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Wstęp
Po pozarządowej Polsce krąży anegdota o wójcie, którego gmina była uboga, 

miała wysoki wskaźnik bezrobocia i najniższy wskaźnik pozyskiwania środków z fun-
duszy unijnych. Mamy swoją dumę – powiedział ponoć – nie jesteśmy więc żebra-
kami i nie będziemy się o te środki starać. Dziś gmina znana jest z wielu innowacji, 
a wspomniany wójt nie rządzi w niej od dłuższego już czasu. Swoim działaniem bo-
wiem, czy też jego brakiem, doprowadził do społecznego zrywu, a w konsekwencji 
do zmiany.

Ostatnie lata, dziesięciolecia, a nawet ostatni wiek – to czas ciągłej zmiany. 
Zmiany technologicznej, kulturowej, społecznej. Zmiany widać też w Polsce. Sta-
ramy się nadrobić lata opóźnień w rozwoju gospodarczym, infrastrukturze, ale też 
w relacjach społecznych. Mimo że jest to proces ciągły, zmiany te widać coraz 
wyraźniej.  

Od 2004 r. zmianę budujemy przy pomocy funduszy unijnych. Ich podstawowym 
zadaniem jest właśnie inicjować zmianę, a nie ją finansować. Często odzywają się 
głosy, że do takiej zmiany nie jesteśmy przygotowani. Dotyczy to zwłaszcza zdolności 
w pozyskaniu i wydatkowaniu środków unijnych – obwinia się urzędników za trudne 
procedury, z drugiej strony wskazuje, że wiele podmiotów (firm, instytucji, organizacji) 
nie dysponuje odpowiednim potencjałem tak ludzkim, jak i doświadczenia, niezbęd-
nym do pracy metodą projektu. Dominujące często nastawienie na projekty sprzeczne 
jest z myśleniem ukierunkowanym na wywołanie zmiany. Zmiana to przecież najczę-
ściej wynik długotrwałego procesu, a projekty nastawione są na konkretny wymiar 
czasowy – za ich dofinansowaniem idzie oczekiwanie „wskaźnikowe”. Na obraz ten 
nakłada się dodatkowo sytuacja społeczności lokalnych – nieprzygotowanych men-
talnie na zmianę, która wymaga otwartości na współpracę, partnerstwa, nieszablono-
wych rozwiązań. 

Odpowiedzią na tak instytucjonalne, jak i społeczne potrzeby związane z wprowa-
dzaniem zmiany jest Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, tzw. Regionalnych Ośrodków EFS. Funkcjonują one w całej Polsce, prowadzone 
są przez organizacje pozarządowe. 

Regionalne Ośrodki EFS to „agenci zmiany”. Pomagają bowiem w pozyskiwaniu 
i zarządzaniu środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc Funduszu, 
który wspiera zmianę w jej wymiarze społecznym – inwestując w człowieka. Jądrem 
wsparcia ośrodków jest animacja, czyli towarzyszenie w procesie wprowadzania zmia-
ny społecznej. 

Dużą zasługą Regionalnych Ośrodków jest bowiem nie tylko techniczne doradztwo 
czy edukacja dot. unijnych środków, a przede wszystkim wskazywanie drogi, do której 
wykorzystanie tych środków prowadzi.  

Nastawienie na zmianę to wynik długiego okresu transformacji, jaką przeszły Re-
gionalne Ośrodki EFS. Pierwotnie traktowane były głównie jako pomoc ściśle tech-
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niczna, oczekiwano od nich twardych wskaźników – liczby skonsultowanych projektów, 
przeszkolonych osób, podpisanych umów partnerskich. Stopniowo do głosu docho-
dzić zaczęła jednak koncepcja oparcia pracy ośrodków na animacji, czyli wspiera-
niu w osiągnięciu trwałości wprowadzanych zmian. Kadra Regionalnych Ośrodków 
EFS to kilkaset osób, kilkadziesiąt z nich to animatorzy. To grupa, którą cechuje duży 
poziom odpowiedzialności i różnorodności. Odpowiedzialności, gdyż poruszają się 
po bardzo wrażliwym obszarze relacji, więzi, problemów i potrzeb społecznych. Róż-
norodności, gdyż wywodzą się z różnych regionów, różnych kultur pracy, dysponują 
„bogactwem” metod, rozwiązań i doświadczeń. Łączy ich jednak wspólne rozumienie 
zmiany i współpraca. Grupa ta współpracuje ze sobą, wymienia się doświadczeniami, 
wypracowuje nowe rozwiązania. 

Niniejsza publikacja jest właśnie odpowiedzią na potrzebę podzielenia się do-
świadczeniem w obszarze pracy animacyjnej, ale też pokazania bogactwa jej różno-
rodności – tak w obszarze zastosowania, jak i efektów pracy. Składa się z dwóch czę-
ści. Pierwsza pokazuje idee i wartości przyświecające pracy animacyjnej, ale też nowe 
rozwiązania i metody pracy. Druga to zastosowanie, czyli przykłady pracy animacyjnej 
w społecznościach lokalnych. 

Pierwszą część otwiera tekst o charakterze „historycznym”. Jacek Gralczyk opisu-
je w nim drogę, jaką w ostatnich latach przeszły Regionalne Ośrodki EFS. Pokazuje 
on miejsce i rolę, jaką pełnią w dzisiejszej rzeczywistości. To autorskie spojrzenie na 
„animację społeczną à la ROEFS”, trafnie oddające wysiłek i wkład, jaki w procesie 
budowania zmiany społecznej pełnią ośrodki.

Dokąd ta zmiana powinna, czy też może prowadzić? Na to pytanie można znaleźć 
odpowiedź w modelu Aktywnej społeczności, tekście autorstwa Pawła Jordana. Mo-
del został wypracowany w środowisku Stowarzyszenia CAL i jego partnerów. CAL od 
dłuższego czasu towarzyszy Regionalnym Ośrodkom EFS w ich animacyjnej drodze. 
Poprzez Akademię Rozwoju Lokalnego czy Laboratorium Animacji Społecznej budu-
je przestrzeń do wymiany doświadczeń, podniesienia wiedzy i umiejętności, inspiru-
je i pobudza do refleksji. Wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu 
Społecznego KOEFS nagradza animatorów społecznych w dorocznym Konkursie im. 
Heleny Radlińskiej. To doskonały przykład na to, że animacja jest jednym nurtem, 
prowadzącym do zmiany społecznej. W zależności od otoczenia, warunków instytu-
cjonalnych i wielu innych czynników ma różne oblicza. Oblicze „roefsowe” pokazuje 
tekst pierwszy. Model aktywnej społeczności obrazuje natomiast idealny efekt pracy 
animatora. Jest nim właśnie aktywna społeczność, silna swoimi mieszkańcami – Za-
angażowanymi Obywatelami. By mogła powstać i funkcjonować – wymaga wsparcia 
na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest wsparcie edukacyjne oraz wsparcie anima-
tora, które to wsparcie dają m.in. Regionalne Ośrodki EFS.

To prowadzi nas do kolejnego tekstu – Ścieżki animacyjnej. W gronie Regionalnych 
Ośrodków EFS, instytucji nadzorujących ich pracę oraz w różnych środowiskach ani-
macyjnych dłuższy czas toczyła się dyskusja dotycząca charakteru pracy animacyjnej. 
Czym ona jest? Jak powinna być powiązana z innymi usługami, np. edukacyjnymi czy 
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doradczymi? Przedmiotem sporu czy też dyskusji były dwa główne podejścia. Jedno, 
reprezentowane przez stronę odpowiedzialną za zarządzanie i nadzór (instytucje nad-
zorujące, ale również koordynatorzy projektów) mówiło, że animacja jest procesem 
nieokreślonym, gdzie trudno określić konkretne wskaźniki, a więc trudno też udowod-
nić, że doszło do konkretnej zmiany. Drugie, reprezentowane przez animatorów, mó-
wiło, że animacja jest właśnie pracą, którą należy dostosować do charakteru danej 
grupy, społeczności. By doprowadzić do aktywnej społeczności, nie można ograni-
czać się terminem (np. rok wsparcia) czy dokumentami (np. koniecznością podpisa-
nia umowy partnerskiej). Może to bowiem wywołać odwrotny skutek – zniechęcenie 
mieszkańców. Dyskusja taka toczyła się również w województwie warmińsko-mazur-
skim. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP, prowa-
dzące dwa Regionalne Ośrodki EFS, zainicjowało spotkanie animatorów – zarówno 
pracujących w Regionalnych Ośrodkach EFS, jak i spoza nich. W efekcie powstała 
ścieżka animacyjna, obejmująca pięć etapów pracy animatora. Odpowiada ona na 
szereg potrzeb. Po pierwsze to przydatne narzędzie dla osób rozpoczynających swą 
pracę animacyjną, jest swojego rodzaju przewodnikiem. Po drugie jest elastyczna – 
nie ogranicza animatora do pracy opartej na wskaźnikach, dokumentach; pozwala 
na wsparcie adekwatne do sytuacji i potrzeb. Po trzecie porządkuje nieco widzenie 
animacji i umożliwia obserwację pracy animatora. Dzięki niej osoby nieposiadające 
dużej wiedzy animacyjnej mogą zidentyfikować, na jakim etapie pracuje animator 
i oszacować nakłady pracy w stosunku do jej efektów. 

W powstanie ścieżki włączyli się członkowie Forum Animatorów Społecznych War-
mii i Mazur FAS. Forum zrzesza wielu animatorów Regionalnych Ośrodków EFS, ale też 
otwarte jest na wszystkich animatorów. Są tu osoby działające tak w małych społecz-
nościach, jak i w dużych miastach, pracujące społecznie, ale też zawodowo, aktywne 
w obszarze animacji kultury czy też animacji społecznej, pracujące z całymi społeczno-
ściami lokalnymi, ale również z grupami, jak młodzież, osoby starsze, niepełnospraw-
ne i in. Należą tu również animatorzy nagrodzeni w Konkursie im. Heleny Radlińskiej. 

Członkowie Forum podnoszą swoje kwalifikacje, dyskutują, wymieniają się do-
świadczeniami, szukają wspólnego rozumienia, wypracowują nowe rozwiązania. Ich 
współpraca doprowadziła do wypracowania modelu budowy partnerstwa uwzględ-
niającego właśnie tę różnorodność. Jeśli przyjrzeć się bliżej, Forum kładzie nacisk 
na budowę partnerstwa opartego w dużej mierze na poszczególnych jednostkach. 
Ważne są również instytucje czy inne podmioty, ale to zaangażowanie poszczególnych 
osób jest sposobem na trwałość. Model ten odmienny jest od wielu innych podejść, 
stawiających na trwałość instytucjonalną. Nie jest jednak ich zaprzeczeniem, a raczej 
uzupełnieniem. Daje przestrzeń do budowy aktywnej społeczności uwzględniającej 
różnorodne sieci i powiązania.

Druga część publikacji prezentuje szereg praktycznych doświadczeń animatorów 
Regionalnych Ośrodków EFS. Ich eklektyczność stanowi o ich bogactwie. Jak już bo-
wiem wcześniej wspomniałem, sieć ośrodków jest różnorodna. Jej siła tkwi w oddol-
ności. Ośrodki prowadzone są przez organizacje pozarządowe, które prezentują róż-
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ną kulturę organizacyjną, działają w regionach o odmiennych warunkach, wywodzą 
się w końcu z różnych środowisk, różnią się misją i celami. Łączy je to, że funkcjonują 
wspólnie w sieci Regionalnych Ośrodków EFS. Dzięki temu sieć dysponuje doświad-
czeniami w obszarze aktywizowania społeczności lokalnych, pracy z osobami bezro-
botnymi, niepełnosprawnymi, mniejszościami i innymi grupami budowy partnerstwa 
w środowisku administracji, ale też biznesu. 

I te różnorodne oblicza widać w tekstach mieszczących się w drugiej części. 
Wierzę głęboko, że niniejsza publikacja może być inspiracją dla wszystkich, którzy 

chcą pracować lub już pracują na rzecz swych społeczności lokalnych. Taka idea 
przyświecała jej twórcom. Pokazujemy tu bowiem, jak Regionalne Ośrodki EFS wpły-
wają na zmiany społeczne zachodzące w całej Polsce, z naciskiem na rolę animatora 
w tym procesie. Ale doświadczenia te, metody i rozwiązania służyć mogą wszystkim 
animatorom i społecznościom lokalnym.

Bartłomiej Głuszak
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Jacek Gralczyk

Animacja społeczna à la ROEFS
Wstęp

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został stworzony jako mechanizm skierowa-
ny na zwiększanie zatrudnienia. W miarę upływu lat ewoluował w stronę coraz bar-
dziej złożonych celów i metod działania. Moim celem nie jest jednak ukazanie histo-
rii kształtowania się celów Europejskiego Funduszu Społecznego, ale wskazanie na 
istotne kwestie z punktu widzenia rozwoju społeczności lokalnych. Praca jako wartość 
pozostała kręgosłupem myślenia o dobrobycie i pomyślności obywateli krajów Unii 
Europejskiej, ale dość szybko zrozumiano, że podstawą sukcesu musi być pełniejsza 
integracja społeczna i ekonomiczna narodów Unii. Gwarancją tej integracji miało stać 
się przede wszystkim skoncentrowanie na ściśle określonych celach, pomocniczość 
środków EFS wobec nakładów krajowych, myślenie o zmianie społecznej w sposób 
długofalowy i zaplanowany. Dodatkowym mechanizmem stała się idea szerokiego 
partnerstwa, od partnerskiego kreowania rozwiązań na linii Unia Europejska – kraje 
członkowskie, aż po sięganie do narzędzi współpracy na szczeblu lokalnym, gdzie 
ostatecznie wdrażane są projekty realizowane dzięki środkom z EFS.

Na poziomie lokalnym wizja ta wiąże się z koniecznością dysponowania kapitałem 
społecznym zdolnym do uruchamiania procesów rozwojowych. Potencjał energii spo-
łecznej, poziom i jakość kompetencji społecznych w krajach członkowskich był (i jest 
w dalszym ciągu) bardzo różny. Szybko więc stało się jasne, że aby EFS osiągał swoje 
cele, musi się stać mechanizmem uruchamiającym aktywność społeczną. Służyć temu 
ma aktywność funduszu na trzech poziomach:

•  wspieranie indywidualnych osób poprzez edukację i aktywne kreowanie miejsc pracy,
•  wspieranie struktur i systemów funkcjonujących w przestrzeni społecznej, a na-

kierowanych na rozwój i modernizację rynku pracy,
•  tworzenie mechanizmów finansowych wspierających te działania.
Wdrażanie tak złożonego mechanizmu jak Europejski Fundusz Społeczny musia-

ło napotkać na szereg przeszkód. Wydaje się, że w Polsce większość z nich wyni-
kała z różnic kultur i standardów demokratycznych w „starych” i „nowych” krajach 
członkowskich. Brak doświadczenia w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
i posługiwania się złożonymi procedurami generował wiele barier. Śledząc dynamikę 
wdrażania EFS w Polsce od roku 2004 i jakość rozwiązań powstających w ramach 
wsparcia tego funduszu, można postawić tezę, że najważniejsze z nich to:

•  Początkowy brak zrozumienia, że pomimo szerokiego zakresu proponowanego 
wsparcia w ramach EFS, projekty muszą w myśl zasady koncentracji skupiać się 
na szukaniu rozwiązań związanych z problemami zatrudnienia. Widzenie rze-
czywistości w perspektywie fundamentalnego znaczenia pracy w życiu człowieka 
i kreowania relacji społecznych to jedna z ważniejszych zmian w mentalności na-
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rodowej, która się dokonała. Proces zmiany zresztą w dalszym ciągu trwa. Praca 
w świadomości społecznej przechodzi z obszaru dobra, które jest dystrybuowane 
przez państwo, w obszar elementu tworzącego człowieka i jego podmiotowość. 
To ja indywidualnie decyduję o swoim zatrudnieniu, to ja muszę dbać o kom-
petencje i mobilność niezbędne do jej podjęcia, to ja odpowiadam za relacje 
ze światem zewnętrznym i powinienem je kształtować w taki sposób, aby pracę 
znaleźć. Ta zmiana, mająca charakter filozoficzny, generuje szereg konsekwen-
cji kulturowych, które w tym opracowaniu omówić nie sposób. Warto jednak 
pamiętać,  jak ważne są to implikacje, bo tylko w ten sposób można w pełni 
dostrzec i ocenić zmianę społeczną, która została wdrożona dzięki EFS.

•  Kolejne bariery, na które natrafił EFS w Polsce, to brak kultury organizacyjnej 
w instytucjach i organizacjach, pozwalającej sprostać zasadzie programowania. 
Krąży po kraju szereg anegdot pokazujących, jak powstawały pierwsze plany 
wieloletnie czy strategie, gdzie umiejętność kopiowania i wklejania tekstu w kom-
puterze z cudzych dokumentów zastępowała umiejętność diagnozy i prowadze-
nia dialogu społecznego. Praca planowana na lata w wielu środowiskach była 
abstrakcją, a i teraz też często napotyka na opór i niezrozumienie. Ma to ścisły 
związek z nawykami w administracji i gospodarce nabytymi przez lata socjalizmu 
w Polsce. Życia „z planem” musimy się po prostu wszyscy nauczyć, a to wymaga 
czasu i wysiłku. EFS tego wymaga od nas na dziś!

•  Podobne problemy wynikają z poziomu złożoności procesów i procedur admi-
nistracyjnych, które wraz z EFS trafiły do nas z bardziej rozwiniętych krajów Unii 
Europejskiej. Problemy pojawiają się już na poziomie języka, w którym wiele po-
jęć bywa niezrozumiałych. Pojawiające się formalne rozwiązania okazują się zbyt 
skomplikowane lub niezgodne z naszymi dotychczasowymi nawykami. Wreszcie 
pojawia się konieczność poznania i stosowania regulacji dotychczas nieobec-
nych w naszej praktyce organizowania życia społecznego. 

•  Odrębną sferą, która rodzi do tej pory problemy, jest kwestia braku nawyków 
konstruktywnego, partnerskiego współdziałania. Historia i ostatnie doświadcze-
nie społeczne to raczej zachowania wspólnotowe związane z buntem i oporem. 
EFS, który jako zasadę wprowadza konieczność partnerskiego współdziałania, 
postawił przed środowiskami lokalnymi w Polsce konieczność wypracowania 
zupełnie nowych relacji, nie tylko między organizacjami i instytucjami zarówno 
z sektora administracji, biznesu, jak i organizacji pozarządowych. Nie jest to 
łatwe zarówno z powodu wyżej wspomnianych doświadczeń, ale także ze sto-
sunkowo niskiego poziomu kultury zaufania i niewykształconych w pełni wśród 
Polaków niezbędnych kompetencji społecznych. 

W tej sytuacji wdrożenie mechanizmu wsparcia rozwoju, jakim jest Europejski Fun-
dusz Społeczny, wymagało w naszym kraju mocno rozwiniętego systemu wsparcia. 
Podstawę tego systemu stanowi sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Regionalnych Ośrodków EFS). Sieć ta działa od 2005 roku i w chwili 
obecnej liczy 52 Regionalne Ośrodki EFS.
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Obserwowałem start tej sieci jako urzędnik samorządowy. Trudne początki pierw-
szych kontaktów z samorządami, pierwsze dyskusje i edukacja, która niosła język cza-
sem trudny do zrozumienia, pojęcia, które wydawałoby się nie przystawały do lokalnej 
rzeczywistości, trudne udzielanie sobie wzajemnie kredytu zaufania... Ten okres to już 
przeszłość, ale warto wspomnieć te pierwsze wysiłki pierwszych ośrodków i ich pracow-
ników, bo to, co dzisiaj wydaje się oczywiste, tak przecież niedawno oczywiste nie było. 

Dlaczego i po co animacja w Regionalnych Ośrodkach EFS?
 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego to jeden z najważniej-
szych elementów wsparcia w docieraniu i korzystaniu z EFS w Polsce. Nie chodzi jed-
nak o to, aby zapewniać wysoką absorpcję środków pomocowych, ale o to, aby z ich 
wsparciem pełniej, skuteczniej i w bardziej przemyślany sposób zapewnić zrównowa-
żony rozwój.

Mówi o tym misja Regionalnych Ośrodków EFS: „Misją Regionalnych Ośrodków 
Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w wykorzystaniu środków finanso-
wych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one 
rozwojowi regionów oraz poprawiały sytuację ich mieszkańców na rynku pracy.”1 Do-
precyzowują ją cele Regionalnych Ośrodków EFS: „Celem działania sieci Regional-
nych Ośrodków EFS jest kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nasta-
wionych na rozwój regionu, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. 
Cel ten jest osiągany poprzez wspieranie beneficjentów do przygotowywania wysokiej 
jakości, odpowiadających na potrzeby społeczne projektów, które mogą być sfinan-
sowane ze środków EFS.

Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań 
animacyjnych, z wykorzystaniem szkoleń, doradztwa oraz informacji.

Ośrodki planują swoje działania w oparciu o diagnozę środowiska lokalnego, 
w którym działają, zbierają informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej i potrze-
bach lokalnych, instytucjach/organizacjach działających w regionie i ich potencjale, 
liderach lokalnych i istniejących już partnerstwach.”2

W tej wizji zadań stojących przed Regionalnymi Ośrodkami EFS wyraźnie widać, 
że oferta ośrodków jest skierowana do środowisk lokalnych, w których upatruje się 
największy potencjał na rzecz zmiany społecznej. W chwili obecnej w animacji spo-
łecznej sieć Regionalnych Ośrodków EFS upatruje główną metodę realizacji celów, 
które stoją przed nimi. Edukacja i informowanie to także ważne narzędzia w rękach 
sieci, ale wydaje się, że w chwili obecnej postrzegane są jako istotne wsparcie wysiłku 
animacyjnego ośrodków.    

Nie było tak „od zawsze”. W początkach funkcjonowania Regionalnych Ośrodków 
EFS na pierwszy plan wybijały się potrzeby związane właśnie z informowaniem i edu-
kacją. Skomplikowana materia EFS: jego struktury, wymogów, formalnych procedur 
itd., budziła często zaniepokojenie, a nawet blokowała gotowość środowisk do sięga-
1 http://roefs.pl/regionalne-osrodki-efs/misja/
2 http://roefs.pl/regionalne-osrodki-efs/cele/
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nia po „tak trudne pieniądze”. Pierwszy okres działania sieci to pokazywanie, że „nie 
taki diabeł straszny”. Większość tych obaw wynikała z niewiedzy. Ten deficyt informacji 
trzeba było wyrównać. Stąd też istotny był w tym okresie wysiłek trenerów, pracowni-
ków informujących o możliwościach, jakie daje EFS, doradców pomagających prze-
brnąć przez niezbędne formalności, czy wreszcie osób zajmujących się wizerunkiem 
EFS w Polsce. Ich praca w dalszym ciągu jest istotna, bo ośrodki stale docierają do 
nowych środowisk, które są dopiero na starcie przygody z EFS.

Szybko jednak okazało się, że nie wystarczy znać podstawowe fakty na temat EFS, 
umieć poruszać się w świecie jego procedur, a nawet bardzo chcieć skorzystać z jego 
wsparcia. Wielu liderów środowiskowych stawało przed problemem nikłej aktywności 
społecznej mieszkańców, czy oporów instytucji i organizacji, które nie rozumiały istoty 
współdziałania w korzystaniu ze wsparcia. 

Stało się konieczne z jednej strony uzupełnianie kompetencji tych, którzy będąc 
aktywni, nie zawsze umieli zarządzać procesem lokalnej współpracy. Z drugiej strony 
często okazywało się, że społeczności lokalne, mając swoje problemy i determina-
cję do ich rozwiązywania, nie potrafiły zainicjować procesu współpracy i sięgania po 
możliwości, które stwarza EFS – nikt nie jest prorokiem we własnym kraju i powstała 
potrzeba inicjowania aktywności przez ludzi „z zewnątrz”. Wtedy sieć Regionalnych 
Ośrodków EFS sięgnęła po metodykę animacji społecznej.

Pytanie: czy w najbliższej perspektywie animacja społeczna będzie dominująca, czy 
można ją czymś zastąpić? Wydaje się, że alternatywy nie ma. Kultura pracy Regional-
nych Ośrodków EFS oparta o pracę animacyjną odgrywa w dalszym ciągu olbrzymią 
rolę, choćby z tego powodu, że istnieje jeszcze wiele środowisk lokalnych, w których 
wszyscy wiedzą o EFS i możliwościach, jakie stwarza, ale które nie mają wystarczające-
go potencjału społecznego, aby uruchomić odpowiednie działania. Ten potencjał trzeba 
wytworzyć, a w tym przypadku animacja społeczna to najbardziej sprawdzona metoda.

Jest co najmniej jeszcze jedna istotna odpowiedź potwierdzająca sens takiego po-
dejścia. Sieć Regionalnych Ośrodków EFS została ufundowana na bazie aktywności 
społecznej Polaków – na organizacjach pozarządowych, które aktywizowaniem róż-
nych środowisk zajmowały się, zanim jeszcze stały się Regionalnymi Ośrodkami EFS. 
Animacja społeczna wpisuje się doskonale w mentalność ludzi NGO i misyjność or-
ganizacji, które tworzą. Nie wszystkie one oczywiście posługiwały się wcześniej meto-
dyką animacji i opanowały poszczególne narzędzia pracy animacyjnej. Często trzeba 
było te narzędzia wypracować i nauczyć się ich używać. Tym niemniej najważniejsze 
jest to, że podejście animacyjne jest fundamentalnie spójne z charakterem ich kultury 
organizacyjnej. 

Jeśli uznać ideę, aby wielką zmianę społeczną w ramach EFS moderowały pod-
mioty wyrosłe ze społecznej aktywności, za słuszną (a w moim najgłębszym przekona-
niu ostatnie lata to dobitnie udowodniły), to od animacji społecznej odwrotu nie ma. 
Zapewne będą zmieniały się przedmioty działań animacyjnych, będzie rosło skom-
plikowanie „inżynierii społecznej” dokonywanej w ramach animacji, ale hasło „Dla 
Ludzi, przez Ludzi i z Ludźmi!” to  najlepszy gwarant dalszych sukcesów EFS w Polsce.
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Co znaczy animacja w przypadku Regionalnych Ośrodków EFS?

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego wypracowały katalog 
realizowanych zadań animacyjnych w długim procesie dyskusji i edukacji. Warto to 
podkreślać, bo po pierwsze, pokazuje to intelektualną siłę sieci. Po drugie, środowi-
skom pozarządowym nigdy nie brakowało konstruktywnego krytycyzmu i gotowości 
do zmiany. To daje gwarancję, że jeśli pojawią się powody do modernizacji podejścia 
i określania zadań odpowiadających aktualnym wyzwaniom, szybko i skutecznie zo-
staną wypracowane i wdrożone potrzebne modyfikacje. Dzieje się to zresztą na bieżą-
co w wymiarze regionalnym. Każdy z ośrodków stara się dopasować katalog swoich 
działań animacyjnych do lokalnych uwarunkowań i potrzeb środowisk lokalnych.

Wysiłek animacyjny Regionalnych Ośrodków EFS obejmuje kilka obszarów:
•  integrację środowisk lokalnych wokół możliwości stwarzanych przez EFS,
•  angażowanie mieszkańców i instytucji lokalnych do pracy nad diagnozą lokal-

nego potencjału,
•  inicjowanie i pomoc w budowaniu lokalnych przestrzeni współpracy,
•  wsparcie przy tworzeniu partnerstw lokalnych,
•  towarzyszenie i pomaganie społecznościom lokalnym w tworzeniu projektów 

uzyskiwania dla nich wsparcia z EFS i pomoc w ich realizacji.
Weryfikacja skuteczności wysiłku animacyjnego Regionalnych Ośrodków EFS 

jest trudna. Problemem jest polska „kultura wskaźników”, która oparta jest głów-
nie o wskaźniki ilościowe. Animacja tymczasem uruchamia proces zmiany społecznej 
głównie w wymiarze jakościowym. Obserwując dyskusję w tym obszarze, dostrzegam 
pewien przełom w myśleniu o konieczności zmian systemu ewaluacji i monitoringu 
działań ośrodków, tym niemniej ciągle brak skutecznych narzędzi, aby w pełni poka-
zać rzeczywistą wartość pracy animacyjnej Regionalnych Ośrodków EFS.

Nie ulega jednak wątpliwości, że można wskazać konkretne rezultaty i produkty, 
które są wynikiem animacyjnej pracy Regionalnych Ośrodków EFS. Moim zdaniem 
warto zwrócić uwagę przynajmniej na trzy z nich.

Pierwszy to spotkanie. Jakby rzecz nie wyglądała banalnie, to właśnie spotkanie 
w sensie nawiązywania relacji, ale także narzędzia pracy animacyjnej, jest elementem 
o decydującym znaczeniu dla pracy animatora. Spotkanie to kredyt zaufania, sytuacja 
manifestowania otwartości, szansa na dialog... Sam fakt spotkania ludzi i organi-
zacji czy instytucji, które reprezentują, jest już wartością samą w sobie. W rozmo-
wach z wieloma animatorami słyszałem o przełomowej roli dobrze zorganizowanego 
spotkania i budujących konsekwencjach, które często trudno przewidzieć. Fenomenu 
spotkania zarówno w wymiarze socjologicznym, jak i kulturowym nie sposób opisać 
kilkoma zdaniami, więc zachęcam do osobistych przemyśleń i lektury opracowań na 
ten temat. Wśród animatorów Regionalnych Ośrodków EFS istnieje jednak wysoki 
poziom refleksji na ten temat. Wskazują oni także na utylitarną stronę spotkania.

Wydaje się, że najważniejsze wymiary spotkań organizowanych w ramach działań 
Regionalnych Ośrodków EFS to:
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•  Integracja społeczności lokalnej. Służą temu zarówno indywidualne spotkania 
z mieszkańcami, którzy w opisywaniu własnego środowiska odnajdują drogę do 
tożsamości lokalnej, jak i spotkania różnorodnych grup aktywności, dla których 
wzajemne poznanie i wytworzenie atmosfery zaufania jest fundamentem przyszłej 
współpracy. Rola integracji jest istotna zarówno z punktu widzenia prawidłowego 
prowadzenia procesów grupowych, jak i uzyskiwania efektu synergii w działa-
niach lokalnych.  

•  Spotkanie to także szansa na skuteczny obieg informacji. Tylko w bezpośrednich 
relacjach, we wzajemnej rozmowie, można posłużyć się pełną paletą środków 
komunikacji interpersonalnej. Można też świadomie kształtować katalog prezen-
towanych informacji i dostosowywać go do oczekiwań mieszkańców. Spotkanie 
jest szansą nie tylko na dystrybucję informacji, ale także na pozyskiwanie infor-
macji, a dobre poznanie środowiska lokalnego to podstawa sukcesu animacji.

•  Spotkanie staje się także niejednokrotnie sytuacją edukacyjną. To ważne, bo ani-
macja wymaga stałej edukacji. Nie mówimy tu jedynie o regularnych szkoleniach 
organizowanych przez Regionalne Ośrodki EFS, ale przede wszystkim o per-
spektywie widzenia pracy animacyjnej z mieszkańcami. Współczesnej animacji 
społecznej nieodmiennie towarzyszy postulat edukacji permanentnej. Przybiera 
on głównie kształt edukacji przez doświadczenie, co w praktyce Regionalnych 
Ośrodków EFS przekłada się na wykorzystywanie każdej okazji, aby w drodze 
uzupełniania wiedzy czy refleksji mieszkańców uzyskiwać efekt indywidualnego 
rozwoju.   

•  Spotkanie bywa także sytuacją, w której dokonuje się planowanie zmiany w śro-
dowisku lokalnym. Bez osobistych relacji, wymiany zdań, argumentów, prezen-
towania odmiennych światów wartości, nie sposób wypracować kompromisu, 
bez którego wizja tego, co przed nami, jest tylko subiektywnym widzeniem nie-
których członków społeczności. Jest to szczególnie istotne w przypadku plano-
wania strategicznego, gdzie poziom ryzyka jest stosunkowo wysoki, a co za tym 
idzie, odpowiedzialność za przyszłość mierzoną latami czy dziesięcioleciami musi 
przejmować cała wspólnota.  

•  Wreszcie spotkanie to konkretna praca. Zarządzanie, organizacja, planowanie 
logistyczne, pozyskiwanie środków, a w małych środowiskach także fizyczne „za-
kasanie rękawów”... Ten wymiar to zwieńczenie całego procesu animacji. Jest 
też świetnym otwarciem do kolejnej „rundy animacyjnej” w danym środowisku 
lokalnym.

Kolejnym rezultatem pracy animatora Regionalnych Ośrodków EFS jest partner-
stwo. Na analizę i opisanie tego narzędzia poświęcono w sieci sporo czasu i wysiłku. 
Aby nie powielać tych treści, chciałem skupić się na stosunkowo nowym podejściu do 
partnerstwa, jakie ujawniło się przy okazji niedawnych przygotowań do badań tego 
obszaru aktywności Regionalnych Ośrodków EFS.

W odróżnieniu od wcześniej stosowanych podziałów, na np. partnerstwo „projek-
towe” i partnerstwo „rozwojowe”, część animatorów, analizując praktykę, swoje dzia-
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łania dzieli na partnerstwo „rezultatu” i partnerstwo „relacji”. To ciekawe ujęcie, bo 
pokazuje po raz kolejny to, co w pracy animacyjnej jest istotne, a co nie zawsze mieści 
się w obecnym systemie monitoringu pracy Regionalnych Ośrodków EFS.  

Partnerstwa „rezultatu” jako porozumienie lokalnych aktorów życia społecznego, 
skupione na osiąganiu konkretnych efektów, to coś, co łatwo zmierzyć. Rezultatem 
w tym znaczeniu może być zarówno projekt, jak i aktywność nakierowana na rozwój 
lub inne praktyczne działanie. Ten utylitarny sposób widzenia partnerstwa zawęża jed-
nak zarówno jego możliwości, jak i rzeczywiste potrzeby środowisk w zakresie tworze-
nia kapitału społecznego. 

Stąd też istotna rola partnerstw „relacji”, które są często zawiązywane pod jakimś 
praktycznym pretekstem, ale wypełniają w środowiskach lokalnych istotną rolę inku-
batora zaufania, aktywności czy kreatywności. Pozostaje otwarte pytanie, jak takie 
podejście ma się do obecnie formułowanych oczekiwań wobec sieci Regionalnych 
Ośrodków EFS? Niezależnie jednak od odpowiedzi, jedno jest jasne – bez relacji i po-
staw, które są generowane w tych partnerstwach, montaż bardziej skomplikowanych 
zamysłów społecznych nie jest możliwy! 

Najbardziej wymiernym skutkiem procesów animacji są projekty lokalne powstają-
ce w wyniku pracy animacyjnej Regionalnych Ośrodków EFS. Zmiany społeczne, jakie 
zachodzą w związku z nimi, można przeanalizować w różnorodnych opracowaniach 
czy katalogach dobrych praktyk, które corocznie powstają. Warto jednak zwrócić 
uwagę na co najmniej dwa inne aspekty ich realizacji.

Po pierwsze, praca metodą projektów to stosunkowo nowy model działania w śro-
dowiskach lokalnych. Sieć Regionalnych Ośrodków EFS poprzez pracę animacyjną 
spowodowała nie tylko upowszechnienie się tej metody, ale nadała jej także wymiar 
efektu współpracy. To, że projekty wspierane przez EFS zawierają komponent partner-
ski powoduje, że trwałe skutki społeczne ich realizacji dalece przekraczają cele formu-
łowane we wnioskach o dofinansowanie – po doświadczeniach lokalnej współpracy, 
uwieńczonej otrzymaniem wsparcia i sukcesem w działaniu, nic już nie jest takie samo. 

Po drugie, wdrażanie metodologii projektu w praktykę aktywizowania środowisk 
lokalnych powoduje ujednolicenie standardów rozwiązywania problemów społecz-
nych w całej Europie. Po doświadczeniach projektów lokalnych finansowanych przy 
wsparciu EFS łatwiejsze staje się sięganie po inne środki europejskie i krajowe, nawią-
zywanie współpracy ogólnopolskiej czy międzynarodowej. Język projektu jest bowiem 
uniwersalny, a ci, którzy go opanowali, są w stanie nawiązać partnerskie relacje prak-
tycznie w każdym obszarze kreowania rozwoju.

Warto się chwilę zatrzymać nad pytaniem o specyfikę pracy animacyjnej Regional-
nych Ośrodków EFS. Jakie są podobieństwa i różnice w rozumieniu animacji w Re-
gionalnych Ośrodkach EFS w stosunku do innych organizacji zajmujących się aktywi-
zacją środowisk lokalnych?

Przede wszystkim należy stwierdzić, że praktyka animacyjna Regionalnych Ośrod-
ków EFS tworzy się pod wpływem doświadczeń animacyjnych organizacji, które 
ośrodki prowadzą. Trwa nieustanny transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy siecią 
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Regionalnych Ośrodków EFS, rozumianą jako zespół „agend EFS”, a ruchem po-
zarządowym jako takim. Ze względu na to, że moja przygoda z tą siecią to historia 
współpracy Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego z Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, to doświadczenie jest mi najbliższe. Spotkania 
z animatorami Regionalnych Ośrodków EFS, stale modernizowana i rozwijana idea 
Akademii Rozwoju Lokalnego, dyskusje w ramach szkoleń, seminariów i konferencji 
itd., to wszystko doświadczenia żywego dialogu i tworzenia pod jego wpływem narzę-
dzi animacyjnych na miarę zadań ośrodków. 

W samej sieci Regionalnych Ośrodków EFS nie brak też liderów tworzenia meto-
dologii animacyjnej jako takiej. Najlepszy przykład to niniejsze wydawnictwo, które 
powstaje w środowisku, w którym przez lata namnażane są bardzo ciekawe inicjatywy 
animacyjne. A to przecież nie jedyna organizacja prowadząca Regionalny Ośrodek 
EFS o aspiracjach kreowania podejścia do animacji społecznej.

Trudno zatem o wyraźne wyodrębnienie elementów jednoznacznie pokazujących 
odrębne oblicze animacji à la Regionalne Ośrodki EFS. Sieć czerpie z dorobku ani-
matorów społecznych pracujących w innych obszarach animacji i sama dokłada ka-
mienie do budowy tej metodologii.  

O ile w najważniejszych zrębach metodologicznych trudno o wyraźne różnice, 
o tyle w praktyce działania można wyodrębnić kilka specyficznych akcentów. Wynika-
ją one z głównych celów i reguł, jakimi rządzi się EFS. 
Są to przede wszystkim:

•  Specyfika pracy animatorów polegająca na tym, że są to osoby przychodzą-
ce z zewnątrz środowisk lokalnych, w których pracują. Generuje to konieczność 
zdobycia zaufania, głębokiego szacunku i wyczucia dla lokalnych uwarunkowań 
kulturowych czy doświadczenia społecznego. Pozwala jednak na większą obiek-
tywność widzenia problemów lokalnych, niezależność od lokalnych układów czy 
powiązań. To oczywiście, w zależności od środowiska, stawia przed animatorem 
określone wyzwania i powoduje, że każdą ze społeczności należy traktować in-
dywidualnie. Warto dodać, że sieć Regionalnych Ośrodków EFS jest największą 
w tej chwili strukturą praktykującą tego typu podejście do animacji.

•  Precyzyjne oczekiwania co do rezultatów pracy animacyjnej. Rodzi to niestety 
czasem pewne napięcia polegające na różnicy oceny skuteczności pracy anima-
cyjnej. Przy różnym poziomie kapitału społecznego środowisk trudno o precyzyj-
ne wskazanie tempa pracy w tych środowiskach i perspektywy czasowej osiąga-
nia zakładanych wskaźników. Najprościej te napięcia dałoby się określić jako 
dylemat pomiędzy nakierowaniem na rezultat  i nakierowaniem na proces. Bywa 
bowiem, że pierwsze rezultaty przychodzą z czasem i muszą być okupione dłu-
gotrwałą pracą animacyjną. 

•  Specyficzna sytuacja animatora społecznego w Regionalnych Ośrodkach EFS. 
Poza siecią Regionalnych Ośrodków EFS animator społeczny jest w zasadzie rolą 
społeczną realizowaną w ramach różnorodnych profesji, np. nauczyciela, pra-
cownika socjalnego, animatora kultury itd. System wsparcia EFS w Polsce wykre-



nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

20

ował profesję animatora, co pociągnęło za sobą konieczność jej standaryzacji 
nie tylko w wymiarze merytorycznym, ale także w wymiarze formalno-prawnym.  

•  Animacja jest nie tylko metodą pracy animatora, ale całego ośrodka. Rolą ani-
matora jest więc dodatkowo zaprojektowanie takiego wsparcia beneficjentów 
EFS, żeby mogli oni skorzystać z informacji, doradztwa czy edukacji w formie 
szkoleń. Jest więc animacja w Regionalnych Ośrodkach EFS działaniem rozpisa-
nym na różne role, które wobec siebie są kompletne i komplementarne.  

Te najważniejsze różnice oczywiście można uzupełnić o inne specyficzne uwarun-
kowania, jak choćby możliwość wsparcia animatora przez inne narzędzia, którymi 
dysponują ośrodki itp. Generalnie jednak można stwierdzić, że animacja Regional-
nych Ośrodków EFS funkcjonuje w głównym nurcie animacji społecznej w Polsce. 

Jacek Gralczyk
Rocznik 1963. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Z wykształcenia nauczyciel i urzędnik. 
Przez kilkanaście lat zawodowo związany z animacją kulturalną i pracą w Jednostkach Samorządu Teryto-
rialnego. Członek-założyciel kilku organizacji pozarządowych w swoim mieście. Redaktor i autor kilkunastu 
wydawnictw i artykułów o tematyce związanej z animacją społeczną. Brał udział w realizacji ogólnopolskich 
i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych z zakresu aktywizowania społeczności lokalnych 
(np. Szkoła Animatorów Społecznych czy Community Development Network Building in Central and Eastern 
Europe). Aktywny trener i wykładowca na  kilku uczelniach wyższych – ostatnio przede wszystkim w Collegium 
Civitas. Na stałe związany ze stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. 
Współpracę z siecią Regionalnych Ośrodków EFS rozpoczął w 2006 roku i kontynuuje ją do chwili obecnej, 
między innymi jako moderator Akademii Rozwoju Lokalnego. 
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 Czym jest zmiana 
 w społeczności lokalnej?

Ktoś powiedział, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. 
Zmiana w społeczności lokalnej to „dziejący się” proces świa-
domego i celowego kształtowania społeczności i najbliższego 
otoczenia, na który jej członkowie mogą mieć realny wpływ, 
jeśli tylko uświadomią sobie, co tak naprawdę chcą zmienić 
w swoim środowisku i odpowiednio tę zmianę zaprojektują. 
Z drugiej strony zmiana społeczna to efekt zaplanowanego 
i długofalowego oddziaływania na środowisko lokalne i jego 
mieszkańców. By zmiana ta była trwała, potrzeba szerokie-
go włączenia członków danej społeczności w zaplanowanie 
i przeprowadzenie tej zmiany.

