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I. CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL 

 

1) O organizacji: 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to ogólnopolskie stowarzyszenie, które działa 

od 2000 roku na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Podstawową formą 

działania jest wspieranie i edukowanie animatorów społecznych, czyli osób i instytucji 

z różnych sektorów i dziedzin życia publicznego, które angażują do działania środowiska 

lokalne, skupione wokół wspólnego miejsca lub wspólnej sprawy. 

W ciągu ponad 10-letniej działalności CAL została opracowana skuteczna i uniwersalna 

metoda ożywiania społecznej energii, nazwana animacją społeczną. Obejmuje ona 

wspieranie aktywnych społeczności poprzez odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne 

instytucje publiczne, które promowane są pod wspólną marką CAL – Centrum Aktywności 

Lokalnej.  

CAL tworzy przestrzeń do spotkań i zaprasza do dyskusji, wychodząc z założenia, że praca 

animacyjna jest kluczowym elementem każdego działania w sferze publicznej, a zmiana 

społeczna zawsze zaczyna się w lokalnej społeczności. Jest to możliwe przede wszystkim 

poprzez uruchomienie potencjału ludzi – „odkrycie siły społeczności“. 

 

2) Obszary działania 

Działalność CAL opiera się na realizacji idei aktywnych społeczności. Aby to było możliwe, 

staramy się oddziaływać na wszystkie elementy – filary aktywnych społeczności, wspierając 

ich rozwój na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym, centralnym. 

Odkrywanie siły społeczności CAL realizuje poprzez następujące działania: 

 Edukacja pracowników i wspieranie lokalnych instytucji publicznych w realizacji usług 

środowiskowych i społecznych oraz zarządzania partycypacyjnego, 

 Kształcenie pracowników socjalnych, urzędników, bibliotekarzy, animatorów kultury, 

nauczycieli, liderów społecznych w zakresie animacji i przedsiębiorczości społecznej, 

aktywnej integracji i polityki społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań społeczno-

edukacyjnych, 

 Organizowanie spotkań animatorów, 

 Wspieranie środowisk i ruchów społecznych, 

 Prowadzenie obserwacji, badań i diagnoz, 

 Wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań problemów i usług społecznych, 

 Opracowywanie społeczno-edukacyjnych systemowych rozwiązań dla administracji 

rządowej w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej, 

 Promowanie aktywności społecznej, 

 Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych łączących praktykę społeczną, edukację 

nieformalną i akademicką (studia magisterskie i podyplomowe). 
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3) Zespół CAL 

3.1 Zarząd: 

dr Bohdan Skrzypczak – prezes 

Grażyna Gnatowska – wiceprezeska 

Ewa Jasińska – wiceprezeska 

Teresa Jankowska – członek zarządu 

Rafał Krenz– członek zarządu 

 

3.2 Komisja Rewizyjna: 

Katarzyna Kozłowska – przewodnicząca  

Karol Ostalski 

Krzysztof Polewski  

 

3.3 Prezydium Rady Programowej: 

Paweł Jordan – przewodniczący 

Monika Makowiecka 

Jacek Gralczyk 

 

3.4 Zespół CAL: 

Grażyna Bielecka 

Lena Chotkiewicz 

Anna Czarnecka  

Agnieszka Deja 

Julita Kanabus 

Karolina Kopińska  

Agnieszka Łeszczyńska 

Sylwia Piętka  

Magdalena Ramos-Smul 

Monika Ropiak 

Lidia Skassa 

Anita Sochacka-Melon 

Renata Szymańska  

Wanda Tulwin 

Radosław Wałkuski 

Bogna Włodarczyk 

Kornelia Zagórska   
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Pracowali z nami: 

Małgorzata Nowogońska–do marca 2012 

Urszula Grzęda – do lipca 2012 

Katarzyna Rychowiecka– do lipca 2012 

Karol Kretkowski – do lipca 2012 

Andrzej Gwiazda– do października 2012  

Dorota Setniewska– w okresie od czerwca do grudnia 2012 

Piotr Bielski– w okresie od września do listopada 2012 

Robert Kucharski – w okresie od października do grudnia 2012 

Anna Jurczyk-Miżejewska – do grudnia 2012  

Marta Marcjanik–  do grudnia 2012 

 

Dołączyli do naszego zespołu: 

Aleksandra Kaliszewska – od kwietnia 2012  

Urszula Herbich – od września 2012 

Weronika Chodacz –od września 2012 

Emilia Sobol –od września 2012 

Renata Tess– od października 2012 

Eliza Iwańska –od października 2012 

Maciej Konieczny – od grudnia 2012 

 

 

3.5 Z zespołem stale współpracują: 

 

Współpracownicy: 

Magdalena Szajer– informatyczka 

Hubert Nowak – prawnik 

Arkadiusz Grabka–firma Aronnet– obsługa www 

Alicja Unterschuetz– tłumaczka 

Jakub Zgierski i Joanna Szymańska – firma PANSA –  PR, promocja 

Marta Malesińska i Natalia Baranowska – studio graficzne MANUKA 

 

Stali eksperci: 

Barbara Bąbska – ekspert ds. animacji  

Magdalena Popłońska-Kowalska – ekspert ds. polityki społecznej 

prof. Maria Mendel – główny konsultant i opiekun naukowy 

Marta Wieczorek – redaktor merytoryczny serii tłumaczonych publikacji 

Stanisław Mocek – moderator seminariów, redaktor zeszytów „Animacja Życia Publicznego” 

i rocznika „Zoon Politikon” 
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3.6 Z CAL współpracowali wolontariusze: 

 

Wolontariusze: 

Barbara Kamińska – pomoc przy prowadzeniu biblioteki 

Anna Warwas – pomoc przy realizowaniu działań promocyjnych Stowarzyszenia  

i wsparcie organizacyjne działań Q-Ruchu Sąsiedzkiego 

Bernadetta Jamróz – pomoc przy realizowaniu działań promocyjnych Stowarzyszenia,  

   regularne pisanie artykułów na stronę www.cal.org.pl  

Mateusz Cytrowski – pomoc w bieżących działaniach Q-Ruchu Sąsiedzkiego i Akademii  

   Inicjatyw Sąsiedzkich 

 

Stażyści: 

Bogumiła Romaniec (200 godz.) – prace na rzecz projektów „Innowacje-przedsiębiorczość- 

     rozwój” i „Decydujmy razem” – wsparcie organizacyjne  

     w przygotowaniu konferencji, spotkań, szkoleń i debat 

 

Praktykanci: 

Maria Grzybowska (64 godz.)  

Olga Nowakowska (72 godz.) – prace na rzecz projektów „Tworzenie i rozwijanie  

     standardów usług pomocy i integracji społecznej” oraz 

„Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury” –  

wsparcie organizacyjne w przygotowaniu baz danych,  

materiałów szkoleniowych oraz elementów składowych  

raportów  

Aleksandra Mroczek (160 godz.) – prace na rzecz projektu Innowacje- przedsiębiorczość- 

rozwój oraz współpraca przy organizacji wydarzenia 

Rzeczpospolita Lokalna. Sejm społeczników, 

bojowników, ekspertów. 

 

 

Siedziba Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  mieści się przy ul. Podwale 13 

w Warszawie. Pod koniec roku Stowarzyszenie wygrało konkurs ogłoszony przez Urząd 

Dzielnicy Praga Południe na prowadzenie centrum społecznego na warszawskim Grochowie. 

Przenosiny do nowej siedziby zaplanowano na luty 2013 roku.  

 

Pod koniec 2012 roku w biurze CAL pracowało 23 pracowników etatowych  

oraz 3 wolontariuszy. 
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4) Członkostwo w międzynarodowych sieciach organizacji: 

 

 

 

International Federation of Settlements – IFS 

(Międzynarodowa Federacja Sąsiedztw) jest 

związkiem krajowych, regionalnych oraz 

lokalnych organizacji, pracujących nad 

wzmocnieniem społeczności całego świata.  

 

Misją IFS jest budowanie otwartych społeczności globalnych poprzez umacnianie, 

inspirowanie i łączenie ludzi, którzy pracują lokalnie na rzecz sprawiedliwości społecznej. 

Członkowie IFS skupiają wielozadaniowe, skoncentrowane na społeczeństwie organizacje 

na całym świecie. 

 

Celem IFS jest wspomaganie sieci powiązań, zachęcających do wymiany innowacyjnych 

pomysłów i najlepszych praktyk oraz wpływanie na politykę społeczną w wymiarze 

globalnym.  

 

 

 

 

Combined European Bureau for Social Development – 

CEBSD (Europejskie Biuro na rzecz Rozwoju 

Społecznego) składa się z organizacji pozarządowych 

z 10 różnych krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. 

Skupia organizacje zajmujące się problematyką 

zmniejszeniem wykluczenia zmarginalizowanych 

społeczności poprzez zwiększenie demokratycznej 

partycypacji.  

 

Członkowie CEBSD zajmują się w różnym zakresie budowaniem demokracji uczestniczącej 

oraz pobudzaniem zaangażowania mieszkańców. Dążą do kreowania świadomych  

i zaangażowanych obywateli, bardziej zdolnych do współpracy na różnych szczeblach 

demokracji – lokalnym, krajowym i europejskim. Od 2012 roku członkowie sieci wspólnie 

realizują projekt pt.„Aktywni obywatele– Silne społeczności” ze środków Komisji Europejskiej. 
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5) Partnerzy CAL: 

5.1 Lokalni: 

 

Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej (SCWO) 

Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum SZPITALNA 

WARSZTAT Centrum Komunikacji Społecznej 

 

5.2 Ponadlokalni: 

Collegium Civitas 

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Fundacja Fundusz Współpracy 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

Fundacja Naszyjnik Północy 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

Fundacja Porozumienie Wzgórz Dałkowskich 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 

Instytut Pedagogiki Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 

Instytut Spraw Publicznych 

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Jeleniej Górze na Wydziale Gospodarki 

Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 

Małopolski Instytut Kultury 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Sieć SPLOT 

Stowarzyszenie BORIS 

Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt” 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 

Zielonkowskie Forum Samorządowe 

 

 

5.3 Międzynarodowi: 

SOSTENGA – Wielka Brytania 

Combined European Bureau for Social Development (CEBSD)  

International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS)  

Federacja FAVEC – Hiszpania 

ParitätischeWohlfahrtsverbandAkademie – Niemcy 

Centrum AHALAR – Ukraina 

http://centrumwspolpracy.org.pl/
http://szpitalna.ngo.pl/
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II. DZIAŁANIA W 2012 ROKU: 

1) Najważniejsze wydarzenie 

 

 

Spotkanie liderów zmiany w Polsce, działających  

na poziomie lokalnym. Ideą wydarzenia było 

inspirowanie partycypacji społecznej w Polsce, 

rozumianej nie tylko jako uczestnictwo obywatela czy 

społeczności w decyzjach politycznych, ale także 

w debacie publicznej. o tym, jakie zmiany są Polsce 

potrzebne, jakimi instrumentami chcemy je wprowadzać, 

na jakich wartościach chcemy je oprzeć.  

Rzeczpospolita Lokalna 2020 ma na celu przybliżenie spraw z perspektywy Polski 

lokalnej – zastanowienie się nad obecną sytuacją społeczności lokalnych w Polsce,  

nad kwestią dopasowania instrumentów wsparcia do potrzeb społeczności lokalnych 

dotkniętych napięciami, nowymi potrzebami lub kryzysem. Ponadto celem wydarzenia było 

skonfrontowanie spojrzenia ekspertów, tworzących system, ze spojrzeniem społeczników, 

także bojowników, niekiedy kontestujących system. Wydarzenie miało na celu dyskusję  

nt. ważnych kwestii społecznych z różnych perspektyw uczestników wydarzenia  

oraz wypracowanie obszarów porozumienia. 

Do przygotowania oraz do udziału w wydarzeniu została zaproszona grupa organizacji 

pozarządowych, przedstawicieli mediów lokalnych, animatorów społecznych 

współpracujących z Regionalnymi Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

z CAL, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz laureaci konkursu im. Heleny Radlińskiej 

dla Animatorów Społecznych. Intencją organizatorów było, aby w wydarzeniu uczestniczyły 

osoby odgrywające wiodącą rolę we wspieraniu działań społecznych i obywatelskich 

w swoich środowiskach lokalnych.  

 

Idea wydarzenia nawiązywała do tradycji Sejmu – miejsca zderzania się różnych 

perspektyw i opinii, ale także ciągłego poszukiwania konsensusu. Rzeczpospolita Lokalna 

2020 była też próbą odpowiedzi na wyzwania stojące przed polską demokracją –ograniczone 

zaufanie do instytucji państwowych oraz kryzys zaufania społecznego. Organizatorzy chcieli 

stworzyć przestrzeń do demokratycznej dyskusji z udziałem reprezentantów społeczności 

lokalnych, liderów ruchów społecznych, mediów lokalnych oraz przedstawicieli środowisk 

opiniotwórczych i instytucji publicznych.  
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Rzeczpospolita Lokalna 2020. Przebieg wydarzenia w 2012 roku 

Organizatorzy:  Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

 

Wydarzenie odbyło się w dniach 19-20 września 2012 r. w Warszawie. Wzięło w nim udział 
około 400 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych, animatorów społecznych, 
działaczy lokalnych, regionalnych, samorządów terytorialnych oraz przedstawicieli mediów 
lokalnych.  

