnych

poradach

obywatelskich．RealizuJaCZadaniepublicznezzakresuedukacjipramej，pOと暁tezostana
dzialania edukacyjne zmierzajace do zwekszenia SwiadomosclpraVmej spoleczehstwa，
dotyczace

w

szczeg61noSci

upowszechnienia

wiedzy

o：mO捉woSciach

dostepu

do

nieodplatn匂pomocyobywatelskiもprawachiobowiazkachobywatelskichiprawnych，
dzialalnoScikrajowychi miedzynarodowych organ6w ochrony prawn句，mediaqiioraz
sposobach pozasadowego rozwazywania spor6W・Porady obywatelskie beda udzielane

osobiScie，telefbnicznie，mailowo w trakcie dyzur6wi um6wionych spotkah
w oparciu o zasady：bezplatnoSci，pOuhoSci，bezstronnoSci，aktualnoSci・rZetelnoSci，

niezaleznoSciiotwartoSci．
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MiastaiGminyDebrzno

NaRzeczRozw（カu

，ul．Ogrodowa26，77−310Debrzno・

Ⅵ／棚OdlZeczOlUU
Biuro Porad Obywatelskich（BPO）bedzie prowadzone w Stowarzyszeniu，，Na Rzecz

RozwQjuMiastaiGminyDebrmo

，przyul・Ogrodowei26，kt6redyspon可ebiuramiwraz

zpoczekalnia，uSytuOWanyminaparterze，zPOdjazdemdlaos6bniepelnosprawnychopow・

uzytk。Wej23m2・Biurawyposazonesawszafewnekowanadokumenty・re申・dwabiurka・
urzadzenie wielofunkcyjne，komputer stacjonamy orazlaptop（z nleOgraniczonym
dostepem doInternetu oraz system6w pravmiczych np・Lex），telefbn，4

kI・zeSla，

biblioteczkeporadnictwaprawnegoiobywatelskiego，POCzekalniazaSwstolikidwafbtele・

ll／概Odosobo章UU
WrealizacjQniniejszego zadaniapublicznegobedazaangaあwane30SObyna zasadach
wolontariatu，dziekikt6rymzostaniezapewnionaobslugamerytorycznaorazksiegowa．

NaleZy
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zyskaniabezplatn匂poradyobywatelskiei．
）ZwiQkszeniedostepu do uslug poradnictwa obywatelskiego dla mieszkahc6w Miasta

GminyDebrzno．
）Zwiekszenie wSrdd adresat6W prqiektu wiedzy nt・przySlugujacychim praw ora

OzliwoScidochodzeniaswoichpraw．
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BiuraPoradObywatelskich，
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）zwiekszeniewiedzynt・praWiobowazk6wobywatelskichiprawnych，
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mieszkahcdw Miastai Gminy Debrzno・Adresaci zadania otrzyIna南fachowa pomo
rozwiazywaniu swoich problem6W・Nie beda sie czuliosamotnieni，Odrzuceniprze
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jest
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nstytuqiepubliczne，iwieleinnych）iodgIWaWnichwaznarole．Dziekiniemumozliwejes
udowanietrwalychrela（jispolecznych．Gdybrakujezauraniaspolecznegoludziestajasi
iernii aspoleczni，OStrOzni w reladach zinnyml，prZeStaia wierzyc w skutecznoS

akichkoIwiekdzialah．
kontekScie ninleISzegO zadaniaifunkdonowania poradnictwa obywatelskiego，
twierdzie，Zeideaporadnictwaobywatelskiegojestbudowazaufaniaspolecznego，POniewa
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mprawach，takabypotrafiliwaktywnyiskutecznyspos6brozwiazywaeswqjeproblemy，
takzepodejmowaedzialanianarzeczpozadanychspoleczniezmian．Kliencikorzystajacy

zpomocyBPOwDebrznieotrzymaJarzetelnai魚chowapomocwpostaciinfbrmaql
prawach（aletakzeobowiazkach），jakieimprzyslugl衰wzakresieistotnymdlarozwiazani
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problemu
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pomoc

w
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rozwiazania．Otrzyman
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OzWiazaesw句problem・ZwieloletniegodoSwiadczeniaWnioskodawcy／Orereptawynika，Z
akainformaqa jest swoistym