Łukasz Wachowski
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrołęce
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Paweł Jordan

Aktywne Społeczności 
– odkryj siłę społeczności
Idea Aktywnej Społeczności

Aktywna Społeczność to wspólnota obywateli, która świadomie i odpowiedzialnie 
zarządza swoim terytorium. Bez względu na to, gdzie i w jakiej roli obywatele wystę-
pują, kierują się oni dobrem zarówno jednostki, jak i wspólnoty. Docelowo ważne 
jest, aby ludziom w danym miejscu poprawiła się jakość życia. Zależy to od wielu 
czynników. Kluczowymi „aktorami” tego procesu są władza i administracja samorzą-
dowa oraz obywatele i różne formy ich organizacji i przedsiębiorczości. Czy są to 
dwie przeciwstawne strony? Często słyszy się opinie, które dzielą na stronę „My”, 
czyli mieszkańcy i „Oni”, czyli władze samorządowe. A przecież samo słowo samo-
rządność odnosi się do koncepcji, że obywatele w społeczności lokalnej sami się rzą-
dzą. Z punktu widzenia ustawy o samorządzie terytorialnym i jej pierwszego punktu 
to: „mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”.  Dlatego też, 
społeczność lokalna to splot zależności pomiędzy obywatelami – ich samoorganiza-
cją – a władzami i administracją samorządową. Należy w tym miejscu odwołać się 
do pojęcia „dobrego rządzenia” czy też współrządzenia (Governance/Good Gover-
nance).  W odróżnieniu od hierarchicznej idei rządzenia (Government), w modelu 
współrządzenia władza lokalna wspiera rozwój różnych form obywatelskiej aktywno-
ści. Wykorzystuje zasoby lokalne do tworzenia sieci i partnerstw lokalnych, które two-
rzą synergię i najlepsze rozwiązania odpowiadające na lokalne potrzeby. Dla takiej 
postawy władzy i administracji można nadać nazwę Samorządu Społecznie Zaanga-
żowanego. Jest to samorząd, który zaprasza obywateli do współpracy i współdecydo-
wania. Wpływ mieszkańców na decyzje władz lokalnych inaczej wygląda w gminach 
wiejskich, inaczej w dużych miastach. Wspólnym mianownikiem jest skuteczność od-
działywania struktur pośrednich, w których zawierają się m.in.: grupy nieformalne, 
samopomocowe, obywatelskie i organizacje pozarządowe. Tę tkankę społeczną two-
rzą Zaangażowani Obywatele, którzy poprzez samoorganizację tworzą przestrzeń dla 
własnej ekspresji, inicjatywy i działań.  Zgodnie z ustrojową, zawartą w preambule 
Konstytucji zasadą pomocniczości, ich udział w odpowiadaniu na lokalne potrzeby 
powinien być prawnie zagwarantowany przez władze samorządowe. Pomocniczość 
zakłada realizowanie działań na jak najniższym szczeblu społecznej i instytucjonalnej 
struktury, co ma gwarantować większą skuteczność i efektywność. Tak rozumiana za-
sada pomocniczości wyznacza granice dla władzy publicznej. W sprawowaniu swoich 
funkcji władza zobligowana jest do pewnych ograniczeń, napotkawszy na samoor-
ganizujące się wspólnoty odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli. Buduje to 
drogę do autentycznego uczestniczenia mieszkańców w szeroko rozumianym rządzeniu 
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i współodpowiedzialności za własną wspólnotę lokalną. Osobną kategorią w Aktywnej 
Społeczności jest sektor biznesu, bez którego rozwój ekonomiczny gminy jest niemożliwy. 
Jednak w koncepcji Aktywnych Społeczności przedsiębiorcy charakteryzują się wrażliwo-
ścią i odpowiedzialnością społeczną (społecznie odpowiedzialny biznes). Nie traktują 
swojej działalności tylko w kategoriach zysków, ale również dbają o społeczność, w któ-
rej się zarabia. 

Aktywne Społeczności, jako dobrze zorganizowane i prężnie działające podmioty 
życia społecznego, stanowią ważny element społeczeństwa demokratycznego. Silne 
wspólnoty lokalne z różnorodnymi formami aktywności społecznej są wynikiem miej-
scowych uwarunkowań historycznych, kulturowych i ekonomicznych.  Ważnym pyta-
niem jest – jak sprawić, aby ludziom chciało się coś robić? To pytanie powraca naj-
częściej w rozmowach z liderami i animatorami. W odczuciu wielu z nich sceptycyzm 
mieszkańców, brak wiary w zmiany i brak świadomości, jak dużo od nich zależy, sta-
nowi trudność w mobilizowaniu ludzi do działania. Aktywne organizacje spotykają się 
także z biernością środowiska, w którym działają. Dlatego tak istotna jest rola władz 
i administracji samorządowej – czyli jej otwartość na mieszkańców i ich inicjatywy, 
dwustronna komunikacja, tworzenie dogodnych warunków dla działalności zarówno 

  Samorząd
społecznie

zaangażowany

Społecznie
odpowiedzialny biznes

Zaangażowani
społecznie
obywatele

Rys. 1. Opracowanie własne
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ekonomicznej, jak i społecznej. Konieczne jest widzenie w mieszkańcach partnera do 
dialogu, a nie natrętnego petenta. Bez uruchomienia energii ludzi, ich przedsiębior-
czości i zdolności do innowacji, nie ma szans na długofalowy lokalny rozwój.  

Pożądanym kierunkiem jest zrównoważony rozwój (sustainable development), 
w którym społeczności lokalne będą dbały zarówno o rozwój społeczny, ekonomiczny, 
jak również przyrodniczy. W Polsce XXI wieku mamy szansę na Aktywne Społeczności 
z odpowiedzialnymi obywatelami i świadomą władzą lokalną zmierzającą w stronę 
zrównoważonego rozwoju. Model współrządzenia umożliwia zaprojektowanie i re-
alizację programów odpowiadających na zgłoszone potrzeby. W ten sposób można 
uruchomić istotny proces społeczny niezbędny do tego, aby strategiczny plan rozwoju 
gminy czy powiatu nie był tylko dokumentem napisanym do szuflady. Plan powinien 
znaleźć swoje odbicie w terenie, powinien żyć poprzez ludzkie zrozumienie. Angażu-
jąc społeczność lokalną w tworzenie i wdrażanie, np. planu rozwoju, zapewniamy tym 
samym społeczną partycypację – podstawowy element ekorozwoju.

Koncepcja rozwoju zrównoważonego porządkuje świadomość i aktywność spo-
łeczną, gdzie wszystkie potrzeby można określić w trzech obszarach: ekonomicz-
nym, społecznym i ekologicznym. Wszystkie te wymiary mają istotne znaczenie dla 
dobrostanu danego miejsca. Koncepcja jest zaproszeniem do społecznej konsulta-
cji, do negocjacji. Jest próbą całościowego spojrzenia na problemy danej gminy, 
danego miejsca.

Rozwój zrównoważony

Rys. 2. Opracowanie własne

Wartości Aktywnej Społeczności

Koncepcja Aktywnych Społeczności bardzo silnie opiera się na ważnych warto-
ściach, m.in. na: sprawiedliwości i równości szans, szacunku oraz poszanowaniu god-
ności. Wartości te budują fundamenty, bez których Aktywna Społeczność byłaby jak 
statek bez busoli wskazującej kierunek kursu.  

Rozwój
społeczny

Rozwój
ekonomiczny

Rozwój
ekologiczny
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Sprawiedliwość i równość szans 
To kreowanie świata, w którym nierówności ekonomiczne i społeczne będą niwe-

lowane we współpracy z osobami defaworyzowanymi. To zapewnienie równego do-
stępu do edukacji, kultury, służby zdrowia.  To wspieranie3 osób i grup znajdujących 
się w trudnym położeniu (zmarginalizowanych, wykluczonych) w celu wzmocnienia ich 
umiejętności i możliwości samodzielnego kierowania swoim życiem oraz wykorzysty-
wania potencjałów i szans istniejących w społeczeństwie w efekcie prowadzącym do 
poprawy jakości życia. To jest również zmiana struktur i sił społecznych, które unie-
możliwiają pełne uczestnictwo grupom słabszym.

Szacunek 
To akceptowanie innych ludzi mimo ich różnorodności. To kształtowanie wizerunku 

świata opartego na tolerancji, otwartości na drugiego człowieka i poszanowaniu jego 
poglądów.  To wizja społeczności opartej na dialogu, w której nie ma miejsca na 
agresję i przemoc. Szacunek to warunek konieczny, aby inni ludzie we wspólnocie nie 
czuli się intruzami, gorszymi i słabszymi.  

Godność
To ważna wartość gwarantująca, że każda osoba we wspólnocie będzie trakto-

wana jako pełnoprawna jednostka, bez względu na jej status społeczny i material-
ny. Godność to poczucie własnej wartości w relacji z innymi. Poszanowanie zarówno 
samego siebie, jak również innych, z zachowaniem zarówno autonomii własnej, jak 
i poszanowaniem cudzej. 

Cechy Aktywnej Społeczności

Poniżej prezentujemy kluczowe cechy Aktywnej Społeczności.
•  TWÓRCZA – umożliwiająca ekspresję indywidualną i grupową. Stale „poszuku-

je” nowych rozwiązań. Daje szansę na „odkrywanie” nowych przestrzeni i idei. 
Społeczność twórcza dba o kulturę miejsca, a także rozwijanie ekspresji i inno-
wacji zarówno na poziomie jednostek, grup, jak i całej społeczności. 

•  ZARADNA – przedsiębiorcza, samoorganizująca. Kluczowym wyznacznikiem jest 
zdolność do rozwoju ekonomicznego danego miejsca. Społeczność zaradna 
tworzy postawy przedsiębiorcze i dba o dobrobyt ludzi; wykorzystuje swój poten-
cjał do tworzenia miejsc pracy, wypracowuje zysk, ale dba też o dobro wspólne. 

•  BEZPIECZNA – zorganizowana, posiadająca transparentny system prawny i ko-
munikacyjny oraz strukturę organizacyjną. Mieszkańcy czują się bezpiecznie, bo 
wiedzą, jak się „poruszać po społeczności”, znają mapę swojej społeczności 
(przestrzeń, instytucje, ludzi, relacje, kanały komunikacji). Bezpieczna społeczność 
stwarza też szanse rozwoju jednostkom, dając równy dostęp do edukacji i usług. 

3  Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej organizowania społeczności lokalnej, praca zbiorowa, Barbara Bąbska, 
Magdalena Dudkiewicz, Paweł Jordan, Tomasz Kaźmierczak, Ewa Kozdrowicz, Maria Mendel, Magdalena Popłońska-  
-Kowalska, Marek Rymsza, Bohdan Skrzypczak, materiały CAL, ISP, Warszawa 2010, s.18.
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•  SOLIDARNA – troskliwa, posiadająca sieć wsparcia dla ludzi. Tworzone i pro-
mowane są struktury wzajemnościowe oraz współodpowiedzialność obywateli za 
swoje otoczenie i współmieszkańców. Społeczność solidarna jest uważna, wraż-
liwa i responsywna. 

•  OTWARTA – tolerancyjna, zapewniająca równy „głos” i przestrzeń dla innych. 
Jej zadaniem jest dbałość o różnorodność (kulturową, etniczną, religijną, toż-
samościową), otwartość na potrzeby innych. Społeczność otwarta jest gotowa 
do dialogu, szanująca odmienne poglądy, stanowiska i przede wszystkim au-
tonomię jednostek. 

Filary Aktywnej Społeczności

Filar TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA
Ten filar odnosi się do takiego pojęcia jak społeczność lokalna, środowisko lokalne 

czy też mała ojczyzna. Każdy człowiek żyje w jakiejś konkretnej społeczności – uczy się, 
pracuje, spędza wolny czas, robi zakupy, spotyka się z przyjaciółmi. Tym, co wspólne 
i co łączy członków społeczności lokalnej, są m.in.:

–  kultura i jej dziedzictwo: tradycja i tożsamość miejscowa, przynależność, lojal-
ność wobec miejsca czy terenu;

–  określone formy życia społecznego: silne kontakty sąsiedzkie, solidarność miej-
scowa, wspólne doświadczenia, podobne kłopoty czy radości, patriotyzm lokal-
ny, wspólna biografia;

–  środowisko naturalne: przyroda, warunki geofizyczne, krajobraz4.
Tak rozumiana społeczność lokalna jest ważnym podmiotem historycznym, spo-

łecznym i przyrodniczym. Jest miejscem spotkania i dialogu z drugim człowiekiem, hi-
storią, przyrodą, kulturą. Społeczności lokalnej5 nie należy rozumieć tylko jako z góry 
„daną”, ale jako „zadaną”, czyli współkreowaną przez mieszkających tam ludzi. Jest 
wyrażeniem siebie zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym. A także 
ważną szkołą demokracji lokalnej, w której ludzie uczestniczą w podejmowaniu pu-
blicznych decyzji, w sprawowaniu i kontrolowaniu władzy. Oczywiście są bardzo różne 
społeczności: miejskie, wiejskie, bogate i biedne. Mają różny poziom kapitałów: spo-
łecznego, kulturowego, ekonomicznego. W naszym rozumieniu Aktywnych Społecz-
ności bliskie jest pojęcie „małej ojczyzny”. Mała ojczyzna, za St. Ossowskim6 , to nie 
teren w ogóle (miasto, wieś), ale pewien obszar (przestrzeń) wraz z towarzyszącymi 
mu odniesieniami ludzkimi, tj. postawami społecznymi wobec niej, określonym sposo-
bem widzenia i wartościowania tej rzeczywistości – nasycona emocjami, znaczeniami. 
W ramach danej społeczności mamy różnego typu zasoby ludzkie, materialne, kultu-
rowe, ale to, w jaki sposób zostaną wydobyte, zależy od lokalnej inicjatywy i kreatyw-
ności. To w ludziach leży potencjał do zmiany, wykorzystujący ich umiejętności, wiedzę 
i doświadczenie. Rozwój społeczności zależy też od relacji między ludźmi, instytucjami, 

4 Por. A. Zajączkowski, Rzecz o socjologii, Warszawa 1993, s. 83-87.
5 W. Theiss Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, Warszawa 2001.
6 St. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967, s. 201-226.
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organizacjami, firmami znajdującymi się na danym terytorium, od więzi umożliwia-
jących (lub nie) współpracę i współdziałanie. O czym będzie w następnych filarach.

3 filary – 3 kapitały

KAPITAŁ SPOŁECZny
Trzy filary: zaangażowanie i wspólne działanie, „głos” oraz współpraca rozwijają 

kluczowe dla Aktywnej Społeczności zjawisko kapitału społecznego.  Kapitał społecz-
ny7 to ogół norm, więzi, sieci wzajemnego zaufania, lojalności oraz solidarności, znaj-
dujących odzwierciedlenie w samoorganizowaniu się i samorządności, w umiejętno-
ści współpracy międzyludzkiej w obrębie grupy i społeczności. Kapitał społeczny jest 
potencjałem wynikającym z zaufania, obowiązujących norm i wzorców postępowania 
oraz zdolności obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, co sprzyja kreatywności, 
wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów oraz zwięk-
sza sprawność i wydajność danej struktury społecznej. Ma on charakter ponadjed-
nostkowy i jest właściwością grup, ponieważ kształtuje się na płaszczyźnie społecznych 
interakcji, zachodzących w ramach współpracy oraz wymiany opartej o takie normy 
jak: prawdomówność, obowiązkowość, wzajemność i dotyczy nie tylko spraw mate-
rialnych, ale również usług oraz gotowości do wzajemnej pomocy. 

Przejawem bogatego kapitału społecznego jest wysoki stopień samoorganizowa-
nia się ludzi, tworzenie różnego rodzaju grup towarzyskich, klubów, stowarzyszeń, 
włączanie się w realizację ważnych dla danej zbiorowości zadań, związanych z roz-
wiązywaniem występujących problemów, wzajemną pomocą, jak również rekreacją, 
rozrywką i zabawą.

Kapitał społeczny można podzielić na 3 jego kluczowe odmiany:
•  Kapitał społeczny – integracyjny (bonding).  Przyczynia się do tworzenia więzi 

między ludźmi, buduje relacje, wzmacnia siłę wspólnoty.  Dzięki pracy grupowej 
i integracji wyzwala się społeczna energia potrzebna do rozwiązywania lokal-
nych problemów. Ludzie poznają się i integrują, co daje poczucie siły do wspól-
nego działania.

•  Kapitał społeczny – łączący (linking).  Włącza mieszkańców i grupy do współde-
cydowania i wyrażania stanowiska w ważnych dla społeczności/grupy sprawach. 
Wykracza poza partykularne interesy poszczególnych grup, daje przestrzeń do 
wyrażenia swojego stanowiska i konfrontacji z innymi opiniami. 

•  Kapitał społeczny – pomostowy (bridging). Umożliwia przepływ myśli, idei, do-
świadczeń wśród uczestników (ludzi, grup, organizacji, instytucji) sieci dotyczą-
cych danego zagadnienia/problemu w społeczności. Tworzy przestrzeń dla wy-
pracowania najlepszych rozwiązań w oparciu o zasoby intelektualne, materialne  
uczestników sieci. Umożliwia dialog i współpracę z innymi w oparciu o poszano-
wanie różnorodności.

7  T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, 
Warszawa 2007.
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Rys. 3. Opracowanie własne

Filar WSPÓLnE DZIAŁAnIE
Obywatele zaangażowani w społeczne sprawy są podstawowym komponentem 

Aktywnych Społeczności. To od ich aktywności zależy, jak dana społeczność się roz-
wija. Obywatele są ważnym zasobem zarówno indywidualnie, jak również zbiorowo. 
Ich doświadczenia, umiejętności i zdolności są unikalnym potencjałem do wykorzy-
stania. Obywatele podejmują inicjatywę, bo odczuwają, że ich potrzeby nie są lokal-
nie zaspokajane. Jednoczą się w oddolne inicjatywy i wspólnie działając, zmienia-
ją swoją lokalną rzeczywistość. To właśnie ta oddolność jest ważnym wyznacznikiem 
aktywności. Iskrą do rozpoczęcia działania mogą być bardzo różne powody: brak 
przedszkola, świetlicy, wsparcia dla osób niepełnosprawnych, poczucie zagrożenia, 
dewastacja przyrody, dzikie wysypiska. Jednak, aby narodziła się skuteczna inicjatywa, 
musi zostać przekroczona perspektywa z „ja” na „my”.  Potrzebne jest wspólne, kolek-
tywne widzenie danej kwestii. Ludzie też muszą nabrać przekonania i wiary, że od nich 
zależy, czy dana sytuacja się zmieni. Działania obywatelskie mogą przybierać formę 
lokalnych wydarzeń, powstających grup nieformalnych, jak również organizacji for-
malnych, np. stowarzyszeń. Różnorodność form samopomocy i samoorganizacji jest 
naprawdę duża. W Polsce, jak wiemy, kapitał społeczny jest bardzo słabo rozwinięty, 
powszechne jest czekanie na kogoś lub coś, co odmieni sytuację. Dlatego potrzeba 
jest animatorów i liderów, którzy zapalą ogień zmian, dadzą sygnał do zebrania się. 
Ludzie muszą się spotkać i poznać – przełamać barierę wzajemnej nieufności – aby 
później móc wspólnie działać.

Filar „GŁOS” 
Ten filar ma zapewnić podstawową możliwość wypowiedzi jednostkom i grupom 

w sprawach, które ich dotyczą w danej społeczności. Partycypacja mieszkańców 
w planowaniu, współtworzeniu dokumentów, programów, strategii jest podstawowym 
prawem i obowiązkiem odpowiedzialnych i aktywnych obywateli. Obywatele poprzez 
samoorganizację tworzą własne stanowiska i wyrażają poglądy. Przy czym mogą napo-
tkać na mur niechęci ze strony władzy i wtedy dochodzi do konfrontacji. Coraz częściej 
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można spotkać pozytywne nastawienie władzy lokalnej do konsultacji i współpracy ze 
społecznością lokalną. Takie podejście odzwierciedla się w modelu Good Governan-
ce, czyli współrządzenia, czy też współzarządzania (o czym już pisałem w idei Aktywnej 
Społeczności). Wtedy możemy mówić o Samorządzie Społecznie Zaangażowanym. 
„Dobre rządzenie” to wysokie uczestnictwo obywateli w zarządzaniu i procesach le-
gislacyjnych.  Władza samorządowa jest otwarta i dostępna, a obywatele uczestniczą 
w procesach podejmowania decyzji, jak również w tworzeniu różnego typu usług. Prze-
jawami aktywnego udziału mieszańców w życiu publicznym są między innymi debaty 
publiczne, komitety obywatelskie, Rady Dzielnic, Osiedli, Rady Sołeckie, Rada Pożytku 
Publicznego, Rada Organizacji Pozarządowych, szeroko pojęta współpraca samorzą-
du z mieszkańcami, wreszcie działalność mediów obywatelskich. Dziś najpowszech-
niejszym zadaniem samorządu, w którego współtworzenie włączani są mieszkańcy, 
jest planowanie małej architektury, czyli okazja dla obywateli, by mogli zdecydować 
o usytuowaniu ławki, latarni czy placu zabaw na swoim osiedlu. Ważne, by procesy 
partycypacyjne stopniowo wprowadzać w inne obszary planowania w gminie. 

Filar WSPÓŁPRACA
W tym filarze podkreślany jest aspekt powiązań i pozytywnych więzi pomiędzy róż-

nymi podmiotami: organizacjami, instytucjami, firmami i obywatelami. Związki oparte 
są na partnerstwie, życzliwości i poszanowaniu innych. Działania podejmowane są 
poprzez ustalanie w żmudnym procesie wspólnych decyzji, angażowanie się w two-
rzenie stanowiska i planu do rozwiązywania różnych lokalnych problemów. Jednym 
z przejawów takiej współpracy jest budowanie lokalnego partnerstwa, które stanowi 
podstawę do prowadzenia zmian w społeczności lokalnej zarówno dużej, jak i ma-
łej. To przede wszystkim wykorzystywanie zdiagnozowanych zasobów zarówno insty-
tucjonalnych, jak i osobowych znajdujących się w społeczności. Partnerstwo powinno 
obejmować nie tylko władzę samorządową, ale także bazować na sieci współpracy 
różnych podmiotów – głównie instytucjonalnych z przedstawicielami organizacji sa-
morządu terytorialnego, instytucji centralnych, a także społecznie odpowiedzialny-
mi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Kościołów, 
lokalnymi liderami itp. Partnerstwo może być zarówno formalne, jak i nieformalne. 
Drogą do budowania partnerstwa są formy pośrednie, takie jak platforma czy forum. 
Stanowią one przestrzeń wymiany poglądów z zapewnieniem równości różnorodnym 
ludziom, grupom, sektorom, oraz dają okazję do podejmowania pierwszych wspól-
nych inicjatyw. Charakterystycznymi dla partnerstw lokalnych są takie ich cechy, jak 
dobrowolność udziału partnerów, wspólne ustalanie celów i sposobów działań, udział 
wielu partnerów z różnych sektorów, łączenie ich zasobów, solidarne dzielenie sukce-
sów i porażek. Należy też podkreślić element równouprawnienia w partnerstwie, a za-
tem takiego samego wpływu różnych partnerów na prace ich grupy, niezależnie od ich 
statusu i pozycji w społeczności. Wartością partnerstw lokalnych jest też działalność 
wokół istotnych do rozwiązania problemów społecznych występujących na obszarze 
wspólnym dla uczestników porozumienia – wsi, osiedla, dzielnicy, gminy, powiatu.  
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Wsparcie Aktywnych Społeczności

Aby wszystkie filary zaistniały w społeczności lokalnej, potrzebne jest stałe wsparcie 
i budowanie zdolności współdecydowania, zaangażowania ludzi we wspólne spra-
wy.  Podejmowania wspólnotowych, pozytywnych inicjatyw i odpowiedzialności za 
wspólne dobro. Aktywne Społeczności to proces uczenia się i upodmiotowienia ludzi, 
tworzenia sieci współpracy i lokalnych struktur, które na stałe będą wspierać rozwój 
społeczności, jej zdolność do rozwiązywania problemów, tworzenia środowiska zmia-
ny i budowania potencjałów zarówno jednostek, grup, jak i całej społeczności.  Tylko 
praca w społeczności w oparciu o zasady empowermentu, samopomocy i zaanga-
żowania daje realną szansę na trwałą zmianę i poprawę jakości życia ludzi, ale nie 
daną przez „kogoś” lub „coś”, tylko wypracowaną przez nich samych. Konieczne 
jest odwrócenie paradygmatu obywateli jako „klientów” do pracy z ludźmi i przez 
ludzi. Podstawą zmiany jest podejście do człowieka jako podmiotu oraz uznanie, że 
w procesie zmiany nie można go postrzegać w oderwaniu od jego środowiska życia, 
które ma zasadniczy wpływ na jego funkcjonowanie. Ważne jest zatem docenienie 
procesu grupowego, który wzmacnia przebieg zmiany, przełamuje stereotypy i sche-
maty zachowań. Rozwój społeczności lokalnej konstruujemy na jej zdolnościach do 
samokreacji i samopomocy. Umiejętnie prowadzony proces działania, bazujący na 
pozytywnych doświadczeniach, buduje wiarę ludzi w możliwość do zmiany ich poło-
żenia. Stanowi fundament, bez którego nic się nie uda. Ludzie muszą nabrać nadziei 
na lepsze jutro, które w dużej mierze zależy od nich samych.

Wyróżniamy trzy rodzaje wsparcia, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju idei 
Aktywnej Społeczności. Jest to wsparcie edukacyjne, animacyjne i materialne.  

Wsparcie edukacyjne
Edukacja w społeczności to nabywanie przez poszczególne osoby, grupy czy też 

społeczności zdolności do radzenia sobie zarówno z problemami indywidualnymi, 
jak również zbiorowymi.  Istnieje duża różnorodność znaczeń związanych z pojęciem 
edukacji w społeczności, to m.in.: community education (edukacja społecznościowa), 
lifelong learning (uczenie przez całe życie), edukacja nieformalna, incydentalna, śro-
dowiskowa, edukacja emancypacyjna. Wszystkie te formy edukacji odnoszą się do 
edukacji pozaszkolnej i niesformalizowanej, nie posiadają systemu oficjalnej akre-
dytacji. W kontekście budowania wspólnoty warto odwołać się do polskiej tradycji 
edukacji środowiskowej (pedagogika społeczna), która za W. Theissem to „proces re-
alizowany w środowisku, ze środowiskiem, przez środowisko i dla środowiska, przy ze-
wnętrznym, profesjonalnym wsparciu. Celem tak rozumianej edukacji środowiskowej 
jest odnajdywanie, ocenianie oraz rozwijanie miejscowych zasobów kulturowo-spo-
łecznych, a tą drogą – kształtowanie tożsamości lokalnej, ogólnonarodowej, a także 
tożsamości europejskiej. Jest to osiągalne, gdyż edukacja środowiskowa, jej zadania, 
obszary, formy i środki skupiają się na jednym: na tym co wspólne, co ludzi łączy, 
zbliża, umożliwia wzajemne zrozumienie i współpracę. Są to lokalne, a jednocześnie 
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uniwersalne standardy etyki, kultury, cywilizacji, związane z takimi fundamentalnymi 
wartościami, jak m.in.: prawa człowieka, państwo prawa, demokracja, społeczeństwo 
obywatelskie, sprawiedliwość społeczna, szacunek dla przyrody”. Edukacja środowi-
skowa to silnie zakorzeniona perspektywa w filarze odkrywania tożsamości miejsca 
i pojęcia „małej ojczyzny”.  

Znajdziemy tu mocne podobieństwo do pojęcia community education8, które okre-
śla się jako włączanie się w istniejące sieci społeczne, aby wspomóc uczenie się. 
To proces nakierowany na wzbogacenie życia osób i grup poprzez zaangażowanie 
ludzi w danym geograficznym terytorium albo połączonych wspólnym „interesem”, 
umożliwienie im rozwinięcia różnorodnych, dobrowolnych form uczenia się, działania 
i refleksji wyznaczonych poprzez ich osobiste, społeczne, ekonomiczne i polityczne 
potrzeby (CeVe Scotland 1990:2).

Uczenie w społeczności (learning in the community) ma dwie perspektywy:
– edukacja indywidualna wspiera indywidualny rozwój jednostek wyrażający się 

w ich potrzebach – w szczególności dotyczy to osób słabszych społecznie, zagrożo-
nych wykluczeniem lub wykluczonych. Pomaga w radzeniu sobie w życiu, budowaniu 
wiary w siebie, nabywaniu umiejętności i zdolności umożliwiających lepsze uczestnic-
two w dostępie do rynku pracy, kulturze, cywilizacji.  

– edukacja społeczna nakierowana jest na kształtowanie i doskonalenie umiejętno-
ści społecznych, które pomagają funkcjonować w grupie i społeczności, rozwiązywać 
konflikty, pracować metodą projektów, uczyć partycypacji, zdobywać środki finansowe. 
Edukacja społeczna to zestaw wspierający zdolność ludzi do współpracy ze sobą w celu 
zaspakajania ich potrzeb, ale w drodze kolektywnego działania. W edukacji społecz-
nej zawiera się także sfera edukacji obywatelskiej, która uczy postaw obywatelskiego 
zaangażowania, praw i obowiązków obywatelskich, tradycji i historii małej ojczyzny. 

Edukacja w społeczności to długofalowy, świadomy proces rozwoju. To tworzenie 
sytuacji edukacyjnych, w których ludzie czują się kreatorami i podmiotami zmiany. 
Nabywają zarówno kompetencji do wspólnego wyrażania swoich potrzeb, ale również 
nabywają świadomość, że od nich coś zależy w danej społeczności. 

Kluczowe formy edukacji społeczności to: warsztaty, kursy, debaty, dyskusje gru-
powe, wyjazdy studyjne, różne formy doradztwa, planowanie partycypacyjne, konsul-
tacje społeczne. Tego typu edukacja prowadzona jest przez instytucje samorządowe 
i pozarządowe. Jednak głównie skupia się na wymiarze indywidualnym, ma często 
fragmentaryczny charakter i prowadzona jest w ramach projektów, w krótkim okresie 
czasu. Edukacja, która długofalowo odnosi się do budowania potencjału społeczno-
ści, kreowania liderów i animatorów środowiskowych, pomocy w tworzeniu się od-
dolnych inicjatyw, wspierania grupowych form działania w odpowiedzi na istniejące 
potrzeby jest zjawiskiem rzadkim. Dlatego też w procesie edukacyjnym w Aktywnych 
Społecznościach szczególną uwagę należy zwrócić na grupowe formy uczenia się 
w działaniu i nabywaniu kompetencji przez ludzi w danej społeczności, do partycypa-
cyjnej, wspólnotowej, obywatelskiej odpowiedzialności. 

8 http://www.infed.org/guides/community_education.htm.
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Wsparcie animacyjne
Ludzie w społecznościach często potrzebują kogoś, kto zainicjuje, zgromadzi ludzi 

w jednym czasie i miejscu, umożliwi spotkanie. Kogoś, kto da szansę na przekrocze-
nie przez członków danej społeczności widzenia w kategorii „ja” na kategorię „my”. 
Jest to wsparcie animacyjne, czyli pobudzanie ludzi do samopomocy, do wspólnego 
działania. Animacja polega na tym, aby tchnąć duszę w grupę, zbiorowość, społe-
czeństwo oraz wywołać ożywienie, aktywność – E. Limbos9. „Animacja jest sposobem 
odnalezienia się we współczesnej przestrzeni społecznej, którą określa się jako rynek 
kontaktów (interakcji), na którym negocjujemy swe relacje z innymi. Od ustanowio-
nych powiązań i ich jakości zależy jakość naszego życia. Jest rozumiana jako forma 
rozwoju jednostki, grup i środowiska. Środowisko lokalne zaś jest najbardziej natu-
ralną przestrzenią publiczną, w której sprawdzamy i weryfikujemy nasze postrzeganie 
świata, umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego, a także kształ-
tujemy postawę wobec innych” 10.

G. van Enckevort wyróżnia 4 kierunki widzenia animacji: 
1.  Sposób kształtowania wspólnoty: rola animatora polega na wyrywaniu jedno-

stek z izolacji, nawiązywaniu kontaktów, organizacji spotkań, wzajemnej pomo-
cy. Praca skoncentrowana jest wokół (od)budowania więzi społecznych. 

2.  Forma uczestnictwa, nie tylko w sferze kulturalnej, ale szerzej w środowisku, ko-
rzystanie z istniejących instytucji lub nawet ich tworzenie. Animator koncentruje 
się na pomocy różnym grupom w rozmaitych formach ekspresji i spotkań. Ak-
cent stawiany jest bardziej na proces animacji niż na jej skutek.

3.  Metoda emancypacji, która jest środkiem doprowadzającym do usunięcia barier 
społecznych i ekonomicznych utrudniających rozwój grupom zostającym w tyle.

4.  Sposób wywierania wpływu nie tylko w sferze kultury, ale szerzej w środowisku, 
uzyskanie wpływu na decyzję.

Kluczową postacią w tym obszarze jest Animator Społeczny. Jest to pewna rola 
w środowisku, którą może pełnić każdy – zarówno opłacany pracownik, jak również 
lokalny aktywista. Animator nie pracuje z jedną grupą, lecz inspiruje ich zawiązanie. 
Usamodzielnia grupę, a sam koncentruje się na relacjach międzygrupowych, na two-
rzeniu związków, sieci i kontaktów w środowisku, które powinny sprzyjać wytworzeniu 
mechanizmu synergii, a więc osiągnięcia większej efektywności, niż wynikałoby z pro-
stego sumowania potencjału, jaki mają poszczególne grupy czy ogólnie mieszkańcy. 
Uruchamia w ten sposób wewnętrzną energię, która tkwi w środowisku. Rozpoczy-
na on proces rozwoju (zaspokajanie potrzeb, rozwiązywanie problemów) w oparciu 
o własne zasoby, a nie poprzez zewnętrzną interwencję czy nadzwyczajne wsparcie 
finansowe. 

Animator Społeczny działa w określonym środowisku lokalnym. Staje się w ten spo-
sób swoistym katalizatorem zmiany lokalnej, zwłaszcza w sytuacji permanentnej trans-
formacji, jakiej doświadczamy we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w naszym 
najbliższym otoczeniu.
  9 M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993, s. 37.
10 P. Jordan, B. Skrzypczak, Animator społeczny – katalizator zmiany, CAL 2005, s. 8-12. 
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Do najważniejszych zadań animatora należy:
•  rozwój partnerskich relacji w środowisku poprzez budowanie koalicji,
•  komunikacja pomiędzy potencjalnymi partnerami społecznymi poprzez wypraco-

wywanie kontaktów i relacji zarówno z, jak i pomiędzy kluczowymi postaciami,
•  nakreślenie profilu społeczności – poznawanie mieszkańców, udogodnień, histo-

rii, problemów itp.,
•  proces podejmowania wspólnych decyzji, poprzez dochodzenie do consensusu 

i określanie wspólnego celu,
•  pracowanie w oparciu o dynamikę grup,
•  podtrzymywanie zaangażowania i motywowanie innych do działania,
•  tworzenie sieci – praca ponad granicami, pielęgnowanie kontaktów,
•  zarządzanie informacją i zasobami.

Wsparcie materialne
Rozwój Aktywnych Społeczności zależy także od wsparcia materialnego. Oprócz 

wsparcia edukacyjnego oraz animacyjnego ważne jest myślenie o potencjalnych za-
sobach do wykorzystania. Dobrym przykładem jest wykorzystanie pomieszczeń, bu-
dynków do spotkań ludzi, organizacji – społeczność potrzebuje otwartych miejsc/
miejsca do różnych form aktywności i działań.  Słowo „otwarte” jest tutaj niezwykle 
ważne, ponieważ oznacza przyjazne miejsce do zagospodarowania i wykorzystania 
przez społeczności lokalne.  Mogą one służyć rozwojowi zainteresowań członków 
grup, spędzaniu czasu wolnego, edukacji, integracji społeczności lokalnej. Ważne 
jest to, żeby społeczność mogła je użytkować ze względu na jej potrzeby, żeby ludzie 
mogli poczuć się jak „u siebie”.  W wielu miejscowościach istnieją np. świetlice wiej-
skie, domy sąsiedzkie, kluby osiedlowe, domy kultury, centra integracji mieszkańców. 
Jednak, aby były to miejsca otwarte i przyjazne mieszkańcom, musi być spełniony 
warunek – tego typu „centrum” powinno wypracowywać ze społecznością pomysły na 
inicjatywy i projekty, a nie przygotowywać odgórnie i samodzielnie ofertę dla konkret-
nego miejsca. Centrum jest wówczas odpowiedzią na lokalne potrzeby, a społecz-
ność ma realny wpływ na to, co się w danej przestrzeni dzieje. Może się tak zdarzyć, 
że brakuje takiego zasobu w społeczności. Wtedy należy go stworzyć. Może to być 
lokalna szkoła, parafia, opuszczony budynek. Miejsce jest niezwykle potrzebne, aby 
społeczność mogła się spotykać, uczyć i działać. Oczywiście pod pojęciem miejsca 
należy też rozumieć wszelkie tereny na świeżym powietrzu, czyli boiska, skwery, place. 
Jako miejsca publiczne mogą i powinny służyć lokalnej społeczności.  

Oprócz wsparcia w postaci budynków, pomieszczeń, publicznych przestrzeni, ważne 
jest także wsparcie finansowe i materiałowe. Istnieje potrzeba tworzenia przyjaznych 
programów małych grantów dla lokalnych organizacji pozarządowych, grup formal-
nych i nieformalnych. Gmina ma możliwość dostarczania wsparcia materiałowego 
przez placówki jej podlegające, ale powinno odbywać się to na wyraźne zapotrzebowa-
nie konkretnych inicjatyw społeczności. Ważne jest wypracowanie jasnych i czytelnych 
zasad, na podstawie których można starać się o finansowe i materiałowe wsparcie.  
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Podsumowanie

Tekst stanowi całościową propozycję modelu Aktywnej Społeczności, w którym na-
cisk został położony na ideę samorządności i podmiotowości lokalnych społeczności. 
Mieszkańcy obywatelskiej gminy są odpowiedzialni i zaangażowani, a władza i admi-
nistracja lokalna jest społecznie wrażliwa. Natomiast wspólny wysiłek wszystkich lo-
kalnych aktorów zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju i lepszej jakości życia 
w danej społeczności. Idea Aktywnych Społeczności jest bliska misji i celom sieci Re-
gionalnych Ośrodków EFS.  Ośrodki prowadzą działania animacyjne, budują lokalne 
sieci współpracy i partnerstwa, wspierają tworzenie lokalnych projektów w oparciu 
o zdiagnozowane potrzeby do Europejskiego Funduszu Społecznego. Są aktywnym, 
ważnym ogniwem edukacyjnym dla społeczności lokalnych poprzez szkolenia, do-
radztwo i informację. Ośrodki, obejmując zasięgiem obszar subregionalny, są zawsze 
blisko społeczności i  podmiotów w nich działających. Wzmacniają kapitał zarówno 
ludzki, jak  i społeczny – pomagają różnym środowiskom, instytucjom i organizacjom 
skuteczniej realizować projekty i działania nakierowane na aktywizację społeczno- 
-ekonomiczną. Prowadząc politykę wzmacniania subregionu, wytwarzają klimat ko-
rzystania z różnorodnych sprawdzonych doświadczeń i sprzyjają atmosferze wzajem-
nego uczenia się. Natomiast Akademia Rozwoju Lokalnego, prowadzona dla sieci 
Regionalnych Ośrodków EFS, tworzy znakomitą płaszczyznę edukacji o animacji i roz-
woju lokalnym na poziomie krajowym. 

Tekst ukazał się w publikacji „Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk”, Wydanie II, Stowarzy-
szenie CAL 2012.

Paweł Jordan
Prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (prowadzi od 6 lat Regionalny Ośrodek EFS), 
Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia CAL, superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP, autor 
książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych. Jeden z inicjatorów 
Centrum Wolontariatu, Sieci SPLOT, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarzą-
dowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Jaka jest rola animatora społecznego?

Zmusić kogoś, by osoba ta coś zrobiła, nie jest trudno. 
Wzbudzić w osobie, czy grupie osób, chęć do  samodziel-
nego działania i włączania do tego innych – to już pewne  
wyzwanie. Z bagażem dobrej woli, pomysłów, inspiracji, czy 
to w sferze kultury, czy edukacji, zadaniu temu potrafi spro-
stać animator społeczny. 

Monika Przybylak
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie
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Bartłomiej Głuszak, Maciej Bielawski

Ścieżka pracy animacyjnej
O animacji i animatorze słów kilka

Animacja (od łac. anima – dusza i animo – ożywić, wprawić w ruch, „tchnąć duszę”). 
Pojęcie animacja na dobre pojawiło się w latach 60. XX wieku w rewolucji społecznej w Eu-
ropie Zachodniej i USA w kontekście próby odrzucenia formalizacji, hierarchizacji i biuro-
kratyzacji w relacjach między ludźmi. Wskazywano, że podstawą aktywności społecznej są 
grupy – relacje, więzi, współpraca między nimi. Animacja została określona jako metoda 
edukacji skupiająca się na pobudzaniu obywateli do działania na rzecz społeczności lo-
kalnej, gdzie między jej członkami występuje poczucie wspólnotowej identyfikacji i więzi11. 

Aby lepiej zrozumieć animację i rolę animatora, warto również przytoczyć kilka 
„definicji” autorstwa uczestników Szkół Animatorów Społecznych Warmii i Mazur: 

•  Animacja polega na tym, by skłonić społeczność do aktywności, chęci współpra-
cy, zmieniania otaczającego ich świata.

•  Animacja jest wszystkim: celem, procesem, metodą i formą działań.
•  Animator to „serce społeczności lokalnej”.
•  Animator „ożywia duszę”, poszerza sferę wrażliwości, otwiera na zmianę, uru-

chamia wewnętrzną energię, która tkwi w środowisku.
•  Animator pomaga mieszkańcom identyfikować problemy społeczne, inspiruje ich 

do działania, tworzy relacje między grupami i instytucjami, buduje współpracę 
opartą na wspólnocie wartości.

•  Animator prowadzi społeczność od bierności do aktywności. Ułatwia mieszkań-
com odkrycie wspólnych wartości, satysfakcji z pomocy innym, zmianę hierarchii 
wartości w kierunku współpracy na rzecz dobra wspólnego. 

Obecnie słowo „animacja” stało się bardzo popularne, spotykamy się z nim nie-
mal na każdym kroku. Są więc filmy animowane, są animatorzy na festynach, anima-
torzy kultury, animatorzy klienta w bankach, animatorzy społeczni czy też animatorzy 
boisk sportowych ORLIK itd. A tyle, ile zastosowań czy miejsc pracy animacyjnej, tyle 
pomysłów, koncepcji na sposób pracy animatora. Jednocześnie brakuje spójnych 
i całościowych opracowań pokazujących warsztat i sposób pracy poszczególnych ani-
matorów oraz wskazujących różnice wynikające ze specyfiki ich pracy. 

Skupmy się zatem na animacji społecznej, szeroko rozumianej, która od kilkunastu lat jest 
definiowana i upowszechniana przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokal-
nej CAL jako forma rozwoju jednostki, grup, środowiska lokalnego, rozumianego jako naj-
bardziej naturalna przestrzeń publiczna, w której sprawdzamy i weryfikujemy nasze postrzega-
nie świata, umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego, a także kształtujemy 
postawę wobec innych. A wszystko po to, aby zwiększyć umiejętności ludzi do przejmowania 
kontroli nad życiem własnym, wpływu na sprawy publiczne, partycypacji społecznej12.
11 P. Jordan, B. Skrzypczak, Animator Społeczny, Warszawa 2005, s. 8.
12 Ibidem, s. 12.
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Animacyjna rola organizacji/ośrodków wsparcia

Obecnie w poszczególnych regionach funkcjonuje wiele organizacji wsparcia 
rozwoju lokalnego, aktywności społecznej, organizacji pozarządowych, ekonomii 
społecznej, np. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodki 
Wspierania Ekonomii Społecznej, Centra Organizacji Pozarządowych, sieci, federa-
cje, partnerstwa itd. Świadczą one różne usługi, skierowane do wielu osób, grup, 
instytucji, dotyczące różnych aspektów. To, co je łączy, to animacyjna rola w środowi-
sku. Punktem wyjścia ich działalności jest solidna i wszechstronna diagnoza tego śro-
dowiska, tj. poznanie problemów, potrzeb i oczekiwań, aby właściwie dobrać formy, 
metody i narzędzia wsparcia, w celu wprowadzenia zmiany społecznej. 

W całym tym procesie organizacje wsparcia pełnią różne funkcje, m.in.:
•  zachęcają do aktywności, podjęcia działań;
•  ułatwiają współpracę, tworzą przestrzeń i warunki do budowania więzi, relacji, 

realizacji wspólnych inicjatyw;
•  angażują osoby, grupy, instytucje do współpracy, starają się wykorzystać poten-

cjał każdego z partnerów;
•  edukują, podnoszą wiedzę i umiejętności, kształtują postawy, wykorzystują i pro-

mują ideę uczenia się przez doświadczenie;
•  wzmacniają poszczególne osoby, grupy, instytucje, jednocześnie dbając o rów-

ność, promując zasady partnerskiej współpracy;
•  inspirują do refleksji, oceny zrealizowanych działań, wzajemnej współpracy, two-

rząc tym samym podstawy do dalszego rozwoju. 
Mimo że organizacji wsparcia wiele, to ich funkcje i role są zawsze podobne. Nieste-

ty tego samego nie można powiedzieć o metodach, formach i narzędziach pracy. Przy-
kładem tego były wielogodzinne dyskusje podczas Akademii Rozwoju Lokalnego reali-
zowanej przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Stowarzyszenie 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, podczas której animatorzy Regionalnych 
Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego przekonywali do własnej i jedynie słusz-
nej wizji animacji, animacyjnej roli Ośrodka. Jeszcze więcej kontrowersji dostarczała dys-
kusja o warsztacie, sposobach pracy animatora w tych ośrodkach. Często przedstawiane 
historie bardziej przypominały doradztwo, coaching niż animację. Różne podejścia, me-
tody, narzędzia, wewnętrzne dylematy animatorów, brak całościowego spojrzenia, nie-
traktowanie animacji jako procesu. Wszystko to wymagało uporządkowania, pokazania 
w formie kolejnych etapów pracy animatora, ze wskazaniem konkretnych narzędzi pracy. 

