


Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL to organizacja 
pozarządowa, która powstała  
w 2000 roku w Warszawie. 

 

CAL działa na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych w Polsce, 
wychodząc z założenia, że zmiana 
społeczna zawsze zaczyna się na 
poziomie lokalnym. 

 

 



Silna społeczność to 
społeczność aktywna. 

Praca ze społecznością 
nie polega na dawaniu 

ani tworzeniu czegoś 
od nowa, lecz na 

odkrywaniu tego,  
co już jest, 

potencjału i siły 
tkwiącej w ludziach.  

Społeczność - w rozumieniu 
CAL - tworzą osoby, grupy 
osób, organizacje oraz 
instytucje publiczne, które 
zazwyczaj łączy wspólne 
miejsce i wspólne sprawy. 



Animator 
społeczny 

Społeczność 
która 
dysponuje  

Członkowie społeczności 
utożsamiają się ze wspólnym 
miejscem. 

Aktywna społeczność 



Instytucje publiczne na jej 
obszarze mają charakter 
społecznościowy, tworzą sieć 
współpracy opartej na zasadach 
partnerstwa i pełnią funkcję 
animatorów lokalnej 
społeczności.  

Aktywna społeczność 



Jej członkowie mają 
możliwość zabierania 
głosu w ważnych dla 

nich sprawach  
i korzystają 

z tego prawa. 

Aktywna społeczność 



Jej członkowie 
współdziałają ze sobą na 

rzecz zaspokajania 
potrzeb społeczności. 

Aktywna społeczność 



Animator społeczny to 
osoba z zewnątrz lub 

wewnątrz społeczności, 
która wydobywa jej 

potencjał i zachęca do 
wspólnego działania. 

Aktywna społeczność 



Animator 
społeczny 

Społeczność 
która 
dysponuje  

Aktywna społeczność - podsumowanie 

głos 

współpracujące 
instytucje 

miejsce 

współdziałanie 
społeczności 

animator 



CAL edukuje animatorów społecznych, czyli 
pracowników instytucji i organizacji 

działających w różnych obszarach: od pomocy 
społecznej, przez kulturę, po ekologię. 

 
CAL prowadzi Szkołę Animacji Społecznej. 

 
Więcej na: 

 



CAL wspiera środowisko animatorów w Polsce, 
tworząc im przestrzeń spotkań oraz starając się 

dostrzegać i doceniać ich pracę.  
 

Organizuje regionalne i ogólnopolskie 
Fora Animatorów, 

od kilku lat nagradza animatorów w ramach 
Konkursu im. Heleny Radlińskiej. 

  
Więcej na: 



CAL wspiera instytucje. 
 
Certyfikuje i tworzy sieć tych, które spełniają 
kryteria instytucji społecznościowej. 
 
 W tej chwili działa w Polsce 80 Instytucji 
Certyfikowanych CAL, pełniących rolę 
animatorów w swoich lokalnych 
społecznościach. 
 
Więcej na: 
 
 
 



CAL prowadzi badania, obserwację  
i diagnozę społeczności lokalnych w ramach 
Laboratoriów Społecznych CAL. 
 
Jest też współzałożycielem Centrum Badań 
Społeczności i Polityk Lokalnych, w ramach 
którego współpracuje z Collegium Civitas  
i innymi ośrodkami akademickimi w Polsce. 
 
Więcej na: 
 
 



CAL tworzy programy edukacyjne  
i propozycje zmian legislacyjnych w obszarze 
partycypacji i pomocy społecznej, które 
rekomenduje władzom centralnym.  
 
W konsekwencji tworzone przez niego 
modele pracy mają szansę stać się 
rozwiązaniami obowiązującymi w polskim 
systemie prawnym.  
 
Więcej na: 

 



pl 

CAL promuje aktywność społeczną. 
 
Jednym z przykładów takiej działalności jest 
QRuch Sąsiedzki.  
 
Więcej na: 

 
 