 

Prelegenci:  

 Tadeusz Mazowiecki–Premier RP w latach 1989–1990, od 2010 r. Doradca 
Prezydenta RP 

 Henryk Wujec – Doradca Prezydenta RP 

 Edwin Bendyk – Collegium Civitas, Tygodnik „Polityka” 

 Mirosław Grewiński– Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 
ekspert Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej 

 Joanna Kluzik-Rostkowska – Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego Podkomisji 
Stałej ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny  Sejmu RP  

 Sławomir Jakubczak – sekretarz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu RP 

 Maciej Żywno – wojewoda podlaski 

 Jarosław Gugała – dziennikarz związany z Polsatem 
 

Rzeczpospolita Lokalna odbyła się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. 

 

Pierwszego dnia obrad uczestników wydarzenia podzielono na grupy warsztatowe, które  

na przykładach 12 społeczności starały się wydobyć perspektywę lokalną. Każda z 10 grup 

pracowała nad następującymi zagadnieniami: potencjał gminy, relacje i wartości w gminie, 

wyzwania stojące przed gminą. Następnie każda grupa tworzyła  wizję-marzenie o lokalnej 

społeczności 2020 oraz drogę dojścia do niego i wypracowywała postulaty zmian – droga 

dojścia do marzenia o lokalnej społeczności 2020.  

Wnioski końcowe powstały poprzez zebranie pomysłów i postulatów formułowanych 

w czasie pracy warsztatowej. W drugim dniu obrad wnioski  zostały poddane pod debatę 

panelistom (politycy szczebla centralnego i lokalnego). Postulaty skupiały się w trzech 

obszarach: edukacji, partycypacji i relacji z samorządem oraz prawa. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzeczpospolita
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2) CAL w liczbach : 

 

W 2012 r. w Centrum Aktywności Lokalnej CAL zrealizowano: 

 6 konferencji, w których łącznie udział wzięło 1 167 osób 

 

 12seminariów, w których uczestniczyło 379 osób 

 

 9 debat, w których udział wzięło 169 osób 

 

 373 szkolenia (statystycznie przynajmniej jedno szkolenie dziennie w ciągu całego 

roku) dla 4 490 osób; łącznie 547 dni, 4 011 godzin  

 

 7 wizyt studyjnych dla 150 osób 

 

 10 laboratoriów, łącznie dla 45 osób 

 

 

Udzielono wsparcia w formie: 

 173 superwizji dla 122 osób, łącznie ok. 553 godzin 

 

 mentoringu w wymiarze 504 godzin 

 

 doradztwa w wymiarze 3923 godzin 

 

Budując środowisko osób zajmujących się animacją przygotowaliśmy: 

 19 publikacji, które zostały opracowane, przetłumaczone bądź wydane 

 

 140 spotkań animatorów/ trenerów 

 

 7 kampanii dla 2 244 osób 
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3) Biblioteka CAL, publikacje i wydawnictwa 

 

Centrum Aktywności Lokalnej gromadzi publikacje, wydawnictwa i materiały z zakresu nauk 

społecznych, w szczególności z obszaru rozwoju społeczności lokalnych, animacji. W naszej 

bibliotece licznie reprezentowane są polskie i zagraniczne publikacje (zarówno książki, jak 

i periodyki). Książki z biblioteki wypożyczać mogą członkowie zespołu, eksperci oraz 

wolontariusze CAL. 

Nasze zasoby biblioteczne obejmują już ponad 2000 woluminów. 

 

W 2012 roku Centrum Aktywności Lokalnej wydało 11 książek/biuletynów samodzielnie bądź 

jako partner lub współautor: 

 

RAPORTY Z BADAŃ: 

 

 

 

 

Badania w działaniu. Raport z badań jakościowych i ilościowych 

wykonywanych w ramach projektu Innowacje-przedsiębiorczość-

rozwój, praca zbiorowa, Warszawa 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport z badań. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w wieku 50+ 

na wsi w powiecie kwidzyńskim i sztumskim – wydany w ramach 

projektu Akademia Eko-logicznego rozwoju, praca zbiorowa, 

Kwidzyn 2012 
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PUBLIKACJE TŁUMACZONE 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej, Val 

Harris, Warszawa 2012 (wersja elektroniczna) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych, Fenny Gerrits, 

Paul Vlaar, Warszawa 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej, Michael Pitchford, 

Paul Henderson, Warszawa 2012 
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POZOSTAŁE PUBLIKACJE 

 

 

 

 

 

 

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, tom II, 

praca zbiorowa, Warszawa, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeszyt nr 1 w ramach serii „Prace LIS” Organizowanie społeczności 

lokalnej / analizy, konteksty, uwarunkowania, Bohdan Skrzypczak 

(red.), Warszawa 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury, praca zbiorowa, 

Warszawa 2012, (wersja elektroniczna) 
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KWARTALNIKI I ROCZNIKI 

 

 

 

Animacja Życia Publicznego nr 1 (6) 2012 – Animacja pro bono publico 

– razem dla wspólnego dobra, kwartalnik, red. prof. S. Mocek, 

Warszawa 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animacja Życia Publicznego nr 2 (7) 2012– Ruchy społeczne – sztuka 

gniewu czy siła spokoju, kwartalnik, red. prof. S. Mocek, Warszawa 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoon Politikon– o animacji życia społecznego i publicznego(2/2011) 

rocznik naukowy, red. naukowy prof. E. Wnuk-Lipiński, red. naczelny 

prof. S. Mocek 
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III. PROGRAMY CAL: 

1)  Sieć Centrów Aktywności Lokalnej 

1.1 Cel programu 

Nadrzędnym celem Sieci jest integracja instytucji wdrażających metodę CAL oraz promocja 

idei Centrum Aktywności Lokalnej wśród instytucji publicznych, takich jak ośrodki pomocy 

społecznej, szkoły, instytucje kultury, biblioteki czy organizacje pozarządowe. 

Sieć CAL działa na zasadach nieformalnego partnerstwa. Członkostwo w Sieci pozwala 

ośrodkom wymieniać się informacją, doświadczeniami, dobrymi praktykami, które inspirują 

do wdrażania nowych form pracy z mieszkańcami i całą społecznością lokalną. 

Sieć CAL jest inicjatywą, która z jednej strony funkcjonuje niezależnie od realizowanych 

przez CAL projektów, z drugiej strony – wszystkie projekty w jakimś stopniu korzystają z jej 

zasobów: pracownicy, lokalni partnerzy instytucji skupionych w Sieci często są uczestnikami 

lub współpracownikami projektów, angażują się jako eksperci bądź pomysłodawcy nowych 

inicjatyw realizowanych we współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  

 

 

1.2 Nowe ośrodki w Sieci 

W 2012 roku do sieci CAL dołączyły 3 ośrodki, które pozytywnie przeszły proces certyfikacji, 

otrzymując Certyfikat Jakości CAL Są to:. 

 

Biblioteka Miejska w Piekarach Śląskich 

Piekarska biblioteka przełamała stereotyp, że jest to tylko wypożyczalnia książek, stając się  

centrum informacyjnym i kulturalnym.  Niestrudzenie wzbogaca swój udział w kreowaniu 

życia kulturalnego lokalnej społeczności, z jednakową troską programując ofertę dla dzieci i 

młodzieży, jak i dla dorosłych. Pracownicy Piekarskiej Biblioteki aktywizują środowisko 

lokalne, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu pokolenia 55+ i marginalizacji młodzieży 

ze środowisk zagrożonych. Budują świadome społeczeństwo obywatelskie, upowszechniają 

kulturę lokalną i pielęgnują piekarską tradycję.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy 

W Czernicy działania środowiskowe rozpoczęły się w 2008 roku od małych projektów 

socjalnych, które ciągle są realizowane. Włączały one do działania sołectwa, lokalnych liderów, 

przedstawicieli świetlic środowiskowych. Dużym wyróżnikiem czernickiego ośrodka jest realizacja 

Wolontariatu Europejskiego, w ramach którego młodzi ludzie wykonują różne prace na rzecz 

ośrodka i społeczności lokalnej. Pomagają pracownikom w prostych w pracach biurowych, 

współuczestniczą w przygotowywaniu i realizowaniu działań środowiskowych,  

w prowadzeniu zajęć kulturoznawczych i językowych z dziećmi i młodzieżą, świadczą pomoc 

osobom starszym w zrobieniu zakupów, dostarczeniu posiłków, wyjściu na spacer.  
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Ważnym elementem działań środowiskowych było tworzenie koalicji organizacji 

pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i liderów lokalnych, dzięki którym 

powstało Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Czernica „Aktywni Razem”.  

 

Wśród ośrodków, które posiadają certyfikat jakości CAL znaczącą większość stanowią 

ośrodki pomocy społecznej. Środowisko pracowników socjalnych ewoluuje w kierunku 

zwiększenia znaczenia metody pracy środowiskowej dzięki opracowanemu w projekcie 

systemowym modelowi organizowania społeczności lokalnej (OSL). Już teraz są 82 ośrodki 

realizujące w praktyce te założenia, a dzięki szkoleniom idea ta będzie się rozpowszechniać. 

Wyzwaniem stojącym obecnie przed zespołem sieci CAL jest włączenie tych osób i instytucji 

do budowania sieci. Kluczowe będzie zatem także przyjrzenie się na nowo zasadom 

certyfikacji. 

 

1.3 Źródła finansowania 

Sieć  jest finansowana z działalności statutowej CAL. 

  

1.4 Zespół Sieci CAL 

Lena Chotkiewicz – koordynatorka Sieci CAL  
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2) Szkoła Animacji Społecznej 

2.1 Cel programu 

Głównym założeniem programu jest promocja idei i modelu pracy środowiskowej poprzez 

działalność edukacyjną. Swoją ofertę edukacyjną Szkoła Animacji Społecznej adresuje do 

osób i instytucji, których celem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację 

i rozwój społeczności lokalnych, w szczególności do przedstawicieli samorządu lokalnego, 

ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, a także do organizacji pozarządowych oraz 

społeczników, liderów, działaczy lokalnych, grup regionalnych oraz subregionalnych. 

 

Celem szkoleń prowadzonych przez Szkołę Animacji Społecznej jest podniesienie 

kompetencji i umiejętności pracowników instytucji, liderów i animatorów poprzez zdobywanie 

umiejętności integrowania środowisk, znajomość zasad, celów i technik pobudzania 

aktywności społecznej, tworzenie solidnych więzi między ludźmi, budowanie uczciwej 

komunikacji społecznej i partnerskich relacji między instytucjami.  

 

Szkoła Animacji Społecznej oferuje szkolenia, które opierają się głównie na zasadach 

uczenia przez doświadczenie i dialogu edukacyjnego uczestników-partnerów. Duży nacisk 

w programie kładziony jest na ideę współpracy i wymiany doświadczeń w określonym 

środowisku. 

 

2.2 Najważniejsze wydarzenia w 2012 r. 

 

W 2012 roku ważnym wyzwaniem dla programu było rozwinięcie sprzedaży szkoleń 

komercyjnych adresowanych do konkretnych odbiorców oraz poszerzenie tematyki 

przetargów, w których startuje CAL.W tym roku po raz pierwszy zrealizowano szkolenia 

z zakresu organizowania społeczności lokalnej, a także współpracowano z agencją 

reklamową, realizując kampanię społeczną poświęconą tematyce zawodu pracownika 

socjalnego. 

 

Z roku na rok poszerza się także działalność edukacyjna realizowana w ramach działalności 

gospodarczej dla grup, z którymi współpracowano już wcześniej, równocześnie  

przygotowywana i jest oferta dla nowych grup. W 2012 roku Szkoła Animacji Społecznej 

przygotowała program edukacyjny dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, z którymi 

wcześniej bezpośrednio nie współpracowano.. 