Skąd pomysł na „ścieżkę pracy animacyjnej”

W województwie warmińsko-mazurskim animacja społeczna jest jedną z głównych 
metod pracy środowiskowej i ma kilka źródeł. Pierwsze źródło to Elbląskie Stowarzy-
szenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zorganizowało ono kilka Szkół Animatorów Spo-
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łecznych (ewenement w skali kraju). Inicjatywa padła na podatny grunt. Szkoły są już 
tworzone przez inne organizacje, a ich działalność często jest doprecyzowana, np. 
skierowana na animatorów pracujących w środowiskach osób starszych (tego typu 
działalność prowadzi np. Federacja FOSa), animatorów młodzieżowych, streetworke-
rów itd. Warto dodać, że w 2012 roku w województwie warmińsko-mazurskim zosta-
nie zrealizowanych kolejnych dziesięć Szkół Animatorów Społecznych. Kolejne źródło 
to Forum Animatorów Społecznych (także pierwsze i dotychczas jedyne w Polsce), któ-
re animatorzy stworzyli po to, aby dzielić się doświadczeniami, wypracowywać metody 
działania, omawiać nowe pomysły. Obecnie Forum skupia 40 animatorów. Warto do-
dać, że wielu z nich pracuje na co dzień zawodowo jako animator społeczny – w Re-
gionalnych Ośrodkach EFS, Ośrodkach Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, 
Centrach Organizacji Pozarządowych, Lokalnych Grupach Działaniach, w ośrodkach 
kultury i pomocy społecznej.  Co roku, w ramach konkursu „Godni Naśladowania”, 
wyłaniany jest – jako jedna z kategorii – Animator Społeczny. Wszystko to tworzy kli-
mat przyjazny animacji, który owocuje kolejnymi inicjatywami. 

Wszystkie te czynniki wpłynęły na podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia prac nad 
tworzeniem ścieżki pracy animatora społecznego, określającej poszczególne etapy, 
metody, narzędzia pracy animatora społecznego, pracującego w organizacji/ośrodku 
wsparcia. Ścieżka powstała na warsztatach, które odbyły się w styczniu 2010 roku, pro-
wadzonych przez Jacka Gralczyka – eksperta ze Stowarzyszenia CAL. W tworzeniu ścieżki 
uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, co było niezwykle 
ważne, gdyż w ten sposób osiągnęliśmy dwa cele: zrozumieli oni istotę i rolę animacji 
w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, której wyznacznikiem 
do tego momentu była liczba powstałych i wspartych partnerstw na rzecz rozwoju, oraz 
pozwoliło to na natychmiastowe wdrożenie poszczególnych elementów ścieżki w dzia-
łalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. 

To czym właściwie jest ta ścieżka?

Ścieżka pracy animacyjnej określa kierunki działania animatora w środowisku lokal-
nym. Przede wszystkim dostosowana jest do pracy w środowisku instytucjonalnym (np. 
na poziomie gminy, powiatu, kilku miejscowości). Pierwsza wersja ścieżki tworzona była 
z myślą właśnie o zastosowaniu w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ponieważ pracują one na konkretnych standardach, podejście do oceny 
skuteczności animacji wydaje się w tym przypadku bardziej rygorystyczne. Ścieżka jed-
nak, z pewnymi modyfikacjami, stosowana być może również w pracy w środowisku 
mniejszym, z odbiorcami indywidualnymi, np. mieszkańcami pojedynczej wsi. 

Ścieżka wyróżnia pięć faz pracy animatora. Każda z faz podzielona jest na trzy 
obszary: zadania i narzędzia animatora, produkty i rezultaty oraz dokumentację. Do 
każdej z faz przyporządkowano również dobre rady dla animatora oraz trudności i za-
grożenia, na jakie może się natknąć. 
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Faza I. Diagnoza potrzeb

A. Rozpoznanie wstępne
To etap, który polega na zebraniu jak największej liczby informacji nt. środowiska, z któ-

rym animator ma pracować. Dokonuje więc analizy dostępnych materiałów, tj.: doku-
mentów strategicznych (np. strategia rozwoju gminy, strategia rozwiązywania problemów 
społecznych); dokumentów lokalnych instytucji aktywizujących mieszkańców (np. biblioteki, 
szkoły, ośrodka kultury); statystyk, spisów powszechnych; historii, kultury danej społeczności; 
mediów lokalnych, zwłaszcza zawartości informacyjnej, struktury doboru treści itp. (gaze-
ty, informatory, portale internetowe); wydawnictw lokalnych; zdjęć. Wykonuje również inne 
zadania i korzysta z innych niż analiza narzędzi, jak wizja lokalna, obserwacja wydarzeń 
lokalnych, spacer badawczy, wywiady, rozmowy czy zebranie informacji od instytucji, osób, 
konsultacje z własnym zespołem. Efektem jest wstępna wiedza na temat środowiska i wstęp-
na koncepcja organizacyjna pracy animatora. Do dokumentacji zaliczamy notatkę anima-
tora (co ważne, nieobowiązkowo!), zbiór kontaktów dot. środowiska, „teczkę środowiska”.

Zadania / narzędzia animatora Produkty i rezultaty Dokumentacja

–  analiza dokumentów strategicznych, 
np. strategia rozwoju gminy, strategia 
rozwiązywania problemów społecznych;

–  analiza dokumentów lokalnych insty-
tucji aktywizujących mieszkańców, np. 
biblioteki;

–  analiza statystyk, spisów powszechnych;
–  analiza historii, kultury danej spo-

łeczności;
–  wizja lokalna; 
– obserwacja wydarzeń lokalnych;
– spacer badawczy;
– analiza zdjęć;
–  analiza mediów lokalnych (zawartości 

informacyjnej, struktury doboru treści 
itp.): gazety, informatory, portale 
internetowe;

–  analiza wydawnictw lokalnych;
– wywiady, rozmowy;
–  zebranie informacji od instytucji, osób, 

konsultacje z własnym zespołem.

– przemyślenia animatora;
–  zwiększenie wiedzy/wstępna 

wiedza na temat środowiska;
–  wstępna koncepcja organiza-

cyjna pracy animatora.

–  notatka animatora (nie-
obowiązkowo);

–  spotkanie/a z zespołem;
–  zbiór kontaktów dot. 

środowiska (może być);
– „teczka środowiska”.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1
Faza I. Diagnoza potrzeb 
Etap A. Rozeznanie wstępne
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B. Badania własne animatora
To etap, w którym animator sam pozyskuje informacje. Służy mu do tego obser-

wacja (ludzi i otoczenia), indywidualne i grupowe spotkania, wywiady, rozmowy (np. 
z sołtysem, liderami lokalnymi, pracownikami szkoły, świetlicy, biblioteki), spotkania 
informacyjne. Korzysta ze stron internetowych (zwłaszcza lokalnych), ogłoszeń, plaka-
tów, jako narzędzi do zaproszenia ludzi na spotkanie. Posługuje się prezentacjami do-
brych praktyk. Konsultuje się z instytucjami, organizacjami lokalnymi i in. partnerami. 
Może też posłużyć się narzędziami niekonwencjonalnymi, np. wykorzystując lokalne 
wydarzenia do przekazania i zdobycia informacji. Wydarzeniem takim może być hap-
pening, „prowokacja” czy inne formy. Wcielając się w rolę alkoholika awanturującego 
się na ulicy, oburzonego obywatela, bezdomnego czy inną, można zwrócić na siebie 
uwagę i przekazać zaproszenie do spotkania, odwiedzenia strony www czy zwyczajnie 
porozmawiać. 

DOBRE RADY
•  Postaraj się dotrzeć do wszystkich dokumentów strategicznych (strategia, pro-

gramy branżowe, plany) obowiązujących w danej gminie/powiecie.
•  Postaraj się dotrzeć do osób, które tworzyły, współtworzyły te dokumenty, na 

pewno uzupełnią twoją wiedzę ciekawymi informacjami, spostrzeżeniami dot. 
procesu, zaangażowanych osób w tworzenie tych dokumentów.

•  Jeżeli masz do czynienia ze społecznościami wiejskimi, warto zapytać, czy nie 
prowadziły kroniki – to cenne źródło informacji, często pokazujące emocje, 
relacje, więzi między członkami społeczności lokalnej.

•  Poszukuj wiedzy wśród innych animatorów, organizacji, instytucji działających 
na danym terenie, z pewnością mają swoje przemyślenia i doświadczenia, 
które uzupełnią twój portret lokalnej społeczności.

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
•  Możesz spotkać się z sytuacją, kiedy w samodzielnych poszukiwaniach od-

najdziesz niewiele dokumentów, programów, np. gmina nie opublikowała ich 
w biuletynie informacji publicznej.

•  Pamiętaj, że analiza dokumentów to czasochłonna i żmudna praca, aczkol-
wiek niezbędna.

•  W swoich poszukiwaniach dokumentów możesz napotkać na bariery prawne/
instytucjonalne, np. ochrona danych osobowych.

•  Wystrzegaj się stereotypów i subiektywnej oceny, które w pierwszym kontakcie, 
gdy nie znamy jeszcze społeczności lokalnej, mogą utrudnić poznanie faktów.
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Rezultaty są tu w części podobne do pierwszego etapu. Jest to wzrost wiedzy o śro-
dowisku i poznanie środowiska przez animatora czy nawiązane kontakty. Kluczowe re-
zultaty jednak to decyzja środowiska lokalnego o kierunkach ewentualnej aktywności, 
koncepcja dalszej pracy animacyjnej i uruchomienie procesu edukacji, w tym zwłaszcza 
środowiskowej. Zaczyna się ona od pierwszych interakcji animatora z otoczeniem, ze 
środowiskiem lokalnym. Na poziomie dokumentacji znowu pojawia się notatka (ani-
matora) zawierająca np. refleksję po spotkaniach; także lista kontaktów – informacje 
i dane kontaktowe (ewentualna baza danych, ale w takim przypadku należy pamiętać 
o tym, że gromadzenie/przechowywanie danych osobowych podlega wymogom okre-
ślonym w Ustawie o ochronie danych osobowych). Kluczowe elementy dokumentacji to 
zasady współpracy (miejsce, organizator, daty, w tym kolejnego spotkania) oraz ścieżka 
animacyjna zawierająca scenariusz wejścia (opcjonalnie w formie dokumentu).

Zadania / narzędzia animatora Produkty i rezultaty Dokumentacja

–  spotkania (indywidualne i gru-
powe), np. z sołtysem, liderami 
lokalnymi, pracownikami szkoły, 
świetlicy, biblioteki; 

– spotkania informacyjne;
– prezentacja dobrej praktyki;
– obserwacja (ludzi i otoczenia);
–  strona internetowa, ogłoszenia, 

plakaty – jako narzędzie do 
zaproszenia ludzi na spotkanie 
(wykorzystanie lokalnych stron 
internetowych);

–  konsultacje z instytucjami, 
organizacjami lokalnymi i in. 
partnerami;

–  wykorzystanie wydarzeń lokal-
nych na rzecz informacji (np. 
happening, prowokacja, zamie-
szanie – wyjaśnić przykładem); 

–  wywiady, rozmowy z sołtysem, 
liderami itp.;

–  obserwacja uczestnicząca.

–   wzrost wiedzy o środo-
wisku /poznanie środo-
wiska przez animatora;

–  nawiązane kontakty;
–  decyzja środowiska 

lokalnego o kierunkach 
ewentualnej aktywności;

–  koncepcja dalszej pracy 
animacyjnej;

–  uruchomienie procesu 
edukacji, w tym zwłasz-
cza środowiskowej.

–  notatka (animatora), np. 
refleksja po spotkaniach; 

–  lista kontaktów – informacje 
i dane kontaktowe (ewen-
tualna baza danych, ale 
w takim przypadku należy 
pamiętać, że gromadzenie/
przechowywanie danych 
osobowych podlega  
wymogom określonym 
w Ustawie o ochronie da-
nych osobowych);

–  ścieżka animacyjna zawie-
rająca (opcjonalnie) scena-
riusz wejścia (opcjonalnie 
w formie dokumentu);

–  zasady współpracy (miejsce, 
organizator, daty, w tym 
kolejnego spotkania);

–  indywidualne spotkania 
z grupą.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2
Faza I. Diagnoza potrzeb 
Etap B. Badania własne animatora
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C. Wejście w środowisko
To faza, w której animator spotyka się już ze środowiskiem i rozpoczyna swoje od-

działywanie. Od pierwszego kontaktu bowiem dużo zależy. Animator opracowuje tu 
wspólnie ze społecznością analizę SWOT, prowadzi wywiady indywidualne i grupowe 
(w tym focus grupy, debaty), stosuje obserwację (w tym uczestniczącą), np. wizję lo-
kalną. Dokonuje zarówno analizy przestrzeni (w tym warunki geograficzne, miejsca, 
struktura zabudowy i in.), jak i analizy relacji pomiędzy podmiotami życia społeczne-
go (instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi). Prezentuje wreszcie zebrane 
informacje i dokumenty. 

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
•  Na pierwszych spotkaniach możesz zaobserwować bierność, „zamknięcie” 

i nieufność grupy, trudności w znalezieniu wspólnego języka – to nie są zjawi-
ska wyjątkowe, obserwuj grupę, dbaj o proces grupowy.

•  Często wśród grup i społeczności możesz zaobserwować brak wiary w powo-
dzenie wspólnych spotkań, niską świadomość potrzeby zmiany, strach przed 
zmianą. 

•  W swoich poszukiwaniach dokumentów możesz napotkać na bariery prawne/
instytucjonalne, np. ochrona danych osobowych.

•  Wystrzegaj się stereotypów i subiektywnej oceny, które w pierwszym kontakcie, 
gdy nie znamy jeszcze społeczności lokalnej, mogą utrudnić poznanie faktów.

•  Uważaj na spotkaniach na „krzykaczy” i „demotywatorów” – osoby takie tra-
fiają się w prawie każdej społeczności i należy posiadać wiedzę, jak sobie 
z nimi poradzić i jak włączyć je w proces grupowy.

DOBRE RADY
•  Bądź otwarty na nowe osoby, relacje, zjawiska społeczne zachodzące w spo-

łeczności lokalnej.
•  Staraj się dotrzeć do różnych osób, nie skreślaj jakiejś osoby/instytucji tylko 

dlatego, że usłyszałeś o niej negatywne opinie.
•  Stwarzaj wiele okazji do wspólnych rozmów, spotkań, wzajemnego spotkania 

się.
•  Spraw, by spotkania były atrakcyjne, zróżnicowane. Rozpocznij proces budo-

wania tożsamości miejsca, rytuałów, zwyczajów charakterystycznych dla danej 
grupy, społeczności.

•  Wypracuj sobie kontrakt z grupą/społecznością – to ułatwi i usprawni waszą 
współpracę.
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Najważniejsze rezultaty to dokonana diagnoza środowiska, a więc zwiększenie 
wiedzy i świadomości problemów/potrzeb środowiska lokalnego, zdefiniowanie tych-
że problemów i potrzeb oraz zdefiniowanie potencjału społecznego. Rezultatem jest 
także uruchomienie elementów interwencji edukacyjnej, szczególnie w obszarze diag- 
nozy społecznej (np. poprzez naukę narzędzi i metod diagnozy, przeprowadzenie ich 
i opracowanie). Na poziomie dokumentacji pojawia się zaktualizowana ścieżka ani-
macyjna, dokument analizy SWOT, drzewo problemów, analiza interesariuszy, jak też 
mapa zasobów i potrzeb. Może być ona stworzona w dowolnej formie (np. uproszczo-
nej), w oryginale jest ona bowiem mocno rozbudowana. Obecnie trwają prace nad 
uproszczeniem tego pożytecznego narzędzia. 

Zadania / narzędzia animatora Produkty i rezultaty Dokumentacja

–  analiza SWOT;
–  wywiady indywidualne i grupo-

we (rozmowy, spotkania, focus 
grupy, debaty);

–  analiza dokumentów, np. analiza  
zdjęć, strategii, bazy danych, 
statystyki;

–  analiza biograficzna (Ducio 
Demetrio);

–  ankiety;
–  obserwacja (zewnętrzna i uczest-

nicząca), np. wizja lokalna;
–  analiza przestrzeni, w tym 

warunki geograficzne, miejsca, 
struktura zabudowy i in.;

–  analiza relacji pomiędzy podmio-
tami życia społecznego (instytu-
cjami, organizacjami, grupami 
nieformalnymi);

–  zewnętrzne badania środowisko-
we;

–  prezentacja zebranych informacji 
i dokumentów.

–  diagnoza środowiska;
–  zwiększenie wiedzy i świa-

domości problemów/po-
trzeb środowiska lokalne-
go;

–  zdefiniowanie problemów 
i potrzeb;

–  zdefiniowanie potencjału 
społecznego;

–  uruchomienie elementów 
interwencji edukacyjnej, 
szczególnie w obszarze 
diagnozy społecznej.

–  aktualizacja ścieżki 
animacyjnej;

–  SWOT;
–  mapa zasobów i po-

trzeb  (w dowolnej 
formie);

–  drzewo problemów;
–  analiza interesariuszy.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3
Faza I. Diagnoza potrzeb
Etap C. Wejście w środowisko
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Faza II. Planowanie rozwoju

Dokonuje się poprzez spotkania indywidualne i grupowe, pracę grup tematycz-
nych, tworzenie dokumentów planistycznych, konsultacje społeczne. Uruchamiane są 
też media lokalne, indywidualne ścieżki rozwoju (gdzie stosować można mentoring, 
coaching, tutoring, facylitację), doradztwo, szkolenia i wiele innych narzędzi. Kluczo-
we dla tej fazy rezultaty to świadomość zmiany, którą chcemy prowadzić, określenie 
kierunków tej zmiany, plan działania/modernizacji (lub strategia), wybór kluczowego 
problemu i decyzja o kierunku działań, ale też początek procesu integracji. Podstawo-
we dokumenty wypracowane w tej fazie to dokument planistyczny, w tym np. bank po-
mysłów, plan rozwoju, strategia lub inny dokument (w dowolnej formie, z określeniem 
przedziału czasowego dostosowanym do możliwości). Może się tu również znaleźć 
zaktualizowana mapa zasobów i potrzeb. 

DOBRE RADY
•  Zadbaj o udział jak największej, reprezentującej różne środowiska, instytucje, 

grupy osób, aby mieć pełen obraz problemów i potrzeb społeczności lokalnej.
•  Podczas spotkań bądź czujnym obserwatorem i słuchaczem, zadbaj o to, aby 

każda osoba mogła się wypowiedzieć.
•  Nie koncentruj się tylko na problemach i słabych stronach społeczności. Pod-

kreślaj zalety, silne strony, wzmacniaj potencjał, inspiruj do rozwoju.
•  Przeprowadzając wspólną diagnozę, korzystaj z różnych narzędzi badawczych, 

aby mieć szersze spojrzenie, konfrontować pojawiające się tezy i wnioski. 
•  Angażuj wiele osób w diagnozę, poszukiwanie informacji, danych – w ten 

sposób budujesz ich zaangażowanie i utożsamianie się z występującymi  
potrzebami.

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
•  Dla wielu osób mogą być nieznane stosowane przez Ciebie narzędzia diagno-

zy – zadbaj o to, aby je zrozumieli i wiedzieli jak stosować.
•  Wystrzegaj się pobieżnej analizy, dobra diagnoza potrzeb to kluczowy element 

dalszej pracy animacyjnej. 
•  Pamiętaj, że diagnoza potrzeb to czasochłonny etap pracy animatora, zwykle 

trwający kilka miesięcy.
•  W trakcie spotkań możesz mieć trudności w zgromadzeniu reprezentatywnej 

grupy, z roszczeniowością niektórych uczestników spotkań, zawłaszczaniem 
przez nich przestrzeni do dyskusji (w efekcie ich gadulstwa lub wyżalania się).
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DOBRE RADY
•  Dostosuj tempo pracy, miejsce i czas prowadzenia spotkań, do potrzeb i moż-

liwości uczestników spotkań.
•  Podczas spotkań bądź czujnym obserwatorem i słuchaczem, zadbaj o to, aby 

każda osoba mogła się wypowiedzieć.
• Dbaj o proces grupowy, atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
•  Mierz siły na zamiary – proces planowania i sam plan działania dostosuj do 

możliwości ludzi, a nie chęci zaspokajania własnych ambicji.
• Angażuj wiele osób w działania, to zapewnia większą partycypację.
•  Prowadź działania edukacyjne (szkolenia, wizyty studyjne), przedstawiaj dobre 

praktyki jako inspirację do działania.
•  Zadbaj, aby planowaniu towarzyszyły drobne działania wzmacniające grupę, 

budujące relacje, np. spotkania integracyjne w formie ogniska.

Tabela 4
Faza II. Planowanie rozwoju

Zadania / narzędzia animatora Produkty i rezultaty Dokumentacja

–  spotkania indywidualne i grupowe;
–  szkolenia, wizyty studyjne, dobre 

praktyki;
– doradztwo, konsultacje;
– media, promocja;
–  indywidualne ścieżki rozwoju (mento-

ring, coaching, tutoring, facylitacja);
–  „burza mózgów”;
–  tworzenie dokumentów planistycz-

nych;
–  tworzenie grup tematycznych;
–  partnerstwo (jeśli jest lub się zawią-

zuje);
– konsultacje społeczne.

–  zwiększenie i ukierunkowa-
nie wiedzy o samorozwoju 
i rozwoju społeczności;  

–  świadomość zmiany, którą 
chcemy prowadzić;

–  określenie kierunków 
zmiany;

–  plan działania, strategia lub 
inny dokument planistyczny;

–  wybór kluczowego proble-
mu, decyzja o kierunku 
działań;

–  integracja (początek pro-
cesu).

–  dokument planistyczny, 
 w tym np. bank po-
mysłów, plan rozwo-
ju, strategia lub inny 
dokument (dowolna 
forma, przedział cza-
sowy dostosowany do 
możliwości);

–  zaktualizowana mapa 
zasobów i potrzeb.

Źródło: Opracowanie własne.

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
•  Dla wielu osób mogą być nieznane stosowane przez Ciebie narzędzia plano-

wania – zadbaj o to, aby je zrozumieli i wiedzieli jak stosować.
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Faza III. Działania

Faza ta to realizacja obranej strategii. Zastosować możemy różnorodne narzędzia, 
jak warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, konferencje, wydarzenia integracyjne, sie-
ciowanie działań, budowanie partnerstw, tworzenie projektów, promocję (w tym np. 
kampanię społeczną), gry edukacyjne i wiele innych. W rezultacie osiągamy zmianę 
społeczną, rozumianą zwłaszcza jako podniesienie aktywności, nabycie/doskonalenie 
umiejętności, integrację środowiska, podniesienie świadomości, tożsamości; samo-
dzielnie funkcjonującą społeczność, posiadającą świadomość procesów grupowych, 
dysponującą stabilnymi, silnymi organizacjami; partnerstwo na poziomie więzi, pla-
nów, podziału ról itd.; wdrożenie metody pracy projektowej. 

Dokumenty, które mogą powstać w tej fazie, to deklaracja czy umowa partnerstwa, 
projekty i formularze wniosków.

•  Uważaj na konflikty interesów, trudności w podjęciu decyzji – mogą znacząco 
wpływać na relacje, proces grupowy.

•  Brak realności w planowaniu – zbyt wiele działań przyporządkowanych tym 
samym osobom/instytucjom, co prowadzi do zniechęcenia, „wypalenia się” 
liderów.

•  Niechęć niektórych osób/instytucji do brania odpowiedzialności za realizację 
konkretnych zadań.

•  Dominacja jednej osoby/grupy w społeczności, objawiająca się promowa-
niem własnych pomysłów, przy jednoczesnym negowaniu pomysłów innych 
osób/grup.

•  Różne poziomy wiedzy, refleksji w grupie, uniemożliwiające skuteczną komu-
nikację i wzajemne zrozumienie.

•  Uważaj na samego siebie, aby twoja wizja rozwoju, presja na osiąganie re-
zultatów, nie wpłynęła negatywnie na grupę i sam plan działania.
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Zadania / narzędzia animatora Produkty i rezultaty Dokumentacja

–  warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, 
konferencje;

– wydarzenia integracyjne;
–  sieciowanie działań, budowanie 

partnerstw/partnerzy;
– projekty (wnioski);
– prezentacja dobrych praktyk;
–  promocja, w tym np. kampania 

społeczna;
– gry edukacyjne;
– doradztwo, konsultacje;
– monitoring, ewaluacja projektów;
– konsultacje społeczne;
– badania;
– targi, zloty;
–  prowadzenie kroniki, dokumentowa-

nie przebiegu działań.

–  zmiana społeczna, w tym 
szczególnie: podniesienie 
aktywności, nabycie/do-
skonalenie umiejętności,  
integracja środowiska, 
podniesienie świadomości, 
tożsamości;

–  samodzielnie funkcjonująca 
społeczność, w tym świado-
mość procesów grupowych;

–  wdrożenie metody pracy 
projektowej;

–  partnerstwo (na poziomie wię-
zi, planów, podziału ról itd.).

–  deklaracja, umowa 
partnerska;

–  działania, inicjatywy 
lokalne;

–  projekty (planowanie 
i wdrażanie poszcze-
gólnych działań);

–  fiszki projektowe lub 
formularz wniosku.

Źródło: Opracowanie własne.

DOBRE RADY
•  Zadbaj o systematyczne dokumentowanie realizowanych działań (nieko-

niecznie w formie list obecności i sprawozdań – chyba że są takie wyma-
gania, ale w formie kronik, relacji, informacji na stronach internetowych).

•  Włączaj jak największą liczbę osób w realizację zadań, w ten sposób budu-
jesz ich zaangażowanie i współodpowiedzialność.

•  Realizując działania warto, aby społeczność wykorzystywała lokalne trady-
cje, zwyczaje, święta, budując swoją tożsamość miejsca.

•  Dbaj o integrację grupy w trakcie realizacji działań, m.in. rytuały, wspólne 
świętowanie sukcesów.

• Pamiętaj o promocji realizowanych działań.
•  Angażuj partnerów, twórz koalicje do realizacji poszczególnych działań.

Tabela 5 
Faza III. Działania

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
•  Możesz spotkać się z niewielkim zaangażowaniem niektórych osób/grup 

w realizację działań.
•  Nastąpi weryfikacja wcześniejszego entuzjazmu i chęci, może się okazać, że 
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Faza IV. Ewaluacja

To ocena pracy realizowana różnymi dostępnymi narzędziami. Należą do nich ob-
serwacja, ankiety, spotkania, wywiady i rozmowy (indywidualne, grupowe), konsultacje 
(społeczne, z innymi animatorami, z całym zespołem), analiza dokumentów (pisanych, 
fotograficznych itp.). Powinniśmy tu zdobyć wiedzę o efektach procesu (czy zaszła zmiana, 
osiągnięto cele, co się udało, a co nie itd.). Oczekiwane efekty więc to wnioski, refleksje, 
rekomendacje. Na poziomie dokumentów może np. powstać raport (analiza – wnioski – 
refleksja), analiza dokumentacyjna z rekomendacjami, ankiety, wywiady i inne.

Zadania / narzędzia animatora Produkty i rezultaty Dokumentacja

– obserwacja;
–  wywiady, rozmowy (indywidualne, 

grupowe);
– ankiety;
– spotkania;
–  konsultacje (społeczne, z innymi 

animatorami itp.);
– analiza dokumentów;
–  dokumentacja fotograficzna, kro-

niki, dyplomy, podziękowania;
 –  strony internetowe, wycinki 

z gazet;
– konsultacje z całym zespołem.

–  wzrost wiedzy i informacji 
o efektach procesu (czy 
zaszła zmiana, osiągnięto 
cele, co się udało, a co 
nie itd.);

–  wnioski, refleksje, reko-
mendacje.

–  raport (analiza – wnio-
ski – refleksja);

–  analiza dokumentacyj-
na z rekomendacjami;

–  ankiety, wywiady;
–  pozostałe dokumenty.

Źródło: Opracowanie własne.

w niektórych przypadkach mieliśmy do czynienia ze „słomianym zapałem”, 
niską motywacją do działania.

•  Może występować zniechęcenie po pierwszych trudnościach napotkanych 
w trakcie realizacji działań.

•  Dużą barierą może okazać się brak wystarczających umiejętności w zakresie 
pozyskiwania środków na realizację projektów. W tej sytuacji należy zadbać 
o działania edukacyjne w tym zakresie.

•  Uważaj na relacje: personalne, instytucjonalne, konflikty interesów. To trud-
ności na dwóch poziomach. Pierwszy to np. wspólne funkcjonowanie prze-
łożonych i pracowników, gdzie relacje zależności służbowych przekładane są 
na zaangażowanie, relacje w grupie. Drugi to relacje pomiędzy instytucjami, 
podmiotami (do tej pory np. konkurencyjne), które również wpłynąć mogą 
na relacje w grupie.

Tabela 6
Faza IV. Ewaluacja
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Faza V. Wyjście ze środowiska

Faza ta podsumowuje całą ścieżkę, jest zamknięciem cyklu pracy animatora. To 
promocja efektów pracy, np. popularyzacja powstałych dobrych praktyk (również 
w wymiarze pozaspołecznościowym), wydarzenia podsumowujące (np. majówka, 

DOBRE RADY
•  Stosuj różnorodne narzędzia ewaluacyjne, aby uniknąć znużenia oraz mieć 

różną perspektywę. 
•  Dane, tezy wynikające z badań z wykorzystaniem narzędzi ilościowych, na-

leży konfrontować, uzupełnić z informacjami płynącymi z badań prowadzo-
nych z wykorzystaniem narzędzi jakościowych.

• Zrób wspólnie z grupą zestawienie słabych i mocnych stron.
•  Nie pomijaj żadnych źródeł informacji przydatnych w badaniu ewaluacyjnym 

– nawet analiza jednego zdjęcia może dostarczyć nam wielu informacji.
•  Jeżeli masz taką możliwość, zaangażuj ewaluatora zewnętrznego – zapewni 

to większą obiektywność oceny (jest to niezbędne w sytuacji, gdy twoja wie-
dza i umiejętności w zakresie ewaluacji są niewystarczające).

•  Niektóre informacje i wnioski płynące z ewaluacji należy upubliczniać, poka-
zując otwartość, przejrzystość, chęć doskonalenia.

•  Pokazuj uczestnikom korzyści płynące z ewaluacji, przedstawiaj ewaluację 
jako „zaproszenie do rozwoju”.

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
•  Wystrzegaj się subiektywizmu w ocenie, zwłaszcza jeżeli ewaluacja nie zakła-

da udziału eksperta zewnętrznego.
•  Brak całościowej oceny, koncentrowanie się tylko na pojedynczych działa-

niach i nie konfrontowanie wniosków z wynikami oceny całościowej.
• Brak otwartości na poznanie słabych stron, przyczyn niepowodzenia.
•  Nie stawiaj ostatecznych tez, ocen po przeprowadzeniu ewaluacji z wykorzy-

staniem jednego narzędzia badawczego.
•  Możesz napotkać na niechęć i znużenie ewaluacją, zwłaszcza w przypadku 

stosowania ankiet.
•  Emocjonalne zaangażowanie animatora w rozwój grupy. Zdarza się to czę-

sto, zwłaszcza gdy animator jest mieszkańcem danej społeczności, ale rów-
nież w przypadku animatorów zewnętrznych. Może to prowadzić do poczucia 
uzależnienia grupy, jej rozwoju, od animatora i być barierą w samodzielnym 
funkcjonowaniu, a w kontekście tej fazy – w rzetelnej ocenie postępów.
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konferencja, spotkania oficjalne i nieoficjalne), ale też „uściski i buziaki”. Rezultaty 
to działające instytucje, stowarzyszenia, partnerstwa oraz mobilizacja społeczności 
lokalnej do określenia przyszłości funkcjonowania społeczności. To także utrzymanie 
kontaktów oraz promocja tego, co środowisko osiągnęło. Produkty to dokumentacja 
archiwalna (np. zdjęcia, artykuły prasowe, wzory dyplomów uznania i in.), ale też, co 
istotniejsze, grupa rozwoju lokalnego (np. w formie organizacji).

Zadania / narzędzia animatora Produkty i rezultaty Dokumentacja

–  media, promocja, np. popu-
laryzacja powstałych dobrych 
praktyk (również w wymiarze 
pozaspołecznościowym);

–  pożegnalne wydarzenie/a (np. 
majówka, konferencja podsu-
mowująca, spotkania oficjalne 
i nieoficjalne);

– „miśki i buziaki”.

–  promocja działań, tego, co 
środowisko osiągnęło;

– utrzymanie kontaktów;
–  działające instytucje, stowa-

rzyszenia, partnerstwa itp.;
–  mobilizacja społeczności 

lokalnej do określenia tego, 
co dalej (przyszłości funkcjo-
nowania społeczności).

–  grupa rozwoju lokalnego (np. 
w formie organizacji);

– spotkanie zamykające;
–  dokumentacja archiwalna (np. 

zdjęcia, artykuły prasowe, wzo-
ry dyplomów uznania i in.).

Źródło: Opracowanie własne.

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
•  Nieumiejętne wyjście ze środowiska może być czasem odebrane jako chęć 

zerwania więzi, kontaktu, wsparcia.
•  Możesz spotkać się z opiniami ze strony członków grupy/społeczności o braku 

samodzielności – bierz je pod uwagę, ale również dokonaj samodzielnej oce-
ny ich gotowości.

DOBRE RADY
•  Decyzję o opuszczeniu grupy (pozwoleniu na jej samodzielne funkcjonowanie) 

podejmij świadomie – nie opuszczaj grupy, kiedy widzisz, że jest do tego nie-
przygotowana. 

•  Wyjście ze środowiska zaplanuj wcześniej i wdrażaj tę fazę stopniowo, aby 
ludzie mogli się oswoić z tą sytuacją.

•  Wskaż grupie/społeczności rekomendacje, wskazówki do dalszych działań, rozwoju.
•  W miarę możliwości zadbaj, aby grupa/społeczność miała dostęp do wspar-

cia edukacyjnego, doradczego, ze strony organizacji wsparcia.
•  W miarę możliwości po kilku miesiącach od momentu wyjścia dokonaj super-

wizji grupy/społeczności – jeżeli wyrazi chęć i gotowość. 
• Pozostawiając grupę, spraw, by miała poczucie sukcesu.

Tabela 7
Faza V. Wyjście ze środowiska
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O czym należy pamiętać, stosując ścieżkę

Ścieżka pracy animacyjnej to narzędzie, które poddane jest ciągłej ewolucji. Wcho-
dząc w tryb pracy opartej na ścieżce, należy bardziej podążać za ideą, która przyświe-
ca jej stworzeniu, niż czynić z niej utarte schematy. A ideą tą jest doprowadzenie do 
wspólnego rozumienia pracy animatora, tak przez różne podmioty życia publicznego, 
jak i przez różnych aktorów. To, w czym się zgadzamy, to kilka zasad, czy bardziej re-
komendacji, rozumienia czy czytania ścieżki. Oto część z nich. 

Główna zasada – należy pamiętać, iż ścieżka nie jest sztywnym zbiorem kroków 
w pracy animatora. Warto przeprowadzić wszystkie fazy, natomiast narzędzia przypi-
sane do każdej z faz pozostają do wyboru zgodnie z oceną animatora i dostosowane 
powinny zostać do specyfiki danego środowiska. Ścieżka nie jest więc standardem, który 
wymaga stosowania wszelkich jego zapisów. Ważne jest, by nie rozpatrywać jej jako spi-
su wymagań, lecz jako spis możliwości. Dopuszczalne jest  rozpoczęcie  pracy od jednej 
z kolejnych faz, o ile zrealizowane zostały fazy poprzedzające. W takim przypadku należy 
zapoznać się z efektami dotychczasowych prac i, w przypadku takiej potrzeby, dokonać 
ich aktualizacji. Należy tu zwrócić uwagę na proces nawiązania więzi, relacji ze środowi-
skiem lokalnym (który rozpoczyna się praktycznie rzecz biorąc od fazy nr 1).

Po drugie
Jeśli rezultaty przypisane danej fazie nie zostały osiągnięte, istnieją dwie moż-

liwości. Jedna z nich to powrót do poprzedniej fazy. Druga dotyczy sytuacji, gdy 
wiedzę dot. nieskuteczności pracy pozyskamy w wyniku ewaluacji. Wtedy wracamy 
właściwie do fazy pierwszej, czyli diagnozy. Nadal jest to jednak ten sam cykl pracy 
animatora z grupą, proces grupowy wspierany przez animatora powinien być kon-
tynuowany. 

Po trzecie
W przypadku wątpliwości, co do skuteczności/prawidłowości pracy w danej fazie, 

rekomendowane jest zastosowanie superwizji ze strony doświadczonego animatora 
(uwzględniającej ewaluację każdej z faz).

Po czwarte
Na każdym etapie, zaczynając od fazy nr 2, wprowadzamy elementy interwencji 

edukacyjnej, z naciskiem na edukację środowiskową (uczenie w działaniu). Należy tu 
więc rozróżnić edukację (szkolenia, wizyty itd.) od edukacji środowiskowej. Edukacja 
środowiskowa, czyli organizowana w ramach środowiska i na rzecz środowiska, to 
edukacja permanentna, uczenie się przez całe życie. Taka edukacja to proces ro-
dzenia się zaufania między ludźmi, to rozpoczęcie od animatorów, liderów, agentów 

•  Nie można zbyt długo przeciągać momentu wyjścia ze środowiska – czasem jest 
to obawa animatora przez osamotnieniem, pozostawieniem grupy/społeczno-
ści, z którą zbudował więzi, relacje, czasem nawet przyjacielskie.
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zmiany, gdyż prowadzi do zmiany i rodzi konkretne rezultaty (P. Jordan, „Edukacja 
w służbie rozwoju społeczności lokalnych”). 

Edukację środowiskową określa się jako „proces kształtowania i rozwoju kom-
petencji własnych środowiska (indywidualnych, grupowych, środowiskowych) w toku 
realizacji indywidualnych potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów, polegający 
na odkrywaniu, ukierunkowywaniu i wyzwalaniu dynamik sił społecznych jako źródła 
zmiany i rozwoju” (za B. Skrzypczak, „Ars educandi – kilka uwag o edukacji”).

W każdej fazie należy pamiętać o cyklu Kolba, stosując właśnie edukację przez do-
świadczenie. Ścieżka ewidentnie koreluje z cyklem Kolba, uwzględniającym pracę na 
doświadczeniu (rzeczywistych przeżyciach uczestników), obserwacji i refleksji, budowie 
teorii z nich wynikających i na nich opartych oraz wprowadzeniu jej w praktykę.

Po piąte
Animator współpracuje w każdej z faz z zespołem (wywodzącym się z instytucji/or-

ganizacji własnej lub partnerskich), jak doradcy, trenerzy, eksperci itd.
Po szóste
Wskazane w danej fazie narzędzia mogą dotyczyć zarówno lokalnych instytucji, or-

ganizacji, grup nieformalnych czy mieszkańców. Ich zastosowanie zależy od specyfiki 
danej społeczności. 

Po siódme i ósme
To uwagi bardziej na poziomie operacyjnym. W każdej fazie pamiętać należy o za-

sobach, niezbędnych do pracy animacyjnej (auto, komputer, sala i in.). We wszystkich 
fazach oprzeć się też można na zewnętrznych instytucjach wspierających (jak szkoła 
wyższa, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i in.).

Animacja w Regionalnych Ośrodkach EFS

Warto pokazać praktyczne zastosowanie ścieżki na przykładzie animacji w Regional-
nym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, wskazując kolejne etapy pracy ani-
matora pracującego z określonym środowiskiem, np. jednostkami, grupami, instytucjami 
z obszaru danej gminy.

W pierwszej kolejności animator dokonuje badań wstępnych środowiska (ana-
liza stron internetowych, dokumentów strategicznych, informacji od instytucji, osób 
funkcyjnych, liderów organizacji pozarządowych itp). Efektem jego działań jest m.in. 
wstępna koncepcja organizacyjna pracy animacyjnej, która jest konsultowana z całym 
zespołem Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.

Następnie animator przestępuje do badań własnych, wykorzystując do tego celu 
spotkania indywidualne i grupowe, obserwację uczestniczącą, wywiady, rozmowy 
z sołtysem, liderami, kluczowymi osobami w danym środowisku. Efektem tych działań 
jest nawiązanie kontaktów, poznanie środowiska, a w rezultacie decyzja uwzględnia-
jąca opinię środowiska lokalnego, o wejściu w środowisko. 

Na zakończenie fazy analitycznej animator przystępuje do diagnozy środowisko-
wej, dokonywanej poprzez rozmowy, spotkania,  analizę SWOT, fokusy, debaty, ankie-
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ty, obserwację (zewnętrzną i uczestniczącą),  wizję lokalną, analizę zdjęć itp. Wszystko 
to prowadzi do zdefiniowania problemów i potrzeb środowiska lokalnego w formie 
dokumentu, np. mapy zasobów i potrzeb. 

Następnie animator przystępuje do fazy planowania rozwoju wspólnie ze społeczno-
ścią, poprzez spotkania,  szkolenia, konsultacje, wizyty studyjne, indywidualne ścieżki 
rozwoju (mentoring, coaching, tutoring, facylitacja), tworzenie grup tematycznych itp. 
Efektem jego pracy jest przede wszystkim – świadomość zmiany, którą chcemy wpro-
wadzić, uruchomienie procesu planowania, zwiększenie wiedzy o możliwości rozwo-
ju, integracja, poznanie grupy, zwiększenie i ukierunkowanie wiedzy o samorozwoju 
i rozwoju społeczności, wybór kluczowego problemu i decyzja o kierunku działań. 

W oparciu o przygotowany plan rozpoczyna się realizacja przewidzianych w nim 
działań, poprzez projekty, budowanie partnerstw, których rezultatem jest podniesienie 
aktywności środowiska, jego integracja, partnerstwo (na poziomie więzi, planów, po-
działu ról) na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów społecznych.

Zrealizowane działania są na bieżąco oceniane, ewaluowane z wykorzystaniem 
ankiet, wywiadów, fokusów, obserwacji uczestniczącej. Dodatkowo raz do roku prze-
prowadzana jest ewaluacja wszystkich działań, obejmująca ocenę współpracy, zmian 
zaistniałych w środowisku, będących efektem wsparcia animatora. 

W oparciu o wnioski z ewaluacji animator podejmuje decyzję o wyjściu ze środo-
wiska, jeżeli środowisko lokalne jest samodzielne, relacje i więzi między jednostkami, 
grupami i instytucjami są trwałe. W przeciwnym razie animator kontynuuje wsparcie 
środowiska, towarzysząc mu w rozwoju.

Zastosowanie ścieżki pracy animacyjnej nie tylko 
w Regionalnych Ośrodkach EFS

Należy podkreślić, że ścieżka pracy animacyjnej dobrze funkcjonuje. Najlepszym do-
wodem jej skuteczności jest fakt, że ten pomysł na animację ewoluuje – jak sama ani-
macja, która jest procesem długotrwałym i otwartym na zmianę. Z mniejszym lub więk-
szym powodzeniem, i oczywiście przy odpowiedniej modyfikacji, stosowana jest m.in. w:

a) Ośrodkach Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej i Regionalnych Ośrodkach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza wersja ścieżki była tworzona z myślą 
właśnie o zastosowaniu w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Ponieważ pracują one na konkretnych standardach, podejście do oceny skutecz-
ności animacji wydaje się bardziej rygorystyczne. Dlatego określono np., iż w przypad-
ku animacji realizowanej w ramach Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu 
Społecznego na poziomie rezultatów/produktów dodać można (opcjonalnie):

– listę uczestników spotkania;
– notatkę ze spotkania animacyjnego;
– karty doradcze;
– inne, np. materiały szkoleniowe.
b) Centrach Organizacji Pozarządowych – opierają się na niej animatorzy Centrów 
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Organizacji Pozarządowych obejmujących jedenaście powiatów województwa war-
mińsko-mazurskiego. Modyfikacja ścieżki polega głównie na zmianie dokumentów 
(na poziomie produktów).

c) Wioskach tematycznych – tu zaadaptowaną ścieżkę zmodyfikowano w najwięk-
szym stopniu. Zmiany wynikają ze specyfiki miejscowości tematycznych. Na przykład, na 
poziomie diagnozy używa się mapy myślowej, tworząc mapę zasobów (a nie zasobów 
i potrzeb). Na poziomie działań elementem interwencji edukacyjnej jest zorganizowanie 
imprezy tematycznej (corocznego wydarzenia promocyjnego); trwa ona kilka miesięcy, 
buduje proces grupowy, pozwala na podział ról itd. Kolejną istotną cechą jest fakt, iż 
pracują tu nie tylko animatorzy zewnętrzni, ale także animatorzy z danych społeczności. 
Są wspierani poprzez edukację (np. w szkołach animatorów), angażowanie itd.