一一uspolecznieniem●

czy

一shumanizowanlem

sektor

nstytuqionalnego．Specyncznanomenklaturainstytucjonalnaczyprawnicza（banki，Sady

ardzo czesto zniecheca przecietnego obywatela do angazowania sle W jakiekoIwie
zialania，naWetjeSlitabiemoSe niesie za soba negatywneskutkidla danego obywatela
Przecietnyklient BPO czuJe Sle zagubionywgaszczu przeplSOWlegislacyjnych，aSpOS6

edagowaniapismurzedowychbardzoczestobudziwnimstrach，Wefとkcieczegonasteptri
cofanie

lub

wzrasta

postawa

agresywna

do

instytucji．Dzieki

poradnic

bywatelskiemu，kliencibedamoglizauwazydiodczue，zedzialaniewedleustalonychnorm
rzepISOWprzynOSipozadanyskutek．WzroSnieichwiedzaiSwiadomoS60raZzaufanied
zialah

poszczeg61nych

sektor6w

zycla

SpOlecznego，a

tO

bedzie

mialo

bezpoSredni

rzelozenienaichsamoorganizaqi（…iaktyvmoS60bywatelska．Osobytakiebedajuzwiedzial

wobliczuspotkanegoichproblemuniesapozostawionesamesobieizekaZdyproble
0弧wyjestdo rozwiazaniaprzyzalozeniu，Lepod匂miesiekonstruktywnedzialaw
elu．Dodatkowym
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moze

pozytywnie
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na

wzrost
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polecznegobene角qient6wostatecznychprqiektu，jestfakt，Leporadyobywatelskieudzielan
edanieodplatnieprzezosoby，kt6reniereprezentujazadneizinstytucji，kt6ramozneby
arzewiemproblemuklienta．Udzielanaporadajestbezstronna，adoI・adcanieoczekujeo
lientazadnegoekwiwalentuzaudzielonapomoc．Wszystkiew／wczynnikiwplynanawzros
OziomuzauEaniaspolecznegoklient6wporadnictwaobywatelskiego．
uwaginarakt，zepOradnictwo obywatelskierealizowanewramachninieiszegozadani

dbywaesiebedzienamalychobszarach gmin miejsko−Wiejskich，Wiejskichinfbrmacja
oradnictwie，jakioJegO efektach szybkozostanie rozpowszechnionapo calym obszarz

bjetymdziamaniemprqjektu．Naoczneprzykladyrozwiazaniaproblem6wprzezklient6W

BPOorazprzewidyWanyWSr6dnichwzrostzauraniaspolecznegoprzeloZysietakZenatyc
zlonkdwwsp61notylokalnej，kt6rzysamizporadnictwaniekorzystali．Zmianazachowa
lient6wBPOiwzrostichzaufaniaspolecznego，kt6regoprze〕aWembQdaichzachowania
odejmowaneiniqiatywy，bedzietezdobrym przykladem，Wartym do naSladowaniaprze
nnych czlonk6w wsp6lnotylokalnej．To z koleispowoduje，Ze cala spolecznoSelokaln

tanie

sie

bardziej

aktywna，bardziqina

wzajem

sobie

uEajacaibardziej

uf魂

skutecznoSCnorminstytuqionalnychidzialahwramachtyChnormpodqimowanych
zrostwzajemnegozaufania（czylizaufaniaspolecznego）bedzienatomiastszansan
udowe

spoleczehstwa

opartego

na

samoorganizaql

Obywatel

podejmowaniuprzeznichdzialahnarzeczrozwQjuwsp61notylokalnej・

iV．SzacunkowakalkLIIacJakosztbwreaIIzacJIzadanlapubIlcznege（WprZypadkuwiekszeliiczbykosZteW
istniejemoZIMoSCdodaniakoIejnychwierszy）
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