 

Oferta SAS jest wielowymiarowa i ma charakter zarówno edukacyjny, jak i wspierający. W jej 

zakres wchodzi: 

 organizowanie i przeprowadzanie szkoleń,  

 konferencji,  

 wizyt studyjnych w instytucjach,  

 prowadzenie superwizji animacji i współpracy środowiskowej. 
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2.3 Szkolenia: 

 

Tytuł Kurs specjalistyczny 
pn. „Organizowanie 
społeczności lokalnej” 

Szkoła Animatorów 
Społecznych pracujących 
z osobami 
niepełnosprawnymi 

Cykl szkoleniowy 
CAL 

Cykl szkoleń Szkolenie 
z zakresu „Pracy 
metodą 
projektów” 

Zamawiający Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Toruniu  
 
w ramach projektu 
systemowego 
pn. „Akademia pomocy 
i integracji społecznej – 
wsparcie kadr 

Federacja Organizacji 
Socjalnych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
(FOSa)  
 
w ramach projektu 
dofinansowanego ze 
środków Fundacji Akcja 
Człowiek 
 

Stowarzyszenie 
„Człowiek 
człowiekowi…” 
z miejscowości 
Zawichost 
 

Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej 
 
w ramach projektu 
finansowanego z EFS 
pn. „Edukacja 
w działaniu” 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Żoliborz 
Warszawa 

Ilość osób 25   25 15 120 20 

Czas trwania Lipiec-listopad 
7 x 3 dni (147 h) 
 

Wrzesień 2012 –  
kwiecień 2013,  
5 x 3 dni (105 h) 

Październik 2012 
– kwiecień 2013,  
5 x 2 dni (80h) 

Październik 2012 – 
grudzień 2012 
6 x 1 dzień (48h) 

Grudzień 2012 
 

Trenerzy 
prowadzący 

Monika Makowiecka, 
Magdalena Popłońska – 
Kowalska 
 

Norbert Krzykawski,  
Ewa Jasińska,  
Henryka Cuper,  
Anna Płoszaj,  
Jacek Gralczyk 
 

Barbara Bąbska Elżbieta Pawłowska, 
Jolanta Michajluk, 
Magdalena Popłońska-
Kowalska,  
Anna Płoszaj,  
Iwona Kusak 
 

Katarzyna 
Kozłowska 
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Tematyka 
szkoleń: 

- Diagnozowanie zasobów, 
potrzeb i problemów 
społeczności lokalnej, 
zagrożonej społecznym 
wykluczeniem 

- Budowanie sieci 
współpracy 

- Praca ze społecznością 
zagrożoną społecznym 
wykluczeniem 

- Instrumenty pracy ze 
społecznością lokalną 

- Integracja, informacja, 
komunikacja 

- Planowanie pracy ze 
społecznością – projekty 
socjalne, animacyjne 

- Pracownik socjalny 
w społeczności lokalnej 

 

-Ja jako animator 

-Diagnoza środowiska 
lokalnego  

-Tworzenie partnerstw 
i koalicji wokół problemów 
osób niepełnosprawnych 
w środowisku lokalnym 

-Komunikacja i budowanie 
relacji w zespole. 
Mobilizowanie ludzi do 
działania 

-Metodyka pracy z osobami 
niepełnosprawnymi i ich 
środowiskiem. Projektowanie 
zmiany społecznej 
w środowisku osób 
niepełnosprawnych - 
tworzenie i realizacja 
projektów animacyjnych 

-Komunikacja społeczna. 
Organizowanie akcji 
i kampanii. Ewaluacja 
działań 

- Ja jako animator  

- Rozpoznanie 
i diagnoza 
potencjału 
środowiska 
lokalnego  

- Tworzenie 
lokalnego 
partnerstwa  

- Mobilizowanie 
ludzi do działania  

- Praca metodą 
projektów - 
projektowanie 
zmiany  

 

„Rozwój form aktywnej 
integracji – Praca ze 
środowiskiem lokalnym 
na rzecz aktywnej 
integracji” 

 

„Rozwój form aktywnej 
integracji – 
Diagnozowanie, 
planowanie, realizacja 
i finansowanie PAL” 

 

Szkolenie 
z zakresu „Pracy 
metodą 
projektów” 
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2.4 Konferencje i seminaria: 

Tytuł 

Konferencja wojewódzka 

„SENIORZY WE WSPÓŁCZESNYM 

SPOŁECZEŃSTWIE, czyli o kapitale, 

którego nie da się zmierzyć” 

Konferencja inaugurująca kampanię 

społeczną dotyczącą pracowników 

socjalnych pn. „Praca socjalna – sztuka 

mądrego pomagania” 

Konferencja pn. „Aktywna polityka 

społeczna i profesjonalna praca socjalna” 

 

Zamawiający 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Toruniu 

 

w ramach projektu systemowego  

pn. „Akademia pomocy i integracji 

społecznej – wsparcie kadr” 

Konsorcjum wraz z agencją reklamową 

Espresso Doppio dla Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie 

 

w ramach projektu „Profesjonalne kadry – 

lepsze jutro” 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Toruniu 

 

w ramach projektu systemowego  

pn. „ Akademia pomocy i integracji społecznej 

– wsparcie kadr” 

Ilość osób 185 150 200 

Czas trwania 22 Czerwiec 2012 18 września 2012 27-28 listopada 2012 

Tematyka 

Celu było przybliżenie problematyce 

Seniorów w warunkach kreowanych 

przez realia XXI wieku, m.in. „Nie 

godzę się na bezczynność – emerytura 

czas na pomaganie” czy „Teleopieka  

dla seniorów i ich bliskich”. Pokazano 

dobre praktyki w obszarze: 

środowiskowych formy opieki dla osób 

starszych, przełamywania barier 

związanych z nowymi technologiami 

czy przykłady aktywizacji seniorów 

poprzez banki czasu z udziałem osób 

dojrzałych /50+ i starszych/ 

Celem kampanii jest koncentracja na 

komunikowaniu dobrych praktyk.  

W kampanii priorytetowo podkreślano 

profesjonalizm pracowników socjalnych, 

wiążący się z odpowiednimi kwalifikacjami, 

wyższym wykształceniem  

i doświadczeniem, które jest niezbędne,  

by pracować w tym zawodzie. Ważną 

częścią był panel i dyskusja poświęcona 

tematowi „Głęboka woda” – czy i jak 

współpracować z mediami. 

 

Zaproszeni prelegenci wraz z uczestnikami 

wspólnie zastanawiali się nad obecną formą 

aktywnej polityki społecznej  

i profesjonalnej pracy socjalnej, 

czynnikami, które na nią wpływają 

 oraz prognozami na rok 2013. Uwagę swoją 

skupiono także na wolontariacie w aspekcie 

pracy socjalnej, a także – podczas części 

warsztatowej – wielozadaniowości i szerokich 

kompetencjach pracowników socjalnych 
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2.5 Wizyty studyjne i seminaria: 

 

WIZYTA STUDYJNA: 

Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku 25-26 października 

Szkoła Animacji Społecznej zrealizowała wizytę studyjną w ramach projektu 

współfinansowanego z EFS pn. „Systematycznie do celu” dla beneficjentów projektu PAL. 

Wizyta obejmowała prezentację dobrych praktyk w województwie wielkopolskim. Udział w 

niej wzięło  

25 osób. Uczestnicy PAL z Gdańska odwiedzili: OPS Śrem, Centrum Inicjatyw Senioralnych 

Poznań, MOPS Czarnków, CIS Czarnków, Warsztaty Terapii Zajęciowej – Gębice.  

 

SEMINARIA: 

Od grudnia 2012 do stycznia 2013 na zlecenie FAPA  

realizowano Seminaria dla LGD nt. metod aktywizacji, budowania kapitału społecznego, 

komplementarności i zintegrowania oraz wydano publikację prezentującą wyniki pracy  

ich uczestników”.  Program seminariów obejmował 16 spotkań, po jednym w każdym 

województwie. Seminaria miały formę 2-dniowych warsztatów. . Łącznie uczestniczyło 

w  nich 400 osób. Tematyka seminariów obejmowała budowanie kapitału społecznego, 

dobre praktyki realizowane w ramach działań Lokalnych Grup Działania w całej Polsce. 

Centrum Aktywności Lokalnej CAL prowadziło  rekrutację uczestników, organizowało 

szkolenia, zapewniło materiały,  zakwaterowanię oraz przygotowało publikację  (nakład 3000 

egzemplarzy).  W realizacji tego zadania uczestniczyły Aleksandra Dobrosielska oraz 

Bogumiła Romaniec. 

 

2.6 Superwizja animacji i współpracy środowiskowej 

 

Szkoła Animacji Społecznej prowadziła działania związane nie tylko z edukacją pracowników 

różnych instytucji publicznych w zakresie promowania idei superwizji, ale także 

zaangażowała się w opracowywanie standardu superwizji pracy socjalnej. 

 

EDUKACJA: 

 

Od lutego do maja 2012 roku SAS zrealizowała superwizję animatorów lokalnych i 

pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach 

projektu  

„Pora na aktywność” programy aktywności lokalnej.  Spotkania superwizyjne (2 x 3 

spotkania– łącznie 30 h) prowadziły Barbara Bąbska i Magdalena Popłońska–Kowalska.  

Na zlecenie Centrum Projektów Europejskich SAS przygotowała program szkolenia 

„Superwizja procesu animacyjnego” . Szkolenie będzie prowadziła Magdalena Popłońska-

Kowalska na początku 2013 roku. 
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BADANIA I OPRACOWANIE STANDARDU SUPERWIZJI: 

 

W grudniu 2012 roku rozpoczęto realizowanie działań związanych z projektem „Stworzenie 

standardu Superwizja pracy socjalnej” prowadzonego na zlecenie CRZL w partnerstwie z 

Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP. CAL odpowiada za realizację zadania C „Komponent 

badawczo-superwizyjny”. Ustalono terminy i miejsca 16 superwizji w ośrodkach pomocy 

społecznej na terenie całej Polski oraz przygotowano się do realizacji zadań. Ich rozpoczęcie 

było możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez CRZL zadań, za które odpowiadała WSP TWP. 

W działania te zaangażowani są eksperci: Barbara Bąbska, Monika Makowiecka, Magdalena 

Popłońska-Kowalska, Bohdan Skrzypczak, Paweł Jordan, Dorota Jaworska-Matys. 

 

  

2.7 Zespół SAS: 

Anna Czarnecka -  koordynatorka SAS, od czerwca do grudnia 2012 r. na urlopie 

macierzyńskim 

Sylwia Piętka -  specjalistka ds. organizacji szkoleń, od czerwca do grudnia 2012 r. p.o 

koordynatorki SAS 

Aleksandra Kaliszewska - asystentka od czerwca 2012 
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3) Instytut Edukacji Zaangażowanej im. H. Radlińskiej 

 

W dniach 10-11 listopada 2012 roku spotkali się edukatorzy związani ze środowiskiem CAL, 

którzy wyszli z propozycją wspólnego budowania środowiska edukatorów – osób 

uprawiających różne odmiany społecznego uczenia (trenerów, mentorów, superwizorów, 

doradców, moderatorów, facylitatorów), czyli wszystkich tych, którym bliska jest nowocześnie 

pojmowana lokalność i wrażliwość społeczna. 

 

Wytyczanie nowych metod edukacyjnych postanowiono zakorzeniać w tradycji i nauce, 

stąd zamysł by działania wprost nawiązywały do społecznikowskiego i edukacyjnego nurtu, 

którego jednym z symboli była Helena Radlińska.  

 

Tak powstał pomysł rozwijania i współtworzenia Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. 

H. Radlińskiej, jako społecznej przestrzeni wykuwającej nowe oblicze edukacji formalnej 

i nieformalnej. Jest to kolejny krok w kierunku zbudowania mądrego i prestiżowego 

środowiska edukatorów. 

 

Spośród edukatorów obecnych na listopadowym spotkaniu wyłoniła się grupa osób, które 

podjęły się współtworzenia Instytutu, jako Zespół Koordynacyjny. Na czele tej grupy 

stanęła Monika Makowiecka.  Od tego czasu w gronie przedstawicieli tego zespołu, Rady 

Programowej oraz Zarządu CAL trwają prace koncepcyjne nad utworzeniem Instytutu.  

 

Pierwsze plany zakładają, że zespół Instytutu będzie spotykał się w pełnym składzie 

minimum raz w roku. W ciągu roku w zależności od pojawiających się potrzeb będzie 

pracował poprzez grupy tematyczne/ projektowe. W bliskiej przyszłości uruchomiona 

zostanie elektroniczna platforma wymiany doświadczeń/refleksji/samokształcenia. 

Uruchamiane będą różne formy samokształcenia, podnoszenia kompetencji, a także 

promocji usług edukatorów potrafiących „odkryć siłę społeczności”. 
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4) Konkurs dla Animatorów Społecznych im. H. Radlińskiej 

 

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie 

animatorów i animatorek społecznych – osób, które 

zarówno postawą, jak i pracą w swoim środowisku 

przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej, 

a także promocja idei animacji oraz integracja 

środowiska animatorów.  

 

W 2012 roku odbyła się już VI edycja.  Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny 

Radlińskiej organizowany jest  przy ścisłej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Centrum Projektów Europejskich. Patronat nad 

konkursem objął portal ngo.pl 

 

Na konkurs napłynęło 48 zgłoszeń. Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą animatorzy 

wyróżnieni w poprzednich edycjach oraz prezes CAL Bohdan Skrzypczak i naczelnik KOEFS 

Izabela Grabowska, obradowała   

17-18 lipca w miejscowości Sobienie Jeziory k. Otwocka. 

 

Laureatami w 2012 roku zostali: 

 Katarzyna Federowicz 

 Małgorzata Kotłowska 

 Krystyna Krzyszewska 

 Olga Szkolnicka 

 Roman Warzecha 

 

Przyznano także nagrodę specjalną za budowanie środowiska animatorów dla  

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. 

 

Wyróżnionym Animatorom nagrody wręczano podczas uroczystej gali w pierwszym dniu 

obrad Rzeczpospolitej Lokalnej.  
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IV. PROJEKTY LOKALNE I REGIONALNE 

 

1) Q-Ruch Sąsiedzki – Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich 

1.1 Cele projektu 

Q-Ruch Sąsiedzki to inicjatywa animacyjno-edukacyjna dążąca do rozwoju działań 

sąsiedzkich w Warszawie, rozwijania i promowania życzliwości i aktywności sąsiedzkiej.     

Q-Ruch Sąsiedzki powstał na bazie Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich wspierającej swoimi 

działaniami oddolne inicjatywy i przedsięwzięcia sąsiedzkie realizowanej w ramach 

Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej. 

Głównym celem Akademii jest stworzenie platformy współpracy i edukacji dla osób 

zainteresowanych działaniem w społecznościach lokalnych oraz stworzenie wspólnego 

ruchu ludzi, którzy będą animować swoje sąsiedztwa.  

Projekt skierowany jest do aktywnych mieszkańców i sąsiedztw w Warszawie, lokalnych 

stowarzyszeń, kawiarni, rad osiedlowych i wspólnot oraz do osób, które nie mają jeszcze 

doświadczenia w lokalnych działaniach. Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich poprzez edukację, 

debaty i działania, co roku przygotowuje grupę mieszkańców Warszawy do pracy z lokalnymi 

społecznościami. Dewizą podejmowanych działań jest motto: „pomagać innym, aby pomogli 

sobie samym” – stawiamy na oddolną aktywność samych mieszkańców. 