Nowe wyzwania animacyjne 

Obecnie w regionie prowadzone są działania animacyjne przez wiele organiza-
cji wsparcia, tj. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodki 
Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Centra Organizacji Pozarządowych, ale 
również inne podmioty, jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, biblioteki, domy kultury. 
Działania te należy łączyć, osiągając efekt synergii, wykorzystując potencjał i możliwo-
ści poszczególnych podmiotów. Dlatego w 2012 roku pilotażowo, w kilku powiatach 
naszego regionu, chcemy doprowadzić do współpracy tych podmiotów, zakładając, 
że to Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pełni funkcję ani-
matora tej współpracy. Współpraca ta będzie polegała na przeprowadzeniu wspólnej 
diagnozy potencjału poszczególnych osób, grup, instytucji z powiatu i relacji między 
nimi. Efektem diagnozy będzie wspólna mapa zasobów i potrzeb, na bazie której 
określimy kierunki i charakter wsparcia dla poszczególnych podmiotów. Wsparcie 
to będzie miało charakter towarzyszenia w rozwoju danemu środowisku lokalnemu. 
W zależności od charakteru i rodzaju, będą udzielały go poszczególne organizacje 
wsparcia. Istotne, innowacyjne jest jednak to, że wsparcie to będzie koordynowane 
i uzupełniane, tzn. ośrodki będą współpracowały ze sobą na rzecz wzmocnienia po-
tencjału danej gminy, powiatu, co zapewni efekt synergii i komplementarności. 

Maciej Bielawski 
Wicedyrektor ds. programowych Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP, 
przewodniczący Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD”, od 
2005 roku pracujący w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu w charakte-
rze doradcy, trenera i animatora. Współzałożyciel i przewodniczący Forum Animatorów Społecznych Warmii 
i Mazur, animator regionalny w programie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji spo-
łecznej”, realizowanym przez Stowarzyszenie CAL. 

Bartłomiej Głuszak
Członek zarządu i wicedyrektor ds. programowych ESWIP, absolwent I edycji Szkoły Animatorów Społecznych SAS. 
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w latach 2005-2009. Współinicjator, lider procesu edukacji Szkół Animato-
rów Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim. Członek Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. 
Laureat nagrody marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za osiągnięcia na polu pomocy społecznej oraz 
Nagrody im. Heleny Radlińskiej w kategorii Animator Sieci. Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.
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Czym jest zmiana społeczna w społeczności lokalnej?

Zmiana w społeczności lokalnej wynika przeważnie z oddzia-
ływania kogoś (np. animatora) lub czegoś (np. zagrożenia 
albo przeciwnie – szansy) na tę społeczność. Oddziaływanie 
to mobilizuje do działania. Już samo uświadomienie społecz-
ności o jej sile sprawczej jest zmianą. 

Sylwia Olbińska
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu
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Kamila Kulpa, Piotr Omalecki

Partnerstwo lokalne wg Forum Animatorów
Społecznych Warmii i Mazur

Wprowadzenie do partnerstwa – definicje i teorie

Partnerstwo lokalne to hasło, które często powtarzamy, mówiąc o rozwoju lokal-
nym, integracji społecznej czy współpracy ludzi na rzecz lepszego jutra. Jeszcze nie-
dawno zmianą społeczną zajmowała się jedna instytucja specjalizująca się w danej 
dziedzinie, obecnie, by coś trwale zmienić w środowisku, współpracować muszą ze 
sobą różne instytucje i eksperci z różnych dziedzin, i to na wielu płaszczyznach. Taką 
współpracę często nazywamy partnerstwem na rzecz rozwoju lokalnego. Dużo słyszy-
my o tworzeniu partnerstw, budowaniu, rozwijaniu i umacnianiu. Ale dlaczego są one 
takie istotne? I czym w ogóle są?

Wiadomo, że korzyści ze współpracy jest wiele. „Co dwie głowy to nie jedna”, 
a zatem więcej pomysłów i rąk do pracy, bo razem można przecież więcej. Praca taka 
jest ciekawsza i inspirująca, więcej można przewidzieć, zaplanować, a kiedy połączy 
się zasoby i wkład współpracowników, okazuje się, że współpraca jest opłacalna, 
bo staje się tańsza i mniej ryzykowna. Jeśli w ten sposób spojrzeć na partnerstwo, 
to faktycznie wydaje się to ciekawym i korzystnym sposobem działalności, zwłaszcza 
w obszarze środowisk lokalnych. 

Partnerstwo? Tutaj definicji pojawia się kilka, podobnie jak na kilka sposobów 
możne je rozumieć. Dlaczego? Ponieważ istnieje wiele form współpracy partnerskiej 
pomiędzy podmiotami realizującymi różne działania. O partnerstwach można mówić 
w kontekście partnerstw instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych, zadaniowych (krót-
kotrwałych), jak i strategicznych (długotrwałych, często instytucjonalnych). Można je 
rozpatrywać pod kątem partnerstw sformalizowanych o konkretnej strukturze, a także 
tych małych, lokalnych działań nastawionych na ludzi współpracujących ze sobą, na 
łączące ich relacje oraz cele, czyli skoncentrowanych na człowieka, a nie na instytu-
cje. Warto przyjrzeć się, jak partnerstwa funkcjonują w świecie struktury i instytucji, 
a potem spojrzeć na oddolne działania obywateli, mieszkańców, zwrócić uwagę na 
proces budowania, normy tam panujące, a przede wszystkim na efekt.

Przytaczając definicje i teorie na temat partnerstw, nie sposób nie sięgnąć do prób 
zdefiniowania partnerstwa społecznego na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, które proponuje definicję przed-
stawioną przez dr Michaela Geddes’a w raporcie dla Europejskiej Fundacji na Rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy – „Partnerstwo Lokalne: Skuteczna Strategia na rzecz 
Spójności Społecznej”. Cytując: „Definicja ta odróżnia lokalne partnerstwa społeczne 
od spontanicznych, niesformalizowanych form współpracy różnych sektorów na szcze-
blu lokalnym. Opiera się ona na czterech elementach, które musi mieć partnerstwo:
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•  formalnie zorganizowaną strukturę działania,
•  potencjał aktywizacji grup interesu i angażowania partnerów z szerokiego spek-

trum społecznego,
•  wspólną agendę i wielowymiarowy program działania,
•  zadanie zwalczania bezrobocia, biedy i wykluczenia oraz promocję spójności 

społecznej.”13

Partnerstwo, zgodnie z tą definicją, ma konkretne ramy funkcjonowania i działa-
nia, łączy zaangażowanie samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, instytu-
cji publicznych, szkół oraz innych podmiotów, które chcą brać udział w budowaniu 
lokalnego rozwoju i rozwiązywaniu problemów społecznych, takich jak wykluczenie 
społeczne czy bezrobocie. 

Lokalne partnerstwa społeczne podejmują zwykle działania służące rozwojowi 
lokalnemu, promocji regionu, a w tym tworzeniu nowych miejsc pracy, integracji 
społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz biedzie, a także często 
sprzyjające nowym inicjatywom edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym. Partnerstwa 
pomagają mieszkańcom lokalnych społeczności w korzystaniu z rządowych i samo-
rządowych programów, wspomagają w ubieganiu się o granty i dotacje. Wspierają 
również samorządy w wyborze działań, które odpowiadają potrzebom środowiska 
oraz w budowaniu dialogu między sektorami. Realizują często zadania publiczne. 
Partnerstwa wyszukują szanse do łączenia programów samorządowych i lokalnych 
inicjatyw, tworzą przestrzeń do angażowania wysiłków i możliwości różnych ludzi 
i podmiotów tak, by wspólnie łączyć siły i zasoby w realizowanych projektach. Dają 
możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także uczenia się nawzajem od 
siebie. Są źródłem informacji i wiedzy.

Jednak, gdy oderwiemy się od myślenia o instytucjach, samorządach i formalnych 
partnerstwach, a spojrzymy na to, co u podstaw, czyli na pojedynczych ludzi, którzy 
zaczynają wspólnie działać, partnerstwo lokalne ujrzymy w świetle relacji międzyludz-
kich, budowanego zaufania, rozwiązywania bieżących problemów, siły grupy.

Definicja partnerstwa według A. Sobolewskiego i zespołu redakcyjnego mówi, 
że „partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu poszczególnych ludzi oraz całych 
społeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów 
i rozwiązywaniu ich na poziomie osiedla, wsi, miejscowości, gminy, miasta czy po-
wiatu. Kluczowym zadaniem na poziomie lokalnym jest więc zachęcenie partnerów 
lokalnych do wspólnego działania i pokazanie im korzyści, jakie z tego wynikają.”14 
Departament Rynku Pracy traktuje partnerstwo lokalne  jako „współpracę trwałą, 
efektywną, ukierunkowaną na cele i transfer wiedzy – współpracę, w której podmioty 
nawzajem się ubogacają, otwierając się na bogactwo doświadczeń innych i na od-
mienne sposoby myślenia.”15 To daje możliwości elastycznego spojrzenia na istniejące 
problemy w środowisku lokalnym oraz zasoby i przygotowanie partnerów, by wyjść 

13 Cytat: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 2007, www.dialogspoleczny.pl.
14  Pod. red. A. Sobolewski, R. Krzewicka, G. Och, J. Olszowska-Urban, J. Piekutowski, G. Podławiak, T. Sobolewski, Przez 

współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2007, s. 3.
15 J.w, s. 7.



nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

58

nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

im naprzeciw. A kiedy już mamy zawiązane i funkcjonujące partnerstwa wśród miesz-
kańców, sąsiadów, obywateli, jak już mamy małe sukcesy, osiągnięte wspólnie cele, 
a chcemy dalej działać, to znacznie łatwiej nam zaprosić do współpracy lokalne or-
ganizacje, biznes, instytucje czy władzę. Nasze partnerstwa mogą się wtedy poszerzać, 
rozwijać i rozrastać. Takie partnerstwa są dalekowzroczne, widzą i wiedzą więcej.

Centrum Aktywności Lokalnej partnerstwo lokalne definiuje jako budowanie długo-
falowej współpracy i związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami i firmami 
oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiąza-
nia danego problemu. A zatem partnerstwo może sprzyjać wspólnemu rozwiązywaniu 
problemów społecznych, często jest nawet głównym celem jego istnienia.

Ale dlaczego jeszcze warto je tworzyć? Jakie zadania realizują bądź mogą realizo-
wać partnerstwa lokalne? To z kolei wyznaczają potrzeby społeczności lokalnych oraz 
możliwości partnerów. Jeśli w środowisku istnieją problemy z bezrobociem czy opieką 
socjalną, partnerstwa mogą promować zatrudnienie i działać na rzecz zmniejszenia 
wykluczenia czy marginalizacji. Mogą także wspierać tworzenie nowych miejsc pracy, 
realizowanie programów socjalnych, pomocowych na szczeblu lokalnym. Współpraca 
lokalna może również realizować działania w obszarze kultury i sztuki, promować ak-
tywny, zdrowy styl życia, kultywować lokalną tradycję i historię, działać na rzecz oddol-
nych inicjatyw edukacyjnych. Jednym z zadań partnerstw lokalnych jest także uczenie 
współpracy i dialogu partnerów reprezentujących różne interesy, angażując przy tym 
instytucje, jak i zwykłych mieszkańców, wykorzystując dostępne zasoby. Partnerstwa 
często promują swój region, działają na rzecz rozwoju turystyki, aktywności obywa-
telskiej, często są rzecznikiem spraw i interesów mieszkańców, głosem zwykłych ludzi.

Kiedy popatrzymy na partnerstwa w kontekście lokalnego zatrudnienia i rozwoju, 
zobaczymy, że „mogą one służyć złagodzeniu konfliktów między różnymi uczestnikami 
danego przedsięwzięcia. Mogą stanowić sposób rozłożenia ryzyka na szerszą grupę 
uczestników, a zatem zachęcania do podejmowania bardziej twórczych działań. Co 
jednak najważniejsze, mogą one tkwić u podstaw poczucia dążenia do wspólnego 
celu, co może sprzyjać czemuś więcej niźli tylko sprawności i efektywności przedsię-
wzięcia i dawać mu dodatkowy impuls do działania, który może wynikać z poczucia 
wzajemności.”16 Partnerstwa mogą zatem w nowy, kreatywny sposób realizować ist-
niejące usługi albo proponować zupełnie nowe, wręcz innowacyjne rozwiązania. Bu-
dowane zaufanie wśród partnerów może mieć niezwykły wpływ na sposób zarządza-
nia partnerstwem, a w tym również zespołem ludzi je stanowiącym. Co za tym idzie, 
integracja partnerów, wspólny cel i tok myślenia oraz rzadkie konflikty sprawiają, że 
współpraca jest efektywna i silna.

Gdy spojrzymy na małe partnerstwa ludzi, sąsiadów, mieszkańców jednej miejsco-
wości, budowane na wzajemnym poznawaniu się i zaufaniu, by wspólnie coś stwo-
rzyć, zmienić, rozwijać, zobaczymy, że takie partnerstwa mogą nawet bez wsparcia 
instytucji czy samorządów trwale funkcjonować i wpływać na jakość życia ludzi. I tutaj 
podobnie, mogą łagodzić lub rozwiązywać konflikty, mogą angażować różnych ludzi, 
16  Pod. red. M. Kubisza, Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach realizacji programu Phare 

2000 „Rozwój Zasobów Ludzkich”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2004, s. 108.
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a co za tym idzie, różne zasoby do wspólnego działania. Są impulsem do dzielenia się 
pracą i obowiązkami, do dzielenia odpowiedzialności, do szukania rozwiązań.

Wiemy jednak, że często partnerstwa są chwilową formą współpracy, która funk-
cjonuje nieformalnie i po zakończeniu jednego działania rozpada się szybko. Ale 
wiemy też o tych silnych, często wieloletnich i wielozadaniowych partnerstwach, które 
efektywnie funkcjonują, bez względu na to, czy są „spisane” i instytucjonalne, czy 
nie. Co powoduje, że partnerstwo jest trwałe i działa? Przede wszystkim o trwałości 
i skuteczności partnerstw decyduje to, czy wszyscy jego członkowie, od osób fizycznych 
po prawne, są jego dobrowolnymi członkami i mają wspólny, jasno określony cel 
funkcjonowania tego partnerstwa. Jeśli ludzie są tam, gdzie chcą być, a nie muszą 
tylko, i wiedzą co i po co robią – to efekt zakończony sukcesem jest o wiele bardziej 
prawdopodobny niż w sytuacji odwrotnej. Ważne jest także wcześniejsze, wspólne wy-
pracowanie wizji i strategii działania oraz planu uwzględniającego zaangażowanie 
wszystkich partnerów. Jeśli cel i misja są bliskie wszystkim partnerom, o wiele bardziej 
się oni angażują i wysilają w pracę na jego rzecz, utożsamiają się z partnerstwem, 
wierzą w jego słuszność. Od początku współpracy należy zadbać o to, by partnerstwo 
odpowiadało na potrzeby lokalne i działało na rzecz ich rozwiązywania, a nie jedynie 
realizowania własnych pomysłów. Działalność partnerstwa powinna spełniać marze-
nia lokalnych społeczności, a nie ludzi realizujących projekty. Partnerstwo ma duże 
szanse przetrwać, jak będzie się już od początku jego tworzenia zwracać szczególną 
uwagę na budowanie zaufania wśród partnerów oraz budowanie solidnego zespołu, 
poprzez dbanie o relacje i koncentrowanie się na ludziach. Niezmiernie ważna jest 
tu równość wszystkich partnerów wobec siebie, każdy głos w sprawie powinien być 
tak samo istotny i brany pod uwagę. To sprzyja zwiększeniu wiary w siebie oraz daje 
poczucie współdecydowania. Faworyzowanie jest tutaj niemile widziane, a nawet nie-
bezpieczne dla trwałości partnerstwa. Częste spotkania partnerów i wspólne rozmowy 
dają możliwość uczenia się od siebie oraz coraz lepszego rozumienia siebie nawza-
jem, a co za tym idzie, również realizowanych przedsięwzięć. To sprzyja elastyczności 
partnerstwa i otwartości. Nie można tu nie wspomnieć o dobrej i skutecznej komu-
nikacji i przepływie informacji. Często nieporozumienia rodzą się właśnie z powodu 
błędów komunikacyjnych. Dbałość o właściwe przekazywanie informacji i upewnianie 
się o jednakowym rozumieniu ich przez partnerów, zdecydowanie ułatwi kontakto-
wanie się i unikanie niepotrzebnych nieporozumień. Ważny jest też właściwy podział 
obowiązków i zadań – odnoszący się do wiedzy, umiejętności i możliwości każdego 
z partnerów, a także przestrzeń do wnoszenia swoich indywidualnych pomysłów. Tutaj 
poczucie wpływu jest znaczące, daje ludziom przestrzeń do wykazania się oraz brania 
odpowiedzialności za swoją pracę. Wspólne planowanie i wspólne wdrażanie rozwią-
zań to także wspólna odpowiedzialność i jawność działań partnerów. Wtedy łatwiej 
także o nowych partnerów, czyli poszerzanie partnerstwa. Czasem partnerstwom po-
magają funkcjonować jasno określone i konkretne struktury decyzyjne, a nawet „przy-
wódca”, lider partnerstwa. Tworzy się różne dokumenty, regulaminy, kodeksy, uchwały. 
Często formalnie funkcjonujące sojusze i porozumienia mają także jasno określone 
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procedury członkostwa, wycofania się z partnerstwa albo jego rozwiązania. Oczywi-
ście nie jest to konieczne, ale niektórym sojuszom ułatwia funkcjonowanie. To jedynie 
propozycje, możliwości, ale pamiętanie o tym wszystkim z pewnością uczyni partner-
stwo trwalszym i silniejszym, efektywnym i działającym dłużej niż zwykłe, spontanicz-
ne porozumienie. Pozwoli również unikać błędów, które powodują nieskuteczność 
działań i wiele rozczarowań. O partnerstwo trzeba się starać, pracować nad nim, 
pielęgnować je, by rosło i stawało się coraz lepszym, silniejszym i mądrzejszym, tak 
jak dziecko, które rośnie, dojrzewa, aż staje się dorosłym, samodzielnym człowiekiem.

Krótka historia partnerstw w Polsce i na świecie

Partnerstwa społeczne na świecie
Szukając początków i korzeni istnienia partnerstw, musimy się cofnąć w czasie do 

lat 80. XX wieku, do krajów anglosaskich. Ówcześnie, w dobie wielu problemów spo-
łecznych i ekonomicznych występujących głównie w Wielkiej Brytanii, które pojawiły 
się w związku z restrukturyzacją gospodarki, pojawił się pomysł wspólnej pracy róż-
nych podmiotów i instytucji w celu rozwiązania problemu. Przestały bowiem być wy-
starczające zasiłki dla bezrobotnych czy inne pojedyncze działania w obszarze jednej 
instytucji. Trzeba było szybko reagować, by zlikwidować niepokojące zjawiska w go-
spodarce i w całym społeczeństwie. A ponieważ potrzeba jest matką wynalazków, lu-
dzie i instytucje zaczęli się ze sobą spotykać i dyskutować nad pomysłami, jak tu wyjść 
z opresji. To była dobra idea. Zaczęto współpracować, różne podmioty, zmuszone 
kryzysem, zaczęły ze sobą rozmawiać i wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów lo-
kalnych. Na początku inicjatywy partnerskie w Anglii miały formę partnerstw publicz-
no-prywatnych (samorząd i biznes), o krótkoterminowym charakterze. Były to również 
partnerstwa między biznesem a instytucjami publicznymi, powoływane, by rozwiązać 
konkretny problem w środowisku, które, gdy to się już udało, przestawały istnieć, bo 
przestawał istnieć problem.17 Dopiero z czasem dostrzeżono w partnerstwach, w ich 
doświadczeniu i wiedzy, szansę na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych, 
poprzez ich długofalowe i dalekosiężne działania oraz wpływ na władzę, struktury, 
politykę. Kryzysowa sytuacja i przymus próbowania różnych rozwiązań sprawił, że 
w Wielkiej Brytanii i innych krajach anglosaskich partnerstwa lokalne zaczęły funk-
cjonować nie tylko jako narzędzia do walki z kryzysem czy problemami społecznymi, 
ale jako szansa na zupełnie nowe podejście do polityki rynku pracy, współpracy part-
nerów z różnych sektorów, koalicji rządu i lokalnych organizacji. Stały się szansą na 
rozwój i zmianę społeczną, nie tylko na naprawę gospodarki kraju. 

Im bliżej naszych czasów, tym bardziej uwidacznia się funkcjonowanie partnerstw 
w celu zdobywania dofinansowań na realizację różnorakich projektów. Niestety był 
taki czas, gdy partnerstwa często tworzone były „tylko na papierze”, by spełnić wymogi 
grantodawców i zdobyć dofinansowanie na realizację projektów. Programy operacyj-
ne mówiły, że partnerstwa mają być, lecz nie uczyły, jak je tworzyć i budować. Obecnie 
17  Pod. red. A. Sobolewski, R. Krzewicka, G. Och, J. Olszowska-Urban, J. Piekutowski, G. Podławiak, T. Sobolewski, Przez 

współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2007, s. 9-10.
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wiele źródeł i funduszy zachęca do partnerskiego wychodzenia naprzeciw potrzebom 
społecznym i wspólnego wydatkowania funduszy pomocowych. Odpowiedzialność za 
prawidłowe wydatkowanie pieniędzy przeniesiono na szczebel regionalny lub lokal-
ny. Unia Europejska w latach dziewięćdziesiątych zaczęła mocno promować partner-
stwo jako formę spójności społecznej i budowę tożsamości lokalnej. Chodziło także 
o udział jak największej liczby partnerów w podejmowaniu decyzji i wpływaniu na 
nowy system w krajach członkowskich. Partnerstwo na poziomie lokalnym zapewnia, 
że decyzje publiczne będą podejmowane szybciej i sprawniej, na podstawie całościo-
wego obrazu sytuacji, a także w odpowiedzi na dokładnie zdiagnozowane problemy 
społeczne, co prowadzi ostatecznie do współdziałania wszystkich zainteresowanych 
stron. Zasada tworzenia partnerstw społecznych stała się jedną z kluczowych zasad 
obowiązujących w programach wspieranych przez Unię Europejską. Obecnie jednak 
widać zmianę w pojmowaniu partnerstwa. Ludzie mają większą świadomość potrze-
by partnerskiej współpracy, bliższa jest im idea oraz celowość partnerstwa lokalne-
go. Coraz częściej traktuje się je jako międzysektorowy pakt, współpracę działającą 
przede wszystkim na rzecz rozwoju lokalnych środowisk. I chyba takie spojrzenie jest 
najzdrowsze i oddaje prawdziwy sens partnerstwa.

Partnerstwa społeczne w Polsce
Partnerstwa lokalne w Polsce mają krótką historię, która nie została jeszcze syste-

matycznie opisana w literaturze. Początek tego typu inicjatyw datuje się na lata 90. 
dwudziestego wieku.

Jak już wspominaliśmy na początku rozdziału, partnerstwa mogą być instytucjonal-
ne i nieinstytucjonalne, krótkoterminowe lub długofalowe. Tylko część z nich przyjmu-
je strukturę sformalizowaną, gdzie działania mają ramy organizacyjne. Inne partner-
stwa są nieformalne, spontaniczne, w których współpracują ze sobą mieszkańcy lub 
lokalne organizacje i instytucje.

Istnieje kilka wzorców procedur funkcjonowania partnerstw lokalnych. Do modeli 
funkcjonowania partnerstw należą m.in. Model Partnerstwa Lokalnego (opracowany 
przez Departament Pracy USA w latach siedemdziesiątych i zaadaptowany do Polski 
przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego z siedzibą w Katowicach), czy też 
Lokalne Grupy Działania (LGD) funkcjonujące w ramach Programu Leader Plus (Le-
ader+). Oprócz tego funkcjonują również inne formy partnerstw, takie jak m.in. kla-
stry (zwane także gronami, z ang. cluster – grono), czyli grupa instytucji i organizacji 
związanych ze sobą branżą i działająca na określonym obszarze. Model Partnerstwa 
Lokalnego miał za zadanie wspierać pracowników, przedsiębiorstwa i społeczności 
lokalne w obliczu radykalnych zmian na rynku pracy w USA i pomóc im w zaadap-
towaniu się do nowych realiów. Uzależniał to od trzech rodzajów narzędzi, takich 
jak: „Szybkie Reagowanie”, czyli wspieranie osób zwolnionych z pracy w jak naj-
szybszym znalezieniu nowej, „Lokalne Ożywienie Gospodarcze”, czyli wspólne przy-
gotowywanie przez społeczności lokalne projektów gospodarczych dających nowe 
miejsca pracy oraz „Wzmacnianie Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, czyli szybkie 
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i skuteczne szkolenie i przekwalifikowywanie pracowników w firmach. W 1997 roku 
zaprojektowany został w Polsce pilotażowy projekt o nazwie Program Rozwoju Za-
wodowego, którego celem było ułatwienie restrukturyzacji branży górnictwa i hut-
nictwa. Program oparty został właśnie na Modelu Partnerstwa Lokalnego. Od 2002 
roku w Polsce zaczęto wdrażać model. Na początku zajęto się transferem wiedzy 
i umiejętności na temat tworzenia i budowania partnerstw pomiędzy trzema sek-
torami: samorządem, biznesem i sektorem społecznym. Zaczęły się szkolenia oraz 
powstały sieci wsparcia.18 

Program Leader+ jest wdrażany w Polsce, od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, 
a przyczyniły się do tego wiejskie organizacje pozarządowe. Leader to program, któ-
ry ma na celu, najprościej mówiąc, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Chodzi 
w nim o to, by jak najlepiej wykorzystywać lokalne zasoby, dostosowując się do lo-
kalnych warunków. Jedną z zasad programu jest partnerstwo trójsektorowe, które re-
alizują Lokalne Grupy Działania, czyli współpraca samorządów, organizacji społecz-
nych, pozarządowych oraz biznesu. W Leaderze najważniejsze jest, by w partnerstwie 
realizowane były oddolne inicjatywy mieszkańców na obszarach wiejskich, gdyż to oni 
wyznaczają kierunki działań po zdiagnozowaniu problemów i deficytów społecznych.

Oprócz partnerstw lokalnych mogą również funkcjonować lokalne pakty na rzecz 
rozwoju, które składają się z kolei z kilku sektorowych partnerstw lokalnych. Zakres 
działalności paktu jest przeważnie szerszy od zakresu działalności partnerstwa i opiera 
się najczęściej na koordynowaniu działań.

Obecnie w kraju promuje się partnerstwa lokalne z naciskiem na tworzenie ich 
w ramach oddolnych inicjatyw mieszkańców, czyli branie pod uwagę odbiorców na-
szych działań na każdym etapie planowania ich i realizacji. Często potrzeba zmiany 
otaczającej nas rzeczywistości i wciąż nierozwiązane problemy lokalne inspirują oby-
wateli do utworzenia partnerstwa i pracy nad zmianą i rozwojem społecznym. Bywa, 
że lokalni liderzy inicjują partnerstwa, bywa, że robią to organizacje pozarządowe, 
a zdarza się, że to właśnie zwykli mieszkańcy robią pierwszy krok. Takie oddolne ini-
cjatywy tworzące partnerstwa sprawiają, że potrafią one elastycznie i sprawnie reago-
wać na zmiany, jakie zachodzą w środowisku lokalnym, gdyż są bardzo blisko danej 
zbiorowości lokalnej, znają dobrze jej potrzeby i problemy. Inicjatywy realizowane 
przez takiego typu lokalne partnerstwa służą w pierwszym rzędzie szeroko pojętemu 
interesowi społecznemu. I właśnie te małe, nieformalne działania ludzi są punktem 
wyjścia do zwrócenia uwagi samorządów i biznesu na potrzebę współpracy i połą-
czenia sił, by wspólnie pracować i rozwijać społeczności lokalne. Do takiej postawy 
i takiego kierunku myślenia o tworzeniu partnerstw zachęcamy mieszkańców, społecz-
ności, instytucje, którym zależy, by działać efektywnie i skutecznie.

18 Partnerstwo lokalne. Przewodnik współpracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 29, 30.
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Ścieżka budowy partnerstwa wg Forum Animatorów Społecznych 
Warmii i Mazur

Ścieżka budowy partnerstwa FAS WiM wychodzi w głównej mierze z założenia, 
iż partnerstwo opiera się przede wszystkim na ludziach, a dopiero później na insty-
tucjach, za którymi ci ludzie stoją. Zatem budowanie partnerstwa to w dużej mie-
rze praca na procesie grupowym i na relacjach międzyludzkich. Kolejnym ważnym 
elementem jest przekonanie, iż nawet sam udział w budowaniu partnerstwa jest 
swoistą szkołą partycypacji obywatelskiej i jako taka stanowi wartość bez względu 
na efekt finalny procesu. Motto modelu to: gramy na ludzi, prowadzimy dialog 
z instytucjami.

Niniejszy model powstał w wyniku pracy Forum Animatorów Społecznych Warmii 
i Mazur (FAS WiM), które zostało powołane w roku 2009, podczas Forum Aktyw-
ności Lokalnej w Zalesiu. Mottem przewodnim Forum stało się hasło „Góra z górą 
się nie zejdzie – ZMIEŃMY TO” świadczące o gotowości do podejmowania nawet 
najtrudniejszych wyzwań animacyjnych. W ramach Forum funkcjonuje Laboratorium 
Animacji Społecznej (LAS), czyli przestrzeń wymiany doświadczeń i wiedzy oraz kuź-
nia nowych pomysłów i metod animacyjnych. Podczas jednej z sesji LAS, w dniach 
9-10-11 kwietnia 2010 roku, grupa animatorów FAS, moderowana przez Jacka 
Gralczyka z CAL, pochyliła się nad partnerstwem, jako jednym z narzędzi rozwoju 
lokalnego.

Bezpośrednie doświadczenia członków Forum związane są z funkcjonowaniem 
bardzo różnych partnerstw – od tych „ciężkich”, czyli sformalizowanych, złożonych 
z podmiotów instytucjonalnych, do tzw. „lekkich”, złożonych z  mniej sformalizowa-
nych podmiotów – powstałych i funkcjonujących na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
lat w województwie warmińsko-mazurskim.

Pierwszy wniosek, jaki się nasunął animatorom, to taki, iż większość partnerstw 
powstała w województwie po akcesji do Unii Europejskiej (jest to również tenden-
cja ogólnopolska19). Z czego tych instytucjonalnych powstało zdecydowanie więcej 
(dotyczy to przede wszystkim LGD i LGR), co związane jest z narzuconymi przez UE 
programami, bez których stymulowanie rozwoju lokalnego na taką skalę nie byłoby 
w ogóle możliwe. 

Kolejny wniosek, jaki się nasunął, to, że większość partnerstw powstała z inicjatywy 
lokalnych władz samorządowych, które traktują je jako dodatkowe źródło środków 
unijnych, bez głębszej refleksji nad potencjałem, jakim dysponują. Co potwierdzają 
liczne przypadki trudnych relacji partnerów z sektora pozarządowego i biznesowego 
z sektorem publicznym oraz brak na listach członkowskich partnerstw ważnych lokal-
nych graczy pozarządowych i biznesowych.

19 Metodologia i opracowanie dr Wojciech Knieć  „Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport 
badawczy”, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kraków-Toruń 2010.
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Schemat nr 1
Schemat ścieżki budowy partnerstwa wg FAS WiM20

Analiza wstępna

Tkanie sieci
 •  Refleksja
 •  Diagnoza
 •  Pierwsze relacje

Budowa platformy współpracy
 •  Integracja
 •  Edukacja
 •  Praktyka poszukująca (mapa zasobów i potrzeb itp.)

Budowanie tożsamości
 
 Działanie

  •  Struktura i organizacja
 •  Planowanie
 •  Praca

Organizacja rozstania lub kontynuacji (ewaluacja)

Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, iż sam schemat ścieżki jest bardzo umowny 
i nie zawsze, i nie w każdym miejscu proces budowy partnerstwa musi przebiegać 
zgodnie z zaprezentowanymi etapami. 

Na samym początku jest analiza animatora o potencjale danego przedsięwzięcia. Jest to 
odwieczny dylemat animacyjny – czekamy, aż potencjał do nas się sam zgłosi, co jednocześnie 
w pewnym uproszczeniu oznacza, iż dana grupa ludzi jest gotowa na pierwszy krok – w końcu 
sami do nas przychodzą. Czy wręcz przeciwnie, wychodzimy jako animatorzy w teren i sami 
szukamy tego potencjału, bazując na różnych analizach, diagnozach, doświadczeniu innych 
ludzi, w końcu swoim własnym. Myślimy, że nie ma na to prostej odpowiedzi, tym bardziej 
w kontekście naszej pracy sieci Regionalnych Ośrodków EFS, gdzie rezultaty mamy mocno 
skonkretyzowane, w bardzo wyśrubowanym czasie do osiągnięcia. Więc siłą rzeczy poszuku-
jemy, jako animatorzy Regionalnych Ośrodków EFS, potencjałów najbardziej obiecujących.

Na etapie Tkania sieci niezmiernie ważne są pierwsze spotkania kluczowych członków 
potencjalnego partnerstwa, szczególnie w sytuacji początkujących podmiotów, gdy nie zna-
my dobrze poziomu kompetencji komunikacyjnych poszczególnych przedstawicieli. Od 
pierwszych spotkań zaczyna się już cały proces i decyzje podjęte na tym etapie mają donio-
słe konsekwencje dla pozostałych etapów, tym bardziej że niezwykle trudno będzie się z nich 
później wycofać. Dlatego pierwsze spotkania powinny odbywać się w małych grupach, 
podczas których facylitacja procesu jest łatwiejsza, nie tylko dla animatora, ale i samych 
uczestników. Tym bardziej że zgodnie z zasadami animacji, uczestnicy procesu powinni w jak 
największym możliwym stopniu, już na samym początku, przejąć odpowiedzialność za całe 
przedsięwzięcie. Jest to myślenie, zgodnie z którym partycypacja, jako integralna część me-
todologii pracy animacji społecznej, prowadzi do robienia „rzeczy” z ludźmi, a nie dla ludzi.
20 Opracowanie własne Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur.
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Kolejnymi etapami są Budowa platformy współpracy i Budowanie tożsamości. Etap 
Budowy platformy współpracy, w którym bardzo ważne jest, by grupa poczuła się ze 
sobą dobrze i bezpiecznie, a poziom zaufania między ludźmi wzrasta poprzez poznanie 
się i uświadomienie sobie wspólnych wartości i celów. Poznanie się w sytuacjach nie tyl-
ko zawodowych, ale również pozazawodowych. Proces integracji zachodzi w zasadzie 
samoistnie, gdy grupa ludzi przebywa ze sobą przez odpowiednio długi czas. Główną 
rolą animatora jest w tym czasie dbanie o przebieg procesu grupowego i uświadomienie 
istnienia tego procesu uczestnikom całego przedsięwzięcia i odczarowanie tych „magicz-
nych” kompetencji komunikacyjnych. Etap Budowania tożsamości partnerstwa, podob-
nie jak proces grupowy, przebiega niemal równolegle podczas wszystkich etapów ścieżki 
budowania partnerstwa. Należy być czujnym, by pomóc uczestnikom spotkań w wyłapy-
waniu pewnych niuansów. Rytuały grupowe nie rodzą się z dnia na dzień i pewne wspól-
ne zachowania nie od razu stają się kluczowymi elementami tożsamości partnerstwa. 

Tabela 1
Ścieżka budowy partnerstwa21

Tkanie sieci

Narzędzia Efekty Rola Animatora/Moderatora
 –  Spotkania z pojedynczymi  

osobami + stworzenie 
tzw. łańcuszka kontaktów;

–   Spotkania z małymi 
grupami;

–   Indywidualne rozmowy;
–   Poszukiwanie sojuszników;
–   Obserwacja uczestniczą-

ca i nieuczestnicząca;
–  Wlepki, plakaty, ulotki, 

e-mail, telefon, imienne 
zaproszenia – sposoby 
komunikacji;

–   Kampania informacyjna;
–   Happening, parada lokal-

na, robienie szumu, czyli 
tzw. pozytywne zamiesza-
nie;

–   Pozyskanie osób klu-
czowych, mających np. 
kontakt z ludźmi na co 
dzień (sklepowa, listo-
nosz, ksiądz, nauczyciel, 
wolontariusze).

–  Celem pierwszego spotkania jest 
przede wszystkim następne spotkanie; 

–  Poznanie się, identyfikacja ludzi 
między sobą;

 – Uruchamiają się procesy myślenia;
–   Zainteresowanie – rozbudzenie;
–  Rozprzestrzenianie się informacji, że 

coś się dzieje;
–   Pierwsza identyfikacja sojuszników 

i przeciwników;
–   Dookreślenie postaw indywidual-

nych, co do problemów;
–   Poznanie opinii poszczególnych osób;
–   Gromadzenie pomysłów/potrzeb;
–   Uruchomienie mechanizmu, że 

ludzie zaczynają rozmawiać, mówić 
o tym, co im przeszkadza;

–  Rozpoczęcie rozmów między ludźmi 
z danego środowiska;

–   Pobudzanie świadomości o poczu-
ciu wpływu;

–  Zdobycie zaufania lokalnej społecz-
ności.

–  Inicjowanie i zachęcanie 
ludzi do spotkań;

–   Słuchanie i zachęcanie do 
słuchania – aktywne słu-
chanie, pytania otwarte;

–  Stworzenie przestrzeni do 
dialogu;

–  Zadawanie pytań, by zmu-
sić do myślenia;

–  Wzbudzenie zaintereso-
wania;

–  „Zasianie” pozytywnego 
fermentu;

–  Poinformowanie – szczera 
i rzetelna informacja.

21 Opracowanie własne Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur.



nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

66

nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

Punkt styku

–   Spotkanie otwarte. –   Uruchomienie procesu budowy 
partnerstwa.

–   Dbanie, by każdy czuł się 
ważny, potrzebny i poinfor-
mowany;

–   Zaproszenie na pierwsze 
spotkanie.

Budowanie platformy współpracy

Narzędzia Efekty Rola Animatora/Moderatora
–  Miejsce spotkań, swobod-

nej rozmowy (nie do pracy);
–   Gry, zabawy integracyjne;
–   Spotkania integracyjne;
–   Organizacja wspólnych 

wydarzeń (np. grill);
–   Współorganizowanie sytu-

acji edukacyjnych (szkole-
nia, wizyty studyjne, studium 
przypadków, gawędziarz);

–   Wymiana doświadczeń, 
dobrych praktyk;

–   Analiza danych;
–   Badania miękkie, w które 

zaangażowana jest grupa;
–   Grupa w miarę możli-

wości sama moderuje 
spotkania.

– Zacieśnienie więzi;
–   Poznanie się głębiej;
–   Zbudowanie przyjaźni;
–   Dobra atmosfera, tzw. potocznie w woj. 

warmińsko-mazurskim „misialność”;
–   Zaufanie, poczucie bezpieczeństwa;
–   Wyłanianie się ról w grupie i odmia-

nie predyspozycji zasobów;
–   Uświadomienie procesu grupowego 

(pomaga w rozwiązywaniu konfliktów);
–   Wspólnie określona przestrzeń do 

pracy;
–   Identyfikacja problemów;
–   Wspólne małe sukcesy (konsumo-

wanie sukcesu);
–   Rosnące poczucie wpływu, partycy-

pacji.

–  Dbanie o proces – postulat 
„nic na siłę”, „nie dociska-
my kolanem”;

–   Dbanie o dobrowolność;
–   Dbanie o taki poziom 

tolerancji, który pozwala 
popełniać błędy;

–   Otwartość i wsłuchiwanie 
się w głos grupy;

–   Zachęcanie przez Ani-
matora do moderowania 
poszczególnych spotkań;

–   Organizacja działań edu-
kacyjnych i wykorzystywa-
nie sytuacji edukacyjnych.

Budowanie tożsamości

Co ma się zmienić? (cele/efekt) Jak będziemy to robić? (narzędzia) Rola Animatora / Moderatora

– Wspólne wartości;
–  Wspólny problem – wspól-

nie zidentyfikowany;
–  Wspólnie wypracowane 

sposoby rozwiązywania 
problemów;

–  System identyfikacji grupy;
–  Wspólne wypracowanie 

zasad pracy;
–  Grupa akceptująca swoją 

różnorodność kulturową 
i czerpiąca z niej;

– Dialog – analiza biograficzna;
–  Spotkania, fora, ankiety, bada-

nia, blogi;
–  Wspólne opracowanie – forum 

dyskusyjne (logo, hasło, słownic-
two, kod, rytuały);

–  Prezentacja dobrych praktyk;
–  Wspólne spotkania, świętowanie, 

uroczystości, zabawy;
–  Informowanie, przepływ komuni-

kacji partnerstwa;
–  Promowanie, mówienie na ze-

wnątrz;

–  Włączanie do spotkań 
elementów dyskusji 
o wartościach;

–  Organizacja spotkań, 
ewentualne inspirowa-
nie;

–  Moderowanie;
–  Wypracowanie zasad;
–  Moderator spotkań 

(osoba wyłoniona 
w grupie);

–  Zachęcanie do infor-
mowania;
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–  Członkowie identyfikują 
się z grupą i jej działa-
niem;

–  Członkowie grupy czują 
się odpowiedzialni za 
siebie i wspierają się;

–  Wzajemne zaufanie, 
szacunek;

–  Dookreślenie możliwości 
zaangażowania się człon-
ków w działania, w pracę 
w grupie.

–  Deklaracja zaangażowania;
–  Kronika partnerstwa;
–  Strona www partnerstwa;
–  Tablica „Co myślę o partnerstwie?”;
–  „Ściana płaczu” – co mnie gryzie?;
–  „Co mogę dać grupie, co jest mi 

potrzebne”;
–  Forum – budowanie relacji w gru-

pie, wzmacnianie jednostki;
–  Interesujemy się sobą, pamiętamy 

o sobie (urodziny, imieniny, pogrzeb, 
wesele);

–  Telefonujemy do siebie, odwiedza-
my się;

–  Człowiek miesiąca;
–  Sekretny przyjaciel;
–  Wieczorki animacyjne.

–  Zaproponowanie pakietu 
promocyjnego (ulotka, 
prezentacja, wlepka);

–  Zachęcanie, dawanie 
przykładów.

Działanie, planowanie, struktura pracy

Co ma się zmienić? (cele) Jak to zmienić?
Jak się ma zadziać? (narzędzia) Rola Animatora/Moderatora

–  Dokumenty organizacyj-
ne, struktura zarządza-
jąca;

–  Diagnoza;
–  Identyfikacja celów;
–  Plan działania partner-

stwa;
–  Tworzymy projekty 

w oparciu o plan;
–  Metoda fundrising 3K;
–  Realizacja projektów 

działań;
–  Ewaluacja planu działa-

nia, projektów partner-
stwa;

–  Określenie kierunków 
rozwoju.

–  Zebranie, konsultacje, wybory;
–  Mapa zasobów i potrzeb;
–  Analiza mapy i wspólna refleksja;
–  Spotkania, zebrania, konsultacje, 

uchwała;
–  Praca w zespołach projektowych;
–  Poszukiwanie zasobów kapitału 

środków do realizacji działań 
w oparciu o mapę;

–  Działania;
–  Plan ewaluacji, fokus grupowy;
–  Spotkania strategiczne.

–  Animatora monitoruje 
proces; 

–  Moderator prowadzi 
zebrania, w miarę moż-
liwości grupa powinna 
wyłaniać moderatora 
sama;

–  Grupa sama koordynuje 
działania; 

–  Animator pilnuje warsz-
tatu;

–  Animator pilnuje SMART;
–  Animator prowadzi su-

perwizję partnerstwa;
–  Ewaluator zewnętrzny;
–  Moderator wewnętrzny, 

ewentualnie zewnętrzny, 
odpowiada partnerstwu.
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Tabela 2 
Budowanie tożsamości partnerstwa FAS WiM22

Tożsamość partnerstwa – co to jest? Narzędzia do jej budowania

Wszyscy w grupie znają, akceptują określony 
problem, cel, dla jakiego zostało partnerstwo po-
wołane, a także zasady pracy określone dla grupy.

Wspólne wypracowanie kontraktu, zgoda 
każdego na zapisane treści. Wszyscy mają 
możliwość wypowiedzenia się.

Poczucie współautorstwa. Wspólne wypracowanie kontraktu, możliwość 
wypowiedzenia się każdej z zainteresowanych 
stron, wspólne wypracowanie problemu i celu.

Identyfikacja z grupą i jej działaniami. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dysku-
sji, dialogu.

Wspólne wartości, kontrakt. Komunikacja i aktywne słuchanie – dotyczy 
praktycznie każdego z elementów tożsamości.

Grupowe rytuały, symbolika, nazwa, język 
potoczny, specjalistyczny.

Wspólne świętowanie, uroczystości, radość 
z sukcesów.

Przenikanie kulturowe. Spotkania, wystawy, zabawa, potańcówki, 
łączenie się różnych kultur i grup wiekowych.

Społeczne doznawanie traumy. Metoda małych kroków – łączenie się ludzi 
w obliczu klęski, kataklizmów.

Pamiętam o członkach grupy, nie zapominam 
o nich, identyfikuję się z partnerstwem na 
zewnątrz.

Dobre doświadczenie traktowane jako pozy-
tyw. Nie wstydzę się tego, że uczestniczę w part-
nerstwie – publicznie się do tego przyznaję.

Wzajemne zaufanie i szacunek. Proces grupowy, świadomość podziału ról, 
poczucie wpływu.

Tabela 3 
Wskaźniki i rezultaty ścieżki budowy partnerstwa FAS WiM23

Wskaźnik Narzędzia pomiaru

T
W
A
R
D
E

Ilość stałych osób, instytucji zaangażowanych Listy obecności
Przeprowadzona diagnoza, mapa Dokumenty

Grupy robocze – jakość struktury Plan pracy, sprawozdania, regu-
laminy, dokumenty wewnętrzne

Zmniejszenie, zniwelowanie problemu określonego 
ilościowo lub procentowo

Obserwacja, wywiady, inicjatywy 
lokalne – ilość

Stopień realizacji zamierzonych rezultatów Raport ewaluacji

22 Opracowanie własne Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur.
23 Opracowanie własne Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur.
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M
I
Ę
K
K
I
E

Zacieśnienie relacji Focus grupowy, wywiady

Poziom satysfakcji z działania w partnerstwie Wywiady, ankiety

Podniesienie poziomu świadomości korzyści płyną-
cych z partnerstwa

Wywiady, ankiety

Gotowość do dalszej współpracy Plan działania, ewaluacja

Wzrost kultury zaufania Narzędzie „termometr”, „tarcza”

Trwała zmiana, wobec której zajmowało się partner-
stwo

Narzędzie „waga łazienkowa”

Opracowało: Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur, Kacze Bagno 9-11.04.2010 r.
Redakcja: październik 2011 – styczeń 2012, Kamila Kulpa, Piotr Omalecki.

Kamila Kulpa 
Animatorka społeczna, współzałożycielka ośrodka alternatywnej edukacji Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Po-
zytywnych zajmującego się animacją młodzieży i edukacją nieformalną, dyplomowana trenerka Szkoły Trene-
rów Organizacji Pozarządowych, absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych, wiceprezeska Lokalnej Grupy 
Działania Ziemia Lubawska i koordynatorka Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontaria-
tu w Nowym Mieście Lubawskim. W 2010 roku animatorka w Regionalnym Ośrodku EFS w Olsztynie. Autorka 
i realizatorka wielu projektów, w tym młodzieżowych, a także liderka procesu edukacji kilku cykli edukacyjnych. 
Prowadzi szkolenia z zakresu aktywizacji środowisk lokalnych, psychoedukacji itp. Obecnie studiuje w Stu-
dium Socjoterapii i Psychoterapii w Gdańskim Ośrodku Psychodynamicznym. Posiada doświadczenie w pracy 
z młodzieżą i dorosłymi, animatorami, liderami lokalnymi, pracownikami młodzieżowymi, kołami gospodyń 
wiejskich, a także w realizacji imprez kulturalnych i szkół pod żaglami. 

Piotr Omalecki
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związany z samorządem 
Miasta Ełku – jako podinspektor ds. rozwoju lokalnego, z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA z Ełku 
– jako doradca i trener z zakresu fundraisingu i PR oraz z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ełku – jako animator społeczny. Autor i koordynator wielu projektów. Z zamiłowania podróż-
nik i alpinista (najwyższe osiągnięcie 11-15 III 2006 r., bez wsparcia z zewnątrz wejście na Chanchani, 6075 
m n.p.m., w Peru).
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Katarzyna Werner

Koordynacja czy facylitacja?
W dalszej części naszego opracowania prezentujemy kilka przykładów pracy ze 

społecznościami lokalnymi, które równocześnie przedstawiają różnorodne podejścia 
do animacji w Regionalnych Ośrodkach EFS. Przede wszystkim są to wypowiedzi do-
kumentujące pracę animacyjną z wybraną społecznością oraz przegląd możliwych 
aspektów współpracy partnerskiej. Z drugiej strony, bliższy wgląd pozwala czytelni-
kowi dostrzec osobisty ton w narracji animacyjnych doświadczeń, który przekonuje 
o pełnym zaangażowaniu autorów tekstów w pełnionej przez siebie roli. 

Jako koordynatorzy kilkuletniego procesu rozwoju animacji w ramach sieci Re-
gionalnych Ośrodków EFS, jesteśmy przekonani, iż prezentowane tutaj podejście do 
animacji jest odzwierciedleniem doświadczeń wynikających z tradycji, metod i narzę-
dzi pracy obecnych zarówno w indywidualnym dorobku animatorów i animatorek, jak 
i w organizacjach prowadzących Ośrodki. Jednocześnie wierzymy, że przedstawione 
wątki będą również głosem w dyskusji nad sposobem pracy i podejściem do organi-
zacji społeczności, która toczy się obecnie między innymi wewnątrz naszej sieci.  

Cieszy nas fakt przygotowania tej publikacji, szczególnie ze względu na perspek-
tywę instytucji publicznej, zlokalizowanej centralnie, a więc cechującej się naturalnie 
ograniczoną optyką. Nasze zadowolenie spowodowane jest głównie tym, iż przygo-
towanie książki oraz jej tematyka jest inicjatywą oddolną animatorów, dowodem na 
skuteczne uruchomienie wewnętrznej energii tkwiącej w sieci.

Rolą Krajowego Ośrodka EFS, funkcjonującego w strukturach Centrum Projektów 
Europejskich w Warszawie, jest koordynacja sieci Regionalnych Ośrodków EFS w za-
kresie kreowania rozwoju lokalnego, upowszechniania partnerstwa w rozwiązywaniu 
problemów społecznych w obszarach wspieranych przez Europejski Fundusz Społecz-
ny. Sieć funkcjonuje od 2005 roku i obecnie obejmuje swoim zasięgiem działania 
całą Polskę24. W tym miejscu warto nakreślić pewną ewolucję. Rozpoczynaliśmy bo-
wiem z innego miejsca: wprowadzenie w 2005 roku animacji do oferty Regionalnych 
Ośrodków EFS rozpoczęło się od poziomu pewnej niepewności i współzależności. 
Naturalna dla administracji publicznej koncentracja na tworzeniu struktur formalnych 
oraz procedur, pod wpływem współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej CAL, wydała 
się nam ograniczająca i sprzeczna z ideą animacji. Dlatego, projektując działalność 
animacyjną, zdecydowaliśmy się na odejście od precyzyjnie zdefiniowanych ram, na 
rzecz poszukiwania wielości, różnorodności ról i powiązań. 

Niemniej, ze względu na koordynację systemu obejmującego pracę kilkudziesięciu 
Ośrodków, określiliśmy cel nadrzędny animacji, wpisujący się w obowiązujący dys-
kurs, tj. iż są to „działania zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i in-
stytucji w przestrzeni publicznej, ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie 
różnego rodzaju aktywności oraz polegające na pracy z wieloma grupami w środo-
wisku lokalnym na rzecz rozwoju lokalnego, wzmocnienia kapitału społecznego, bu-
24 Szczegóły odnośnie naszych zadań znajdują się na końcu publikacji.
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dowania partnerstw na rzecz rozwoju.”25. Co więcej, trzeba przy tym dodać, iż praca 
animatorów sieci odbywa się także w pewnej, aktualnej perspektywie, która rządzi 
się również swoimi prawami. Jak zauważają badacze, ten wpływ nie pozostaje bez 
znaczenia: „Animacja społeczna nie zaczęła się w Polsce wraz z przyjęciem Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wielu animatorów Regionalnych Ośrodków EFS już 
wcześniej aktywnie tworzyło zręby metodologii pracy animacyjnej. (…) Ten dualizm 
podejść i obecnych rozwiązań jest zarówno źródłem jakości animacji prowadzonej 
przez Regionalne Ośrodki EFS, jak i źródłem napięć na styku „formalnego” i „prak-
tycznego” podejścia do tego, co istotne w podejmowanych działaniach.”26

Pytanie, jaka jest misja Krajowego Ośrodka EFS i gdzie są jej granice? Zakładając, że 
sieć stanowi typ organizowania się, który umożliwia swoim uczestnikom skuteczne działania 
i wywołanie zamierzonych zmian27, rolą osób tworzących Krajowy Ośrodek EFS jest two-
rzenie środowiska zmiany poprzez towarzyszenie zacieśnianiu więzów, edukacji i wymianie 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci. Dotychczasowe doświadczenia przekonują nas, 
że jest to możliwe pomimo ograniczeń i dzielących nas odległości geograficznych.

Mamy świadomość, że wszyscy jesteśmy w ciągłym procesie uczenia się: „W mia-
rę zdobywania doświadczenia w kolejnych edycjach, ośrodki zwiększają swoją sieć 
współpracy zarówno z Regionalnymi Ośrodkami EFS, jak i z innymi organizacjami.”28. 
Z naszych obserwacji wynika, że w sieci zachodzi naturalna wymiana kadr, co po-
woduje niezmienną potrzebę facylitacji. Przy czym z jednej strony tworzymy wsparcie 
edukacyjne dla animatorów, z drugiej strony uczymy się od nich współdecydowania 
i zapewniania odpowiednich warunków samopomocy, jaką jest np. superwizja. Nie 
byłoby to możliwe bez wzajemnej sympatii, pielęgnowania kontaktów i otwartości na 
przekraczanie kolejnych granic. 

Bliska jest nam idea pracy środowiskowej, jaką jest gotowość na dostosowanie się do 
potrzeb społeczności.  Idąc dalej, uważamy, że nie istnieje zestaw działań animacyjnych 
o charakterze idealnych praktyk. Animatorom i animatorkom pozostawiamy pewną ela-
styczność i własną odpowiedzialność za wybór ścieżki animacyjnej. Mamy nadzieję, że Czy-
telnicy również odnajdą wartość w różnorodności perspektyw prezentowanych w niniejszej 
publikacji. 

Katarzyna Werner 
W Krajowym Ośrodku EFS pracuje od października 2009 roku. Do jej obowiązków należy koordynacja działalno-
ści sieci Regionalnych Ośrodków EFS w zakresie pracy animatorów. Odpowiada również za działania publikacyjne 
i edukacyjne w ramach Akademii Rozwoju Lokalnego. Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji prac badawczych mo-
nitorujących sieć Regionalnych Ośrodków EFS (Ewaluacja Sieci Regionalnych Ośrodków EFS, Badanie Regionalnych 
Ośrodków EFS metodą Mystery Shopping, Analiza spójności Sieci Regionalnych Ośrodków EFS, Badanie działań 
animacyjnych Regionalnych Ośrodków EFS). Absolwentka nauk politycznych i doświadczony pracownik samorządowy. 
25 Standardy działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS, Krajowy Ośrodek EFS, Warszawa 2011, s. 9. 
26  Koncepcja i metodyka badania działań animacyjnych prowadzonych w ramach Regionalnych Ośrodków EFS, opracowa-

nie Pozarządowej Agencji Ewaluacji i Rozwoju przygotowane na zlecenie Centrum Projektów Europejskich, aut. Gralczyk 
J., Iwińska K., Sekutowicz K., Warszawa 2011, s. 11.

27  Kaźmierczak T. Praca socjalna: animacja społeczna, kapitał społeczny, networking w Zmiana w społeczności lokalnej. 
Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, red. Kaźmierczak T., Instytut Spraw Publicznych, Warsza-
wa 2007, s. 29.

28  Analiza spójności sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego – raport końcowy,  oprac. Płoszaj 
A., Ledzion B., Krzewski A., Warszawa 2009, s. 21. 
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Czym jest zmiana w społeczności lokalnej?

Animacja to proces, który polega na  wprowadzeniu nowych 
rozwiązań w środowisku lokalnym, często w odpowiedzi na 
jakiś problem lub po prostu, w celu polepszenia jakości życia.
W swoim założeniu zmiana uwzględnia inicjatywę i zaanga-
żowanie  samych zainteresowanych i wykorzystanie zasobów, 
które posiada dana społeczność. Wtedy jest szansa, że zmia-
na będzie skuteczna i trwała.

Monika Przybylak
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie
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Monika Hausman-Pniewska

Kiedy pora na animatora?
Czy można zaryzykować stwierdzenie, że animator potrzebny jest w każdej społeczno-

ści? Tam, gdzie „się dzieje” i można tylko łagodnie wspierać lokalnych społeczników i tam, 
gdzie ludzie nawet nie mają takiego pomysłu, że można coś wspólnie zdziałać albo im się 
nie chce, albo się zwyczajnie nie lubią lub nie ufają sobie. Pomiędzy tymi biegunami jest 
cała gama różnych sytuacji,  w których czasem animator jest dobrym duchem zmian, a cza-
sem zupełnie nie ma dla niego miejsca – przynajmniej na razie – lub, jeszcze gorzej, z gor-
liwości może nawet zaszkodzić. Jako animatorka, cały czas się tego uczę i doświadczam.

W gminie Świętajno, w powiecie szczycieńskim, gdzie powstało Partnerstwo na Rzecz 
Rozwoju Gminy Świętajno „Dębomir”,  grunt był całkiem nieźle przygotowany: aktywne 
organizacje pozarządowe, kilku liderów, zaangażowany i otwarty wójt, instytucje, o które 
można by się oprzeć w działaniach. Czyli całkiem niezłe pole do działań animacyjnych.

W nawiązaniu do zaprezentowanej w niniejszej publikacji ścieżki animacyjnej, wypra-
cowanej przez Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur, Elbląskie Stowarzysze-
nie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Regionalne Ośrodki EFS w województwie 
warmińsko-mazurskim, spróbuję opisać proces powstawania i działania  Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju Gminy Świętajno „Dębomir”, które wspomogłam zbudować.  

Po pierwsze – refleksja i rozpoznanie wstępne

To krok, w którym animator/ka poznaje teren swojego przyszłego działania, m.in. ro-
biąc przegląd stron internetowych, analizując dokumenty strategiczne, przeprowadzając 
pierwsze rozmowy. W tym miejscu rodzi się wstępna koncepcja pracy animacyjnej.

Gmina Świętajno nie była mi obca, znałam część osób z różnych wcześniejszych 
działań i oni mnie znali, więc nie miałam większego problemu z rozpoznaniem środo-
wiska. Przeanalizowałam zatem Strategię Rozwoju Gminy Świętajno 2008-2013 oraz 
strony internetowe Gminy (www.swietajno-ug.wwm.pl, www.przyjaznespychowo. pl, 
http://piasutno.w.interia.pl/, http://www.spychowo.com.pl) pod kątem działań spo-
łecznych, kulturalnych i oferty turystycznej. Zbadałam jej zasoby: instytucje i orga-
nizacje pozarządowe na terenie gminy, szlaki turystyczne, zabytki itp. Prześledziłam 
dotychczasową aktywność gminy w zakresie pozyskiwania środków z PO KL i działań 
finansowanych z innych źródeł, czyli wszystko to, co mogło przynieść mi wiedzę na 
temat miejsca, w którym miałam rozpocząć działania animacyjne. 

Dla przybliżenia czytelnikom, z jakim terenem miałam do czynienia, jako animatorka, 
zamieszczam garść informacji o samej gminie. Położona jest ona w południowej części wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim. Zamieszkuje ją 6350 miesz-
kańców. Z uwagi na urokliwe położenie wśród lasów i jezior gmina jest bardzo atrakcyjna tu-
rystycznie. Ma doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, wodnej, rowerowej i konnej. 

W  gminie szczególną uwagę poświęca się sprawom bezpieczeństwa publicznego. 
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W II edycji konkursu „Bezpieczna Gmina” organizowanej w roku 2003 przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina Świętajno w kategorii gmin wiejskich 
zajęła pierwsze miejsce (spośród 80 zgłoszonych). Wśród działań, które znacząco 
wpłynęły na wynik konkursu, najważniejszymi była współpraca samorządu gminnego, 
społeczności lokalnej, szkół i policji, m.in. utworzenie Patroli Obywatelskich – inicja-
tywy nagradzanej i docenionej także poza granicami naszego kraju.

Na terenie gminy znajduje się spychowska filia Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie 
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Piastunie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna z filiami w Spychowie i Kolonii oraz placówki oświatowe: Gimna-
zjum w Świętajnie, Zespół Szkół (gimnazjum i szkoła podstawowa) w Spychowie, Szkoły 
Podstawowe w Świętajnie, Kolonii i Jerutkach, Przedszkole w Świętajnie, oddziały przed-
szkolne w szkołach w Spychowie, Kolonii, Jerutkach. Od 1.09.2004 r. działa też Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Jerutkach (oddziały I-III + oddział przedszkolny).

Do najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych na terenie gminy należą: Sto-
warzyszenie „Przyjazne Spychowo”, Fundacja „Kreolia”, Stowarzyszenie „Kolonia nad 
Szkwą”, Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa” i Stowarzyszenie „Razem w Świętajnie”. 
Wszystkie te organizacje pozyskują środki zewnętrzne na swoje działania, a  Stowarzy-
szenie „Razem w Świętajnie” realizuje też projekty z POKL (wspólnie z Zespołem Szkół). 

Stowarzyszenia, wspólnie z GOKiem i Urzędem Gminy, są organizatorami wielu im-
prez kulturalnych na terenie gminy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: Otwarty 
Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda, Powrót Juranda do Spychowa, Mazur-
ski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, Mazurskie Pyrki, Hubertowiny, plenery rzeźbiar-
skie i malarskie, przeglądy pastorałek i wiele innych (finansowane głównie ze środków 
samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz prywatnych sponsorów). 

Część organizacji pozarządowych z tego terenu to członkowie Sieci Organizacji 
Pozarządowych Rozwoju Lokalnego „Herold” prowadzonej przez ESWIP. Aktywnie ko-
rzystają dzięki temu z bezpłatnych szkoleń, konferencji, seminariów, wizyt studyjnych.  
Do ich najbardziej bolących problemów zdiagnozowanych przez animatorkę należą:

– niestabilna sytuacja finansowa – uzależnienie od konkursów dotacyjnych;
– brak wolontariuszy;
–  zbyt mało członków stowarzyszeń wyedukowanych w zakresie umiejętności dzia-

łania na rzecz społeczności, mobilizowania innych do działania, aktywizowania 
mieszkańców, tworzenia projektów; 

–  niewystarczające umiejętności pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, 
w tym z POKL. 

Organizacje nie posiadają też długofalowych planów działań, pracują akcyjnie, 
w zależności od posiadanych środków i konkursów ogłaszanych przez grantodawców, 
a korzystają głównie z dotacji gminnych, powiatowych, urzędu marszałkowskiego czy 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Za swoje cele strategiczne Gmina uznała rozwój turystyki, ochronę środowiska, roz-
wój kapitału ludzkiego (wiedza, zdrowie, aktywność) – oraz rozwój gospodarczy i po-
prawę warunków życia mieszkańców z wykorzystaniem lokalnego potencjału gminy. 
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Po drugie – wejście w środowisko
i po trzecie – diagnoza środowiskowa

To kroki, w których animator/ka nawiązuje lub uruchamia kontakty, poznaje lepiej 
środowisko, zachęca ludzi, aby się spotkali i uważnie przyjrzeli się swojej społeczności. 

Mimo że znałam lokalnych liderów i organizacje pozarządowe, swoje pierwsze 
działania animacyjne na tym terenie oparłam o instytucję, w tym wypadku o Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Zresztą panie, bo kadra ośrodka jest w stu 
procentach płci żeńskiej, same wyszły z propozycją spotkania, po seminarium infor-
macyjnym na temat inicjatyw lokalnych w POKL, które jako Regionalny Ośrodek EFS 
w Olsztynie zorganizowaliśmy w Świętajnie. 

Zaczęliśmy od mapy zasobów i potrzeb, narzędzia, które m.in. pozwala poznać 
problemy, z jakimi styka się środowisko, ustalić jego potrzeby oraz zasoby, jakimi 
dysponuje. Podczas  identyfikacji obecnych i potencjalnych partnerów do współpracy 
z GOPS, panie skonstatowały ze zdziwieniem, że właściwie zupełnie nie współpracują 
z całkiem aktywnymi na ich terenie organizacjami pozarządowymi, a z innymi insty-
tucjami nawiązują bliższe kontakty przy okazji organizowania paczek na święta czy 
rozwiązywania trudnych sytuacji swoich klientów.  

– Dlaczego nie współpracujemy? To pytanie zaowocowało spotkaniem, na które 
GOPS zaprosił lokalne NGO-sy i władze samorządowe. Podczas pracy nad mapą za-
sobów i potrzeb okazało się ponadto, że ośrodek ma dość niską pozycję w środowisku, 
praktycznie nie widać jego działań i, co najważniejsze, pracownikom GOPS-u wcale się 
to nie podoba. A że aktywność często rodzi się z niezgody na zastaną rzeczywistość (w tym 
przypadku rzeczywistość ta została dzięki animatorowi dostrzeżona i nazwana), ośrodek 
pomocy społecznej był swego rodzaju przełącznikiem, który uruchomił proces zmian. 

W tym czasie spotykałam się indywidualnie z organizacjami pozarządowymi, wój-
tem, przedstawicielami różnych instytucji, tworząc przestrzeń do wspólnych działań. 
A po ukonstytuowaniu się grupy (otwartej na innych partnerów), odbyło się kilkana-
ście spotkań w różnych miejscowościach gminy. Każda z nich mogła być gospoda-
rzem, pochwalić się swoją świetlicą, przygotować kawę i ciasto. Prawie na każdym 
spotkaniu obecna była przedstawicielka Urzędu Gminy, osoba pełniąca funkcję peł-
nomocnika ds. organizacji pozarządowych. 

Grupa się docierała i ścierała. Po wielu dyskusjach wybrano też ostatecznie nazwę 
partnerstwa – „Dębomir” – postać z herbu gminy Świętajno, choć najsilniejsza wów-
czas organizacja w gminie – Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo” lobbowało nazwę 
Jurand (Spychowo znane jest w województwie jako wieś Juranda). 

W dniu 17.12.2010 r., w Szkole Podstawowej w Kolonii, podczas spotkania wigilij-
nego organizacji pozarządowych z gminy Świętajno, najpierw zaprezentowano zebra-
nym zapisy porozumienia, a następnie uroczyście podpisano umowę Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju Gminy Świętajno „Dębomir”. Dokument podpisało 7 podmiotów, w tym 
4 organizacje pozarządowe z gminy Świętajno, wójt w imieniu Gminy Świętajno oraz 
kierownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury. 
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Po czwarte – planowanie rozwoju

To krok, w którym animator/ka wspiera grupę w określeniu kierunków zmiany, 
w podjęciu decyzji, jakim problemem się zajmą, wypracowaniu planu działania. Tu też 
rozpoczyna się proces głębszej integracji grupy.  

Rzetelnego, kilkuletniego planu działania w formie spisanego dokumentu Partner-
stwo nie dorobiło się do tej pory, ale nie przeszkodziło to grupie, aby podejmować 
wspólne przedsięwzięcia, łączyć siły tam, gdzie dotychczas działali sami (głównie 
wsparcie przy dorocznych imprezach, jak Turniej Chórów o Miecz Juranda, Festiwal 
Młodych Talentów czy Cecyliada – festiwal chóralny).  Podczas spotkań  animacyjnych 
powstały pomysły na działania, realizujące cele, jakie sobie postawiło Partnerstwo.  
Przykład swego rodzaju banku pomysłów/projektów, ze wskazaniem lidera działań 
i potencjalnych źródeł finansowania przedstawia tabela nr 1.  

Tabela 1
Pomysły na działania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Świętajno „Dębomir” 
(listopad 2010)  

Lp. Koncepcja projektowa Lider Partnerzy Źródło finansowania

1. Młodzieżowy Klub Integra-
cji Społecznej 
Projekt, nad którym Part-
nerstwo „Dębomir” będzie 
pracowało w pierwszej 
kolejności.  W styczniu 
odbędzie się  spotkanie, 
podczas którego dopraco-
wana zostanie koncepcja 
projektowa, a poszcze-
gólni partnerzy przygotują 
diagnozę w swoich miejsco-
wościach. Wnioskodawcą 
będzie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

Urząd Gminy/ 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej

Stowarzysze-
nie „Przyjazne 
Spychowo”, 
Stowarzysze-
nie „Kolonia 
nad Szkwą”, 
Stowarzyszenie 
„Razem w Świę-
tajnie”, Funda-
cja „Kreolia”, 
Stowarzyszenie 
„Wspólna Spra-
wa”, Gminny 
Ośrodek 
Kultury

POKL Działanie 7.2.1  
Aktywizacja zawodo-
wa i społeczna osób 
zagrożonych wyklucze-
niem społecznym

2. Program Aktywności Lokalnej 
dla młodzieży: w tym m.in. 
poradnictwo zawodowe, psy-
cholog, warsztaty artystyczne 
(bębny afrykańskie, taniec 
z ogniem).

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej

Gimnazjum 
w Świętajnie

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki – pro-
jekty systemowe reali-
zowane przez Ośrodki 
Pomocy Społecznej 

CEL
Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży
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3. –  Tworzenie grup zaba-
wowych oraz wiejskich 
ośrodków przedszkol-
nych na terenie Gminy 
Świętajno

–  Punkt przedszkolny w Je-
rutkach

–  Grupy zabawowe 
w Spychowie,  Piasutnie, 
Jerutkach, Kolonii

–  Fundacja „Kre-
olia”

–  Gmina Świę-
tajno 

Gmina Świę-
tajno,
wszystkie pod-
mioty Partner-
stwa „Dębomir”

Poddziałanie 9.1.1. 
POKL 
Zmniejszenie nierów-
ności w stopniu upo-
wszechnienia edukacji 
przedszkolnej
Lokalna Grupa Działa-
nia „Brama Mazurskiej 
Krainy” 
 

4.
Czerwiec, miesiąc chóralny 
w Jerutkach zakończony 
Turniejem Chórów w Spy-
chowie

Fundacja „Kre-
olia”

Stowarzyszenie 
Przyjazne Spy-
chowo, GOK,  
Gmina Świętaj-
no, Stowarzy-
szenie „Razem 
w Świętajnie”, 
Stowarzysze-
nie „Wspólna 
Sprawa”

Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich 
LGD „Brama Mazur-
skiej Krainy”  

5. Powrót Juranda ze Spy-
chowa
Turniej Chórów o Miecz 
Juranda 

Stowarzyszenie 
„Przyjazne Spy-
chowo” 

Gmina Świę-
tajno,
Stowarzyszenie 
„Razem w Świę-
tajnie”
Gminny Ośro-
dek Kultury
Fundacja „Kre-
olia”

Urząd Marszałkowski
LGD „Brama Mazur-
skiej Krainy”  
Działanie 9.5 POKL 
Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na tere-
nach wiejskich
Starostwo Powiatowe 

6. Gęsiego w przyszłość
–  cykl warsztatów te-

atralnych, wokalnych, 
krawieckich, kulinarnych 
w oparciu o temat „gęsi” 
(tradycja lokalna)

Stowarzyszenie 
„Kolonia nad 
Szkwą”

Gminny Ośro-
dek Kultury 

Działanie 9.5 POKL 
Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na tere-
nach wiejskich
Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich 

CEL
Rozwijanie świadomości 
i aktywności kulturowej mieszkańców

CEL
Rozwój i promocja turystyki, 
w tym wypracowanie unikalnych produktów lokalnych 
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7. Tematyczna Gmina.   
(temat w trakcie wypraco-
wania)
Każda miejscowość pra-
cuje nad swoim tematem 
przewodnim. Do tej pory 
wypracowano:
–  Spychowo – gród Ju-

randa 
–  Kolonia – kulinaria – 

potrawy z gęsi
–  Jerutki – wszystko związa-

ne z działaniami kultural-
nymi, zwłaszcza śpiewem, 
festiwale chórów itp.

Urząd Gminy Stowarzysze-
nie „Przyjazne 
Spychowo” 
Stowarzyszenie 
„Kolonia nad 
Szkwą”
Stowarzyszenie 
„Razem”
Fundacja „Kre-
olia” 
Gminny Ośro-
dek Kultury
Stowarzysze-
nie „Wspólna 
Sprawa”

POKL Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na terenach 
wiejskich, 
7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej in-
tegracji i 6.3 Inicja-
tywy lokalne na rzecz 
podnoszenia poziomu 
aktywności zawodowej 
na obszarach wiejskich. 
Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich
LGD „Brama Mazur-
skiej Krainy”

8. Ginące zawody: drużyna 
łucznicza, drużyna rycerzy, 
garncarstwo 

Stowarzyszenie 
Przyjazne Spy-
chowo

Gminny Ośro-
dek Kultury

POKL 
Poddziałanie 7.2.1 
i Działanie  6.3

Źródło: Materiały własne.

Część członków Partnerstwa intensywnie się w ciągu tych dwóch lat (2010-2011) szkoliła, 
uczestnicząc w warsztatach i szkołach prowadzonych przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Pozarządowych, m.in. w Szkole Animatorów Społecznych, Szkole Liderów 
Ekonomii Społecznej, szkoleniach oferowanych przez Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie. 
Moja rola, jako animatorki, polegała tu m.in. na inspirowaniu do edukacji i rekomendowa-
niu poszczególnych osób podczas rekrutacji na szkolenia realizowane przez ESWIP. 

Po takim cyklu szkoleń, a także za sprawą aktywności lokalnej liderki, w siłę urosła Fun-
dacja „Kreolia”, która pozyskała na swoje działania od gminy budynek po byłej szkole 
w Jerutkach i obecnie jest jedną z najprężniej działających organizacji w gminie. W ramach 
projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zorganizowała m.in. cykl szkoleń dla liderów 
wiejskich, włączając w proces edukacji przedstawicieli organizacji z ościennych gmin. 

Zgodnie z planem i zdiagnozowanym wcześniej problemem dotyczącym młodzie-
ży, ich niskiej aktywności, małych szansach na edukację nieformalną, a w przyszłości 
na zatrudnienie w gminie, grupa podjęła decyzję o pisaniu projektu na Młodzieżo-
wy Klub Integracji Społecznej do Poddziałania 7.2.1 POKL – aktywizacja zawodo-
wa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym celu odbyły się 
spotkania z młodzieżą oraz pracodawcami z gminy Świętajno, diagnozujące potrzeby 
edukacyjne młodych ludzi oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Liderem koordynują-
cym działania i przyszłym projektodawcą został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Projekt jest swego rodzaju spoiwem partnerstwa, gdyż większość osób w grupie jest bar-
dzo zadaniowa, chce widzieć od razu efekty wspólnych działań. Zdaję sobie sprawę, że mo-
delowo idealnie byłoby, aby najpierw zadbać o zbudowanie tożsamości grupy, a dopiero 
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wówczas podejmować świadomie działania projektowe. Ale to budowanie grupy niejako 
dzieje się równolegle. Stale wspieram, monitoruję Partnerstwo w gminie Świętajno, nie tylko 
w czasie wspólnych spotkań, ale także poprzez rozmowy indywidualne z przedstawicielami 
zespołu, na szkoleniach, różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach roboczych organizo-
wanych przez naszą organizację (ESWIP) lub inne podmioty. Myślę, że to jest moja mocna 
strona jako animatorki, to umocowanie w środowisku, dobra znajomość ludzi i terenu. 

Po piąte – działania

To krok, w którym animator/ka wspiera grupę w podejmowaniu działań. Buduje 
więzi, wyzwala świadomą aktywność, uczy pracy metodą projektową. 

Najwięcej energii pochłania Partnerstwu „Dębomir” realizacja dwuletniego pro-
jektu „MKIS – Twoją szansą” w ramach Poddziałania 7.2.1 POKL, który otrzymał do-
finansowanie w kwocie 940 654 zł. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 
od 15 do 24 lat i obejmuje utworzenie czterech punktów – Młodzieżowego Klubu 
Integracji Społecznej w Świętajnie, Spychowie, Jerutkach i Kolonii, czyli w tych miej-
scowościach, w których działają partnerskie organizacje. W każdym z klubów odby-
wają się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, a także warsztaty twórczej 
aktywności, w zależności od specyfiki i potrzeb miejscowości, w której mieści się klub: 
bębniarskie, graffiti, walki rycerskie, drużyna łucznicza czy zajęcia sportowe, jak piłka 
nożna, siatkowa, ścianka wspinaczkowa czy zajęcia na siłowni. Ponadto młodzież od-
będzie szkolenia zawodowe: m.in. kurs stolarstwa, wizażu i kurs prawa jazdy.

Ten sukces, tak po ludzku, dodał grupie skrzydeł. Ponadto ma walor edukacyjny, 
gdyż grupa w praktyce nabywa umiejętności pracy metodą projektową i co najistot-
niejsze, uczy się współpracy. Ścierają się bowiem różne temperamenty, zdania, wizje. 
W tym momencie animator powinien wykazać się dużą uwagą, być czujnym, umieć 
twórczo wykorzystać te starcia, jeśli je w porę dostrzeże.  

Oprócz wspólnego projektu, tak jak to opisałam powyżej (w kroku czwartym), gru-
pa łączy zasoby przy wspólnych przedsięwzięciach, sztandarowych wydarzeniach kul-
turalnych w gminie. Staje się też swego rodzaju ciałem opiniująco-konsultacyjnym dla 
samorządu, dostrzeganym i docenianym przez samorząd.  

Po szóste – ewaluacja

To krok, w którym animator/ka wspiera grupę w określeniu czy to, co sobie zapla-
nowali, udało się i co się do tego przyczyniło. 

Ewaluacja jeszcze przed nami, zwłaszcza w kontekście doświadczeń, jakie niesie 
wspólna realizacja projektu „MKIS – Twoją szansą”, bo ona uczy grupę współdziała-
nia w praktyce. W maju 2011 r. podczas jednego ze spotkań poddano ewaluacji pro-
ces tworzenia projektu na Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej z Działania 7.2.1 
POKL i stopień zaangażowania poszczególnych partnerów. Największy ciężar w przy-
gotowaniu projektu spoczął na projektodawcy, czyli Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
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łecznej w Świętajnie, który, z racji silnego poczucia odpowiedzialności za powierzone 
zadania i niebagatelną kwotę, na jaką opiewa projekt, ma  trudności w delegowaniu 
zadań na partnerów i dzieleniu się obowiązkami. 

Partnerstwo uczy się myślenia w kategoriach My – partnerstwo, a nie Ja – moja 
organizacja, nie do końca czuję się zespołem, zwłaszcza w przypadku działań na 
swoim terenie. Gdy w grę wchodzi reprezentacja gminy Świętajno na zewnątrz, grupa 
się jednoczy i utożsamia z nazwą „Dębomir”. 

Po siódme – wyjście ze środowiska

To krok, w którym animator/ka może „zostawić” grupę, wierząc, że ona sama lub 
przy delikatnym wsparciu z zewnątrz sobie już poradzi. 

W przypadku Partnerstwa „Dębomir” ten moment powoli następuje. Grupa jest co-
raz silniejsza merytorycznie, potrafi pracować metodą projektową, szukać źródeł finan-
sowania, podejmować innowacyjne działania. Jest też rozpoznawalna w środowisku. 
Z drugiej strony, zdaję sobie sprawę, że potrzeba jeszcze czasu, aby Partnerstwo zaczęło 
myśleć o sobie jako o jednolitym, silnym zespole i świadomie podejmowało działania, 
kierując się zasadą dobra wspólnego. W ramach Regionalnego Ośrodka EFS w Olsz-
tynie planuję działania nakierowane na rozwój samego Partnerstwa, warsztaty z budo-
wania zespołu, komunikacji, szkolenia i wizytę studyjną. Wiedza na temat potrzeb grupy 
wynika zarówno z moich obserwacji, jak i z rozmów przeprowadzonych z uczestnikami 
Partnerstwa, którzy zaczynają dostrzegać realne korzyści ze wspólnych działań i z trud-
nych doświadczeń grupy realizującej duży projekt z unijnych funduszy.

 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Świętajno „Dębomir” w liczbach

W gminie Świętajno w roku 2010 odbyło się 10, a w 2011 – 8 spotkań animacyj-
nych. Partnerstwo zawiązało się 17 grudnia 2010 r. Podpisało je 7 podmiotów, w tym 
4 organizacje pozarządowe z gminy Świętajno, wójt w imieniu Gminy Świętajno oraz 
kierownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury. 
W roku 2011 Partnerstwo traktowane jest jako partnerstwo wspierane. 

Monika Hausman-Pniewska 
Animatorka, najpierw w Regionalnym Ośrodku EFS w Elblągu, a od 1 kwietnia 2010 r. w Regionalnym Ośrodku  
EFS w Olsztynie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Szkołę Trene-
rów Organizacji Pozarządowych STOP i Podyplomowe Studia Superwizja Animacji i Współpracy Środowiskowej 
na Uniwersytecie Gdańskim. Emocjonalnie i zawodowo związana z sektorem pozarządowym, szczególnie z El-
bląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktyw-
ności Lokalnej CAL, od którego zaczęła się jej przygoda z animacją. Szkoli, animuje, doradza, m.in. z zakresu 
organizacji pozarządowych, współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, rozwoju lokalnego, aktywi-
zowania społeczności lokalnych. W ESWIPie pełni też funkcję specjalisty ds. zasobów ludzkich. Przewodnicząca 
Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Jaka jest rola animatora społecznego?

Animator społeczny jest osobą, która potrafi wydobyć z ludzi 
energię do zmiany swojego otoczenia, swojej społeczności. 
Animator zawsze działa z ludźmi. Rola animatora społeczne-
go, moim zdaniem, sprowadza się do budowania relacji mię-
dzy ludźmi, skracania dystansu, by w społeczności lokalnej 
rodziła się czy wzmacniała pewna kultura życzliwości i współ-
pracy.

Łukasz Wachowski 
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrołęce
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Anna Łebek-Obrycka

Silni, silniejsi, najsilniejsi…  
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Orneta

Podobno, co dwie głowy to nie jedna, a im więcej głów, tym więcej wygenero-
wanych pomysłów. No i oczywiście więcej trudności z ich realizacją, bowiem każ-
dy ciągnie w swoją stronę. Kilkanaście twórczych umysłów to nieograniczone ilości 
inicjatyw, a jednocześnie wielu liderów, sytuacje konfliktowe i ciężka, ciężka praca 
nad wspólną wizją. Czy na pewno? Czy można kierować rozwojem i pracą zespołu 
tak, by efekt synergii wyzwalał się w każdym, nawet najmniejszym działaniu, zaś 
wilk stale był syty, a owce całe? Jak animacja, animator i działania animacyjne 
w wybranych środowiskach wpływają na ich ożywianie, mobilizowanie i rozwój. Jak 
partnerstwa – różnorodne w swej strukturze i formie – wpływają na jakość życia 
obecnych i przyszłych pokoleń. Najłatwiej zobaczyć ten proces na żywym, namacal-
nym, realnym przykładzie. Takim właśnie jest Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy 
Orneta, które powstało przy wsparciu zespołu Regionalnego Ośrodka Europejskie-
go Funduszu Społecznego w Elblągu i dzięki ogromnemu zaangażowaniu grupy, 
z którą pracowaliśmy.

Wszystkie nasze działania opierały się na założeniach oraz wskazówkach zawartych 
w opracowanym modelu pracy partnerskiej oraz ścieżce animacyjnej, na bazie któ-
rych działają animatorzy Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w województwie warmińsko-mazurskim. Oczywiście opracowane dokumenty 
stanowią „bazę” do samodzielnej pracy, są znakomitym źródłem wiedzy i praktycz-
nych wskazówek. Oba zostały bardzo realnie osadowione w naszych codziennych 
działaniach. Jednak jako animatorzy musimy pamiętać, że każda grupa czy part-
nerstwo, z jakim pracujemy, jest jedyne, niepowtarzalne, unikatowe, o znanych tylko 
sobie właściwościach. Dlatego też obie te „bazy” traktujemy jako wsparcie, a nie 
wytyczną – tę stanowią ludzie, na rzecz których i z którymi działamy.

Trudne dobrego początki

Niezwykła przygoda pracy animacyjnej na terenie Gminy Orneta rozpoczęła się 
w kwietniu 2010 roku. I to był najlepszy kwiecień z możliwych. Choć z założenia part-
nerstwo oznacza współpracę kilku podmiotów, instytucji, organizacji, droga do jego 
utworzenia może być zupełnie inna od efektu finalnego. Nieco bardziej na okrętkę, 
dookoła, od jednego do wielu – tak jak w tym przypadku. Pierwsze działanie anima-
cyjne (kwiecień 2010) było spotkaniem z zakładającą się dopiero organizacją po-
zarządową, a raczej kilkunastoma jej przedstawicielami, którzy oczekiwali wsparcia 
w konsultacji statutu, przebrnięcia przez stosy dokumentów i wymogów formalnych, 
rozpoczęcia jakichkolwiek działań. Z perspektywy założeń Regionalnego Ośrodka Eu-
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ropejskiego Funduszu Społecznego niekoniecznie najlepszy materiał do współpracy, 
a jednak… No właśnie. Specyfiką powstającego na terenie Gminy Orneta Stowarzy-
szenia „Miastowieś” była różnorodność jego członków, którzy wywodzili się z różnych 
miejscowości, odmiennych grup politycznych, zawodowych czy społecznych. Ta nie-
zwykła wielobarwność dawała nadzieję, że odpowiednio wykorzystany potencjał ludz-
ki może stać się kołem napędowym jakiegoś większego „społecznego mechanizmu”. 
Jednak pierwsze zderzenie z grupą – stanem jej wiedzy o funkcjonowaniu sektora 
pozarządowego, pozyskiwaniu środków, rozwijaniu społeczności lokalnej, tworzeniu 
partnerstw – dawało jasno obraz tego, jak wiele wspólnej pracy przed nami. Bez cie-
nia wątpliwości warto było ten wysiłek podjąć, bowiem twórczy potencjał grupy kipiał 
ze wszystkich stron i wymagał natychmiastowego spożytkowania. 

Od czego jednak zacząć?