 

Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich przyczynia się do tworzenia i wzmocnienia mechanizmów 

samorządności poprzez szkolenia (cykl 7 szkoleń) organizowane dla około 25-osobowej 

grupy zainteresowanych działaniem w swoich społecznościach lokalnych, organizację 

otwartych debat dla mieszkańców Warszawy oraz stworzenie wspólnego ruchu ludzi i 

organizacji, którzy animują swoje sąsiedztwa. Mieszkańców stolicy aktywizuje poprzez 

kampanie Dnia Sąsiada w maju i Podwórkową Gwiazdkę w grudniu. 

 

1.2 Kluczowe działania w projekcie w 2012 roku 

 

SEMINARIA: 

 

Seminarium inauguracyjne 

21.03 - spotkanie przeznaczone dla aktywnych liderów sąsiedzkich z całej Warszawy, 

przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych, urzędów, bibliotekarzy - wszystkich 

zainteresowanych działaniami Q-Ruchu Sąsiedzkiego oraz uczestnictwem w warsztatach 

AIS.  

Seminarium odbyło się w Galerii Exlibrisu przy ul. Dickensa, w “Pasażu pod skrzydłami”. 

 

Seminarium dla grupy zaawansowanej 
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Dla absolwentów szkoleń AIS z lat ubiegłych (obecnie mamy już k. 80 absolwentów) łącznie 

odbyły się trzy spotkania, w czasie których uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności 

z zakresu działań lokalnych: 

 

 28.03 - Warsztat z komunikacji medialnej; prowadziła dziennikarka Radia Warszawa 

Małgorzata Frydrych 

 11.09 - Przepis na wolontariat; seminarium prowadziła  Małgorzata Misztela 

z Centrum Wolontariatu  

 07.11 - Warsztat jak zorganizować Podwórkową Gwiazdkę; prowadzili absolwenci 

AIS: Maciej Marks, Maria Dąbrowska i Agata Arciszewska 

 

Seminaria otwarte/debaty 

 25. 05 Akcja vs Działanie III - Warszawski Dzień Sąsiada 

 

 25.10 Uruchom sąsiedzkie kanały, niech o nas gadają - o promocji wydarzeń 

lokalnych. 

 

Seminarium podsumowujące   

 05.12 – podsumowanie działań AIS i rozdanie dyplomów dla 22 uczestników, którzy 

ukończyli cykl szkoleniowy AIS. 

 

CYKL SZKOLENIOWY AKADEMIA INICJATYW SĄSIEDZKICH 

 
W 2012 roku szkolenia były skierowane przede wszystkim do warszawskich bibliotekarzy 

zainteresowanych zwiększeniem swoich kompetencji w dziedzinie aktywizacji sąsiedzkiej. 

Uczestniczyli w nich aktywni liderzy z Targówka, Bielan, Woli, Ochoty, Mokotowa, 

Śródmieścia, Bemowa, Wesołej, Wawra i Białołęki. Szkolenia realizowano w okresie 

kwiecień - grudzień 2012.  

 

Tematy szkoleń: 

 18.04 Rola animatora społecznego w rozwoju społeczności lokalnej; prowadziła 

Joanna Marszał- Kotas 

 16.05 Badanie potencjału i potrzeb środowiska lokalnego; prowadziła Lena 

Chotkiewicz 

 13.06 Mobilizowanie grupy do działania. Wolontariat; prowadziła Stanisława 

Retmaniak 

 19.09 Praca metodą projektu. Pozyskiwanie środków na działania; prowadziła 

Katarzyna Kozłowska 

 17.10 Budowanie sieci współpracy; prowadziła  Grażyna Gnatowska 

 14.11 Biblioteka- miejsce edukacji każdego wieku; prowadziła Katarzyna Urbanowicz 
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 04.12 Promocja i ewaluacja projektów lokalnych; prowadziła Agnieszka Matan 

AKCJE Q-RUCHU SĄSIEDZKEIGO: 

 

25-26.05 III Warszawski Dzień Sąsiada 

 

W 2012 roku w III. Warszawskim Dniu Sąsiada udział wzięło ok. 40 punktów 

sąsiedzkich. Wśród nich znalazły się nieformalne grupy sąsiadów, kluby sąsiedzkie, 

partnerstwa lokalne, stowarzyszenia, biblioteki, urzędy. Byli z nami ci, którzy są od lat (Maria 

Dąbrowska z Fundacji Zmiana oraz Maciej Marks z kawiarni Grawitacja), ale pojawiły się też 

nowe osoby  

z Powiśla, Białołęki, Dolnego Mokotowa. Do akcji włączył się również Warsztat Centrum 

Komunikacji Społecznej. Liderem wśród dzielnic okazała się Ochota z 14 zgłoszonymi 

punktami w ramach Koalicji Ochockiej. Dla uczestników przygotowano miniporadnik 

organizatora, rozdawane były balony i materiały plastyczne. 

 

 

15-16.12 Podwórkowa Gwiazdka – zimowa odsłona sąsiedzkiego święta  

 

Podwórkowa Gwiazdka to dobrowolne, kameralne spotkanie sąsiadów w świątecznej 

atmosferze bliskości i wzajemnej pomocy. Do tej pory odbyły się dwie edycje tego święta, 

w każdej udział wzięło kilkanaście punktów z różnych dzielnic Warszawy. W 2012 roku 

zgłoszono 16 sąsiedzkich punktów (w ubiegłym roku było ich 12). Elementami akcji są 

m.in. wspólne śpiewanie kolęd, przygotowywanie ozdób, strojenie drzewka. Większość akcji 

niesie ze sobą również pomoc charytatywną – na rzecz pobliskiego schroniska dla zwierząt 

lub sąsiadów, którzy tej pomocy potrzebują. Motywem przewodnim sąsiedzkich spotkań stał 

się szklany lampion. Ponadto w dniach 15-16 grudnia uruchomiony został blog 

podworkowagwiazdka.blogspot.com 

 

1.3 Źródła finansowania: 

Projekt Q-Ruch Sąsiedzki – Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich jest realizowany w ramach 

Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej, współfinansowany ze środków m.st. 

Warszawy.  

1.4 Zespół projektu: 

Kornelia Zagórska – koordynatorka projektu  od lutego 2012 roku 

Marta Marcjanik – asystentka i specjalistka ds. promocji – luty-grudzień 2012 

 

Anna Warwas – wolontariuszka 

Olga Nowakowska – stażystka 
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2) Innowacje- przedsiębiorczość- rozwój 

2.1  Okres realizacji: 

styczeń 2011 – marzec 2013 

 

2.2 Cele projektu 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie 

trwałości podmiotów ekonomii społecznej 

poprzez innowacyjne formy instytucjonalne, 

wsparcie trójsektorowe, wzmocnienie 

empowermentu w budowaniu sektora.  

 

W szczególności założeniem jest wzmocnienie trwałości podmiotów ekonomii społecznej  

na obszarze gmin Słupno, Słubice, miasta Płock i powiatu płockiego. Projekt ma włączyć 

osoby wykluczone społecznie i zawodowo bądź zagrożone wykluczeniem oraz zapewnić 

wsparcie trójsektorowe dla instytucji ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, stworzyć 

sieci relacji i współpracy oraz wykreować nowe rozwiązania w strategiach polityki społecznej. 

 

Wartością dodaną realizowanego projektu jest budowa partnerstwa między instytucjami 

i organizacjami z 3 różnych sektorów realizującymi wspólnie działania: CAL, 

Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Gminie Słupno, Firmą ARKA Tech. 

 

2.3 Najważniejsze wydarzenia w projekcie w 2012 roku 

W 2012 roku projekt wszedł w kluczowe etapy dla pomyślności realizowanych założeń 

projektu. Po pierwsze zakończono etap testowania wstępnych produktów finalnych, 

następnie poddano je analizie i ewaluacji, by w konsekwencji opracować produkty finalne 

projektu.  

Pod koniec roku po pozytywnej ocenie produktów możliwe było wejście w fazę 

upowszechniania i wdrażania do polityk. Na każdym z etapów Centrum Aktywności Lokalnej  

realizowało następujące działania: 

 

Etap testowania: 

Podjęto starania utworzenia dwóch trójsektorowych spółdzielni socjalnych osób prawnych. W 

projekcie zakłada się, że spółdzielnię socjalną założą osoby prawne reprezentujące trzy 

sektory, czyli  instytucje samorządowe, firmy i organizacje pozarządowe, które dobrze znają 

specyfikę regionu i mają dużo większy potencjał i doświadczenie niż pojedyncze osoby. 

Jedna spółdzielnia opierać ma się na problematyce usług społecznych realizowanych w i dla 

danej społeczności, druga obejmuje problematykę melioracji. Pierwsza opiera się na 

działalności OPS, druga na spółkach wodnych. W tym celu opracowano biznes plan 

dotyczący spółdzielni melioracyjnej, w dwóch scenariuszach – optymistycznym przy 

wykorzystaniu dotacji oraz pesymistyczny – bez jakichkolwiek dotacji.  
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Przedsięwzięcie musi być oparte na dobrym rozpoznaniu lokalnego rynku, dlatego oprócz 

spółdzielni testowano Laboratorium ekonomii społecznej – zespół złożony z naukowców 

i praktyków, którzy tworzyli przestrzeń do wspólnego poszukiwania najskuteczniejszych 

rozwiązań dla rozwoju Centrum Usług Środowiskowych – pomysłu na spółdzielnię socjalną. 

 

 05-06.04 I sesja Laboratorium Ekonomii Społecznej w Bałtowie pt.: „Spółdzielnia 

socjalna wokół produktu turystycznego”  

 10-11.04 II sesja Laboratorium Ekonomii Społecznej dotycząca współpracy 

w zakresie budowania środowiska przedsiębiorczości społecznej z Wyższą Szkołą 

Pedagogiczną Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (WSP TWP) (ok.25 osób)  

 w ramach Laboratorium realizowano usługi doradcze na rzecz dwóch spółdzielni 

socjalnych.  W zakresie spółdzielni melioracyjnej doradztwo dotyczyło głównie kwestii 

spółek wodnych; porad  udzielała I. Jurczyk. Ekspertka Joanna Augustowska 

realizowała doradztwo psychologiczno-zawodowe dla osób niepełnosprawnych ze 

Słupna i okolic – potencjalnych pracowników spółdzielni socjalnej osób prawnych 

Centrum Usług Środowiskowych (SSOP) w formie Indywidualnych Planów Działania 

(40 h). Ponadto prowadziła spotkania doradcze dla gmin i podmiotów potencjalnych 

członków spółdzielni (30 h).  

 

Etap analizy efektów testowanych produktów: 

Odbyły się 3 debaty nt.: efektów testowania włączające bezpośrednich interesariuszy i 

decydentów. W każdej z debat uczestniczyło ok. 15 os.  

 

 25.06 nt. laboratorium ekonomii społecznej, pt.: „Czy ekonomii społecznej można 

nauczyć? Jak przedsiębiorczość społeczna może się rozwijać lokalnie?”, moderator – 

B. Skrzypczak 

 27.06 nt. klastra podmiotów ekonomii społecznej, pt.: „Czy lokalny klaster zabija 

konkurencję? Jak wspierać rozwój współpracy podmiotów ekonomii społecznej?”, 

moderator –  J. Kuba 

 28.06 nt. spółdzielni socjalnej Melioracja, pt.: „Czy Innowacyjne Przedsiębiorstwo 

Społeczne rozwiąże problemy nadwiślane?”, moderator – E. Smuk-Stratenwerth 

 

Realizowano badania oceniające efekty pięciu testowanych produktów. Do realizacji 

zadania wybrano badacza –  M. Jóźko - Lokalne Badania Społeczne.  
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Etap opracowania produktów finalnych: 

Wypracowany w projekcie model tworzenia społecznie odpowiedzialnego terytorium jest 

kompleksowym i praktycznym podejściem do wdrożenia idei terytorium społecznie 

odpowiedzialnego na potrzeby konkretnego subregionu w naszym kraju.  

Model zakłada społeczną odpowiedzialność terytorium w trzech obszarach:  

 ekonomia społeczna, jako czynnik rozwoju lokalnego, 

 miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej 

 podmioty ekonomii społecznej i ich miejsce w sektorze usług społecznych. 

 

W skład produktu wchodzą także następujące elementy: 

 Model działania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług 

Środowiskowych” z siedzibą w Słupnie; 

 Model (flexibility) spółdzielni socjalnej osób prawnych z udziałem spółki wodnej 

(interwencji kryzysowej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej) – 

Melioracja; 

 Laboratorium Ekonomii Społecznej; 

 Założenia do projektu Strategii Rozwoju i Promocji Ekonomii Społecznej 

w województwie mazowieckim; 

 Model tworzenia trójsektorowego partnerstwa na rzecz współpracy przedsiębiorców z 

podmiotami ekonomii społecznej; 

 Zasady tworzenia i powoływania "Klastra Podmiotów Ekonomii Społecznej", w 

oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego, jako mechanizmu wzmacniającego 

konkurencyjność przedsiębiorstw społecznych na terenie "Mazowsza Płockiego"; 

 

Etap upowszechniania i wdrażania do głównego nurtu polityki  

Po pozytywnej ocenie produktów przez wojewódzką sieć tematyczną przystąpiono do 

promocji i upowszechniania produktów. W tym celu zorganizowano: 

 10-11 listopada  szkolenie nt. Laboratorium ekonomii społecznej – upowszechniające 

wiedzę wśród trenerów i edukatorów na temat metodologii laboratorium społecznego 

 9 listopada – seminarium z przedstawicielami Instytutu Konsultantów Europejskich  

nt. upowszechniania założeń projektu oraz rozwiązań metodycznej pracy i 

programów szkoleń wypracowanych w projekcie 

Opracowano merytorycznie 2 publikacje promujące produkty projektu: 

 „Laboratorium Ekonomii Społecznej – poradnik, jak organizować lokalne planowanie 

ekonomii społecznej i refleksje nad nią”,  autor Jacek Gralczyk 
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 „Klastry w sektorze ekonomii społecznej – poradnik jak stworzyć sieć 

współpracujących podmiotów z korzyścią dla wszystkich mieszkańców regionu”, 

autorka Monika Makowiecka 

 

Największym sukcesem realizacji działań w projekcie było założenie spółdzielni socjalnej 

osób prawnych Centrum Usług Środowiskowych w Słupnie, zrzeszającej 3 gminy z terenu 

subregionu płockiego, Parafię Rzymskokatolicką św. Marcina w Słupnie oraz organizację 

pozarządową.   