Pierwszy i najważniejszy krok w pracy animatora, który zawarty został skądinąd 
w „ścieżce pracy animacyjnej” opracowanej przez Regionalne Ośrodki Europejskie-
go Funduszu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim, to analiza grun-
tu, czyli „diagnoza środowiska”. Stare porzekadło powiada, że lepiej dobrze poznać 
swojego wroga, zanim rozpocznie się walkę. Tu wrogów nie było, jednak teren Gminy 
Orneta stanowił na lokalnej mapie aktywności opracowanej przez Ośrodek w Elblągu 
tzw. białą plamę, czyli teren ubogi w działania społeczne i pozyskujący stosunkowo 
niewiele środków zewnętrznych (wg danych z roku 2009). Takie obszary zawsze są 
wyzwaniem dla naszej pracy animacyjnej, tym bardziej że to na ich wsparciu sku-
piona ma być w dużej mierze nasza uwaga i działania. Na początek diagnoza sta-
nu rzeczy. Korzystając z osobistej wiedzy i umiejętności, animator rozpoczyna indy-
widualną pracę nad wstępnym badaniem zasobów i potencjału środowiska. Przy jej 
prowadzeniu wykorzystano w tym przypadku ogólnie dostępne narzędzia, jak analiza 
dokumentów strategicznych (tj. m.in. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarcze-
go, Program Rewitalizacji, Plan Rozwoju Lokalnego itd.), mediów lokalnych, stron 
internetowych (w tym przede wszystkim strony Biuletynu Informacji Publicznej, strony  
www.orneta.pl oraz www.orneta.net), konsultacje z zespołem oraz znanymi liderami 
z otoczenia (jak np. przedstawiciele prężnie działających organizacji z okolicznych 
powiatów czy gmin). Tak zebrane w ciągu około 3 miesięcy informacje dały ogól-
ny obraz planów rozwoju, dotychczas podejmowanych działań, poziomu aktywności, 
struktur. Pozwoliły zapoznać się po raz pierwszy z istotnymi postaciami, warto bowiem 
przed wejściem w środowisko dowiedzieć się, z kim będziemy mieli do czynienia, kto 
jaką funkcję pełni, jaki jest podział zadań i rozkład sił. Takiej wstępnej analizy „ogółu” 
dokonać możemy w każdej chwili, zza biurka niemalże. Jednak jej najlepszym uzu-
pełnieniem jest wiedza na tu i teraz, wypływająca od grupy, z którą pracujemy. Zatem 
uzbrojeni po zęby w informacje wygrzebane i zebrane samodzielnie, a bardzo często 
na samym początku ich pozyskiwania (jaki animator nie lubi wyzwań?), podejmujemy 
decyzję o wejściu w środowisko.
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Badanie, integracja i edukacja w jednym

Pojawienie się animatora w środowisku lokalnym najczęściej oznacza – chcąc nie 
chcąc – rewolucję! Jednak, by mogła ona przebiegać pomyślnie i bezkrwawo, należy 
na zdobytą samodzielnie wiedzę nałożyć soczewkę lokalnych doświadczeń. Przefiltro-
wać ją przez mniejsze i większe grupy społeczne, instytucje, podmioty życia lokalnego, 
czyli przeprowadzić porządną diagnozę środowiska. Można oczywiście najpierw po-
znać ludzi, zorganizować kilka spotkań informacyjnych, seminarium czy coś w tym ro-
dzaju. Wszystko zależy od sytuacji. W tym przypadku jednak najlepszym rozwiązaniem 
było wejście w środowisko i bieżące uzupełnianie, rozbudowywanie, weryfikowanie. 
Tym bardziej że wstępna analiza wykazała ogromną słabość, zupełną nieznajomość 
i rozproszenie lokalnych organizacji pozarządowych, których było na terenie całej 
gminy blisko kilkanaście, a przede wszystkim bardzo niski poziom współpracy – nie 
tylko wewnętrznej, ale i zewnętrznej. Dlatego też najważniejszym zadaniem było prze-
prowadzenie owego badania dwutorowo. Z jednej strony wchodzenie w środowisko, 
które przebiegało na zasadzie indywidualnych spotkań z poszczególnymi liderami, 
organizacjami, instytucjami, stanowiło doskonałe narzędzie poszerzania posiadanych 
już informacji. Pozwoliło nawiązać kontakty, rozszerzyć bazy danych, kontaktów, usta-
lić zasady współpracy i uzyskać jasny sygnał: „Tak, chcemy się rozwijać”. Z drugiej zaś 
prowadzenie spotkań animacyjnych z członkami Stowarzyszenia „Miastowieś”, którzy 
samodzielnie badali własne „podwórka” i środowisko, wykorzystując częściowo dobre 
praktyki w tej dziedzinie wypracowane m.in. przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej 
CAL. Tylko w ten sposób mogliśmy zbudować podłoże, na którym możliwe byłoby 
wprowadzenie zmian czy rozpoczęcie edukacji w działaniu na tym terenie.

Silne „punkty zaczepienia” to pierwszy krok do sukcesu

To z materiałów i opisów uczestników spotkań Stowarzyszenia „Miastowieś”, ich 
dyskusji, wymiany poglądów, relacji, analiz i wspomnień wyłonił się realny obraz tego, 
co w trawie piszczy. To na takich spotkaniach właśnie błyskawicznie rozeznać się moż-
na było w sytuacji politycznej (zwłaszcza że zbliżały się wybory), ekonomicznej i spo-
łecznej terenu. To tu odkryty został układ sił społecznych, sympatie i antypatie lokalne, 
przedstawieni aktywiści, liderzy, pasjonaci i ci, co zawsze „na boku”.  Podczas blisko 
6 spotkań animacyjnych, które odbywały się w minimum 10-osobowym gronie, śred-
nio co 2-3 tygodnie (tak, by grupy robocze miały czas na wykonanie swoich „zadań 
domowych”), udało nam się wspólnie zdefiniować potencjał, problemy i potrzeby śro-
dowiska. Wykorzystywaliśmy do tego lokalne media, ankiety, wywiady bezpośrednie, 
relacje uczestników wydarzeń, spotkania z przedstawicielami lokalnego samorządu. 
Rozpoczęła się również (poza edukacją środowiskową, którą jest już samo jego ba-
danie) edukacja poszczególnych członków Stowarzyszenia, którzy mieli możliwość 
uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach prowadzonych przez Regionalny Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu, jak np. obszerny cykl edukacyjny 
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„Akademia EFS” realizowany od II kwartału do końca 2010 roku. Ta prawie pół-
roczna praca (od kwietnia 2010) była nie tylko znakomitym źródłem informacji, ale 
przede wszystkim ciągłym procesem integracji i edukacji grupy. Bowiem odpowiednio 
prowadzone spotkania, „na dzień dobry” pozwalają zbudować silne podłoże do pracy 
na kolejnych kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Uczestnicy spotkań nie tylko poznali się 
bliżej, ale budowali przez cały ten czas poczucie zaufania i bezpieczeństwa grupowe-
go i indywidualnego. Opracowując i prezentując poszczególne partie materiału do 
diagnozy, wymieniali się posiadaną wiedzą, posiadanymi zasobami czy kontaktami. 
Poziom integracji grupy doprowadził do organizacji pierwszego spotkania integracyj-
nego członków i sympatyków Stowarzyszenia, a także wspólnie organizowanych wy-
jazdów i wycieczek wakacyjnych (mniej więcej 3-4 miesiące od rozpoczęcia wspólnej 
pracy). W tym przypadku było to tym bardziej istotne, że członkowie Stowarzyszenia 
stanowili zlepek odmiennych osobowości i charakterów, które spotkały się w jednym 
punkcie, mając w sobie ogromne pokłady chęci do działania i zmieniania tego, co im 
w otaczającej rzeczywistości nie odpowiada. Każdy miał własny pomysł, wizję, indywi-
dualny poziom zaangażowania. Bezwzględnie jednak jako grupa stanowili znakomity 
materiał do podjęcia przez animatora wyzwania, jakim jest budowanie partnerstwa na 
rzecz rozwoju. Tym bardziej że pierwszy etap prac zakończył się w efekcie niezliczoną 
ilością materiałów do dalszych działań, bogatą bazą kontaktów, utworzonym przez 
grupę dokumentem nazywanym roboczo „Mapą zasobów Gminy Orneta”, a przede 
wszystkim świadomością części członków Stowarzyszenia, że należy znaleźć partnerów 
do wspólnych działań i naturalnym przejściem do kolejnego etapu pracy animacyjnej, 
jakim jest „planowanie rozwoju”.

Gotowość grupy a działania animatora

Jednak ten czas, choć bardzo pomyślny i owocny, w efekcie nadal nie był przeło-
mem w pracy nad utworzeniem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Orneta. Jedna 
jaskółka wiosny nie czyni, zatem sama deklaracja: poszukajmy partnerów, nie stano-
wiła jeszcze o sukcesie działania animacyjnego. Dawała z całą pewnością nadzieję, 
zwłaszcza, że na etapie prowadzonej diagnozy wyłoniło się kilka osób nienależących 
do Stowarzyszenia, a chcących włączyć się do działania. Jedną z nich była przedstawi-
cielka Urzędu odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi, która 
jasno zadeklarowała wsparcie organizacyjne i techniczne w naszych dalszych, wspól-
nych poczynaniach. I tak, od słowa do słowa, odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie 
(październik 2010) dotyczące utworzenia partnerstwa na terenie Gminy Orneta. 

Do zakochania jeden krok

Jesienna pora podobno wprowadza ludzi w stan depresyjny, jednak każde kolej-
ne spotkanie z przedstawicielami organizacji i instytucji z terenu Gminy Orneta do-
dawało zaplanowanej na samym początku dla gminy indywidualnej ścieżce pracy 
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animacyjnej skrzydeł. Pierwsze spotkanie, na które zaproszone zostały wszystkie or-
ganizacje pozarządowe, okazało się strzałem w dziesiątkę. Połączone z seminarium 
informacyjnym Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w El-
blągu było znakomitą podstawą do rozpoczęcia „planowania rozwoju”, czyli podjęcia 
kolejnego już kroku. Jednak w tym przypadku owo planowanie musiało przebiegać 
bardzo zmyślnie, ponieważ z jednej strony na indywidualne wsparcie nadal liczyło 
Stowarzyszenie „Miastowieś”, które otworzyło drzwi do pracy z lokalną społecznością, 
z drugiej zaś praca z grupą partnerską wymagała podjęcia zupełnie innych działań. 
Rozwiązanie było proste – trzeba animację podzielić. Przynajmniej czasowo. 

Wsparcie grupowe, wsparcie indywidualne

Znacząca część sił przekierowana została zgodnie z założeniami na nowo two-
rzącą się grupę, która w tym czasie (jako efekt seminarium informacyjnego) ko-
rzystała ze szkoleń Ośrodka, wsparcia doradców w zakresie tworzenia wniosków 
konkursowych itp. Należało jednak uzyskać jednoznaczną informację od grupy, 
czy i jak chce pracować? Czy wie, czym jest i jak funkcjonuje partnerstwo? Czy 
widzi szansę na jego utworzenie? By móc wydobyć z grupy niezbędne odpowie-
dzi i potwierdzenie, prowadzone były regularne spotkania animacyjne, na których 
dyskutowaliśmy o zasobach i możliwościach (dokonaliśmy ewaluacji i uzupełnie-
nia stworzonej przez członków Stowarzyszenia „Miastowieś” mapy zasobów), ob-
szarach zainteresowania i kierunkach działania potencjalnych podmiotów (dzięki 
temu wstępnie określić można było kierunki pracy z grupą partnerską), ustaliliśmy 
priorytety, kwestie organizacyjne i poszczególne kroki, których należy się podjąć, 
by osiągnąć wspólny sukces. Jak na zakończenie roku 2010 wystarczająco dużo! 
W tym samym czasie wsparcie Stowarzyszenia „Miastowieś” skoncentrowane zo-
stało na wypracowaniu obszernego banku pomysłów i planu działania organizacji 
na kolejny – 2011 rok, który mógłby stanowić bazę do samodzielnej pracy w na-
stępnych latach. Wszystko bowiem opierało się na zasadach edukacji w działaniu, 
czyli tworzymy i uczymy się jednocześnie. Wewnątrz stowarzyszenia powstały od-
dzielne grupy robocze, oparte o obszary działania, pojawiły się pierwsze wnioski 
konkursowe, w tym wniosek na oddolną edukację na obszarach wiejskich w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, własna strona internetowa Sto-
warzyszenia (www.miastowies.pl), które czuło się silne i już mogło pochwalić się 
pierwszymi osiągnięciami. Tak zakończony etap prac stanowił moment przenie-
sienia środka ciężkości. Od tej chwili wsparcie stowarzyszenia polegało przede 
wszystkim na wsparciu tego, w co zaangażują się jego członkowie w ramach prac 
grupy partnerskiej.
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Tabela 1 
Skrót z opracowanego z grupą Planu Działania Stowarzyszenia „Miastowieś” 
na rok 2011

Plan Działania na rok 2011
I. Analiza problemów i potrzeb

Problemy Potrzeby

1.  Niska aktywność i frekwencja, brak za-
angażowania znacznej części członków, 
niewiele osób przychodzi na spotkania. 

2.  Trudność w zmobilizowaniu ludzi 
z zewnątrz oraz samych członków do 
udziału w działaniach, akcjach organi-
zowanych przez Stowarzyszenie.

3.  Brak osób doświadczonych w pozyski-
waniu środków zewnętrznych.

4. Brak siedziby Stowarzyszenia.

5.  Brak wiedzy oraz umiejętności z zakresu 
zarządzania i pracy w zespole, motywo-
wania itp.

Prowadzenie działań na rzecz wzmocnienia oraz 
integracji członków Stowarzyszenia, m.in. spotkania 
integracyjne. 
Promocja działań Stowarzyszenia poprzez stronę 
www.miastowies.pl, forum orneckie i inne kanały 
komunikacji, a także współpraca z innymi podmiotami 
z terenu Gminy Orneta.
Szkolenia z zakresu pisania projektów dla członków Stowa-
rzyszenia, tworzenie zespołów projektowych.
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań dla or-
ganizacji pozarządowych z terenu Gminy Orneta (z miej-
scem do przechowywania dokumentów Stowarzyszenia).
Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, liderowania, 
animowania, motywowania, mobilizowania, komunika-
cji itp.

II. Cele na rok 2011
1.  Integracja, wzmocnienie oraz podniesienie wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia.
2.  Zwiększenie działań promocyjnych Stowarzyszenia oraz angażowanie nowych osób.
3.  Aktywne zaangażowanie członków Stowarzyszenia w tworzenie Partnerstwa w Gminie Orneta.
4.  Prowadzenie działań na rzecz podniesienia świadomości historycznej wśród mieszkańców Gminy 

Orneta oraz budowanie poczucia tożsamości z regionem.

III. Obszary działania Stowarzyszenia na rok 2011
OBSZARY DZIAŁANIA

1. Aktywizacja zawodowa
2. Wsparcie oraz edukacja dzieci i młodzieży 
3. Integracja społeczna i rozwój lokalny
4. Promocja i rozwój potencjału turystycznego
5. Kultura, dziedzictwo kulturowe i działania kulturalne
6. Edukacja historyczna i zachowanie dziedzictwa historycznego regionu.

IV. Działania, harmonogram, realizatorzy, źródła finansowania
1. Aktywizacja zawodowa
 1.1. Rozwój, wsparcie i promocja agroturystyki
 Lider zadania: (osoba odpowiedzialna za zadanie)
 Grupa robocza: (członkowie grupy, partnerzy)
 Termin realizacji: …
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  Cel: diagnoza, stworzenie fiszki projektowej, ewentualnie złożenie projektu.
  Opis: wspieranie w rozwoju oraz zakładaniu nowych gospodarstw agroturystycznych, szkole-

nia branżowe, pozyskiwanie środków itp.
 Źródła finansowania: zasoby własne, PO KL.

2. Wsparcie oraz edukacja dzieci i młodzieży
 2.1. „Białe i czarne?... Bociany!”
 Lider zadania: …
 Grupa robocza: …
 Termin realizacji: …
 Cel: edukacja w działaniu – lekcje biologii w terenie.
  Opis: we współpracy ze szkołą organizacja lekcji biologii wg pedagogiki Szteinera, spotkania  

z ptakami zamieszkującymi nasze tereny, zaproszenie autorytetów/gości specjalnych, konkurs 
w szkole na najciekawsze opowiadanie, artykuły w gazecie.

  Źródła finansowania: zasoby własne we współpracy ze szkołą w Bażynach, Fundacja PZU (…).

3. Integracja społeczna i rozwój lokalny
 3.1. Majówka międzypokoleniowa
 Lider zadania: …
 Grupa robocza: …
 Termin realizacji: …
 Cel:  integracja pokoleń, poznanie historii życia mieszkańców naszych terenów.
  Opis: Osetnik, Bażyny, Dąbrówka, Klusajny, miejsce – Leśniczówka DZIK; współpraca z OSIR 

lub MDK, muzyka z lat 60-70., przygotować opowieści o dawnych zabawach, plakaty, auto-
kar, przygotować śpiewniki.

 Źródła finansowania: z zasobów własnych, sponsorzy (…).

Źródło: Opracowanie własne.

Nowy Rok – nowe wyzwania

Blisko 10 miesięcy wspólnej pracy w roku 2010 pozwoliło na zbudowanie solidnej pod-
stawy do dalszych działań. Nadal jednak czegoś brakowało. Grupa była twórcza, zmoty-
wowana, generowała pomysły w tempie 100 na minutę, a jednak gdzieś, coś umykało. 
Uzdrowieniem sytuacji i przełomem we wszelkich działaniach okazało się eduka-
cyjne spotkanie integracyjne przeprowadzone przez animatorkę na początku mar-
ca 2011 roku. Ustalony wspólnie z grupą warsztat zawierał w sobie dwa elementy: 
merytoryczny, bowiem sześciogodzinne zajęcia dotyczyły partnerstwa i wszystkiego, 
co wokół niego. Podczas spotkania spisane zostały potencjalne obszary współpra-
cy i działania w ich ramach, wypracowany został dekalog współpracy partnerskiej, 
itp. oraz element integracyjny, który przeważył nad tym pierwszym i okazał się być 
tym, czego grupa potrzebowała najbardziej. Te kilka godzin wspólnej pracy, wzbo-
gacone licznymi ćwiczeniami grupowymi, grami przełamującymi bariery, zabawami 
integracyjnymi, stało się nieocenionym dobrem. Refleksje z kroku pierwszego „ścieżki 
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animacyjnej” o braku zjednoczenia oraz kompletnej nieznajomości organizacji tu uzy-
skały odzwierciedlenie. Grupa potrzebowała wspólnego czasu na bliższe zapoznanie, 
oswojenie, zaufanie sobie i otworzenie się na współpracę. Informacje zwrotne zebra-
ne na koniec dnia pozwoliły ujrzeć jasno sukces pracy z grupą, który dopiero miał 
nadejść. Zaledwie kilka godzin pozwoliło uczestnikom uwierzyć, że mogą wspólnie 
pracować, że mają z kim pracować na swoim, tak samotnym do tej pory „podwór-
ku”, że jest ich wielu i wszyscy mają podobne potrzeby. A co najważniejsze, że razem 
mogą je zrealizować, że razem jest łatwiej. Odkryli, że chcą to zrobić, są na to gotowi! 

Najtrudniejszy pierwszy raz, czyli działanie w praktyce 

Zatem żarty się skończyły i trzeba się było zabrać do „prawdziwej, partnerskiej ro-
boty”. Decyzją grupy do wspólnych spotkań zaproszone zostały lokalne władze oraz 
instytucje. Należało podjąć decyzję, co dalej? A dalej było mnóstwo pomysłów i za-
męt, który należało poukładać. Toteż zabraliśmy się za badanie, rozgrzebując na 
czynniki pierwsze różnorodne obszary poddawane kolejno analizie SWOT. Proces ten 
trwał dość długo, jednak pozwolił na to, by dojrzała w grupie świadomość tego, cze-
go potrzebuje. Partnerstwo – a i owszem, ale najpierw przetrenujmy się we wspólnym 
działaniu. I tak zrodziła się koncepcja organizacji pierwszego na terenie gminy wspól-
nego działania pod nazwą „Orneckie Forum Inicjatyw Pozytywnych” (w skrócie OFIP). 
Jednak, by podtrzymać ducha walki i zmobilizować tych pozostających w bezruchu, 
do włączenia się w pracę, na początku lipca grupa podpisała oficjalnie list intencyjny, 
który był pierwszym krokiem do utworzenia Karty Partnerstwa. Swoje podpisy złoży-
li przedstawiciele 13 podmiotów, w tym władze lokalne, przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Na tej też grupie oparły się 
jednocześnie przygotowania do Orneckiego Forum Inicjatyw Pozytywnych zaplano-
wanego na wrzesień, które w całości pochłonęło uwagę i siły uczestników spotkań 
animacyjnych.

Działania grupy a „animacyjna szara eminencja”
 

Po co zatem animator. Jako wsparcie, głos doradczy, dostarczyciel dobrych praktyk 
czy sprawdzonych rozwiązań i edukator – oczywiście taki po cichu, bowiem organi-
zacja tak dużej imprezy przez grupę podmiotów, które dotychczas ze sobą nie współ-
pracowały, była nie lada wyzwaniem. Co gorsza, w międzyczasie opuściła grupę 
przedstawicielka Urzędu, która pełniła rolę spinacza – organizowała, informowała, 
zapraszała, wspierała. Taka strata w momencie podejmowania się nowego wyzwania 
była trudna, jednak błyskawicznie wykluł się w grupie nowy lider, który, częściowo 
z ramienia Gminy, wspierał wszelkie podejmowane kroki. A pomysłów na imprezę 
była cała masa. Program wypełnił się po brzegi już na pierwszym spotkaniu orga-
nizacyjnym, a z każdym kolejnym atrakcji przybywało. Forum doczekało się własnej 
grupy organizacyjnej, osobnego logo i promocji (www.ofip.pl), akcji fundraisingowej, 
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która ostatecznie przerosła oczekiwania ją prowadzących. Cała impreza trwała od 
południa do późnych godzin wieczornych i była znakomitą okazją do zaprezentowa-
nia społeczności lokalnej „samych siebie” – organizacji, ich osiągnięć, tego, co robią 
na co dzień. Były występy artystyczne, rozgrywki sportowe, stoiska, gry i zabawy, per-
formance, koncerty i pokaz teatru ognia. A wszystko odbyło się bez projektu, sump-
tem własnym, gminy, przy wsparciu sponsorów i wykorzystaniu własnych zasobów, sił 
oraz kontaktów, samodzielnie (animator był jedynie obserwatorem zdarzeń). I choć 
w samej imprezie uczestniczyło niewielu mieszkańców (co dało grupie jasny sygnał 
o tym, jak słaby jest stopień znajomości tematu NGO wśród mieszkańców gminy), 
nie przeszkodziło to jej organizatorom w czerpaniu ogromnej radości ze wspólnie 
odniesionego sukcesu. A sukces był naprawdę imponujący, bowiem grupa nie tylko 
zorganizowała coś razem, ale nauczyła się współpracować ze sobą (nikt w między-
czasie nie zawiódł) i zapraszać do swoich działań innych. W efekcie tego działania 
do prac nad utworzeniem partnerstwa zgłosiło się kilka kolejnych podmiotów, które 
częściowo wcześniej wyrażały taką chęć, ale na spotkaniach się nie pojawiały. Sama 
deklaracja o organizacji Orneckiego Forum Inicjatyw Pozytywnych za rok i pomysł na 
wspólną Wigilię dla mieszkańców Ornety w bieżącym roku mówią same za siebie. 
Grupa rozwinęła skrzydła. Jednak, aby ten ptak nie odleciał, należało jak najszybciej 
dokonać ewaluacji działania i zabrać się za pracę nad Kartą Partnerstwa.

Partnerstwo – tak!

Zmiany, zmiany, zmiany… były częste i niezależne od samej grupy. Tuż po Ornec-
kim Forum Inicjatyw Pozytywnych po raz kolejny zmienił się lider grupy. Co więcej, 
zmiana dokonała się również na stanowisku animatora. Część spotkań oczywiście 
realizowana była w miarę możliwości wspólnie, przez dwóch animatorów, tak, by była 
ona jak najmniej odczuwalna, co zresztą przyniosło zamierzony efekt, bowiem już 
w grudniu 2011 roku podpisane zostało oficjalnie porozumienie Partnerskie, w skład 
którego weszło 17 podmiotów. Ostatnie miesiące roku były zatem czasem wytężonej 
i bardzo owocnej pracy nowego animatora ze stałą, silną, silniejszą, a może naj-
silniejszą już grupą. W ramach kilku spotkań nie tylko przedstawione zostały dobre 
praktyki i korzyści, jakie odnoszą funkcjonujące w regionie czy Polsce partnerstwa. 
Wypracowany został pełen kompleks rozwiązań, który pozwolił zapiąć wszystko na 
ostatni guzik i zakończyć blisko dwuletni czas pracy animacyjnej wielkim sukcesem. 
Sukcesem w kilku obszarach oraz znaczeniach:

Po pierwsze – zasobów ludzkich, czyli tego, co dla animatora najważniejsze, naj-
cenniejsze w jego pracy. Grupa, jak i jej poszczególni członkowie, mieli przez ten czas 
okazję „odkryć siebie na nowo”, jak sami podkreślali, zmieniać zdanie i opinię o sobie 
samych oraz innych, z którymi przyszło im działać. Zrozumieli, że wokół siebie, tuż pod 
nosem, mają ludzi z ogromnym potencjałem i zapałem do pracy. A tak daleko szukali!

Po drugie – współpracy – w rozumieniu działań wspólnych trzeciego sektora, jak i zaan-
gażowania władz oraz biznesu lokalnego. Jestem bowiem przekonana, że w chwili obecnej 
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orneckie organizacje nie tylko znają siebie nawzajem, swoje zasoby i potrzeby, ale wiedzą, 
z kim i jak mogą współpracować. Co więcej, chętnie się tą wiedzą dzielą między sobą.

Po trzecie – doświadczenia we wspólnym działaniu. Ile bowiem grup partnerskich 
decyduje się najpierw przetestować w praktyce grunt, który stworzyły? Ile z nich orga-
nizuje po wielu latach wspólnej pracy takie inicjatywy jak Orneckie Forum Inicjatyw 
Pozytywnych?  Ile cieszy sam fakt współpracy? 

Po czwarte – stabilności, bowiem przez ten czas wiele ciosów, zmian i zaskoczeń 
pojawiło się w toku wspólnej pracy, a grupa pomimo wszystko zachowała swoją li-
czebność i zaangażowanie. Zmieniający się liderzy, animatorzy, organizatorzy – takie 
sytuacje zawsze stanowią duże ryzyko, zagrożenie w procesie animacji.

Po piąte – czysto egoistycznym, wynikającym z dumy animatorki, członków grupy, 
uczestników owego wspólnego dzieła. Sukces matek i ojców Partnerstwa, które rokuje 
dobrze i miejmy nadzieję, dokona niemożliwego. Orneta potrafi!

Karta Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Orneta

W opracowanej karcie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Orneta pojawiły się 
konkretne zapisy dotyczące zasad działania, prowadzenia, finansowania. Dookreślo-
na została struktura Partnerstwa, którą tworzą: Rada Partnerstwa, Grupa Inicjatyw-
na, Sekretariat Partnerstwa oraz Grupy Tematyczne. Spisano obszary zainteresowania 
grup tematycznych, jak m.in. edukacja, obszary wiejskie, rekreacja/turystyka/ekologia 
czy integracja i aktywność społeczna/organizacje pozarządowe. To pełen zbiór zapi-
sów, które pozwolą grupie na stawianie kolejnych, coraz bardziej samodzielnych kro-
ków. Oczywiście nie oznacza to, że nasza praca się skończyła. Co prawda przeszliśmy 
już niemal wszystkie etapy stworzonej przez lokalne Ośrodki Europejskiego Funduszu 
Społecznego „ścieżki pracy animacyjnej”, jednak sporo jeszcze przed nami. Minimum 
to wypracowanie Planu Działania Partnerstwa na rok 2012 i monitorowanie postę-
pów jego realizacji, w tym również wsparcie w ubieganiu się o środki Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Maksimum to zupełne usamodzielnienie w działaniach i edu-
kacja oraz wzmocnienie co najmniej kilku liderów bądź animatorów z samej grupy, 
którzy przejmą pałeczkę i poprowadzą grupę dalej. Ten etap umożliwiałby zakończe-
nie ostatniego etapu ścieżki i wyjście ze środowiska.

Z refleksji animatora

Do tego jednak jeszcze co najmniej rok pracy. Co najmniej! Bowiem każda nowo 
powstała na „trudnym gruncie” struktura wymaga wyjątkowej czułości i dbałości. 
Choć w tym przypadku grunt okazał się kopalnią złota, która wymagała jedynie od-
kurzenia, wzmocnienia i uruchomienia odpowiednich trybików. I tak z miesiąca na 
miesiąc wydobywaliśmy z niej wspólnie coraz więcej zasobów, które umożliwiają roz-
wój oraz realizację działań. Ogromny potencjał ludzki spowodował, że praca anima-
tora stała się przyjemnością. Z każdym kolejnym spotkaniem czy sukcesem dodawała 
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skrzydeł i chęci do działania. Przychylność oraz zaangażowanie władz dają nadzieję, 
że wspólnie są w stanie przenieść niejedną górę, że „wspólnymi działaniami będą oży-
wiać swoją gminę tak, aby stała się regionem rozpoznawalnym, posiadającym własną 
markę turystyczną, regionem atrakcyjnym dla inwestorów, jak i samych mieszkańców. 
Będą wpływać na komfort oraz jakość życia obecnych, a także przyszłych pokoleń.” 
Stan prac i poziom zaangażowania grupy powodują, że należy szykować się na ko-
lejne Orneckie Forum Inicjatyw Pozytywnych w 2012 roku, zorganizowane zupełnie 
samodzielnie przez członków Partnerstwa. No i wyczekiwać następnych wspólnych 
działań, projektów, pomysłów – bez wątpienia!

Anna Łebek-Obrycka 
Animatorka Regionalnego Ośrodka EFS w Elblągu, koordynatorka projektów, ekspertka, reporterka i re-
daktorka Telewizji Obywatelskiej. Ponadto wiceprzewodnicząca Partnerstwa „Miejsca z Duszą. Miejscowości 
Tematyczne Warmii i Mazur” oraz członkini Forum Animatorów Społecznych. Z zamiłowania trenerka – ab-
solwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prywatnie silnie uzależniona od folkowych dźwięków, 
wiejskich krajobrazów i kreatywnych klimatów twórczych, szczęśliwa mama i żona.
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Kim jest animator społeczny? Jaka jest jego rola?

Animator społeczny to ktoś, kto pobudza lokalną społeczność do 
aktywnego kształtowania otaczającej rzeczywistości i wykorzystania 
drzemiących w niej ogromnych pokładów potencjału. Rolą Anima-
tora jest więc uświadomienie społeczności lokalnej jego istnienia 
i stworzenie takich warunków, w których mieszkańcom będzie za-
leżało, aby zmieniać otaczającą ich przestrzeń; przestrzeń, w której 
żyją i z którą często wiążą swoją przyszłość. Animator to ktoś, kto 
motywuje ludzi do kooperacji i uczestnictwa we wspólnych przed-
sięwzięciach, które dążą do poprawy obecnego stanu. Wskazuje 
narzędzia służące do osiągnięcia postawionego przez taką grupę 
celu i uczy, jak z nich korzystać. Jednocześnie stara się usamodziel-
nić grupę, z którą pracuje, aby w przyszłości wszystkie realizowane 
przez nią działania były oparte na wewnętrznym doświadczeniu, 
spontanicznych pomysłach, czasem chwilowym szaleństwie i odpo-
wiadały na lokalną potrzebę.
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Animator społeczny powinien dobierać metody pracy tak, aby 
skutecznie doprowadzić do zmiany społecznej, wykorzystując 
przy tym najlepiej dobrane działania. Metody te muszą być za 
każdym razem dopasowane do społeczności, z którą pracuje. 
Nie można tu mówić o jednym, złotym środku gwarantującym 
sukces. Każda grupa, z którą przyjdzie się mierzyć Animatorowi, 
jest inna i pomimo istnienia elementów wspólnych, nie można 
z góry założyć, że sprawdzone i znane Animatorowi rozwiązanie 
będzie skuteczne w każdym przypadku. 
Praca Animatora prowadząca do zmiany społecznej nie powinna 
być określona w czasie. Różny jest bowiem potencjał społeczności 
lokalnych. W jednych jest aktywny lider, który posiłkuje się pomo-
cą Animatora tylko ze względu na brak wiedzy odnośnie metod 
i narzędzi pracy z ludźmi, a innym razem lidera trzeba dopiero 
wykreować. Założona zmiana społeczna musi polegać na samo-
dzielnych umiejętnościach, samodzielnym określeniu problemu 
lokalnego, wreszcie samodzielnym doborze działań, kończąc na 
wyborze zasobów. Wszystko to ma służyć osiągnięciu wspólnego 
dobra. Sukcesem można nazwać chęć ludzi do robienia czegoś 
razem w tym zakresie i ich własną energię rodzącą się z satysfakcji 
w pokonywaniu lokalnych barier. Trzeba jednak pamiętać, że rolą 
Animatora jest zaszczepienie woli do zmian, chęci do działania, 
wspólnego decydowania, co i kiedy zrobić, aby było lepiej. Do-
celowo Animator musi pozwolić, aby społeczność lokalna samo-
dzielnie podejmowała decyzje, działała i odnosiła sukcesy. Wie 
o tym, bo jest praktykiem, często działa intuicyjnie, jest swoistym 
nauczycielem i nosicielem zmian.

Tomasz Kosowski
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu
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Piotr Wołkowiński

Nietypowy proceder
Bardzo obiecujący początek na wspólny projekt zatrudnienia

Animator trafia do danej społeczności nieco przypadkowo. W Dzierzgoniu (w woj. 
pomorskim) pierwszy animator pojawił się na prośbę lokalnych władz, co spowodo-
wało pojawienie się kolejnego animatora i nadzieję na rozwój rzeczy zupełnie nie-
przewidzianych. Działalność ta jest prowadzona przez Piotra Wołkowińskiego, anima-
tora Regionalnego Ośrodka EFS, funkcjonującego w ramach Regionalnego Centrum 
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku (RC).

1. Refleksja i rozpoznanie wstępne

Dzierzgoń, to gmina dość dynamicznie się rozwijająca, gdzie już ponad 2 lata 
temu „opadły” opary przeszłości i powstało w różnych sołectwach aż 12 stowarzyszeń. 
Działały one niezależnie i powstała idea skoordynowania, czy też sprzężenia ener-
gii pojedynczych stowarzyszeń. Okazało się, że w porównaniu z sąsiednimi gminami 
Dzierzgoń jest bardzo aktywny – stosunkowo mała społeczność, „wszyscy się znają”, 
a jednocześnie problemy, jakie ją trapią, są podobne jak w wielu innych obszarach 
wiejskich, tj. wysokie bezrobocie, szczególnie wśród kobiet oraz sezonowe, związane 
z pracami budowlanymi, wśród mężczyzn. Nie było na poziomie gminy refleksji na 
temat przyszłości w obszarze zatrudnienia i zapewnienia młodszym pokoleniom bytu.

Ten element diagnozy wynika ze wstępnego spotkania z burmistrzem gminy Dzierz-
goń, który w bardzo otwarty sposób przedstawił sytuację. W tym spotkaniu uczest-
niczyła także dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) oraz kierownik Wydziału 
Rozwoju Miasta, który od kilku lat prowadzi politykę prorozwojową i stymulował po-
wstawanie  licznych stowarzyszeń. 

2. Wejście w środowisko

Pierwsze kontakty z Dzierzgoniem zostały nawiązane przez Elżbietę Kamińską, ani-
matora Regionalnego Ośrodka EFS z ramienia RC. Drugi etap został poprowadzony 
przez Piotra Wołkowińskiego, także animatora z tej samej instytucji. Pierwsze spotka-
nie animatora ze społecznością lokalną odbyło się w Urzędzie Miasta, gdzie czekało 
na niego 28 kobiet, dynamicznych i chcących działać. Opowiedziały one o swoim 
dotychczasowym zaangażowaniu oraz chęci wspólnego działania. Mają już w tym 
doświadczenie (festyny, pielgrzymki itp), ale nigdy nie realizowały czegoś, co by było 
trwałe. Po przedstawieniu się (gra z imionami), animator skierował dyskusję na obszar 
lokalnego społeczeństwa. Notowano na flipcharcie wnioski pojawiające się podczas 
pracy w wyniku wymiany myśli, spostrzeżeń i komentarzy uczestników szukających pól 
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do współpracy. Zaufanie zdobyte przez animatora bardzo szybko zaprocentowało, 
gdyż zidentyfikowano dwie sprawy, które zainteresowały wiele osób:

–  istnienie wielu „wolnych pokoi“ w opuszczonych domostwach (np. z powodu wy-
jazdu młodego pokolenia);

–  problem z aktywnością i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości rolników po-
siadających małą liczbę hektarów ziemi.

3. Diagnoza środowiskowa

Szereg spotkań służyło integracji grupy. Ze swej strony Urząd Miasta, bardzo ak-
tywny, opracował dwie analizy dotyczące liczby wolnych pokoi oraz sytuacji na rynku 
własności ziemi, z uwzględnieniem rozmiaru parcel, terminów zmiany własności itp. 
Informacje te przedłożone grupie inicjatywnej pozwoliły wyodrębnić dwa istotne, „pa-
lące“ tematy: rozwój agroturystyki oraz produkcję zdrowej żywności. 

Widząc motywację grupy inicjatywnej, Wydział Rozwoju Urzędu Gminy zgromadził 
informacje na temat tych dwóch obszarów. Z punktu widzenia wolnych pokoi, które 
mogłyby służyć do przyjmowania gości/turystów, wstępna analiza pokazała, że jest 
ich około 145. Skoncentrowano się w tym przypadku tylko i wyłącznie na pokojach 
należących do osób, które w tej wstępnej fazie wydawały się zdolne do przyjmowania 
gości. Innych nie brano pod uwagę. Samo przeprowadzenie tej wstępnej ankiety wy-
wołało w gminie dość duże zainteresowanie wśród mieszkańców.

Również w zakresie terenów uprawnych Wydział Rozwoju Urzędu Gminy dokonał 
analizy, która pokazała, że: na 437 gospodarstw, 126 ma 5 hektarów ziemi albo 
mniej, 46 gospodarstw ma 50 hektarów albo więcej (10 posiada ponad 100 hekta-
rów). Zainteresowanie grupy wzbudzili rolnicy posiadający małą liczbę hektarów, gdyż 
to oni znajdują się w najtrudniejszym położeniu i mają największe problemy z gospo-
darowaniem oraz zdobywaniem środków unijnych itp.

Dla burmistrza rozwój gminy jest priorytetem, co widać po różnorodnych podej-
mowanych działaniach. Utworzono różne instytucje, w tym Lokalną Grupę Działania 
(Lider) oraz fundusz pożyczkowy (Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne – RTI), z udzia-
łem gminy i lokalnego biznesu. Pomimo tych działań rozwój lokalny wymaga dalszych 
etapów, tak aby zapewnić dobrobyt wszystkim mieszkańcom. 

4/5. Planowanie rozwoju i działania

Wyniki obu ankiet zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez grupę inicjatywną, skła-
dającą się zawsze z ponad 20 osób. Ponieważ tematy te wyszły od mieszkańców, po-
zostały one ich „własnością“ i omawiane były na kolejnych spotkaniach jako wspólne 
i znaczące. Zwiększało to upodmiotowienie grupy, czyli jej „empowerment“.

Oba tematy należało zgłębić i ocenić, czy stanowią autentyczny projekt rozwoju 
dla gminy. Skoncentrowano się na zagadnieniu zdrowej żywności i zaczęto poszuki-
wać sojuszników i konkretnych informacji. Animator znalazł gdańską firmę zajmującą 
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się opakowywaniem żywności i marketingiem. Skontaktowano się z Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego (ODR), który wspiera wszelkiego typu rozwój wsi i połączonych 
z nią działań. Spotkania z obydwoma tymi aktorami oraz już poszerzoną grupą inicja-
tywną, która wykracza poza teren gminy, do sąsiednich gmin, powiatów, a nawet do 
sąsiedniego regionu warmińsko-mazurskiego, spowodowało, że lokalni producenci 
(w tym rolnicy, właściciele agroturystyki, lokalni mieszkańcy mający ogrody) zaczę-
li obliczać, ile i jakiego wyrobu można by wyprodukować w określonych terminach. 
Było to potrzebne w celu rozpoczęcia negocjacji z prywatną firmą, która zajęłaby się 
opakowaniem i sprzedażą. Transport miał być zapewniony przez podmiot ekonomii 
społecznej (nowo utworzony).

Dużą obawą grupy inicjatywnej okazało się być założenie podmiotu gospodarcze-
go, z uwagi na istniejące przekonanie, że jest to coś trudnego i że nie dadzą sobie 
z tym rady. Drugim „lękiem“ była sama partnerska prywatna firma. Na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń rolnicy wyrazili obawy, iż firma taka będzie „ustawiała“ 
ceny i że nie będzie brała pod uwagę kosztów produkcji. Ponieważ plan działania 
był budowany w sposób otwarty i przejrzysty, prywatna firma przybyła z Gdańska na 
spotkanie i przedstawiła nie tylko swoją historię w obszarze zdrowej żywności, ale za-
pewniła przyszłych producentów, że nie będzie wymuszała na nich najniższych cen, 
lecz ustalenie cen będzie dokonywane na drodze przejrzystego procesu negocjacji 
między możliwą do osiągnięcia ceną sprzedaży, ceną produkcji, ceną transportu oraz 
zapakowania. Aby kontynuować negocjacje, należało obliczyć, jakie produkty mogły-
by być produkowane, w jakiej ilości, w jakich terminach.

Animator w tym procesie odgrywał głównie rolę moderatora, który zapewniał wy-
mianę opinii między uczestnikami grupy inicjatywnej, a od czasu do czasu dawał przy-
kłady innych projektów z Polski lub zagranicy, lub też stawiał argumenty, co do tego, iż 
niezależna działalność gospodarcza, z wysoko ustawionymi walorami społecznymi, to 
jest naprawdę coś, co może zadziałać (ekonomia społeczna).

Ze swej strony ODR sprecyzował zalety i trudności w utworzeniu grupy producenc-
kiej na spotkaniu grupy inicjatywnej. Informacje te pozwoliły stwierdzić, że w pierwszym 
etapie grupa inicjatywna nie będzie w stanie utworzyć grupy producenckiej z uwagi 
na to, że przepisy dotyczące takiej inicjatywy dotyczą zbyt dużej produkcji. Grupa ini-
cjatywna zatem nosi się z zamiarem rozpatrzenia innych możliwości współdziałania, 
m.in. założenia przedsiębiorstwa lub spółdzielni socjalnej. Dojście do takich wnio-
sków było możliwe m.in. dzięki kompetencjom animatora w obu tych dziedzinach.

Ponieważ taka inicjatywa nie może zaistnieć bez wsparcia władz na różnym pozio-
mie, zdecydowano się na stopniowe zainteresowanie tym projektem zarówno władz 
lokalnych i powiatowych, jak też wojewódzkich. Na posiedzeniu zarządu Lokalnej 
Grupy Działania (LGD) (starosta oraz włodzarze miast powiatu) animator przedstawił 
zarys projektu. Zaproponowano zorganizowanie pod koniec 2011 roku dwudniowej 
konferencji. Przewidując, że włodarze i inni decydenci nie będą uczestniczyć w obu 
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dniach konferencji, ustalono, iż w pierwszym dniu grupa inicjatywna i inni aktorzy 
będą pracowali dalej nad tematami rozwojowymi, natomiast kolejnego dnia wyniki tej 
pracy zostaną przedstawione staroście i wszystkim włodarzom powiatu sztumskiego, 
rozpoczynając dyskusję w tym temacie.

Konferencja, prowadzona przez animatora Piotra Wołkowińskiego, odniosła suk-
ces. W pierwszym dniu obrad wzięło udział ponad 50 osób, w tym osoby z innych 
gmin, były starosta itp. Omówiono ostatnio opublikowany raport na temat jakości 
życia w województwie pomorskim. Niestety ocena jakości życia przez mieszkańców 
powiatu sztumskiego plasuje go w większości kategorii na ostatnim miejscu. Przedsta-
wiono także wyniki aktywności LGD (patrz grafik poniżej), która wzmacnia działania 
różnych podmiotów, w tym stowarzyszeń, poprzez działalność grantodawczą i wska-
zuje, do jakiego stopnia partnerstwo stanowi rzeczywistość w tym obszarze. Wspólna 
praca nad partnerstwem pozwoliła na wypracowanie następujących elementów, które 
je charakteryzują w opinii mieszkańców (po przedstawieniu przez animatora podsta-
wowych składników partnerstwa):

• Wspólne działanie, np. osób, instytucji x 3
• Wzajemna pomoc x 6
• Wspólna realizacja projektu x 7
• Uzupełnianie się kompetencjami x 2
• Wspólne zaufanie x 8
• Wymiana doświadczeń x 5
• Rozwiązywanie problemów x 3
• Współdziałanie samorządów gminnych x 4
•  Partnerskie projekty mieszkańców z samorządem, np. budowa placu zabaw x 1
• Wyższa forma współdziałania x 4
• Działanie przez ustalone normy i zasady x 3
•  Większe korzyści, możliwości x 6

Uczestnicy konferencji uznali, iż rzeczywistość w powiecie sztumskim składa się 
z następujących elementów:

• Bieda – jako poczucie niebezpieczeństwa
• Długość korzystania z pomocy społecznej
• Brak spójnej polityki rozwoju powiatowej turystyki
• Brak wspólnych działań, np. wysypiska, oczyszczalnie
• Brak projektów miękkich w powiecie.

Wreszcie wspólnymi siłami wykonano analizę SWOT w zakresie potencjału rozwo-
jowego powiatu sztumskiego.
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Tabela 1

Mocne strony w powiecie sztumskim Słabe strony w powiecie sztumskim

• Środowisko naturalne
• Niezagospodarowany potencjał
• Przychylność ludności
• Niewypromowane zabytki (np. kanał Juranda)
• Nasyp kolejowy
• Jeziora
• Różnorodność kulturowa
• Starzejące się społeczeństwo.

 • Brak pieniędzy
• Wysokie bezrobocie
• Brak zakładów pracy (miejsc pracy)
• Zła infrastruktura drogowa
• Brak agroturystyki
• Brak barów mlecznych
• Słaba współpraca między gminami
•  Małe wsparcie dla przedsiębiorców (przez 

gminy, starostwo).
Szanse powiatu sztumskiego Zagrożenia dla powiatu sztumskiego

• Zagospodarowanie terenu (jeziora, lasy)
• Tworzenie miejsc pracy
• Rozwój turystyki
• Powrót ludzi młodych
• Powrót emigrantów
• Rozwój ekologiczny rolnictwa
• Dziedzictwo kulturowe (rękodzieło).