 

2.4 Źródło finansowania: 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych 

 

2.5 Partnerzy projektu: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie,  

Stowarzyszenie BORIS, 

ARKA-TECH Sp.  z o.o. z Płocka 

 

2.6 Zespół projektu: 

Rafał Krenz   koordynator ds. opracowania i wdrażania produktu finalnego  

Anna Jurczyk-Miżejewska  kierownik projektu – od maja do grudnia 2012 r. na 

urlopie macierzyńskim 
Agnieszka Łeszczyńska kierownik projektu od maja 2012 r. 

Renata Szymańska   specjalista ds. obsługi finansowej projektu do sierpnia 2012 r. 

Lidia Skassa   asystentka kierownika projektu od września 2012 r. 

Aleksandra Kaliszewska specjalista ds. obsługi finansowej projektu od września 2012 r 

 
Eksperci i kluczowe osoby współpracujące z projektem: 

Joanna Augustowska 

Jacek Gralczyk 

Jarosław Kuba 

Cezary Miżejewski 

Bohdan Skrzypczak 

Zbigniew Wejcman 
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V.  PROJEKTY SYSTEMOWE I OGÓLNOPOLSKIE 

1) Projekt edukacyjny CAL w Programie Rozwoju Bibliotek (PRB) 

1.1 Okres realizacji 

Sierpień 2009 – listopad 2012 

1.2 Cele programu 

 

Program Rozwoju Bibliotek to długofalowy projekt 

o zasięgu ogólnopolskim, który ma pomóc 

bibliotekom ze wsi i małych miejscowości 

przekształcić się w centra wiedzy i aktywności 

lokalnej.  

Dzięki programowi biblioteki lokalne, przy 

zachowaniu swoich tradycyjnych funkcji, będą mogły oferować nowe usługi, będą lepiej 

zaspokajały potrzeby mieszkańców, pełniąc ważną rolę w rozwoju lokalnych społeczności. 

Kluczowe w całym programie jest także zachęcanie bibliotekarzy do korzystania z 

nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Pierwszą rundę szkoleń 

realizowano w latach 2010-11, w roku 2012 kontynuowano realizację programu. 

 

1.3 Kluczowe działania w PRB w 2012 roku 

 

Model edukacyjny CAL realizowany w ramach programu pokazuje bibliotekę jako miejsce 

zasobów wiedzy i kultury, komunikacji, współpracy, edukacji społecznej i kulturalnej, miejsce 

rozwoju i spotkań.  Program edukacyjny obejmuje: 

 Cykl warsztatów planowania rozwoju biblioteki, w 5 modułach dwudniowych; 

 Udzielanie zespołom gminnym wsparcia w czasie realizacji szkoleń przy opracowaniu 

planów rozwoju bibliotek; 

 Szkolenia specjalistyczne trzydniowe; 

 Udzielanie wsparcia bibliotekarzom z bibliotek wiodących przy zawiązywaniu 

lokalnych partnerstw; 

 

Cykl warsztatów: 

 
W II rundzie PRB warsztaty planowania rozwoju biblioteki były realizowane od 

października 2011 r. do czerwca 2012 r. Udział wzięły 64 grupy, które przeszły cykl pięciu 

dwudniowych modułów szkoleniowych: 

I. Biblioteka – miejsce społeczne; 
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II. Biblioteka – miejsce zasobów wiedzy i kultury; 

III. Biblioteka – miejsce edukacji każdego wieku (społecznej i kulturalnej); 

IV. Biblioteka – miejsce informacji i współpracy; 

V. Biblioteka – miejsce z potencjałem rozwoju. 

 

Łącznie w szkoleniach udział wzięły 1384 osoby ze 128 bibliotek wiodących  

i ich gmin oraz 378 bibliotek partnerskich. W ramach warsztatów planowania rozwoju 

biblioteki odbyło się 200 szkoleń – w tym 10 z modułu II, 62 z modułu III oraz po 64 z 

modułów IV i V. 

 
W trakcie warsztatów bibliotekarze: 

 analizowali rolę biblioteki w społeczności lokalnej, przeprowadzali analizę SWOT, 

formułowali misję i wizję instytucji; 

 uczyli się w podstawowym zakresie, jak badać potrzeby mieszkańców (nie tylko tych 

przychodzących do biblioteki); 

 planowali działania informacyjne i edukacyjne biblioteki; 

 byli przygotowywani do podjęcia współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami; 

 zdobyli podstawową wiedzę z zakresu wolontariatu oraz planowania 

strategicznego/projektowania działań. 

Materiały wypracowywane w czasie warsztatów oraz pomiędzy kolejnymi modułami 

(„zadania domowe”, które bibliotekarze otrzymywali do wykonania) stanowiły elementy 

opracowywanych przez biblioteki planów rozwoju instytucji.  

 

Wsparcie on-line planowania rozwoju biblioteki: 
Równolegle do warsztatów planowania rozwoju biblioteki, bibliotekarze mogli korzystać 

z doradztwa międzyszkoleniowego trenerów świadczonego on-line oraz telefonicznie. 

Dotyczyło ono przede wszystkim: 

 zadań domowych realizowanych przez uczestników pomiędzy szkoleniami; 

 opracowywania przez biblioteki planów rozwoju; 

 dodatkowych źródeł informacji, dotyczących zagadnień poruszanych podczas 

szkoleń. 

Ponadto, w okresie wakacyjnym, 164 biblioteki z I rundy miały możliwość uzyskania 

dodatkowych konsultacji przy pisaniu (jeśli nie zrobiły tego wcześniej) bądź aktualizowaniu 

planów rozwoju.  

 

Szkolenia specjalistyczne  
W II rundzie szkolenia specjalistyczne były realizowane od września do listopada 2012 r. 

Wzięło w nich udział 1100 osób, które utworzyły 52 grupy szkoleniowe rozdzielone według 

tematyki: 

 „Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać” – 5 grup; 

 „Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych” – 4 grupy; 

 „Miejsce dla młodych” – 16 grup; 

 „Miejsce dla obywateli: e-administracja” – 2 grupy; 

 „Miejsce promocji kultury” – 9 grup; 
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 „Multimedia i nowoczesna komunikacja” – 6 grup; 

 „Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą” – 5 grup; 

 „Wiedza na wyciagnięcie ręki. Łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych” – 5 grup. 

Szkolenia specjalistyczne miały za zadanie dostarczenie bibliotekarzom konkretnych 

narzędzi i umiejętności do zastosowania w wybranym przez nich obszarze (np. opracowanie 

kampanii społecznej i informacyjnej, założenie bloga czy strony www, korzystanie z Google 

Docs i Windows Movie Maker, pogłębienie wiedzy na temat pracy metodą projektu, dostęp 

do bazy przykładowych scenariuszy, projektów modelowych i dobrych praktyk 

w interesującym bibliotekarzy temacie, wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej). 

 

Wsparcie w zawiązywaniu lokalnych partnerstw  
W II rundzie PRB Centrum Aktywności Lokalnej podpisało z FRSI umowę dotyczącą 

wsparcia 128 bibliotek wiodących przy zawiązywaniu lokalnych partnerstw. Zgodnie z 

nią funkcje animatorów pełnili trenerzy danych bibliotek (w przypadku 27 bibliotek byli to 

trenerzy innych grup bibliotecznych) – każda ze 128 bibliotek wiodących otrzymała wsparcie 

animatora przy zawiązywaniu lokalnego partnerstwa (a dokładnie przy pogłębieniu analizy 

partnerów, przygotowaniu i przeprowadzeniu I i II spotkania partnerskiego oraz opracowaniu 

planu rozwoju współpracy partnerskiej) w wymiarze co najmniej 16 godzin. Wsparcie to 

udzielane było w okresie od marca do września 2012 r. 

 

Działania trenerskie i ewaluacyjne  
Odbyły się trzy spotkania zespołu współpracowników Centrum Aktywności Lokalnej – 

trenerów, animatorów, opiekunek regionalnych.  

 Spotkanie trenerów/animatorów w dn. 11-12.02 w Warszawie  – wzięło w nim 

udział 27 animatorów. Spotkanie było przestrzenią do omówienia opracowanych 

przez ekspertki materiałów oraz przeprowadzenia rozeznania, jaka jest gotowość 

bibliotek do inicjowania partnerskiej współpracy. Umożliwiło też lepsze poznanie się 

ekspertek ze współpracującymi z nimi animatorami, co ułatwiło dalsze kontakty. 

 

 Spotkanie trenerów szkoleń specjalistycznych  dn. 1-2.09 w Warszawie – 

uczestniczyło w nim 19 osób. Spotkanie było okazją do podsumowania działań już 

zrealizowanych przez CAL w ramach II rundy PRB, prezentacji celów i założeń 

poszczególnych szkoleń przez ich liderów, pracy nad konspektami liderów z 

trenerami. Na szkolenie została też zaproszona Maja Branka z Idei Zmiany, która 

opowiedziała o rzecznictwie w bibliotekach i programie nowych szkoleń w tym 

zakresie dla bibliotekarzy. 

 

 Spotkanie ewaluacyjne w dn. 24–25.11 w Warszawie – podsumowujące projekt 

edukacyjny CAL w II rundzie PRB. W spotkaniu udział wzięło 30 osób, w tym trenerzy 

szkoleń podstawowych, będący też najczęściej animatorami wspierającymi biblioteki 

przy zawiązywaniu partnerstw, trenerzy szkoleń specjalistycznych, opiekunki 

regionalne, przedstawiciele FRSI i CAL oraz ewaluator PRB Krzysztof Jaszczołt. 
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Spotkanie ewaluacyjne było ostatnim zadaniem do zrealizowania w ramach projektu 

edukacyjnego CAL w PRB. 

Najwyżej oceniana była zawsze praca trenerów (wiedza merytoryczna, umiejętności 

dydaktyczne oraz zaangażowanie/kontakt z grupą), której średnia ocena w II rundzie nie 

zeszła poniżej 4,85 w pięciostopniowej skali. 

 

1.4 Źródła finansowania: 

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie 

prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której 

partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten 

cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

1.5 Partnerzy: 

 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) – realizator całego 

Programu, zleceniodawca dla CAL  

 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) – odpowiedzialna za program 

grantowy dla bibliotek  

 inne organizacje pozarządowe, współpracujące przy PRB – Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. 

Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. 

 

1.6 Zespół PRB:  

Bogna Włodarczyk – koordynatorka programu  

Lidia Skassa – asystentka ds. organizacyjnych  

 

Kluczowi współpracujący: 

15 opiekunek regionalnych; 

5 liderów odpowiedzialnych za poszczególne moduły warsztatów planowania rozwoju 

biblioteki; 

46 trenerów szkoleń podstawowych; 

8 liderów szkoleń specjalistycznych; 

20 trenerów szkoleń specjalistycznych; 

4 ekspertki w komponencie partnerskim; 

32 animatorów 
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2) Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów 

partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk 

publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych 

 

2.1 Okres realizacji:  

listopad 2009 – czerwiec 2014  

 

2.2 Cel projektu 

 

Celem projektu jest budowa mechanizmu partycypacji 

publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityki lokalnej, 

szczególnie w czterech obszarach: przedsiębiorczości, 

zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego 

rozwoju.  

 

Zakłada się ponadto wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z 

wykorzystaniem animacji społecznej, opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania 

partycypacji, stworzenie mechanizmu jej oceny i monitoringu oraz upowszechnianie i 

promocja modeli partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych. 

 

CAL realizuje te cele poprzez działania: 

 badawczo-diagnostyczne obejmujące organizację seminariów i konferencji pt. 

Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych, wydawanie zeszytów 

poseminaryjnych i rocznika naukowego, 

 metodyczno-edukacyjne, w tym budowanie środowiska animatorów, promujących 

partycypację społeczną oraz pracujących nad dialogiem między społecznościami 

lokalnymi, a samorządem i ich wzajemnym uczestnictwem we współkreowaniu 

lokalnych polityk, 

 wdrożeniowe w gminach i powiatach, na które składa się animacja partnerstw, forów 

na poziomie subregionów, oraz działania animacyjne na poziomie lokalnym 

(gmina/powiat), służące partycypacyjnemu wypracowaniu gminnych programów 

dotyczących zrównoważonego rozwoju, rynku pracy, przedsiębiorczości i integracji 

społecznej. 

  

2.3 Kluczowe działania w 2012 roku: 

 

Zadanie 1 – Diagnoza i badanie 

W 2012 roku Centrum Aktywności Lokalnej  przy ścisłej współpracy z Collegium Civitas oraz 

współpracy ze środowiskiem akademickim zorganizowało 3 seminaria – jak zmieniać świat 
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i badać zmianę? Wszystkie seminaria obejmowały zarówno teoretyczny, jak i praktyczny 

wymiar animacji lokalnych polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i 

praktyki badań w działaniu. Odbiorcami i uczestnikami spotkań byli przedstawiciele 

środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Seminaria 

odbyły się: 

 

 25-26 października – Wrze czy stygnie – o temperaturze partycypacji w polskich 

samorządach. W spotkaniu w Warszawie udział wzięły 64 osoby. 

 29-30 listopada – Media władzy czy media obywateli? Komunikacja i media w 

animacji lokalnych polityk publicznych. W seminarium w Lublinie uczestniczyło 46 

osób. 

 19-20 grudnia – Liderzy zmiany w partycypacji publicznej: samorządowcy, 

przedsiębiorcy, społecznicy. W seminarium zorganizowanym w Warszawie 

uczestniczyło 41 osób. 

 

Realizacja seminariów nie byłaby możliwa bez wsparcia środowiska akademickiego, w 

tym: 

 Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu 

Warszawskiego,  

 Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 

 

Wymiernym efektem spotkania świata nauki i praktyki podczas seminariów są zeszyty 

tematyczne zbierające artykuły i wypowiedzi panelistów i ekspertów. W roku 2012 wydano 

szósty i siódmy numer kwartalnika Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje 

pod redakcją prof. S. Mocka. Każdy z numerów stanowi podsumowanie, ale i rozwinięcie 

analiz i dyskusji toczących się na seminariach (patrz strona 15). 

 

Podsumowaniem rocznej pracy był kolejny numer (2/2011) rocznika naukowego Zoon 

Politikon – o animacji życia społecznego i publicznego. Pismo to skierowane jest do 

środowiska akademickiego oraz osób zainteresowanych zgłębianiem tematyki obywatelskiej. 

Redaktorem naukowym jest prof. E. Wnuk-Lipiński, a redaktorem naczelnym prof. S. Mocek. 

Pomysł numeru jest rezultatem narastających wątpliwości związanych z pojmowaniem 

autonomii i możliwościami jej uzyskania w świecie współczesnym. 

 

Zadanie 2 – Metodyka i edukacja/budowanie środowiska animatorów 

 
W dniach 20-21 marca zorganizowano drugi warsztat tematyczny, tym razem w 

województwie świętokrzyskim. Spotkanie pod hasłem Świętokrzyskie Forum Animatorów 

Społecznych odbyło się w Bałtowie we współpracy z regionalnym partnerem Lokalną 

Grupą Działania Krzemienny Krąg oraz animatorem subregionalnym z Krzemiennego Kręgu. 

Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 31 osób. W czasie dwudniowego spotkania toczyły się 
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rozmowy nad formami współpracy animatorów w województwie świętokrzyskim oraz 

założeniami do koncepcji forum regionalnego w tym województwie.  

 

Zaplanowane w ramach zadania Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych nie odbyło 

się ze względu na zbyt małą liczbę osób, które zgłosiły swój udział w wydarzeniu. 

 

W ramach e-platformy prowadzono szeroką akcję promującą narzędzie wśród docelowych 

odbiorców, tj. animatorów ścieżki CAL i FRDL oraz innych osób zaangażowanych w 

realizację projektu. Stworzony został film instruktarzowy prezentujący proces logowania się 

do e-platformy, ułatwiający pierwszy kontakt z nowym narzędziem. Na e-platformie 

zarejestrowanych jest 71 użytkowników, do końca 2012 roku udzielono 177 porad. 

 

 

Zadanie 3 – Laboratoria Animacji Społecznej/ Wprowadzanie Subregionalnego 

Modelu Wdrażania Partycypacji 

 
W 38 gminach i powiatach w 8 subregionach wdrażających model (Naszyjnik Północy, 

Nadwiślański, EGO, Puszcza Białowieska, Cud nad Wisłą, Mazowsze Płockie, Krzemienny 

Krąg, Wzgórza Dalkowskie) uchwalone zostały partycypacyjnie opracowane dokumenty 

rozwojowe w ramach jednej z czterech wybranych przez JST polityk publicznych 

(zrównoważony rozwój, rynek pracy, przedsiębiorczość, integracja społeczna).  

 

Subregionalne Fora Partycypacji Publicznej 

W 2012 roku odbyły się dwa subregionalne fora partycypacji publicznej w subregionach: 

 Naszyjnik Północy (19.12) – tematem wiodącym forum była edukacja w kontekście 

zrównoważonego rozwoju 

 Cud nad Wisłą (20.01) –podczas forum toczyła się debata z udziałem Doradcy 

Prezydenta RP Henryka Wujca na temat rozwoju obywatelskości w Polsce. 

Uczestniczyli w nim animatorzy partycypacji publicznej, przedstawiciele władz JST 

wdrażających oraz pracownicy instytucji edukacyjnych. 

 

Laboratoria Animacji Społecznej 

Organizowano także jednodniowe i dwudniowe Laboratoria Animacji Społecznej, które w 

połowie roku w związku ze zmianą koncepcji wdrażania partycypacji zastąpione zostały 

szkoleniem subregionalnym (LAS dwudniowy) oraz panelem diagnostycznym i warsztatem 

dobrych praktyk (jednodniowe LAS-y). Uczestnikami wydarzeń byli lokalni animatorzy 

partycypacji publicznej, przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych z terenu 

subregionów. Tematyka wydarzeń skupiała się wokół obywatelskości, partnerstwa 

samorządów, a także profilu i przyszłości Laboratoriów. Wydarzenia prowadzili animatorzy 

subregionalni we współpracy z superwizorami.    

W 2012 roku odbyły się: 

 2 dwudniowe LASy (28-29.02 w subregionie Puszcza Białowieska i 27-28.01 w 

subregionie Krzemienny Krąg); 
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 5 jednodniowych LASów (17.02 w EGO, 29.02 w Nadwiślańskim, 06.02 w Mazowszu 

Płockim, 02.03 i 12.03 w subregionie Cud nad Wisłą).  

 

Superwizje 

W I kwartale superwizorzy zrealizowali 7 zogniskowanych wywiadów grupowych, z których 

wnioski zawarte są w raportach rocznych o stanie partycypacji. W III i IV kwartale 

przeprowadzono superwizje we wszystkich subregionach.  

 

Warsztaty w społecznościach w JST wdrażających 

Na poziomie lokalnym odbywały się warsztaty w społecznościach i fora partycypacji 

publicznej skierowane do szerokiego grona mieszkańców gmin i powiatów. Celem 

warsztatów było opracowanie programów rozwojowych. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 

społeczności lokalnych z gmin i powiatów wdrażających, między innymi władze, pracownicy 

instytucji publicznych, członkowie organizacji pozarządowych, seniorzy i młodzież. W 2012 

roku we wszystkich subregionach odbyły się łącznie 44 warsztaty. 

 

Lokalne fora partycypacji publicznej 

Odbyło się 26 forów partycypacji publicznej w gminach i powiatach wdrażających model. 

Celem forów było przybliżenie tematyki partycypacji publicznej szerszemu gronu 

mieszkańców gmin biorących udział w projekcie. Organizowali je lokalni animatorzy 

partycypacji we współpracy z animatorem subregionalnym i ekspertem w dziedzinie 

wybranej polityki publicznej. 

 

Spotkania operacyjne 

Na poziomie ogólnopolskim zorganizowano dwa dwudniowe spotkania robocze dla 

animatorów subregionalnych i superwizorów: 

 21-22.02 – budowanie założeń Samorządu Zaangażowanego Społecznie  

 

 08–09.10 – opracowanie  nowej koncepcji wdrażania partycypacji na poziomie 

lokalnym i subregionalnym.  

 

2.4 Źródło finansowania: 

Projekt „Decydujmy razem” realizowany jest w ramach działania 5.3 „Wsparcie na rzecz 

realizacji Strategii Lizbońskiej” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt „Decydujmy razem” 

jest realizowany w partnerstwie z MRR, jako liderem. 

 

2.5 Partnerzy projektu: 

Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W skład partnerstwa wchodzą: 

Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju 
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Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz 

Współpracy 

 

 

 

2.6 Zespół projektu: 

 

Urszula Grzęda  koordynatorka ds. wdrażania projektu – do lipca 2012 

Rafał Krenz koordynator ds. wdrażania projektu – w miesiącu wrześniu 2012 

Renata Tess   koordynator ds. wdrażania projektu – od października 2012 r. 

Katarzyna Rychowiecka specjalistka ds. organizacji spotkań – do lipca 2012 r. 

Urszula Herbich  specjalista ds. organizacji spotkań – od września 2012 r. 

Andrzej Gwiazda  specjalista ds. administracyjno-finansowych – do października 

2012 r. 

Renata Szymańska  specjalista ds. administracyjno-finansowych – od września 2012 

Piotr Bielski  specjalista ds. wprowadzenia Subregionalnego Modelu 

Wdrażania Partycypacji – w okresie od września do listopada 

2012 

Weronika Chodacz analityk-superwizor – w okresie od września do listopada 2012; 

specjalista ds. wprowadzenia Subregionalnego Modelu 

Wdrażania Partycypacji – od grudnia 2012 r. 

Emilia Sobol    analityk-superwizor – od września 2012 r. 

Maciej Konieczny   analityk-superwizor – od grudnia 2012 r. 

Robert Kucharski  specjalista ds. budowania środowiska animatorów – w okresie 

od października do grudnia 2012 r. 

Eliza Iwańska  specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości – od 

października 2012 r. 

 

 

Stali eksperci - moderatorzy zadań: 

Bohdan Skrzypczak – moderator LAS (do czerwca 2012 r.) 

Paweł Jordan – moderator forum animatorów (do kwietnia 2012 r.) 

Stanisław Mocek – moderator seminariów, redaktor zeszytów i rocznika 

Rafał Krenz – redaktor e-platformy oraz sekretarz seminariów (do kwietnia 2012 r.) 

Rafał Krenz –  konsultant ds. wprowadzenia Subregionalnego Modelu Wdrażania 

Partycypacji 
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3) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej 

 

3.1 Okres realizacji: 

marzec 2009 – kwiecień 2014 

 

3.2 Cel projektu: 

Celem głównym projektu jest podniesienie 

profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji 

pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu 

problemu wykluczenia społecznego poprzez 

stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz 

integracji społecznej.  

 

Centrum Aktywności Lokalnej oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP) realizują wspólnie 

zadanie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej 

pracy socjalnej/ organizowania społeczności lokalnej. Zadanie to wiąże się 

z aktywizującym wsparciem grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym oraz zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych 

pracowników socjalnych: animatora, mediatora (osoby budującej sieci współpracy) i 

lokalnego polityka społecznego, które złożą się na specjalizację – organizatora społeczności 

lokalnej.  

 

W ramach projektu CAL realizuje: 

 

- wraz z Instytutem Spraw Publicznych Laboratorium Innowacji Społecznej (LIS) – stały 

zespół ekspertów i badaczy, skupiający osoby łączące wiedzę teoretyczną (udział 

przedstawicieli środowisk akademickich) i praktyczną (udział przedstawicieli instytucji 

pomocy i integracji społecznej). Działalność LIS skupiona jest na opracowaniu standardu 

środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej (metodologia 

inarzędzia stanowiące warsztat pracownika socjalnego oraz standaryzacji środowiskowej 

pracy socjalnej, jako kwalifikowanej usługi społecznej; 

 

- pilotaż – prowadzony w grupie 82 pracowników socjalnych, pracowników instytucji 

pomocy i integracji społecznej, wprowadzający w wybranych środowiskach lokalnych 

nową metodę i narzędzia pracy socjalnej (organizowania społeczności lokalnej). W 

ramach pilotażu uczestnicy biorą udział w cyklu 10 szkoleń i 1 wizycie studyjnej do 

Wielkiej Brytanii, otrzymują wsparcie superwizorów i mentorów, a także uczestniczą w 

Forum Animatorów. 
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- Szerokie upowszechnianie modelowych rozwiązań w środowisku pracowników 

socjalnych, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (3000 osób). 

3.3 Kluczowe działania w 2012 roku 

 

Laboratorium Innowacji Społecznej  

 

W 2012 roku odbyło się 9 spotkań Laboratorium Innowacji Społecznej: 

 02.03 – spotkanie poświęcone prezentacji usług społecznych i środowiskowej metody 

pracy socjalnej (cz. I) poprowadzonej przez eksperta zewn. Mirosława Grewińskiego oraz 

dyskusji nt. amerykańskich publikacji dot. organizowania społeczności lokalnych 

 

 13.04 – spotkanie poświęcone cz. II prezentacji prowadzonej przez Mirosława 

Grewińskiego pt. Usługi społeczne a środowiskowa metoda pracy socjalnej, a w drugiej 

części - dyskusji nt. usługi OSL i przygotowania raportów „mediator, animator, polityk 

lokalny” 

 

 11.05  spotkanie poświęcone prezentacji wyników badań w społecznościach lokalnych, w 

których pilotażowo wdrażany jest model OSL (kierownik badań – II ekspert ds. mediacji 

ISP) oraz analizie wniosków z tych badań; omawiano również raporty przygotowywane 

przez ekspertów LIS oraz koncepcje numerów 4 i 5 PRACE LIS; 

 

 04.06 – spotkanie poświęcone było prezentacji metod ewaluacji działań w obszarze 

organizowania społeczności lokalnej (w oparciu o model OSL) przygotowanej przez  

dr Katarzynę Ornacką oraz dyskusji dotyczącej sposobu wdrożenia tych metod w 

praktyce na potrzeby projektu;  

 

 Dodatkowo odbyło się wewnętrzne spotkanie ekspertów LIS w Muszynie w dn. 06-08.02; 

 

 10.09 –  poświęcone prezentacji koncepcji zawartości Zeszytu LIS nr 3 przez prof. Marię 

Mendel oraz jej przedyskutowaniu; 

 

 08.10 – poświęcone prezentacji OSL, jako usługi społecznej (Barbara Bąbska, Paweł 

Jordan) i jej przedyskutowaniu; 

 

 05.11 –  poświęcone uzgodnieniom dot. dalszych prac (uzupełnień) po uwagach MPiPS 

nad raportem nt. 3 ról organizatora społeczności lokalnej;  

 

 30.11 – poświęcone uzgodnieniom dot. prac nad broszurami i ustaleniu terminów 

spotkań na rok 2013. 