• Kryzys
• Powódź
• Kryzys w głowach (mentalny)
• Od stękania do roboty
• Zmniejszenie ilości osób stękających
• Niski poziom świadomości społecznej
• Brak działania w partnerstwie.

Źródło: Opracowanie własne.

Pierwszy dzień konferencji zakończono metodą „doceniającego dochodzenia“, pod-
czas której animator, po przedstawieniu zasad twórczości i innowacyjności, proponuje 
uczestnikom przeniesienie się do 2016 roku. Opracowane zostały opisy odniesionych 
sukcesów w ciągu ostatnich 4 lat i zostały one przedstawione grupie. Pozwoliło to na 
znaczące wzbogacenie wyników analizy SWOT oraz na silną integrację uczestników.

Wyniki pracy zostały przedstawione drugiego dnia konferencji staroście oraz wszyst-
kim burmistrzom i wójtom gmin powiatu sztumskiego. Następnie animator modero-
wał dyskusję, która się wywiązała między włodarzami, ale też z udziałem osób, które 
brały czynny udział w pierwszym dniu konferencji. Starcie się obu tych rzeczywistości 
okazało się bardzo twórcze. Decydenci mogli zobaczyć, jak myśli pewna część spo-
łeczeństwa, a mieszkańcy spostrzec, jak ich włodarze podchodzą do takich kwestii. 
Oczywiście omawiano także sytuację finansową gmin, problem niewystarczających 
środków na infrastrukturę, która nadal jest niezadowalająca dla mieszkańców, mimo 
iż bardzo wiele w tym zakresie dokonano (ścieki, część dróg itp).

Jak się okazało, rozwój zatrudnienia, ewentualnie możliwy poprzez produkcję zdro-
wej żywności oraz jej sprzedaż, wypełnił częściowo lukę strategiczną radnych i wło-
darzy, którzy zdali sobie sprawę z tego, że finanse na działania infrastrukturalne będą 
w znacznej części ograniczone, co będzie wymagało zaangażowania w  tzw. „projekty 
miękkie“ związane z zatrudnieniem. 

Projekt zdrowej żywności został przedstawiony przez animatora na regionalnej kon-
ferencji dotyczącej innowacji, organizowanej przez Urząd Marszałkowski.
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Podstawową rolą animatora w tych różnorodnych działaniach była możność „prze-
mieszania“ różnych grup społecznych powiatu i Dzierzgonia, co umożliwiło nietypo-
we podzielenie się zaufaniem i omawianie trudnych kwestii w tak zaimprowizowanym 
gronie. Energia i dynamika, które w wyniku tego procesu się wytworzyły, powinny uła-
twić następne etapy rozwoju lokalnego. Bardzo ważnym elementem sukcesu dotych-
czasowego rozwoju lokalnego jest partnerska współpraca z osobami odgrywającymi 
kluczowe role na tym terenie: starosta, burmistrz Dzierzgonia, czy też Mikołajek Po-
morskich, animator Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) oraz olbrzymi wkład 
dyrektora RTI.

6. Ewaluacja

W drugiej fazie projektu odbyło się 7 spotkań, często kilkugodzinnych, z grupą ini-
cjatywną. Powiększyła się ona o osoby z innych gmin oraz sąsiedniego województwa. 
Została podpisana umowa partnerska i kontynuowana jest praca grupy nad produk-
tami zdrowej żywności. Zainteresowanie burmistrza oraz starosty i innych włodarzy jest 
duże. Ze swojej strony LGD stymuluje sąsiednie gminy do działania w obszarze tury-
styki. Są plany na założenie inkubatora dla biznesu i ekonomii społecznej w gminie.

Tabela 2

Produkt Sposób dochodzenia do produktów

Powiększenie się 
grupy inicjatywnej

Informacja o możliwości wypożyczania pokojów, czy też produkcji zdrowej 
żywności (i jej sprzedaży) wywołała zainteresowanie nowych osób.
Poprzez działania animacyjne zaangażowały się osoby z sąsiednich gmin, ale też 
przez działania dyrektora RTI oraz Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych.
Osoby spoza powiatu (województwo warmińsko-mazurskie) weszly w skład gru-
py poprzez kontakty osobiste oraz zaproszenie jednego rolnika ekologicznego 
(znanego animatorowi), aby opowiedział, z czego się składa jego rzeczywistość 
zawodowa.

Podpisanie umowy 
partnerskiej

Długotrwający proces budowy grupy inicjatywnej oraz jej nowych projektów 
musi przechodzić przez elementy sformalizowania, ażeby osiągnąć też uznanie 
instytucjonalne. Umowa partnerska, poza wymogiem Regionalnych Ośrodków 
EFS’u, stanowi pierwszy krok dla tych podmiotów i bardzo dobre ćwiczenie, 
aby przygotować się do np. wspólnego założenia podmiotu gospodarczego.

Zdrowa żywność Obszar ten pojawił się podczas dyskusji z grupą inicjatywną, stymulowanej 
przez animatora, w kierunku stałych możliwości zatrudniania siebie oraz 
młodszego pokolenia. Konkretyzuje się on przez uwspólnianie wiedzy, którą 
posiada grupa inicjatywna, dorzucenie tam konkretnych przykładów – rol-
nik ekologiczny, firma zajmująca się zdrową żywnością, ODR oraz własne 
doświadczenia animatora. Obecnie przygotowany jest potencjał produkcji 
całości grupy inicjatywnej. 
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Wzrost zaintereso-
wania włodarzy

Znaczące obniżenie się środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
(RPO) na infrastrukturę powoduje, iż nawet w planach rozwoju województwa, 
subregiony muszą skonfrontować się z rozpracowaniem strategii rozwoju 
miękkiego. Konferencja była przełomowym punktem w tej logice, wskazują-
cym konkretne rozwiązania zaproponowane przez mieszkańców.

Rozwój turystyki przez 
LGD

Lokalna Grupa Działania zdecydowała się na wzmocnienie już wcześniej pro-
wadzonych działań na rzecz rozwoju turystycznego swojego obszaru. Nastąpią 
badania oferty i klientów, i opracowanie strategii działań.

Inkubator dla sekto-
ra prywatnego i eko-
nomii społecznej

Wizja rozwoju powiatu sztumskiego pozwoliła na wyłonienie projektu inkuba-
tora wielosektorowego, który w jeszcze większym stopniu wspierałby działania 
lokalnych inicjatorów.

Źródło: Opracowanie własne.

Rola animatora polega na szeregu elementach:
–  przekazywaniu energii, która powoduje zwiększenie motywacji członków grupy inicja-

tywnej;
– informacji o różnych możliwościach i przekonywaniu o ich realizacji;
–  pracy partnerskiej z urzędem miasta i jego przedstawicielami, jak też z innymi instytucja-

mi lokalnymi: Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym, ODR, LGD, starostwem;
– tworzeniu łącznika pomiędzy poziomem liderów gminy i powiatu a mieszkańcami;
–  stymulowaniu mieszkańców różnymi przykładami i alternatywnymi metodami myślenia;
–  wiedzy i doświadczeniu o ekonomii społecznej, co umożliwia przybliżenie rzeczywistości 

przedsiębiorczej osobom zajmującym się działaniami społecznymi.

narzędzia:
– gry animacyjne umożliwiające grupom wzajemne poznanie się i wzrost zaufania;
–  moderowana dyskusja, prowadząca do wyciągnięcia wniosków. Znacząca zdol-

ność odsłuchania i słuchania ludzi, jakkolwiek się wyrażają;
–  przedstawianie w różnej formie kwestii innowacyjności i twórczości, w oparciu o na-

rzędzia power point. Każdy musi móc uwierzyć w swój potencjał, a gdy grupa uwie-
rzy w siebie wspólnie, to wiele obaw i niepewności znika i rozwój oraz innowacja 
stają się możliwe;

–  SWOT – metoda dobrze znana, ale używana przez animatora jako sposób potwier-
dzania już przemyślanych przez grupę elementów, które można komunikować innym 
grupom;

–  doceniające dochodzenie. Metoda amerykańska umożliwiająca odcięcie się od 
istniejących dzisiaj trudności, przeniesienie się w przyszłość i opowiadanie o sukce-
sach „przeszłości“. Musi być połączone z ćwiczeniami twórczymi, np wspólny sen;

–  zaufanie. Duży poziom zaufania między animatorem a grupami, licznymi partne-
rami, stanowi podstawę do wszystkich innych narzędzi.
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7. Wyjście ze środowiska

To etap kolejny, ale nim nastąpi, animator będzie chciał uzbroić grupę inicjatywną 
w narzędzia umożliwiające jej jak najbardziej niezależne działanie. Narzędzia zostaną 
zdefiniowane z biegem czasu, ale na pewno będą takie, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo podejmowanych inicjatyw (np. dobra księgowa dla inicjatywy gospodarczej) oraz 
podstawowe zrozumienie księgowości dla uczestników. Narzędzia te muszą stanowić 
zabezpieczenie w przyszłości, ucząc uczestników przewidywania (planowanie strate-
giczne działań), podejmowania skalkulowanego ryzyka (obliczanie kosztów, podej-
mowanie ryzyka niezagrażającego całości przedsięwzięcia) lub zapewniającego do-
brą współpracę w grupie (animator lokalny lub lokalny lider).

Refleksja ze strony animatora
Niektóre społeczeństwa lokalne wydają się być tak naładowane odpowiednią energią, 

że wszystko wydaje się działać. Niemniej, przy takiej pracy, animator wchodzi w pewnym 
momencie w logikę działań lokalnej społeczności i sukces procesu budowy lokalnych 
partnerstw jest zależny od jego dostosowania się do grupy inicjatywnej, zdolności do zjed-
nania sprawie (a nie sobie) liderów lokalnych oraz odpowiedniej współpracy w przedłu-
żonym czasie. W Dzierzgoniu i powiecie sztumskim jak do tej pory bardzo się to udało, 
co powoduje, że praca taka staje się łatwiejsza i jest przyjemnością. Niemniej z punktu 
widzenia Regionalnego Ośrodka EFS widać, iż takie oddziaływania na partnerstwach nie 
umożliwiają natychmiastowego zdobywania środków przez lokalnych aktorów. 

Po utworzeniu lokalnej grupy inicjatywnej, są jeszcze do przejścia kolejne etapy 
utworzenia wspólnego projektu, zdobycia go oraz zarządzania nim. Do tych wszyst-
kich etapów grupy inicjatywne muszą się poczuć gotowe i chętne, po to, aby te działa-
nia nie zamykały się wewnątrz danego projektu, lecz „świeciły“ wokół siebie i stawały 
się przekazywalną materią dla sąsiednich inicjatyw.

Piotr Wołkowiński
Urodzony w Wielkiej Brytanii, wieloletni działacz na rzecz organizacji pozarządowych we Francji. Konsultant specjalizujący 
się w zmianie i innowacji. Przekazuje grupom animowanym czy szkolonym swoją energię (energizer) oraz szerokie i wielo-
letnie doświadczenie dotyczące takich obszarów jak partnerstwo, partycypacja, ewaluacja, ekonomia społeczna, organi-
zacja pracy, planowanie strategiczne, doradztwo wewnątrz organizacji (podmioty prywatne, publiczne oraz z III sektora). 
Obecnie pracuje jako animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie pomor-
skim, prowadzonego przez Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Jest 
doradcą wiceprezydenta Gdańska w dziedzinie polityki społecznej. Sprawuje nadzór strategiczny nad procesem budowy 
społeczeństwa lokalnego na małym osiedlu w Gdyni. Analizuje potrzeby pracowników OWES w Polsce w zakresie szko-
leń dla doradców biznesowych i prowadzi akcje rozwoju turystyki oraz rozwoju lokalnego dla różnych obszarów Pomorza.
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Kim jest animator społeczny?

Animator to inspirator – uświadamiający grupie, jaki posiada 
potencjał i jak powinna go wykorzystać, aby zrealizować swo-
je cele. Praktyk, umiejętnie wykorzystujący narzędzia budujące 
odpowiedzialność grupy za zmianę społeczną. Osoba, która 
potrafi w porę się wycofać, uniknąć roli lidera. 

Sylwia Olbińska
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Sieradzu
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Piotr Jaśkiewicz

Partnerstwo w aktywności społecznej
Lokalni interesariusze, podejmując się realizacji inicjatyw w obszarze rynku pracy, edu-

kacji, rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia społeczne-
go, często poszukują na nie środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Jako animator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Koszalinie, staram się uwzględniać zawiązywanie partnerstw projektowych i rozwo-
jowych przez różnorodne podmioty, które łączą wspólne potrzeby lub korzyści. Każda 
z form współpracy, z którymi się stykałem, charakteryzowała się jednak odrębnymi, 
właściwymi dla niej cechami.

W niniejszym artykule pozwolę sobie, drogi Czytelniku, spośród szeregu form 
partnerskiej kooperacji, zwrócić szczególną uwagę na cztery rodzaje współpracy 
lokalnej, występujące przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Są to:

•  partnerstwo społeczno-polityczne
•  partnerstwo społeczno-prywatne
•  partnerstwo publiczno-prywatne
•  partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne.

Partnerstwo społeczno-polityczne

Partnerstwo społeczno-polityczne to forma współpracy, która powstaje i działa na 
skutek występowania pewnych ważnych problemów społecznych w regionie. W taką 
formę współpracy zaangażowane są zarówno władze polityczne, jak i organizacje 
społeczne. Celem takiej koalicji jest przede wszystkim rozwiązywanie dylematów spo-
łeczności lokalnych. Dobrze jest, jeśli partnerstwo społeczno-polityczne posiada na-
stępujące cechy:29

1.  ma formalnie zorganizowaną strukturę działania,
2.  dysponuje potencjałem aktywizacji różnych grup interesu oraz angażowania 

partnerów z szerokiego spektrum społecznego i politycznego,
3.  posiada wspólną agendę i wielowymiarowy program działania,
4.  jest tworzone jako odpowiedź na ważkie problemy społeczne występujące 

w określonym miejscu i czasie,
5.  działa na rzecz promocji spójności społecznej.
W trakcie swojej kilkuletniej pracy animacyjnej spotkałem się z wieloma partner-

stwami polityczno-społecznymi. Realizowane one były jednak najczęściej w miejscach, 
gdzie interesy społeczności lokalnej i władzy samorządowej były w konflikcie z polity-
ką krajową. Jednym z przykładów takiego partnerstwa jest inicjatywa powstała w ra-
mach lokalnego protestu przed budową elektrowni atomowej w województwie za-
29  M. Geddes, Partnerstwo Lokalne: Skuteczna Strategia na rzecz Spójności Społecznej – raport, Europejska Fundacja na 

Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Zob. też A. Sobolewski, Partnerstwo dla rozwoju, Dialog, nr 4/2006.



nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2 nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

109

chodniopomorskim, stanowiąca antyatomową koalicję w gminie Mielno, a dokładnie 
w miejscowości Gąski. Mieszkańcy Gąsek sprzeciwiający się budowie na terenie swo-
jej miejscowości elektrowni atomowej, zaczęli tworzyć nieformalny ruch społeczny, do 
którego włączyły się również organizacje ekologiczne i przedstawiciele izby turystycz-
nej. Ich sprzeciw poparły także lokalne samorządy, gdzie rady okolicznych gmin przy-
jęły uchwały protestacyjne. Ta modelowa koalicja zawiązała się po to, aby sprzeciwić 
się decyzjom władz i nie dopuścić do podjęcia przez nie niesłusznych, zdaniem spo-
łeczności lokalnej, rozstrzygnięć. Partnerstwo posiada już roczny program działania, 
sformalizowaną strukturę działania, którą nadaje samorząd oraz dysponuje szerokim 
wsparciem różnych grup interesu (od środowisk artystycznych, działaczy i działaczek 
społecznych, poprzez sektor biznesu i polityków). Od początku 2012 roku rozpoczęły 
się publiczne debaty przeciwników i zwolenników budowy elektrowni atomowej w woj. 
zachodniopomorskim. Podczas takich spotkań przedstawiciele wszystkich interesariu-
szy wymieniają poglądy i argumenty, przy żywiołowej reakcji zainteresowanych ob-
serwatorów. Szukanie rozwiązań dla sprzecznego interesu poprzez publiczne debaty 
organizowane na poziomie lokalnym to nowość w naszym województwie. Działanie to 
przynosi również nową jakość społeczną, w którą jako animator się włączyłem. Warto 
bowiem dodać, że pomimo generowania różnych, często negatywnych emocji, po-
wstałe w takich okolicznościach partnerstwo polityczno-społeczne łączy jednak istnie-
jący w regionie potencjał samorządowy (władz województwa zachodniopomorskiego, 
wójtów okolicznych gmin) oraz oddolny ruch społeczny, tworząc nową koncepcję lo-
kalnego zarządzania ważnymi problemami.

Kierunek ten cieszy tym bardziej, że, jak pokazują przykłady międzynarodowe, idea 
partnerstwa typu polityczno-społecznego stała się powszechną praktyką funkcjonowa-
nia lokalnych społeczności w krajach wysoko rozwiniętych. OECD30 ocenia, że część 
krajów zaangażowała się w proces popularyzowania i inicjowania tego podejścia, 
aby usprawnić proces opracowywania programów i polityk publicznych oraz jakość 
pracy takich koalicji. Jak wynika z raportu OECD, partnerstwa jako porozumienia 
w sprawie długoterminowych priorytetów, z udziałem szerokiego grona interesariuszy, 
mogą być wykorzystywane do formułowania programów i usług zgodnych z lokalnymi 
warunkami oraz pozwalają na alokowanie zasobów w sposób sprzyjający zrówno-
ważonemu rozwojowi. Partnerstwa takie ułatwiają i wykorzystują podejście partycy-
pacyjne, czyli włączają w proces ich inicjowania, doskonalenia i pracy konsultacje, 
współpracę i koordynację. 31

Krótko mówiąc, partnerstwa typu polityczno-społecznego są uznawane za narzę-
dzia usprawniające efektywne zarządzanie. Pełen nadziei czekam, aby stały się one 
również powszechną praktyką stosowaną przez polityków w naszym kraju.
30   Organization for Economic Cooperation and Development (skrót OECD) to organizacja o charakterze międzynarodo-

wym mająca profil ekonomiczny, skupiająca wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa świata. Została ona utworzona 
w grudniu 1960 r. na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Celem OECD jest wspie-
ranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu. OECD wypracowuje zasady w międzyna-
rodowych stosunkach gospodarczych w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zajmuje się też pomocą dla państw 
rozwijających się. Zob. A. Nowak, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w: T. Łoś-Nowak, Organizacje 
w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg. Wyd. 4. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2004, s. 364-365.

31  Local Governance and Partnership. A Summary of the Findings of the OECD Study on local Partnerhip, OECD LEED, s. 13.
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Partnerstwo społeczno-prywatne

U podstaw idei partnerstwa społeczno-prywatnego leży założenie, że skuteczne roz-
wiązywanie lokalnych problemów możliwe jest tylko w toku współpracy różnych instytu-
cji. Zgodnie z dewizą „razem można więcej” tworzone są partnerstwa na rzecz aktywi-
zacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stronami 
takich partnerstw są, z jednej strony biznes, który wykorzystuje swoją wiedzę, potencjał, 
praktyczne narzędzia biznesowe i zasoby. Z drugiej strony – organizacje pozarządowe, 
podmioty ekonomii społecznej, organy administracji publicznej oraz instytucje rynku 
pracy i pomocy społecznej (np.: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewódzkie 
Urzędy Pracy etc.). Wypracowany przez te instytucje model społeczno-biznesowy, oparty 
o program wsparcia społecznego oraz solidną analizę rynku i biznesplan, zmierza do 
tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych, bezdomnych, młodych matek, osób 
niepełnosprawnych czy osób w inny sposób zagrożonych wykluczeniem.32

Jako animator pomagałem również w tworzeniu partnerstwa lokalnego o charak-
terze społeczno-prywatnym, które w 2012 roku zostało przekształcone w spółdzielnię 
socjalną świadczącą usługi poligraficzne i introligatorskie. Partnerstwo tworzą osoby, 
których przeszłość zawodowa związana jest z poligrafią, łączą więc doświadczenie 
podejścia biznesowego z determinacją utrzymania pracy przez osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym. Wszyscy członkowie partnerstwa są byłymi pracownikami Za-
kładu Poligraficznego w Białogardzie, który był częścią dużej Spółdzielni Inwalidów 
UNIA w Koszalinie i odbiorcami usług tego zakładu. Jednak w 2010 r. zakład został 
zamknięty po 30 latach działalności. Po jego likwidacji pozostał kapitał w postaci 
ludzi i bazy klientów. W Białogardzie nie ma drugiego podobnego zakładu graficzne-
go, dlatego, pomimo likwidacji, klienci nadal wykazują chęć współpracy z nowo po-
wstałą Spółdzielnią Socjalną POLIGRAFIA, traktując ją jako przekształcenie starego 
zakładu w nowy, który lubili i do którego przyzwyczaili się. 

Wymagania klientów oraz konkurencja wyznaczają poziom świadczonych usług 
zarówno w aspektach jakościowych, jak i cenowych, dlatego głównym celem po-
wstałej Spółdzielni jest świadczenie usług o wysokim standardzie jakości wykonania, 
terminu realizacji i ceny. Do podstawowych usług świadczonych przez spółdzielnię 
należy wykonanie: akcydensów, opakowań, etykiet, materiałów reklamowych – folde-
rów, broszur, katalogów, plakatów, ulotek oraz wszelkich innych usług poligraficznych. 
Głównymi odbiorcami są przedsiębiorstwa, firmy, urzędy i agencje reklamowe z tere-
nu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego33.

Tworzenie partnerstw o charakterze społeczno-prywatnym umożliwia funkcjonowa-
nie i utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych czy wykluczonych społecz-
nie w powiecie o najwyższym w kraju poziomie bezrobocia. Żeby jednak było możliwe 
sprawne ich zawiązywanie i funkcjonowanie, oprócz wiedzy, umiejętności i fachowo-
ści pracowników (kapitału społecznego), potrzebne było również zaplecze technolo-
giczne i realne zaangażowanie lokalnego biznesu.
32  http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/spoleczenstwo.html?id=5300, 28.10.2011 r.
33 http://www.spoldzielniesocjalne.org.pl/spoldzielnie-socjalne.html,  06.02.2012 r.
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Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora 
prywatnego i publicznego na rzecz świadczenia usług i realizacji inwestycji infrastruk-
turalnych. Celem takiej współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści, a kluczową 
cechą jest ukierunkowanie partnerów na realizację celów komercyjnych i społecz-
nych. Założonym rezultatem współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
jest świadczenie wyższej jakości usług użyteczności publicznej niż w przypadku finan-
sowania ich w tradycyjny sposób.34 

W 2011 roku zostałem poproszony o wsparcie procesu powołania partnerstwa 
publiczno-prywatnego polegającego na nawiązaniu współpracy spółki cywilnej pn. 
Wałecki Portal Informacyjny z Miastem i Gminą Człopa. Koncepcja tego partnerstwa 
publiczno-prywatnego postrzegana była jako ogromna szansa, zarówno dla samo-
rządu, jak i firmy prywatnej. Jednak współpraca firmy i samorządu rodziła wśród lo-
kalnych interesariuszy pewne obawy, gdyż każda ze stron pragnęła pokazać przejrzy-
stość współpracy, a jednocześnie założenia tej kooperacji miały gwarantować zyski 
obu „udziałowcom”. Choć początkowe rozmowy były trudne, to po wspólnym ustale-
niu potencjałów poszczególnych podmiotów oraz ujawnieniu korzyści każdej ze stron, 
określiliśmy wspólne wartości i motywacje partnerów. To pozwoliło nam wyznaczyć 
konkretne, mierzalne cele partnerstwa i koalicja została zainicjowana. Powołano part-
nerstwo na rzecz wykonania społecznego projektu pn. ,,Tęczowe Przedszkole w Gmi-
nie Człopa’’ realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partner publiczny zaangażowany w realizację 
zadania publicznego określił użytkowy cel społeczny i nadzorował jego osiągnięcie 
w żądanym standardzie jakości. Partner prywatny z kolei zobowiązany był do prowa-
dzenia inwestycji, przestrzegania ustalonych w umowie kosztów i dostępności społecz-
nej oraz pozyskania odpowiednich środków na sfinansowanie przedsięwzięcia. 

Umowa partnerska podpisana przez przedstawicieli obu sektorów – biznesowego 
i samorządowego, zakładała powierzenie spółce prywatnej zarządzania projektem 
oraz wniesienie wkładu własnego, pieniężnego z przeznaczeniem na wyposażenie 
punktu przedszkolnego. Gmina natomiast zobowiązała się do udostępnienia i ada-
ptacji pomieszczeń umożliwiających prowadzenie punktu przedszkolnego. W ramach 
zawiązanego partnerstwa publiczno-prywatnego sygnatariusze zobowiązali się do 
prowadzenia punktu przedszkolnego, w tym realizacji zajęć specjalistycznych wyrów-
nujących szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich przez okres 2 lat po zakoń-
czeniu finansowania ze środków unijnych.

Współpraca w ramach formuły publiczno-prywatnej pozwala, z jednej strony, na 
zmniejszenie zaangażowania finansowego samorządu terytorialnego oraz ponoszo-
nego ryzyka inwestycyjnego, z drugiej – na zapewnienie partycypacji innych jednostek 
w proces zarządzania projektem oraz lepsze i pełniejsze wykorzystanie dotacji pocho-
dzących z Unii Europejskiej. Dotyczy to nie tylko województwa zachodniopomorskiego 
34 Zob. M. Kulesza, M. Bitner, A. Kozłowska, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym – komentarz, Dom Wydawniczy 
ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Spółka z o.o., Warszawa 2006, s. 52.
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czy Polski, ale także innych krajów europejskich, w których, niezależnie od poziomu 
rozwoju gospodarczego, środki publiczne są z reguły niewystarczające.

Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne (PPPS)35

Przykładem partnerstwa realizowanego w formule PPPS, z którym miałem przyjem-
ność pracować w 2010 roku, jest Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu 
Wieprzy, Grabowej i Unieści. Partnerstwo w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej polega-
ło na zainicjowaniu i utrzymaniu trójsektorowej współpracy służącej poprawie jakości 
życia i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu rybackiego. Współpraca partner-
ska została zapoczątkowana przez podmioty prywatne należące do sektora rybac-
kiego. Następnie zaproszono do niej podmioty spoza sektora gospodarczego, czyli 
organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Z ramienia Fundacji 
Nauka dla Środowiska z Koszalina (której jestem przedstawicielem) zostałem zapro-
szony do przygotowania strategii działania powstającej grupy partnerskiej. W budowę 
tego trójsektorowego partnerstwa zaangażowane były różne grupy interesu działające 
na szczeblu lokalnym (łącznie ponad 100 niezależnych podmiotów), które jednoczył 
zamknięty obszar terytorialny. Należało więc pamiętać, iż korzyści ze współpracy będą 
musiały odnosić wszystkie zaangażowane strony, albo partnerstwo będzie przeżywało 
kryzysy. Aby zainicjowana współpraca jasno definiowała zyski każdego z partnerów 
i co najważniejsze, wszyscy partnerzy posiadali wspólne cele główne i uzupełniają-
ce się cele jednostkowe, zespół 100 niezależnych podmiotów został podzielony na 
mniejsze, 10-20-osobowe zespoły. W zespołach, dzięki połączeniu cech i możliwo-
ści charakteryzujących poszczególne sektory, współpraca partnerska otworzyła nowe 
możliwości kooperacji. Przeanalizowano w nich zasoby lokalne istotne z punktu wi-
dzenia poszczególnych interesariuszy, określono obszary wspólne i na tej podstawie 
zbudowano wizję rozwoju całego partnerstwa. Przeanalizowano potrzeby, możliwości 
i ograniczenia samorządu, biznesu i sektora społecznego, na tej podstawie wyznaczo-
no plan działań dla każdego z partnerskich sektorów. Tak powstał kompleksowy pro-
gram mający w swoich założeniach pobudzenie aktywności środowisk lokalnych sku-
pionych wokół rybactwa oraz zachęcenie mieszkańców do podejmowania wspólnych 
działań na rzecz swojego regionu. Prezentowane partnerstwo różni się od klasycznych 
publiczno-prywatnych tym, że obok przedstawicieli sektora publicznego i prywatne-
go, zaangażowano osoby reprezentujące III sektor – sektor organizacji pozarządo-
wych. Potwierdzeniem realnego dialogu wszystkich interesariuszy jest udział strony 
społecznej i gospodarczej w strukturach zarządzających partnerstwem, na poziomie 
nie mniejszym niż 50% przedstawicieli w organach decyzyjnych. 

Lokalne Grupy Rybackie stanowią formę wielosektorowych partnerstw powoływa-
nych w celu rozwoju inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych oraz 
poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa. Formułowanie tych 
partnerstw w Polsce rozpoczęło się w 2009 r. dzięki wdrożeniu Osi 4 „Zrównoważony 
35   Akronim PPPS w odniesieniu do trójsektorowej formy współpracy użyty został m.in. przez G. Markowskiego z Instytutu 

Spraw Publicznych. Więcej: www.isp.org.pl.
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rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Pro-
gram stanowi ciekawą propozycję dla obszarów rybackich w Polsce, bowiem odcho-
dzi się w nim od rozstrzygnięć krajowych, na rzecz przekazania kompetencji decyzyj-
nych w ręce osób związanych z obszarami rybackimi i ich mieszkańcami.

Przedstawione w artykule rodzaje partnerstw nie wyczerpują całej listy możliwych 
do wdrożenia form współpracy, które mogą być podejmowane przy wsparciu Re-
gionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dają jednak pewien 
pogląd, jakimi metodami można realizować współpracę na poziomie lokalnym oraz 
jakie obowiązki i korzyści wynikają dla stron decydujących się na wybór konkretne-
go podejścia. Niezależnie jednak od tego, na jaką formę zdecydują się strony part-
nerskie, istotnym wydaje się jasne i precyzyjne określenie celu, jaki im przyświeca 
oraz zasad wzajemnej współpracy. W łączeniu interesów poszczególnych udziałow-
ców partnerstwa z uwzględnieniem specyfiki sektora prywatnego, społecznego i pu-
blicznego, pomagać może bez wątpienia praca animatora Regionalnego Ośrodka 
Europejskiego Funduszu Społecznego, który, jako osoba doświadczona w obszarze 
społecznym, a jednocześnie będąca przedstawicielem konkretnego regionu (a więc 
znająca dokładnie jego specyfikę), może pomóc w wypracowaniu solidnych funda-
mentów lokalnej współpracy. Wyrażam nadzieję, że zaprezentowane w opracowaniu 
przykłady potwierdzają zasadność takiego stanowiska.

Literatura i wykorzystane materiały:

Geddes M., Partnerstwo Lokalne: Skuteczna Strategia na rzecz Spójności Społecznej – raport, Europejska Fundacja na Rzecz 
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http://odpowiedzialnybiznes.pl
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 Warszawa.
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Piotr Jaśkiewicz
Od 2009 roku animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Koszalinie prowadzonym przez Fundację Nauka dla 
Środowiska. Twórca i koordynator kilkudziesięciu projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynaro-
dowym. Trener i edukator zrównoważonego rozwoju, propagujący wdrożenie w Polsce edukacji społeczno-
finansowej. Współautor kilkunastu opracowań i analiz obejmujących problematykę współpracy międzysek-
torowej w regionalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Od 2003 roku związany z Fundacją Nauka dla 
Środowiska z Koszalina (www.ndsfund.org).
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Kim jest animator społeczny?

Animator to podmiot kreujący motywację grup i aktyw-
ność społeczną, prowadzące do pozytywnych przemian 
lub trendów.

Witold Pycior 
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnobrzegu 
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Jakub Głębowski, Mariusz Wypych

Proces animacji społecznej w subregionie. 
Studia przypadków

Potencjał tkwiący w regionach kształtowany jest przez wiele czynników. Poza tra-
dycyjnymi, związanymi z posiadanymi zasobami naturalnymi, poziomem rozwoju 
infrastruktury czy wynikającymi z uwarunkowań krajobrazowo-ekologicznych, coraz 
częściej na pierwszy plan wysuwają się te tkwiące w potencjale mieszkańców regio-
nu i społeczności lokalnych. Endogeniczne teorie wzrostu uznają kapitał ludzki za 
jeden z najważniejszych czynników determinujących rozwój regionu. Wyzwaniem dla 
władz regionalnych i lokalnych jest więc prowadzenie odpowiedniej polityki rozwoju 
odnoszącej się do wewnętrznych możliwości rozwojowych obszaru ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej i efektywnego wyko-
rzystania dostępnych środków w ramach finansowania zewnętrznego. 

Jednym z podstawowych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 
-2013 (POKL), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, jest wzmocnienie poziomu spójności terytorialnej, w tym wspieranie i kreowa-
nie rozwoju społeczności lokalnych. Cel ten osiągany jest poprzez realizację szeregu 
działań projektowych wzmacniających poczucie tożsamości lokalnej i podnoszących 
aktywność społeczną w obszarze edukacji, zatrudnienia i integracji społecznej. Przy-
kładem systemowego rozwiązania wprowadzonego w ramach POKL, ukierunkowa-
nego na aktywizowanie społeczności lokalnych, jest praca animacyjna prowadzona 
w ramach sieci Regionalnych Ośrodków EFS. 

Proces animowania partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego rozpoczyna się od 
wnikliwej analizy potencjału środowiska animowanego, która powinna zakończyć 
się identyfikacją lokalnych liderów. Koniecznym jest więc przeprowadzenie dogłęb-
nej diagnozy problemów i potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną. W wyniku 
rozpoczętej pracy, animator Regionalnego Ośrodka EFS ma za zadanie zainicjować 
i wspierać proces budowy partnerstwa, poprzez systematyczną organizację spotkań 
animacyjnych w środowisku lokalnym, początkowo pełniąc rolę głównego moderato-
ra współpracy, z czasem przechodząc jednakże w rolę obserwatora i doradcy. W trak-
cie prowadzonych spotkań grup partnerskich analizowane są możliwości realizacji 
celów zmierzających do aktywizacji społeczności lokalnej, przy szczególnym uwzględ-
nieniu finansowania zewnętrznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Pośrednim efektem pracy animacyjnej jest podpisanie porozumienia o współpracy, 
w formie umowy, przez przedstawicieli co najmniej trzech instytucji działających na 
rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Praca animatora jednak na tym etapie się nie 
kończy, nadal powinien on wspierać powstałe partnerstwo i dążyć do wypracowania 
strategii finansowania jego działań, m.in. poprzez wskazywanie możliwości pozyski-
wania wsparcia pochodzącego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Biorąc 
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pod uwagę proces budowy partnerstwa, należy zwrócić uwagę na dwa kluczowe na-
rzędzia wykorzystywane w pracy animacyjnej: diagnozę potrzeb społeczności lokal-
nych oraz porozumienie, bądź umowę partnerską na rzecz rozwoju. 

W dalszej części artykułu autorzy przybliżą wybrane studia przypadku, będące wy-
nikiem pracy animacyjnej przeprowadzonej w ramach Regionalnego Ośrodka EFS 
w Piotrkowie Trybunalskim, który funkcjonuje w subregionie obejmującym miasto 
Piotrków Trybunalski oraz powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkow-
ski, radomszczański i tomaszowski. Poniżej omówimy przykłady dwóch podjętych pro-
cesów animacyjnych, które zostały zainicjowane, w pierwszym przypadku, w ramach 
współpracy z przedstawicielami instytucji podległej władzom samorządowym, w dru-
gim, z przedstawicielami organizacji pozarządowej. W pierwszym zaprezentowanym 
studium przypadku głównym analizowanym elementem procesu budowy partner-
stwa jest sposób powstawania diagnozy społeczności lokalnej, natomiast w drugim 
studium skupiliśmy się na analizie zakresu umowy partnerskiej oraz procesach jej 
towarzyszących. Niezależnie od szczegółowości zakresu omawianych przypadków, 
w każdym z nich równie ważną rolę odgrywały oba narzędzia wykorzystywane w pracy 
animacyjnej (diagnoza środowiska lokalnego oraz umowa partnerska), natomiast fakt 
wyodrębnienia ich w poszczególnych przypadkach ma charakter poglądowy.

Pierwsze studium przypadku 

Analizowany przypadek dotyczy sytuacji, w której praca animacyjna została rozpo-
częta we współpracy z przedstawicielami władz samorządowych. Dla potrzeb dalszej 
analizy została ona określona mianem „instytucjonalnej”. Pierwszy kontakt nawiązano 
z przedstawicielami  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W późniejszym termi-
nie do współpracy włączono przedstawicieli urzędu gminy, proboszcza miejscowej 
parafii oraz sołtysów okolicznych wsi. Dopiero na etapie przygotowywania Partnerstwa 
na Rzecz Rozwoju do współpracy zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych oraz dyrektora szkoły podstawowej.

Stan faktyczny: gmina wiejska, ok. czterystu mieszkańców. Brak przemysłu czy roz-
winiętego handlu. Społeczność lokalna starzejąca się i w dużym procencie wykazują-
ca rozgoryczenie istniejącą sytuacją, ale też chętna do współpracy i do podejmowa-
nia wspólnych działań.

Skierowanie działań animacyjnych do tej gminy wynikało z analizy białych plam 
na mapie inicjatyw finansowanych w ramach POKL w województwie łódzkim, a także 
z konieczności rozszerzenia pracy animacyjnej na nowe obszary wsparcia Regional-
nego Ośrodka EFS. Dodatkowo, wartością dodaną był w pewnym sensie czynnik su-
biektywny, znajomość terenu animowanego sprzed około dziesięciu lat. Niezależnie 
od powodów podjęcia działań animacyjnych, praca animacyjna została rozpoczęta 
od dogłębnej analizy sytuacji gminy na podstawie dostępnych źródeł statystycznych, 
danych ze stron internetowych samorządu lokalnego i innych informacji dostępnych 
w zasobach sieci internetowej. Wiedza teoretyczna o sytuacji gminy okazała się nie-
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zbędna dla zrozumienia potrzeb i formułowania możliwych do realizacji celów dzia-
łania społeczności lokalnej. Jednocześnie wymagała konfrontacji z subiektywnym 
postrzeganiem sytuacji lokalnej przez mieszkańców, analizą potencjału rozwojowego 
gminy oraz identyfikacją liderów lokalnych. 

Działania animacyjne rozpoczęto od bezpośredniej wizyty w miejscowej siedzibie 
urzędu gminy, która, jak wcześniej wspomniano, była animatorowi znana. Celem wizyty 
było skonfrontowanie dotychczas posiadanej wiedzy nt. sytuacji społeczno-ekonomicznej 
gminy ze stanem faktycznym i odczuciami mieszkańców. Ważnym elementem było rów-
nież przeanalizowanie, czy wstępnie rozpoznane problemy zawarte w planie działania 
Regionalnego Ośrodka EFS znajdują odzwierciedlenie w zastanej sytuacji gminy. 

W trakcie pierwszego kontaktu z animowanym miejscem, skupiono się na analizie 
poziomu rozwoju infrastruktury w gminie, istniejącego systemu instytucjonalnego, ich 
wspólnej zależności. Jednocześnie samo pierwsze zetknięcie z animowaną gminą nie 
napawało optymizmem. Widać było upływ lat, niepomalowane, pozamykane budyn-
ki, brak ludzi. Jedynym zauważalnym walorem gminy był górujący nad miejscowością 
kościół. Jak się później okazało, był on ważnym medium wykorzystywanym w pracy 
animacyjnej. Z relacji mieszkańców wynikało, iż właśnie kościół stanowił centrum kul-
turowe gminy – w nim odbywały się spotkania społeczności lokalnej, w szczególno-
ści  młodzieży. Skuteczną formą pozyskiwania opinii odnośnie jakości i poziomu życia 
okazała się bezpośrednia rozmowa z mieszkańcami animowanego miejsca – jednym 
z najlepszych źródeł takiej wiedzy była osoba pracująca w lokalnym sklepie. Nawią-
zane przez animatora bezpośrednie kontakty z mieszkańcami potwierdziły posiadane 
informacje dotyczące sytuacji społecznej gminy, w tym wysokie bezrobocie, brak per-
spektyw rozwoju, istnienie zjawiska migracji młodzieży do miast. 

Kolejnym krokiem w pracy animacyjnej była pogłębiona analiza danych dostępnych 
w sieci internetowej, w szczególności dotycząca historii miejsca, przede wszystkim ko-
ścioła, oraz identyfikacja lokalnych liderów. Dotychczasowe działania ukierunkowane 
były na wypracowanie pierwszych pomysłów dotyczących pracy animacyjnej skupionej 
wokół udoskonalenia sposobu komunikacji społecznej w gminie oraz realizacji kon-
kretnych działań poprawiających jakość życia mieszkańców, dotyczących na przykład 
zagospodarowania i przystosowania terenu na potrzeby placu zabaw dla dzieci, bądź 
przygotowania atrakcyjnej oferty zajęć w ramach zamkniętej dotychczas  świetlicy. 

Po kilku dniach, w porozumieniu z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, zorganizowano spotkanie w siedzibie urzędu gminy z panią sekretarz, która 
okazała się prawdziwym liderem społeczności lokalnej – „kluczem” i „katalizatorem” 
dalszej pracy animacyjnej. Kluczem, ponieważ ułatwiała bezpośredni kontakt z pozo-
stałymi liderami lokalnymi, tj. wójtem czy proboszczem oraz, co może zabrzmi banal-
nie, ułatwiała określenie sposobu dotarcia z ideą animacji społecznej do świadomo-
ści mieszkańców wsi. Katalizatorem, ponieważ przyspieszała i nadawała odpowiednie 
tempo wszystkim działaniom, które były zaplanowane. Powodowała, że plany pracy 
nabierały szybko odpowiedniego kształtu i urealniały się w zawrotnym tempie. Spotka-
nia odbywały się raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb, w siedzibie urzę-
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du gminy, w kościele, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szkole 
bądź w remizie strażackiej – wszędzie tam, gdzie było to wskazane, gdzie można było 
spotkać się z przedstawicielami wspomnianych instytucji i społeczności lokalnej, któ-
rzy chcieli zmiany istniejącego stanu i sytuacji wsi. W trakcie spotkań omawiane były 
plany dalekosiężnych działań, jak i tych z pozoru błahych i łatwych do realizacji. 

Z perspektywy czasu warto zaznaczyć, że ważnym elementem rozwoju pracy ani-
macyjnej w gminie było uzyskanie poparcia ze strony wójta. W analizowanym przykła-
dzie kluczowym stało się uświadomienie wójtowi, iż sam fakt powszechnego wyboru 
dokonanego przez społeczność lokalną nie oznacza pełnej znajomości potrzeb miesz-
kańców gminy i posiadanie zgody na realizację jego własnej wizji rozwoju społeczno-
ści lokalnej. Wyniki krótkiej ankiety  przeprowadzonej wśród mieszkańców pokazały 
rozbieżności między podstawowymi założeniami rozwoju gminy proponowanymi przez 
wójta, a oczekiwaniami mieszkańców, w szczególności dotyczącymi sfery edukacji 
(punkty przedszkolne, organizacja zajęć pozalekcyjnych), możliwości spędzania wol-
nego czasu (świetlica, festyny), jak i pomysłów na zagospodarowanie wolnej prze-
strzeni w gminie (plac zabaw, parking).

W efekcie dotychczasowych działań animatora wypracowano wspólnie plan pracy 
animacyjnej, który zakładał:
–  Stworzenie forum dyskusji i wymiany poglądów dla przedstawicieli mieszkańców gminy. 

Dotychczas społeczność lokalna była przekonana o bezsensowności wyrażania swoich 
opinii. Rolą animatora stało się pokazanie, że stereotypowe postrzeganie roli władzy unie-
możliwiającej jakąkolwiek formę dyskusji nie sprzyjało dialogowi społecznemu i mogło 
doprowadzać do niwelowania jakichkolwiek przejawów inicjatyw lokalnych. Sztuką ani-
matora było przekonanie obu stron (przedstawicieli władzy samorządowej i mieszkańców) 
o tym, że można i powinno się razem pracować poprzez wytyczenie wspólnego celu, nie 
narzuconego z góry, ale wypracowanego przez reprezentantów obu stron.