W lutym 2012 r. w ramach serii „Prace LIS” wydano drukiem Zeszyt nr 1 Organizowanie 

społeczności lokalnej / analizy, konteksty, uwarunkowania, Bohdan Skrzypczak (red.). 
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Publikacja  jest zapisem głosu wybitnych ekspertów zajmujących się problematyką pracy 

socjalnej, animacji, pedagogiki społecznej i polityki społecznej (patrz strona 14). 

W roku 2012 ukazał się również Zeszyt nr 2 wydany przez partnera projektu realizującego 

Zadanie 3 – Instytut Spraw Publicznych. 

Trwały prace nad zawartością Zeszytu LIS nr 3 „Praca socjalna, jako edukacja ku zmianie”; 

za merytoryczną stronę opracowania odpowiadają prof. Maria Mendel i dr Bohdan 

Skrzypczak. 

 

Opracowanie analiz/ekspertyz  

 Opracowano ekspertyzę dot. OSL, jako usługi społecznej – ekspert zewnętrzny - prof. 

Mirosław Grewiński 

 Opracowano ekspertyzę prawno-ekonomiczną: „Określenie kategorii kosztów 

wdrożenia i realizowania usługi Organizowania społeczności lokalnej w odniesieniu 

do ośrodków pomocy społecznej” – ekspert zewnętrzny - Cezary Miżejewski 

 

 

Wyjazdy zagraniczne ekspertów: 

 

W dn. 23-26.04.2012 Specjalista ds. wdrażania zadania 3 i Specjalista ds. współpracy 

międzynarodowej uczestniczyli w Sofii (Bułgaria) w międzynarodowym seminarium dot. 

pracy ze społecznościami lokalnymi. Seminarium obejmowało zagadnienia i trendy w pracy 

ze społecznościami w wybranych krajach europejskich. 

 

W dn. 22-26.05.2012 r. ekspert ds. edukacji oraz moderator LIS uczestniczyli w konferencji 

„Democracy – Inclusion – Youth” w Sztokholmie (Szwecja). Konferencja dotyczyła 

europejskich doświadczeń w zakresie pracy animującej społeczności lokalne. 

 

PILOTAŻ: 
 

W pilotażu udział bierze 82 pracowników socjalnych, którzy pracują w 4 grupach. Każda z 

grup oprócz tradycyjnych sesji szkoleniowych (cały cykl to 10 sesji) bierze udział w wizycie 

studyjnej w Wielkiej Brytanii oraz w Forum Animatorów. 

 

W 2012 roku przeprowadzono kolejne sesje szkoleniowe dla uczestników pilotażu: 

 VI sesję szkoleniową (11-13.01.2012) dla 4 grup szkoleniowych, w której 

uczestniczyło w sumie 75 osób.. Zakres tematyczny sesji obejmował:  

 dla grupy edukatorów – Etapy pracy organizatora społeczności lokalnej, 

prowadzenie procesów społecznych, facylitacja spotkań, partnerstwo lokalne;  

 dla grup środowiskowych (pracownicy socjalni z małych miast i wsi, średnich 

miast i dużych miast) – Komunikacja społeczna, kampanie społeczne, dialog 

społeczny, społeczności w wydarzenia lokalne, poradnictwo obywatelskie; 
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 VII sesję szkoleniową (7-9.03.2012) dla 4 grup szkoleniowych, uczestniczyło w niej 

78 osób. Zakres tematyczny sesji obejmował: 

 dla grupyedukatorów i grup środowiskowych – Planowanie pracy w społeczności 

lokalnej, Program Aktywności Lokalnej, Ewaluacja w OSL, zbieranie dowodów 

zmiany; 

 VIII sesję szkoleniową (11-13.04.2012) dla grupy uczestników z dużych miast, która 

w terminie majowym miała zaplanowaną wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii. W 

szkoleniu dla osób z dużych miast uczestniczyło 20 pracowników socjalnych. 

Pozostałe grupy szkoleniowe (tj. pracownicy socjalni ze wsi/małych miast, średnich 

miast i gr. edukatorów) miały sesję w dn. 16-18.05.2012. Uczestniczyło w niej w 

sumie 55 osób. Zakres tematyczny sesji obejmował: 

 dla gr. środowiskowych – Pracownik socjalny – organizator społeczności lokalnej, 
jako animator, mediator i lokalny polityk społeczny w środowisku zmiany, 

 dla gr. edukatorów – Procesy grupowe w organizowaniu społeczności lokalnej, 

  

 Odbyły się następujące sesje warsztatowe: 
 

 IX sesja szkoleniowa odbyła się w dn. 19-21.09.2012 r.– dla 3 grup uczestników 

(tematyka: Wizerunek i promocja ośrodka pomocy społecznej w nowej roli 

organizatora społeczności lokalnej” i 10-12.10 – dla grupy edukatorów dot. Aktywnej 

polityki społecznej – od strategii do działania; 

 

 ostatnia X sesja szkoleniowa odbyła się w dn. 7-9.11.2012 r. dla 4 grup pilotażowych. 

Tematyka sesji dot.: Aktywnej polityki społecznej – od strategii do działania (grupy 

środowiskowe) oraz dot. planowania edukacji środowiskowej (gr. edukatorów). 

 

Uczestnicy pilotażu (szkoleń w fazie pilotażu) otrzymali certyfikaty i zaświadczenia 

uczestnictwa w projekcie i cyklu szkoleń dot. modelu organizowania społeczności lokalnej 

oraz wdrażania go.  

 

Przygotowano analizę ankiet ewaluacyjnych dot. przeprowadzonych sesji szkoleniowych. 

Uczestnicy szkoleń podkreślali ich przydatność, zauważają wzrost wiedzy z obszaru 

organizowania społeczności lokalnej, wysoko oceniają merytorykę szkoleń. Wiele osób 

zwraca uwagę na możliwość wymiany doświadczeń, poznawanie praktycznych wymiarów 

pracy ze społecznością lokalną. 

 

Mentoring i superwizja 

Wsparcie we wdrażaniu modelu organizowania społeczności lokalnej dla pracowników 

socjalnych oraz ich instytucji udzielane było poprzez superwizję i mentoring. W 2012 roku 

przeprowadzonych zostało: 

 1855 godz. mentorskich dla uczestników fazy pilotażu 

 465 godz. superwizji, w OPS, których pracownicy brali udział w fazie pilotażu 
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W dn. 25-27.03.2012 odbyło się spotkanie robocze trenerów, opiekunów oraz mentorów i 

superwizorów (24 osoby). Omawiano proces wsparcia uczestników pilotażu – działania 

edukacyjne w powiązaniu z mentoringiem i superwizją. 

 

Po zakończonej fazie pilotażu zbierano raporty końcowe od uczestników, OPS, mentorów i 

superwizorów, opiekunów-coachów. Analizowano i opracowywano dokumenty 

podsumowujące fazę. Została opracowana analiza (raport) ankiet końcowych, zawierająca 

zestawienia z dwóch lat trwania fazy pilotażu.  

 

Badania fokusowe 

Kolejnym elementem uzupełniającym proces wdrażania są badania. Celem badań było 

poznanie opinii, doświadczeń, obaw i nadziei związanych z wdrażaniem środowiskowej 

pracy socjalnej/organizowaniem społeczności lokalnej. W styczniu 2012 r. przeprowadzono 

badania fokusowe z grupami uczestników z małych i średnich miast. Badania dotyczyły 

zbierania doświadczeń pracowników socjalnych w obszarze pracy ze społecznością lokalną. 

W listopadzie uczestnicy X sesji szkoleniowej, mentorzy i superwizorzy wzięli udział w 

badaniach fokusowych.  

 

 

Zagraniczne wyjazdy studyjne 

Przeprowadzono wizytę studyjną dla uczestników pilotażu (grupa pracowników socjalnych z 

dużych miast). Wizyta odbyła się w dn. 13-19.05.2012 w Leeds (Wielka Brytania). W wizycie 

studyjnej uczestniczyło w sumie 26 osób. Współpracowano w tym zakresie z instytucją 

angielską Sostenga, która pomaga w doborze miejsc i instytucji wizytowanych pod kątem 

pracy ze społecznością lokalną. Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się z angielskim 

modelem pracy ze społecznością lokalną. 

 

Przeprowadzono wizytę studyjną dla grupy edukatorów (Leeds, UK, 9-15.09). Uczestnicy 

wizyty (21 osób) zapoznali się z angielskimi rozwiązaniami w zakresie community 

development, poznawali specyfikę pracy organizatorów społeczności lokalnych oraz dobre 

praktyki w tym zakresie. 

 

Spotkanie z dyrektorami OPS 

W dn. 16.03.2012 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorami OPS, z których pracownicy socjalni 

uczestniczą w fazie pilotażu. Zaproszeni byli także przedstawiciele samorządów, z terenu 

których wywodzą się ww. pracownicy socjalni. Podczas spotkania omawiano stan wdrażania 

Ramowego modelu organizowania społeczności lokalnej, uczestnicy dzielili się także 

doświadczeniami z obszaru pracy ze społecznością lokalną. W spotkaniu wzięło udział 71 

osób. 

 

Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych   

W dniach: 20-22.06.2012 r. odbyło się w Waplewie spotkanie animatorów/mediatorów – 

Forum Animatorów Społecznych. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni biorący 

udział w fazie pilotażu, animatorzy regionalni, eksperci CAL (w sumie: 80 osób – uczestnicy 
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pilotażu oraz przedstawiciele CAL). Uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w 

okolicznych miejscowościach – zapoznawali się z rozwiązaniami, działaniami prowadzonymi 

przez organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, w tym w oparciu o sieci i 

partnerstwa lokalne. Odbyła się także promocja publikacji „Aktywne społeczności. Zmiana 

społeczna. Katalog praktyk. Tom II” oraz dyskusja panelowa dot. aktywnych społeczności. 

 

FAZA REKOMENDACJI 
 

Eksperci LIS przygotowali finalną wersję raportów dot. trzech ról organizatora społeczności 

lokalnej (animatora, mediatora, budowniczego sieci – lokalnego polityka społecznego). 

Przeprowadzone zostały 3 seminaria: 2-3.10 w Toruniu, 15-16.10 w Warszawie, 22-23.10 w 

Katowicach. W seminariach uczestniczyło  108 osób –  przedstawicieli ośrodków pomocy 

społecznej, regionalnych ośrodków polityki społecznej, samorządów lokalnych. Seminaria 

miały na celu przedstawienie perspektywy i założeń wypracowywanego Modelu OSL.  

Przygotowano koncepcję broszur dot.  

 organizatora społeczności lokalnej (role, zadania),  

 OSL, jako metody pracy socjalnej,  

 OSL, jako usługi społecznej. 

 

FAZA UPOWSZECHNIANIA 
Przygotowano koncepcję upowszechniania, konsultowano regulamin szkoleń z liderem 

projektu. W dn. 7-9.12.2012 odbyło się spotkanie z trenerami dot. ujednolicenia wiedzy, 

zakresu szkoleń i omówienia współpracy. . 

 

Opracowano mechanikę gry planszowej dot. OSL (element materiałów szkoleniowych w 

fazie upowszechniania) oraz rozpoczęto pracę przygotowawczą nad materiałami 

szkoleniowymi. 

 

Tłumaczenie publikacji 

Równocześnie pracowano nad tłumaczeniem publikacji dotyczących szeroko rozumianej 

tematyki organizowania społeczności lokalnych, kompetencji organizatora i jego narzędzi 

pracy płynących z doświadczeń zagranicznych organizacji.  

W 2012 r. przetłumaczono 4 publikacje: 

 „LEAP”,  

 „ABCD”,  

 “Strenghtening community. A guide to capacity building for communities and public 

sector”, 

 “Skills in neighbourhood”. 

Zakupiono także prawa do tłumaczenia i wydania w jęz. polskim: „SocialWork Macro 

Practise”, „ABCD” (publikacja amerykańska) i zakończono prace nad publikacją V. Harris 

„Poradnik umiejętności organizatora społeczności lokalnej” („Communityworkskillsmanual”). 

Publikacja została wydana w wersji elektronicznej. Wydrukowano „Profil kompetencji. 
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Organizator społeczności lokalnych i „Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej” 

(patrz strona 13). 

 

Platforma e-learningowa, newsletter 

Przygotowywano kolejne numery (4-13) newslettera elektronicznego dot. organizowania 

społeczności lokalnej i dystrybuowano go wśród subskrybentów. 