–  Konsultowanie z mieszkańcami wsi kierunków działań w ramach planowanych inicja-
tyw władzy samorządowej, tj. informowanie o tym, co może się wydarzyć w ich spo-
łeczności lokalnej, jakie mogą być korzyści i zagrożenia proponowanych zmian. Jasny 
i zrozumiały system komunikacji na linii władzy samorządowej i mieszkańców gminy 
stanowi podstawę do dalszych konsultacji. Obie strony muszą być świadome celów, 
do których wspólnie dążą. Rolą animatora było uświadomienie przedstawicielom wła-
dzy samorządowej konieczności świadomego i efektywnego przekazywania informacji 
mieszkańcom, w sposób szerszy niż tylko zamieszczenie informacji na stronie inter-
netowej czy tablicy informacyjnej urzędu. Animator, jako osoba wspierająca proces 
budowy inicjatywy społecznej, w sposób obiektywny może sprawdzać i monitorować, 
czy dany temat jest zrozumiały dla społeczności lokalnej, wszak sama obecność na 
spotkaniu informacyjnym organizowanym przez urząd nie musi oznaczać pełnego zro-
zumienia idei zmiany oraz gotowości do jej poparcia i właściwego zaangażowania. 

–  Organizację powszechnych konsultacji społecznych. Efektem, wcześniej przedstawionych 
założeń pracy animacyjnej, była konieczność zorganizowania spotkań z mieszkańcami, 
w trakcie których miały zapadać kluczowe decyzje określające kierunek zmian. Przy po-
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parciu i wsparciu organizacyjnym sołtysa wsi, spotkania odbywały się w siedzibie remizy 
strażackiej w godzinach mocno popołudniowych. W pierwszym spotkaniu uczestniczy-
ło około czterdziestu osób, w następnym około stu, a w kolejnym, w trakcie którego 
przyjmowano jednogłośnie Plan Rozwoju Wsi, ponad trzysta osób. Każde ze spotkań 
było wnikliwie przygotowane, mieszkańcy wcześniej otrzymywali plan spotkania oraz 
potrzebne informacje umożliwiające podjęcie twórczej dyskusji. Po stronie animatora 
leżał obowiązek rzetelnego przygotowania się do właściwego moderowania dyskusji.
W wyniku realizowanych działań, w ramach pracy animacyjnej, pojawiały się nowe 

informacje pozwalające na ciągłą aktualizację zawartości dokonanej na samym po-
czątku diagnozy środowiska lokalnego. 

Diagnoza środowiska lokalnego – podstawowe cechy
–  Charakter subiektywny diagnozy – animator początkowo przygląda się środowi-

sku, prowadzi obserwację, wywiad i wyciąga własne wnioski kształtujące pierwsze 
plany pracy animacyjnej, następnie są one weryfikowane w wyniku poznawania 
rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną.

–  Charakter obiektywny diagnozy – po zidentyfikowaniu lokalnego lidera, następuje pro-
ces weryfikacji założeń wstępnych diagnozy. Należy rozszerzyć zakres analizowanego 
obszaru i potrzeb społeczności lokalnej, w oparciu o pogłębiony wywiad przeprowa-
dzony z przedstawicielami lokalnych instytucji, np. Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, w ten sposób diagnoza nabiera bardziej obiektywnego, lokalnego charakteru.

–  Charakter powszechny diagnozy – opracowując diagnozę, należy pamiętać, iż 
nie jest to dokument  przeznaczony wyłącznie dla animatora, ale dla wszystkich 
zainteresowanych przedstawicieli społeczności lokalnej, którym taka analiza sytuacji 
może się przydać, np. w procesie przygotowywania założeń projektów współfinan-
sowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto, aby diagnoza 
była powszechnie dostępna. Rolą animatora jest przekonanie osób czy instytucji 
do wykorzystywania danych w niej zawartych. Animator powinien wskazać korzy-
ści, jakie z takiej analizy mogą czerpać zainteresowane strony przygotowujące się 
do aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – wnioski wynikające 
z posiadanej diagnozy mogą przyczynić się do właściwego zaprogramowania dzia-
łań w ramach projektów, co przyczynia się do ograniczenia ryzyka nieosiągnięcia 
założonych rezultatów projektu.

–  Charakter otwarty diagnozy – opracowana diagnoza potrzeb społeczności lokalnej 
nie powinna być traktowana jako  sztuczny dokument stworzony wyłącznie na potrze-
by podpisywanej umowy partnerskiej. Diagnoza musi być na bieżąco aktualizowana. 

Źródło: Opracowanie własne.

Efektem podjętej pracy animacyjnej w gminie była m.in. aktualizacja gminnych do-
kumentów strategicznych, takich jak np.: Strategia Rozwoju Gminy czy Plany Rozwoju 
Wsi. Zaktualizowanie danych ujawniło potrzeby społeczności lokalnej. Zaczęto rozważać 
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możliwość pozyskania środków na realizację projektów współfinansowanych z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Jeden z pomysłów dotyczył pozyskania dofinansowania 
umożliwiającego utrzymanie niewielkiego przedszkola. Do współpracy zaproszono jed-
no z najaktywniejszych w regionie stowarzyszeń, stworzono grupę projektową, podpisa-
no partnerstwo projektowe i przystąpiono do działania. Regionalny Ośrodek EFS cały 
czas wspierał przedstawicieli gminy w ramach prowadzonej przez siebie działalności 
szkoleniowo-doradczej, dzięki czemu podjęta praca animacyjna mogła być rozszerzona 
o dodatkowe wsparcie merytoryczne, związane z możliwościami, jakie daje POKL.

Z innych, ciekawszych działań objętych pracą animacyjną, aktywizujących społecz-
ność lokalną, można wymienić:
–  Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na wyremontowanie dachu świetlicy zlokalizowanej 

na terenie parafii. Zbiórkę połączono z organizowanym w gminie festynem. Efektami 
podjętej akcji były zebrane fundusze i materiały na naprawę dachu. Kilku mieszkań-
ców gminy dodatkowo zaproponowało wsparcie przy pracach remontowych.

–  Zainicjowanie procesu składania wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich z przeznaczeniem dofinansowania na remont elewacji piętnastowiecznego ko-
ścioła. Ta inicjatywa niosła ze sobą bardzo duże oczekiwania społeczności lokalnej, 
dla której kościół z jednej strony pełnił funkcję waloru turystycznego gminy, z drugiej 
funkcje kulturalne. Dzięki podjętej pracy animacyjnej, w proces renowacji elewacji 
kościoła zaangażowali się mieszkańcy i przedstawiciele lokalnych instytucji.
Analizowany przypadek instytucjonalnego procesu animacji wskazuje, iż pomoc 

w udrożnieniu zastałego systemu komunikacji pomiędzy przedstawicielami władzy sa-
morządowej a mieszkańcami stanowiła kluczowy element, punkt wyjścia do dalszej 
pracy animacyjnej. Dzięki identyfikowaniu się z podjętymi przez władzę działaniami, 
animowana społeczność włączyła się w proces budowy zmiany społecznej, została za-
inspirowana do współpracy, pogłębiającej się wraz z pierwszymi widocznymi efektami. 

Drugie studium przypadku

W przeciwieństwie do pierwszego studium przypadku, następny dotyczy sytuacji, 
w której praca animacyjna została rozpoczęta w porozumieniu z przedstawicielami spo-
łeczności lokalnej, tj. grupą osób reprezentujących miejscowe stowarzyszenie, zamierza-
jących aplikować o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dla potrzeb dalszej analizy, rozpoczęty w ten sposób proces animacji określono jako 
„społeczny”, gdyż impuls do rozwiązania problemu pochodził od organizacji pozarzą-
dowej działającej na rzecz wzmocnienia tożsamości kulturowej społeczności lokalnej. 

Stan faktyczny: gmina miejska, około pięćdziesięciu tysięcy mieszkańców, o dużym 
zróżnicowaniu społecznym, z niewielkimi możliwościami pozyskania dofinansowania 
na rozwój kultury. Społeczność lokalna bardzo aktywna, chcąca sama wpływać na 
rozwój oferty, również ze sfery kultury, spełniającej jej oczekiwania.

Skierowanie działań animacyjnych do tej gminy wynikało, podobnie jak w poprzednim 
przypadku, z dokonanej wstępnej analizy pracy animacyjnej Regionalnego Ośrodka EFS. 
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Dodatkowo, informacja o potrzebach gminy pochodziła z bieżącej pracy Regionalnego 
Ośrodka EFS. Dzięki szeroko zakrojonej i wyczerpującej akcji promocyjnej Ośrodka w re-
gionie, przedstawiciele jednego z miejscowych stowarzyszeń  postanowili skorzystać z jego 
usług, w celu zwiększenia wiedzy na temat możliwości pozyskania środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Przed zainicjowaniem kontaktu, przeprowadzono wstępne przygotowania do pracy 
animacyjnej, tj. dokonano wywiadu z osobami, które miały w Ośrodku kontakt z przed-
stawicielami stowarzyszenia, przeanalizowano sytuację gminy na podstawie dostępnych 
źródeł statystycznych, artykułów, informacji pochodzących ze stron internetowych. 

Pierwsze spotkanie zostało zaaranżowane w siedzibie stowarzyszenia, jak się póź-
niej okazało wymagającego remontu. Był to budynek starego kina, wymagający 
obecnie rewitalizacji, położony na szczycie dwóch głównych ulic miasta. Mieszkańcy 
wskazywali na silny ładunek emocjonalny wiążący się z tym miejscem – od początku 
dwudziestego wieku kino służyło im jako centrum kulturalne miasta. 

Lokalizacja, historia miejsca oraz odpowiednie nastawienie do pracy przedstawi-
cieli stowarzyszenia wskazywały na możliwość zmierzenia się z zupełnie nowymi wy-
zwaniami w pracy animacyjnej, dawały wiele możliwości, jak i gwarantowały, z jednej 
strony udoskonalenie warsztatu pracy animatora, z drugiej realizację działań na szer-
szą skalę, tj. skierowanych do mieszkańców prawie pięćdziesięciotysięcznego miasta. 

W trakcie pierwszych spotkań animacyjnych następował proces rozszerzania wstęp-
nej diagnozy potrzeb środowiska lokalnego, poprzez dyskusję, dogłębną analizę poten-
cjału miejsca, poznawanie planów rozwojowych oraz wspólne analizowanie możliwości 
pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Rolą animatora było odpowiednie modero-
wanie spotkań, ukierunkowanych na pogłębienie diagnozy potrzeb i określenie kierunku 
planowanych działań. W wyniku wzajemnych uzgodnień, celem pracy animacyjnej stało 
się odtworzenie, w miejscu starego kina, centrum kulturalnego miasta, moderowanego 
przez samą społeczność lokalną. Początkowo zadecydowano, aby skupić się na wypra-
cowaniu nowych form współpracy społeczności lokalnej na rzecz kultury, m.in. poprzez:
–  Organizację wspólnych imprez kulturalnych w siedzibie stowarzyszenia, skierowa-

nych do mieszkańców w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, tj. wieczor-
ków poezji, przedstawień teatralnych, akcji czytania dzieciom bajek, spotkań przy 
kawie, koncertów, imprez okolicznościowych i świątecznych, balów karnawałowych 
itp. Podstawowe założenie planowanych działań dotyczyło bezpośredniego angażo-
wania mieszkańców miasta w organizację wymienionych imprez, przyczyniając się 
w ten sposób do reaktywacji analizowanego miejsca oraz uruchomienia procesu 
utożsamiania się z miejscem, poprzez wspólne tworzenie jego klimatu. Praca anima-
cyjna miała przyczynić się do zaktywizowania społeczności lokalnej, poprzez uczest-
nictwo mieszkańców we własnych, stworzonych i wykreowanych przez siebie formach 
kulturalnych, w przeciwieństwie do zastanego stanu, który polegał na biernym korzy-
staniu z udostępnianych i często finansowanych przez władze lokalne działań.

–  Organizację niekomercyjnych działań kulturalnych poza siedzibą stowarzyszenia, 
skierowanych do społeczności lokalnej, będących formą bezpłatnej promocji przy-
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świecającej idei odrestaurowania starego kina, tj.: happeningów promujących ja-
kąś ideę, wartości czy pomysł, przy udziale stowarzyszenia, czytania bajek, krótkich 
przedstawień teatralnych, kółek plastycznych w szpitalach, domach dziecka czy po-
gotowiach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży; projekcji filmów rozrywkowych czy 
dokumentalnych, połączonych z dyskusją, a w dalszej przyszłości z zapraszaniem 
ciekawych gości z regionu i nie tylko.

–  Organizację działań kulturalnych, na zasadzie dobrowolności wnoszenia opłat, w i poza 
siedzibą stowarzyszenia, takich jak: kursy tańca, kółka teatralne dla różnych grup odbior-
czych (dzieci, seniorzy), połączone np. z wybraną formą terapii dla osób zagrożonych 
marginalizacją społeczną (emeryci, renciści, osoby niepracujące, a mające doświad-
czenie związane z działalnością kulturalną). Tego typu działania miały zapoczątkować 
zbiórkę środków finansowych przeznaczanych na rewitalizację siedziby stowarzyszenia.

–  Włączenie lokalnych firm i instytucji w działania zmierzające do wyremontowania 
i utrzymania budynku dawnego kina na zasadzie wzajemnych korzyści, m.in. po-
przez zaplanowane akcje sponsoringowe firm lub innych osób prywatnych zamie-
rzających w ten sposób zaangażować się finansowo w rewitalizację miejsca, w za-
mian za możliwość np. zawieszenia reklam na elewacji budynku, przeprowadzania 
nieodpłatnych działań promocyjnych w trakcie organizowanych przez stowarzysze-
nie imprez, umieszczenia danych sponsora na jednej ze ścian wewnątrz budynku 
poświęconej promowaniu osób i instytucji wspierających rozwój działań kultural-
nych w mieście.
W podjętej pracy animacyjnej określono listę czynności, które miały przybliżyć śro-

dowisko do osiągnięcia celu. Z założenia lista miała charakter otwarty, co oznaczało, 
że każdy mógł w niej umieszczać swoje pomysły, ze wskazaniem przybliżonej daty re-
alizacji. Nie miała więc charakteru chronologicznego, była efektem nieustannej „burzy 
mózgów”. Jedną z czynności umieszczonych na liście było uruchomienie procesu zmie-
rzającego do podpisania porozumienia w charakterze partnerstwa z innymi lokalnymi 
instytucjami. Był to kluczowy moment podjętego procesu animacyjnego. Po określeniu 
potrzeb, wytyczeniu celów i wskazaniu drogi postępowania, zaczęto szukać partnerów, 
którzy zamierzaliby wesprzeć i przyłączyć się do wypracowanej wspólnie idei. 

Moment podjęcia decyzji zmierzającej do włączenia w proces animacyjny innych 
partnerów został osiągnięty dzięki pełnemu zaangażowaniu animatora, który identy-
fikował się z wypracowanym wspólnie pomysłem, był w niego w pełni zaangażowany. 
Dzięki temu był w stanie określić właściwy moment, w którym wsparcie idei powstałej 
w świadomości społeczności animowanej powinno zostać uzupełnione o nowe na-
rzędzia wspierające aktywność animowanej grupy. W przypadku animacji społecznej, 
w środowisku animowanym sprawniej współpracuje się z osobami, które posiadają 
odpowiednią wiedzę o Europejskim Funduszu Społecznym, co wydatnie przyczynia 
się do wzrostu szybkości działań i podejmowania decyzji. W związku z tym, właściwie 
w trakcie każdego spotkania, animator informował o ofercie Regionalnego Ośrodka 
EFS, w tym o innych, znanych mu możliwościach podnoszenia kompetencji i umiejęt-
ności, jak i przedstawiał korzyści wynikające z podjęcia współpracy partnerskiej.



nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

124

nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

Znalezienie osób czy instytucji chcących zaangażować się w ideę rewitalizacji dawnego 
kina, jako docelowego centrum kulturalnego miejscowości, okazało się dość łatwym i szyb-
kim procesem. Wystarczyło kilka spotkań, aby przedstawiciele co najmniej trzech instytucji 
działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w gminie, tj. stowarzyszenia, instytucji 
publicznej oraz instytucji działającej na rzecz edukacji, zadecydowali o przystąpieniu do sfor-
malizowanej współpracy poprzez podpisanie umowy partnerskiej na rzecz rozwoju. 

W pracy animacyjnej Regionalnego Ośrodka EFS umowa partnerska traktowana jest 
jako pośredni rezultat podjętej pracy, natomiast nie powinna stanowić celu samego 
w sobie. W omawianym przypadku umowa partnerska była jednym z wielu narzędzi ak-
tywizacji społeczności lokalnej. Dzięki podpisanej umowie na rzecz rozwoju, istniejąca 
oddolna inicjatywa lokalna, z poparciem jednego z działających na tym obszarze sto-
warzyszeń, zaczęła przybierać formalne kształty pozwalające na realne urzeczywistnienie 
idei stworzenia centrum kulturalnego moderowanego przez samą społeczność lokalną.

Ważnym elementem sformalizowanego porozumienia, posiadającego kształt umowy 
partnerskiej na rzecz rozwoju, jest jego otwartość oznaczająca, że interesariusze podpi-
sanej umowy nie ograniczają się tylko i wyłącznie do wspólnych, trójstronnych działań, 
ale dopuszczają, a nawet zachęcają inne podmioty, do włączania się do porozumienia 
i działania we wspólnym celu. Idea wspólnego działania jest podkreślana w treści całej 
umowy. Wiele postanowień umowy zostało przepisanych z pierwotnej listy czynności, 
określonej wspólnie z animatorem w pierwszym etapie podjętej pracy animacyjnej. 

Umowa partnerstwa na rzecz rozwoju w pracy animatora
–  Przez animatora Regionalnego Ośrodka EFS umowa powinna być traktowana 

jako narzędzie pracy animacyjnej, będące jednocześnie pośrednim efektem 
jego pracy. Umowa nie powinna więc stanowić wyłącznego celu, do którego 
dąży animator, tzn. nie należy postrzegać jej jako ostatecznego rezultatu pracy 
animacyjnej, pomimo iż dla Instytucji Pośredniczącej POKL umowa jest jedy-
nym mierzalnym efektem pracy animatora. 

–  Strony podpisujące umowę partnerską mogą ją postrzegać w sposób bardzo 
różny, a czasem nawet skrajny. Animator powinien poinformować przedstawi-
cieli wszystkich stron umowy o jej charakterze i roli. Wszystkie strony powinny 
mieć wpływ na kształtowanie jej zapisów.

–  Animator nie może narzucać treści umowy, ani twierdzić, że swoją pracę uza-
leżnia od jej podpisania. Pomysł podpisania umowy powinien wypłynąć w trak-
cie wspólnej pracy animacyjnej. Animator powinien mieć świadomość, że jest 
katalizatorem procesów, a nie twórcą wzorca postępowania (częsta wada do-
świadczonych animatorów funkcjonujących na zasadzie „Ja wiem lepiej”).

–  Strony porozumienia decydują o tym, czy dane partnerstwo ma charakter for-
malny, czy nieformalny. W pracy animacyjnej należy zapomnieć o presji rezul-
tatu „muszę mieć X podpisanych partnerstw”.

–  Partnerstwo na rzecz rozwoju nie powinno ograniczać się w swoich założeniach 
tylko do działalności projektowej. Umowa powinna odnosić się do konkretnie 



nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2 nowa diagnoza  2/17/10  9:44 AM  Page 2

125

zidentyfikowanego problemu społecznego i wskazywać przykładowe działania 
mające go ograniczyć.

–  Animator ma wpływ na to, jak interesariusze podpisanej umowy będą ją trak-
tować i odbierać. Ważne jest to, aby strony utożsamiały się z porozumieniem 
od samego początku, funkcjonowały na zasadzie równego partnera. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na to, by nie stwarzać poczucia wyższości którejś ze 
stron umowy. 

Źródło: Opracowanie własne.

W trakcie pierwszych spotkań zawiązanej grupy partnerskiej animator występował 
początkowo w roli moderatora, wchodząc z biegiem czasu w rolę cichego obserwato-
ra. Animatorzy z założenia powinni inicjować pewien proces zmiany, w dalszym etapie 
powinni pełnić rolę wyłącznie doradczą. Dzięki rozpropagowaniu pomysłu na współ-
pracę w animowanym środowisku lokalnym, do partnerstwa zaczęli dołączać przedsta-
wiciele innych instytucji. Jedną z nich było miejscowe stowarzyszenie działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Włączenie nowego partnera związane było z wypracowanym 
pomysłem na realizację inicjatywy o charakterze kulturalnym na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Uczestnictwo w partnerstwie na rzecz rozwoju przyczyniło się m.in. do zwięk-
szenia wiedzy nowych partnerów na temat możliwości, jakie daje POKL. Zostali oni 
objęci wsparciem szkoleniowo-doradczym Regionalnego Ośrodka EFS, ułatwiającym 
wypracowanie koncepcji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Prezentowany przykład wskazuje, iż partnerstwo na rzecz rozwoju 
nie powinno ograniczać się tylko do jednego, wstępnie określonego aspektu i może 
rozwijać się w różnych kierunkach, rozszerzając współpracę na wielu płaszczyznach.

Analizując oba wyżej przedstawione studia przypadków pracy animacyjnej pod-
jętej w ramach Regionalnego Ośrodka EFS, instytucjonalnej czy społecznej, można 
podjąć się próby wskazania zakresu umiejętności, którymi powinien charakteryzować 
się animator społeczny.  Praca animacyjna to przede wszystkim,  jeżeli nie wyłącznie, 
praca z ludźmi, będącymi często liderami lokalnymi, którzy za każdym razem prezen-
tują określone wartości, idee, poglądy, posiadają różne wykształcenie, pochodzenie, 
mogą mieć inny, często odmienny punkt wiedzenia. Cechą dobrego animatora po-
winna więc być umiejętność porozumienia się z każdym z nich, omówienia proble-
mów, wyciągania wniosków oraz nakłaniania do podjęcia określonych działań. 

Na pierwszy plan wysuwają się odpowiednie cechy osobowościowe, które pozwa-
lają animatorowi odnaleźć się właściwie w każdej sytuacji. Dobry animator powinien 
potrafić wzbudzić zaufanie, sympatię, czy po prostu chęć rozmowy. Duży nacisk kła-
dzie się na właściwą umiejętność prowadzenia dialogu. Animator powinien mieć sze-
roki zakres zainteresowań, znać i mieć swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń, 
ale również powinien umiejętnie słuchać, wyciągać wnioski podczas rozmowy i cha-
rakteryzować się elastycznym podejściem do pracy z ludźmi. Brak wskazanych umie-
jętności uniemożliwia efektywne działanie na rzecz społeczności lokalnej, niezależnie 
od charakteru procesu animacyjnego, instytucjonalnego czy społecznego. 
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Kolejnym kluczowym aspektem jest posiadanie właściwego przygotowania meryto-
rycznego przez animatora, które powoduje u rozmówcy poczucie obcowania ze spe-
cjalistą. Animator społeczny powinien posiadać wiedzę, w szczególności z zakresu Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, ale również z innych dziedzin, które mogą okazać 
się potrzebne w pracy animacyjnej, tj. na przykład różnych możliwości aplikowania 
o wsparcie pochodzące ze źródeł zewnętrznych (Regionalny Program Operacyjny, Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich, fundusze dostępne dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, wsparcie władz regionalnych i lokalnych), zakresu pracy społecznej 
i socjalnej (ustawy, procesy), uregulowań prawnych (rozporządzenia, wytyczne), psycho-
logii, marketingu. Z doświadczenia animatora wynika, iż wiedza dotycząca rodzajów 
wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, powodowała możliwość 
przedstawienia animowanej społeczności lokalnej bardziej adekwatnej i pełnej oferty 
rozwiązywania wskazanych problemów. Wiedza odnoście funkcjonowania ośrodków 
pomocy społecznej, znajomość istniejących procedur, spowodowała większą efektyw-
ność sugerowanych rozwiązań wobec istniejącego już systemu pomocy. Podstawowa 
wiedza prawna, z różnych dziedzin, administracji, ochrony środowiska, postępowania 
administracyjnego, była pomocna w doborze odpowiednich rozwiązań proceduralnych.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione studia przypadków oraz cechy, jakimi 
powinien charakteryzować się animator społeczny, wykonując pracę animacyjną, 
należy pamiętać o pełnym zaangażowaniu i identyfikowaniu się z przedstawiciela-
mi animowanej społeczności lokalnej. Dopiero w oparciu o wnikliwą diagnozę po-
trzeb środowiska lokalnego oraz przeprowadzone działania edukacyjne wzmacnia-
jące umiejętności wspólnego wypracowywania najlepszych rozwiązań, proponowane 
działania animacyjne mogą przyczynić się do budowy trwałego porozumienia między 
reprezentantami liderów lokalnych, potrafiącymi działać samodzielnie i skutecznie 
na rzecz rozwoju swojej społeczności, a przez to do wprowadzenia, określonych we 
współpracy z animatorem, zmian społecznych. 

Mariusz Wypych
Pracownik Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, pełniący funkcję kierownika i trene-
ra kluczowego Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, 
członek Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. Za-
interesowania: integracja europejska, rozwój regionalny, kapitał ludzki i intelektualny, spójność społeczna 
w regionie, zasada partnerstwa, Europejski Fundusz Społeczny.

Jakub Głębowski
Pracownik Fundacji Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi, pełniący funkcję Animatora Regional-
nego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim i trenera Gender Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi, aktywny 
badacz zachowań społecznych. Zainteresowania: motoryzacja, muzyka, integracja europejska.
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Kim jest animator społeczny?

Animator to osoba bardzo kontaktowa, lubiąca świat, życie, lu-
dzi, posiadająca taką osobowość, która zainspiruje, ożywi, da 
tchnienie czemuś lub komuś. Stanowi esencję czegoś, co sta-
je się źródłem i początkiem nowego pomysłu, np. ożywieniem 
„martwej duszy”. Animacja to powodowanie do działania, ru-
chu, życia. Działanie animacyjne – animowanie, jest w istocie 
oddziaływaniem na kogoś lub coś powodującym działanie sty-
mulujące, inspirujące, pobudzające do jeszcze lepszego dzia-
łania w każdym zakresie (zarówno rozumowym, jak i ducho-
wym, emocjonalnym, a najważniejsze – społecznym).
Z uwagi na to animację można rozpatrywać w dwóch aspek-
tach: w węższym oznacza wspieranie twórczości i rozwoju po-
szczególnych osób i grup, natomiast w szerszym – pobudza-
nie aktywności i lokalnych społeczności.

Monika Czubak
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Koninie
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Podsumowanie
Aktywna społeczności. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś 

piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie.
Parafrazując słowa naszego narodowego wieszcza, warto się zastanowić, co kie-

ruje animatorami, liderami, Zaangażowanymi Obywatelami? Można zaryzykować, że 
właśnie tęsknota. Tęsknota za społecznością aktywną, samodzielną, solidarną, zinte-
growaną dzięki tożsamości i zaangażowaniu. Czasami jest to marzenie nieuświado-
mione, coraz częściej jednak zamierzone, ukierunkowane działanie. Nie chcemy już 
tracić, nie chcemy tylko pamiętać. Chcemy przeżywać.

Niniejsza publikacja pokazuje pewne trendy w animacji społecznej. Pierwszym, 
jaki się wybija, jest dążenie do doskonalenia. Animatorów jest bowiem coraz więcej, 
a animacja stosowana jest coraz częściej w pracy nie tylko organizacji, ale również 
instytucji. Animatorzy coraz częściej zatrudniani są zawodowo, nie działają tylko spo-
łecznie. To osoby o pogłębionej refleksji, wnikliwie obserwujące rzeczywistość i szuka-
jące rozwiązań na nurtujące je problemy, pytania. Dobrym przykładem jest Forum Ani-
matorów Społecznych Warmii i Mazur, które zrzesza kilkadziesiąt osób w tylko jednym 
regionie, czy grupa animatorów Regionalnych Ośrodków EFS. Wewnętrzne procesy 
zachodzące w gronie animatorów powodują, że pojawia się potrzeba rozwoju. W jej 
wyniku powstają takie rozwiązania, jak ścieżka animacyjna czy model partnerstwa.

Poniekąd efektem tego procesu jest elastyczne podejście do rozumienia roli anima-
tora. Jego podstawą jest różnorodność. Animator to już nie tylko pracownik ośrodka 
kultury czy aktywny działacz organizacji pozarządowej. To agent zmiany, niezależnie 
od miejsca pracy czy zamieszkania. Co ważne, pracuje on na procesie, nieogra-
niczonym z założenia czasem czy innymi istotnymi barierami. Zgoda na to, że jest 
to proces ze wszystkimi tego konsekwencjami, jest coraz częstsza wśród wszystkich 
interesariuszy. Dzięki temu łatwiej jest pracować, pozyskiwać partnerów, osiągać trwa-
łość. Pomagają tu zdecydowanie choćby takie rozwiązania jak ścieżka animacyjna. 
Przekładając animację na zrozumiałe dla wszystkich etapy, czynniki, osiągamy większą 
przejrzystość i gotowość do współpracy. 

Animacja odważniej wchodzi też w nowe środowiska. Coraz częściej w partnerskie 
działania włączani są przedsiębiorcy. To nowość, nadal bowiem wiele środowisk, swo-
ją drogą bardzo aktywnych, nie potrafi z biznesem współpracować. Animatorzy docie-
rają również do takich grup jak rolnicy, pomagając w tworzeniu np. grup producenc-
kich, czy mieszkańców małych społeczności wiejskich, obarczonych stygmatem PGR 
i skazanych przez decydentów czy lokalne instytucje na trwanie w apatii i bierności. 

Bezsprzecznie w pracy animatora niezwykle istotny jest wymiar partnerstwa. Powo-
łuje się na niego wielu animatorów, szukając swojego pomysłu na partnerstwo bądź 
odwołując się do wypracowanych już metod. Właściwie bez partnerstwa nie możemy 
mówić o realnej zmianie. Partnerstwo budowane jest zarówno na poziomie instytu-
cjonalnym, jak i indywidualnym. Oba podejścia mają swoje zalety. Poziom instytucjo-
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nalny pozwala na osiągnięcie trwałości instytucjonalnej, bez względu na czynniki ze-
wnętrzne, jak rotacja zespołu czy zmiana rządzących. Ponadto partnerstwo budowane 
jest m.in. na autorytecie instytucji czy organizacji, co znacznie ułatwia funkcjonowanie 
w świecie przepisów, regulacji, powiązań. Z kolei partnerstwo na poziomie indywidu-
alnym buduje więzi pozwalające na zaangażowanie, empatię, skuteczne reagowanie 
na potrzeby i problemy. 

Wyłania się więc pewien spójny obraz animatora i animacji, do którego dążymy. 
Po tekstach zawartych w publikacji jasno widać, że mimo różnych dróg, kierunek jest 
podobny. Tym, co łączy różne pomysły na animację, różne metody jej realizacji i spo-
soby podejścia do niej, jest aktywna społeczność. Jeśli dobrze wczytać się w model 
aktywnej społeczności i pozostałe teksty tej publikacji, zauważyć można oczywiste po-
wiązania. 

Działania animacyjne, w Regionalnych Ośrodkach EFS i nie tylko, wpisują się bez-
pośrednio w budowę filarów aktywnej społeczności. Pokazują to choćby teksty do-
tyczące partnerstw, jak model partnerstwa wg Forum Animatorów Społecznych czy 
przykład Partnerstwa Dębomir. W ten sposób budowany jest filar tożsamości miejsca. 
Partnerstwo jest tu właśnie taką wspólną przestrzenią, ale ma też swoje konkretne 
miejsca, jak Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej.  

Pracując jako animatorzy, wprost realizujemy kapitał społeczny – integracyjny czy 
pomostowy. Wspieramy bowiem tworzenie więzi między ludźmi, budujemy relacje. 
Przykładem takim jest Partnerstwo w Gminie Orneta czy Gminie Dzierzgoń. 

Podobnie rzecz się ma z filarami wspólne działanie, głos i współpraca. 
Wydaje się, że rola Regionalnych Ośrodków EFS najbardziej widoczna jest na po-

ziomie wsparcia aktywnych społeczności. Ośrodki bowiem wpisują się w dwa obsza-
ry tego wsparcia, czyli edukacyjny oraz animacyjny. Swoją działalnością pomagają 
też w obszarze trzecim, wsparciu materialnym, towarzysząc w procesie pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 

Mam nadzieję, że publikacja niniejsza zainspiruje Państwa do budowy własnych ak-
tywnych społeczności, a zawarte tu metody i praktyki będą pomocne w codziennej pracy.

Bartłomiej Głuszak
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Czym jest zmiana w społeczności lokalnej?

Zmiana społeczna to odczuwalny przez  społeczności efekt 
świadomego oddziaływania animacyjnego lub realizacji pro-
cesów rewitalizacyjnych. 

Witold Pycior 
Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnobrzegu 
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Krajowy Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Krajowy Ośrodek EFS jest instytucją publiczną, działającą w strukturach Centrum 
Projektów Europejskich w Warszawie. Od 2005 roku koordynuje działalność sieci Re-
gionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, których zadaniem jest 
wsparcie beneficjentów poprzez realizację szeroko rozumianych działań animacyj-
nych, z wykorzystaniem szkoleń, doradztwa oraz informacji.

W zakresie koordynacji sieci Regionalnych Ośrodków EFS

Krajowy Ośrodek EFS dba o utrzymywanie wysokiej jakości usług świadczonych przez 
Ośrodki poprzez standaryzację usług i certyfikację personelu oraz samego Ośrodka. 
Aby zapewnić Ośrodkom możliwość osiągnięcia standardów, Krajowy Ośrodek pro-
wadzi szkolenia dla personelu w zakresie rozwijania wiedzy i kompetencji niezbędnych 
do wykonywania zadań.

W ramach Akademii Rozwoju Lokalnego, która skupia Regionalne Ośrodki, a tak-
że inne organizacje i instytucje, Krajowy Ośrodek prowadzi dyskusję na temat rozwo-
ju sieci oraz form udzielanego wsparcia. Dyskusja ta prowadzi do rozwijania oferty 
Ośrodków w taki sposób, aby umożliwić beneficjentom jak najlepsze wykorzystanie 
EFS dla rozwoju społeczności lokalnych.

Ponadto Krajowy Ośrodek promuje sieć Regionalnych Ośrodków EFS i dba o utrzy-
mywanie spójnego wizerunku sieci.

W zakresie wsparcia działań animacyjnych Regionalnych Ośrodków EFS

Działalność animacyjna jest objęta szczególnym wsparciem ze strony Krajowego 
Ośrodka EFS, ponieważ łączy elementy doradztwa, szkoleń i informacji, i jak wykaza-
ło Badanie Kompetencji Personelu Kluczowego Regionalnych Ośrodków EFS (2011), 
ma decydujący wpływ na jakość i skuteczność działań danego Ośrodka.

Do animatorów i animatorek kierujemy ofertę szkoleniową w oparciu o wyniki 
badania kompetencji, indywidualne doradztwo i facylitację współpracy animatorów, 
m.in. nawiązujących partnerstwa w podobnych obszarach. Organizujemy cykliczne 
spotkania animatorów, które wzmacniają sieciowanie i wymianę wiedzy. Wspieramy 
i finansujemy inicjatywy własne, jak np. superwizję koleżeńską, wydanie publikacji, 
Forum Animatorów Lokalnych itp. Badamy i monitorujemy działalność animacyjną 
w oparciu o podejście partycypatywne (Participatory Action Resarch).
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W zakresie współpracy z instytucjami uczestniczącymi w systemie 
wdrażania PO KL oraz promocji PO KL

Krajowy Ośrodek podejmuje działania (organizuje spotkania, konferencje), które mają 
na celu pobudzanie i wspieranie współpracy w regionach i na poziomie centralnym po-
między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie EFS w Polsce. W celu podnoszenia 
kompetencji pracowników Instytucji Pośredniczących i Wdrażających, Krajowy Ośrodek 
organizuje szkolenia oraz doradztwo zarówno z tematyki objętej wsparciem EFS, jak 
i szkolenia umożliwiające rozwój umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań.

Ponadto Krajowy Ośrodek prowadzi działania promujące Europejski Fundusz Spo-
łeczny oraz możliwości, jakie oferuje ten fundusz.

Kto może skorzystać z usług Regionalnego Ośrodka EFS?

Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji bę-
dącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa 
Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regio-
nie, która planuje realizację projektu w danym regionie.

Szczegóły na temat dostępnych usług oraz lista Ośrodków – zamieszczone na stronie 
www.roEFS.pl 

Kontakt:
Centrum Projektów Europejskich
Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
e-mail: roEFS@roEFS.pl
www.roEFS.pl
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Elbląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Współpraca z samorządem, ekonomia społeczna, media obywatelskie, animacja 
społeczna, wspieranie organizacji pozarządowych, współpraca zagraniczna, miejsco-
wości tematyczne – tymi hasłami można dziś identyfikować codzienną pracę Stowa-
rzyszenia. Kiedy jednak powstawał ESWIP, przed jego założycielami stał jeden cel 
– rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Minionych 17 lat wspólnej pracy pozwoliło 
dopasować do niego narzędzia i sposoby, by do celu móc się sukcesywnie przybliżać. 
Doświadczenie nauczyło też sam zespół tego, że praca jest zaraźliwa, bo staje się 
pasją ludzi, którzy jednocześnie znaleźli się w odpowiednim czasie i miejscu.

A tych miejsc do działania jest już całkiem sporo. Jeśli spojrzeć terytorialnie, pra-
cownicy ESWIP-u docierają niemal do każdego zakątka województwa warmińsko- 
-mazurskiego. To za sprawą m.in. prowadzonych ośrodków wsparcia (Regionalne 
Ośrodki EFS, Ośrodki Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośro-
dek Wspierania Organizacji Pozarządowych), zaangażowaniu zespołu w budowanie 
i współtworzenie powiązań pomiędzy organizacjami pozarządowymi i dobrymi du-
chami lokalnych społeczności (jak Sieć Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD, Sieć 
Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Forum 
Animatorów Społecznych, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego FOSa). Zespół obecny jest również w sektorze pozarządowym kraju 
(przynależy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT), udziela się rów-
nież za granicą (członkostwo w europejskiej sieci Youth4Media).

To, w jakich miejscach znajdują się pomysły na działania zespołu ESWIP-u, w dużej 
mierze zależne jest od sposobu pracy. Szczególnie ważna jest tu animacja, w czym też 
stowarzyszenie jest silne – zarówno w kontakcie z przedstawicielami władz lokalnych, 
regionalnych czy też osobami, dla których nie ma znaczenia przynależność do któ-
regokolwiek z sektorów. Dlaczego to tak ważne dla ESWIP-u? Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, choć bardzo ogólne to pojęcie, niesie za sobą ważne konsekwencje 
dla konkretnych ludzi – mieszkańcom wsi chce się znajdować kolejne pomysły na 
uatrakcyjnianie życia w swojej małej miejscowości i zapraszanie do siebie turystów, 
w osobach pracujących w organizacjach pozarządowych budzi się potrzeba profe-
sjonalizacji, więc stawiają na samoedukację, rozpoczynają działalność gospodarczą. 
Z kolei osoby bezrobotne wychodzą z cienia niskiej samooceny, biorą sprawy w swoje 
ręce, dostrzegają swoją rolę w życiu innych i zakładają spółdzielnie socjalne. Wresz-
cie urzędnicy – zaczynają dostrzegać potrzeby mieszczące się poza proceduralnymi 
ramami, ludzie stają się nie mniej ważni niż inwestycje infrastrukturalne. Nad tymi 
właśnie zmianami, potrzebami wiedzy i doświadczenia konkretnych osób i grup ludzi 
pracuje na co dzień zespół ESWIP-u – edukując, doradzając, szkoląc, informując. 
A dobre rozwiązania potrafi też skutecznie promować, bo w swoich zasobach po-
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siada dobre zaplecze medialne – w postaci pasjonatów realizacji telewizyjnych, no 
i samego sprzętu.

ESWIP oznacza też konkretyzowanie wizji przyszłości, bycie o krok przed zmianami. 
Stowarzyszenie jest ważnym aktorem w zespołach, które budują standardy, procedu-
ry certyfikacji, przeprowadzają konsultacje społeczne, opiniują, jednak każdorazowo 
nad tymi ważnymi dokumentami stoi ich służebność i przydatność właśnie ludziom, 
których one dotyczą. Choć pracę Stowarzyszenia na arenie lokalnej, regionalnej 
i ogólnopolskiej można usystematyzować w postaci programów działania, prawdzi-
wą wartość ESWIP-u stanowią ludzie – o nieograniczonych chęciach, motywacjach, 
głodzie wiedzy i działania. Tego zaszufladkować się nie da, poskromić również nie, 
dlatego ciągle poszerzamy horyzonty i stawiamy sobie nowe wyzwania. 
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Forum Animatorów Społecznych 
Warmii i Mazur

„Jesteśmy grupą ludzi aktywnych z województwa warmińsko-mazurskiego, 
świadomie przyjmujących na siebie rolę animatorów społecznych. Tworzymy prze-
strzeń do dialogu oraz współpracy polegającej na wymianie informacji, doświad-
czeń, wzajemnym wsparciu, poszukiwaniu nowych metod i form animacji. Wierząc 
w możliwości ludzi, mając na względzie szacunek dla ich tradycji, kultury, tożsamo-
ści, wspieramy rozwój oraz aktywność jednostek i grup” – to misja, którą kieruje 
się w swoim codziennym działaniu ponad 40 członków Forum Animatorów Spo-
łecznych Warmii i Mazur, funkcjonującego w ramach Sieci Wspierania Rozwoju 
Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD”.

A wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy to ruszyła w regionie pierwsza Szko-
ła Animatorów Społecznych (SAS), w ramach projektu „Akademia HEROLD” reali-
zowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we 
współpracy ze Stowarzyszeniem CAL. Wówczas to grupa 19 przedstawicieli organi-
zacji członkowskich Sieci HEROLD rozpoczęła swoją przygodę animacyjną. W SAS 
dowiedzieli się, czym jest animacja społeczna, jakie są funkcje animatora, w jaki 
sposób diagnozować potrzeby społeczne, czym są projekty animacyjne, jak tworzyć 
partnerstwa lokalne.  Poszczególne moduły pozwalały im poznać kolejne tajemnice, 
porządkowały prawdy już odkryte, inspirowały, skłaniały do refleksji. Galeria oso-
bowości, różnorodność podejmowanych działań, różne środowiska, metody i formy 
pracy, często odmienne problemy codzienności społeczników i to co wspólne: ani-
macja społeczna ukierunkowana na współpracę, aktywność i entuzjazm we wspie-
raniu rozwoju społeczności lokalnych. Tej energii, zapału oraz potencjału tkwiącego 
w tej grupie nie można było zmarnować. Ogrom ambicji i chęci wspólnych działań 
animacyjnych doprowadziły do powołania Forum Animatorów Społecznych Warmii 
i Mazur w dniu 24 czerwca 2009 roku podczas Forum Aktywności Lokalnej w Zale-
siu. Członkami założycielami Forum byli absolwenci SAS oraz ich mentorzy – Moni-
ka Hausman-Pniewska oraz Zbigniew Mieruński. Mottem przewodnim Forum stało 
się hasło „Góra z górą się nie zejdzie – ZMIEŃMY TO”. 

Forum funkcjonuje już ponad 2,5 roku i może poszczycić się realizacją takich 
działań jak:

•  Przeprowadzenie licznych warsztatów animacyjnych o zasięgu lokalnym, regio-
nalnym, ogólnopolskim.

•  Realizacja projektów animacyjnych dot. kształcenia kolejnych animatorów, two-
rzących przestrzeń do wspólnej nauki i wymiany doświadczeń – Laboratorium 
Animacji Społecznej.

•  Współtworzenie ścieżki pracy animatora społecznego ze społecznością lokalną.
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•  Wypracowanie modelu tworzenia i wspierania partnerstw lokalnych oraz kodek-
su etycznego animatora społecznego.

•  Współorganizacja regionalnego konkursu „Godni Naśladowania” w kategorii – 
Animator społeczny.

•  Opracowanie autorskich pomysłów na organizację warsztatów animacyjno-inte-
gracyjnych, np. teatr w kręgu, gra terenowa „Inicjatywa lokalna krok po kroku”.

•  Wypracowanie koncepcji i współorganizacja regionalnego spotkania animato-
rów – Forum Inicjatyw Lokalnych.

•  Inspirowanie i współpraca w realizacji regionalnych SAS, których dotychczas od-
było się 5, a kolejnych 10 jest w trakcie przygotowania i realizacji.

FAS to coś więcej niż grupa animatorów realizująca wspólne działania. FAS to rów-
nież grupa przyjaciół, która wzajemnie się wspiera, inspiruje do działania, wymienia 
doświadczeniami, dla której animacja społeczna jest sposobem na życie. 
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Wydawca:
Centrum Projektów Europejskich
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
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e-mail: roEFS@roEFS.pl

www.roEFS.pl
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