 

Program Aktywnych Społeczności: 

Rolą programu jest wspierać osoby, grupy i instytucje związane z aktywizacją i animacją 

społeczną ukierunkowaną na pracę w środowisku i organizowanie społeczności lokalnej.  

W programie kluczowymi osobami są animatorzy regionalni (po jednym z każdego 

województwa), którzy służą wsparciem i informacją nt. angażowania  mieszkańców w lokalne 

inicjatywy. W 2012 r. wybrano dwóch nowych  animatorów – w woj. lubuskim i opolskim. 

Jednym  

z kluczowych działań animatorów jest zbieranie doświadczeń i pomysłów na działania  

z mieszkańcami. Dobre praktyki prezentowane są  w formie publikacji „Aktywne 

Społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk” wydawanej w ramach realizowanego 

projektu. W 2012 roku wydano tom II katalogu w nakładzie 700 egz. (patrz strona 14). 

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem III tomu, który ukaże się w 2013 r.   

 

Odbyły się dwa spotkania ewaluacyjno-planistyczne animatorów regionalnych, podczas 

których omawiano bieżące działania oraz planowano kolejną edycję publikacji – pierwsze w 

dn. 25-26.10, drugie w dn. 28-29.02. 

 

Dobre praktyki: 

W 2012 roku trwały prace nad filmami promocyjno-szkoleniowymi, które zostały 

zrealizowane w OPS biorących udział w szkoleniach w fazie pilotażu. Filmy zostały 

zrealizowane w następujących ośrodkach: Rybnik, Kościan, Katowice–Szopienice, 

Włocławek, Swarzędz i Szklarska Poręba,  

 

Ogólnopolska konferencja pracowników socjalnych 

W dn. 26-28.11.2012 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Pracowników Socjalnych  

pt. „Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna na rzecz aktywnej integracji” 

(169 uczestników). W czasie konferencji odbył się panel dyskusyjny ekspertów, wystąpienia, 

warsztaty prowadzone przez przedstawicieli brytyjskiego partnera SOSTENGA, pokaz filmów 

promocyjno-szkoleniowych dot. OSL. Przygotowano broszurę konferencyjną  

z materiałami przybliżającymi Model OSL oraz płytą z filmami promocyjno-szkoleniowymi 

dot. OSL. 

 

 

3.4 Źródło finansowania: 

Projekt zainicjowany został przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 
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ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I Zatrudnienie i integracja 

społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). 

 

 

3.5 Partnerzy projektu: 

Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL).  

Partnerzy projektu to: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 

(CENTRUM), Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej (FORUM), 

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. św. 

Brata Alberta, Stowarzyszenie Monar, Caritas Diecezji Kieleckiej, Związek Organizacji Sieć 

Współpracy BARKA, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych. 

 

3.6 Zespół projektu: 

 

Agnieszka Deja –  specjalistka ds. mentoringu i ewaluacji procesu zmiany (od 6.02 p.o. 

głównej specjalistki ds. wdrażania działania 3) 

Julita Kanabus - specjalistka ds. administracyjno-finansowych (urlop 

wychowawczy/zwolnienie lekarskie) 

Karolina Kopińska –  specjalistka ds. współpracy międzynarodowej do dn. 31.01.2012, od 

6.02. p.o. specjalistki ds. mentoringu i ewaluacji procesu zmiany 

Agnieszka Łeszczyńska - specjalistka ds. współpracy międzynarodowej (6.02 – 30.04) 

Magdalena Ramos-Smul -  główna specjalistka ds. wdrażania działania 3 (od 9.02 na 

urlopie macierzyńskim, od 19.09 na urlopie wychowawczym) 

Monika Ropiak –  specjalistka ds. organizacji spotkań i szkoleń 

Anita Sochacka-Melon – p.o. specjalistki ds. administracyjno-finansowych 

Wanda Tulwin -  księgowa 

Radosław Wałkuski – koordynator Programu Aktywnych Społeczności/Specjalista ds. 

promocji zadania 3 

Kornelia Zagórska -  specjalistka ds. współpracy międzynarodowej (od 2.05.2012) 

 

Stali eksperci: 

Bohdan Skrzypczak – kierownik LIS 

Paweł Jordan – lider ds. edukacji 

Barbara Bąbska – ekspert ds. animacji  

Magdalena Popłońska-Kowalska – ekspert ds. polityki społecznej 

prof. Maria Mendel – główny konsultant i opiekun naukowy 

 

Inni kluczowi współpracujący: 

Monika Makowiecka – redaktor newslettera 

Marta Wieczorek – redaktor merytoryczny serii publikacji tłumaczonych 
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4) Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury 

4.1 Okres realizacji:  

04.04.2012 – 31.12.2012 

4.2 Cel projektu 

 

Celem projektu jest diagnoza kompetencji, potrzeb, oczekiwań lokalnych instytucji kultury, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych aktorów lokalnych scen kultury (animatorów, 

organizacji pozarządowych) w zakresie tworzenia lokalnych polityk kultury. Kluczowym 

elementem projektu jest przygotowanie i wsparcie procesu wdrażania polityk kultury  

na poziomie lokalnym. W wyniku projektu powstaną założenia polityk kultury w  

3 miejscowościach.  

 

Projekt jest skierowany do podmiotów działających w obszarze kultury, w tym: jednostek 

samorządu terytorialnego, instytucji kultury, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 

szkół, uczelni, artystów, animatorów kultury, menedżerów kultury, w zakresie współpracy 

tych podmiotów na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury. 

 

4.3 Kluczowe działania w 2012 roku 

Projekt opierał się o trzy komponenty badawczy, badawczo-aktywizujący, foresight - 

scenariuszy lokalnych polityk kultury. 

 

KOMPONENT BADAWCZY: 

W ramach projektu zrealizowano następujące elementy badawcze: 

 Pogłębiona analiza danych dotyczących polityk kulturalnych na poziomie lokalnym, 

regionalnym i ogólnopolskim (analiza danych zastanych, wyników badań sektora kultury, 

w szczególności badań prowadzonych w ramach Obserwatorium Kultury); 

 

 Badanie ilościowe, którego celem jest diagnoza warunków wdrażania polityk kultury na 

poziomie ogólnopolskim. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, losowej próbie 

ok. 5% gmin. W każdej gminie przeprowadzono 3 wywiady ankieterskie (techniką CATI): 

z dyrektorem/ką domu kultury, dyrektorem/ką biblioteki oraz przedstawicielem samorządu 

terytorialnego. Zgromadzone dane zestawiano z danymi GUS w celu ustalenia 

determinant polityk kultury, związanych z sytuacją ekonomiczną, zapleczem 

edukacyjnym i kulturalnym oraz strukturą demograficzną populacji. 

KOMPONENT BADAWCZO-AKTYWIZUJĄCY: 

Do udziału w tej części projektu wybrano 3 gminy, w których powołano zespoły robocze 

składające się z osób zarządzających instytucjami kultury, bibliotekami, a także aktywni 

mieszkańcy, partnerzy lokalni, przedstawiciele JST oraz inni aktorzy z pola kultury. W 
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badaniu udział wzięli przedstawiciele gmin: Brzeszcze, Sępólno Krajeńskie i Kalisz 

Pomorski. 

 

Studium przypadku opracowywane było przez badacza, który odpowiadał za badania 

actionresearch, wspólnie z animatorem, który realizował cykl warsztatów dla zespołów 

lokalnych z danej miejscowości. W każdej gminie odbyły się po 2 spotkania, w ramach 

których uczestnicy w oparciu o metodę foresight (przygotowania scenariuszy przyszłości) 

wypracowywali założenia własnych lokalnych polityk kultury. W prowadzonych badaniach 

wykorzystywano przede wszystkim strategie badań jakościowych i partycypacyjnych 

opartych na metodologii „badania w działaniu”, łączono refleksję naukową z 

zaangażowaniem w praktykę społeczną. 

 

KOMPONENT FORESIGHT 

Przeprowadzono warsztat o zasięgu ogólnopolskim w oparciu o metodę foresight 

z ekspertami (przedstawicielami MKiDN, NCK, regionalnych instytucji kultury, badaczy, 

naukowców, przedstawicielami NGOsów, dziennikarzy, animatorów). Celem tych warsztatów 

było przygotowanie alternatywnych scenariuszy rozwoju instytucji kultury opierając się o 

Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego. 

 

Podsumowaniem projektu był panel główny foresight polityk kultury w dniu 14 grudnia w 

Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dla uczestników projektu, 

pracowników sektora kultury. Podczas spotkania znany publicysta Edwin Bendyk przedstawił 

metodę foresight, jako metodę rozwoju ludzi i instytucji, autorzy projektu prezentowali 

jakościowe i ilościowe wyniki badań, dyskutowano nad możliwymi rozwiązaniami i 

scenariuszami rozwoju kultury. 

Na spotkaniu promowano także publikację pt.: „Scenariusze lokalnych polityk kultury” 

poświęconą refleksji na temat szans i wyzwań tworzenia polityk kultury w skali całego kraju 

i na poziomie lokalnym (patrz strona 14). 

 

4.4 Źródło finansowania: 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu Obserwatorium Kultury 

 

4.5 Zespół projektu: 

Lena Chotkiewicz – koordynatorka 

 

Inni współpracujący: 

Jacek Gralczyk, Tomasz Ignalski, Zbigniew Łukaszewski – animatorzy 

Tomasz Kasprzak, Bartłomiej Walczak, Martyna Woropińska – badacze 

Edwin Bendyk – prowadzący panele eksperckie w oparciu o metodę forsight



 

52 

5) Badanie działalności animacyjnej sieci Regionalnych 

Ośrodków EFS 

 

5.1 Okres realizacji:  

wrzesień 2012 – grudzień 2013  

 

5.2 Cel projektu: 

Celem badania jest całościowa ocena działalności animacyjnej Regionalnych Ośrodków 

EFS. Ważnym elementem badania będzie poszukiwanie sposobów doskonalenia metod i 

narzędzi interwencji animacyjnych. Celem podejmowanych działań będzie ponadto 

zdiagnozowanie wpływu pracy Animatora na rozwój społeczności lokalnych, w tym na proces 

powstawania i funkcjonowania partnerstw. Obszarami zainteresowania badania będzie 

przede wszystkim praca Animatorów Regionalnych Ośrodków EFS, osadzenie animacji w 

działalności Regionalnego Ośrodka i wypływ działań animacyjnych na społeczność lokalną, 

w której te działania są realizowane. 

 

Głównym odbiorcą wyników badań i ich twórcą będą animatorzy zatrudnieni  

w Regionalnych Ośrodkach EFS oraz przedstawiciele środowisk współpracujących  

z Animatorem (lokalni liderzy, przedstawiciele samorządu, mieszkańcy). Drugą grupą 

odbiorców będą instytucje wsparcia m.in. Instytucje Pośredniczące, samorządy terytorialne, 

instytucje wojewódzkie. 

 

Badania realizowane będą za pomocą metodologii badania w działaniu. Jest to proces,  

w którym badacze wspólnie z praktykami poszukują odpowiedzi na nurtujące ich problemy. 

Dzięki procesowi opartemu na stałym dialogu wyniki badania uwzględniać będą opinie, 

przekonania, refleksje uczestników badania. Tym samym zakładamy, że nie będzie  

to jedynie badanie poznawcze, ale przede wszystkim kluczowe narzędzie zmiany. 

 

Badanie składać się będzie z: 

Trzech ścieżek refleksyjno-poznawczych: 

 „Badania w działaniu” prowadzonego bezpośrednio w środowiskach/społecznościach 

lokalnych (16 województw x 2 środowiska lokalne = 32 środowisk) – ścieżka lokalna, 

 

 Jakościowego i ilościowego badania systemu interwencji opartej o Regionalne 

Ośrodki EFS realizowanego na poziomie 4 subregionów, wywiady fokusowe  

ze wszystkimi Animatorami – ścieżka regionalna 

 

 Badania ilościowego CAWI animatorów i partnerstw lokalnych o charakterze 

formalnym – ścieżka krajowa 
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Ścieżki będą się łączyć poprzez Laboratorium Foresight (ang. przewidywanie) o 

charakterze debaty wszystkich kluczowych aktorów społecznych nad kierunkiem zmian w 

metodach wspierania społeczności i systemie interwencji.    

 

Dwóch ścieżek rekomendacji: 

 dotyczące wspierania i podnoszenia kompetencji animatorów i systemu rozliczania 

pracy w Regionalnych Ośrodkach EFS, 

 dotyczące sposobu prowadzenia interwencji i wskaźników efektów interwencji dla 

Instytucji Pośredniczących. 

 

5.3 Kluczowe działania w 2012 roku: 

 

Przedmiotem zainteresowania zespołu badawczego w roku 2012 była analiza danych 

zastanych oraz przedstawienie założeń badania Animatorom i Kierownikom Regionalnych 

Ośrodków EFS.  

 

Główne działania koncentrowały się na rekrutacji animatorów do udziału w ścieżce lokalnej – 

badaniu i działaniu realizowanym na przykładzie 2 wybranych partnerstw. Pierwszym 

elementem współpracy badaczy z Animatorami było przeprowadzenie wywiadów 

biograficznych.  

 

Rozpoczęto także inwentaryzację partnerstw lokalnych, które powstały dzięki wsparciu ze 

strony Regionalnych Ośrodków EFS. 

 

5.4 Źródło finansowania: 

 

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS 

 

5.5 Zespół projektu: 

 

Agnieszka Łeszczyńska – koordynatorka badania 

Tomasz Kasprzak – lider badania 

Dorota Jaworska- Matys – liderka ścieżki lokalnej 

Bartłomiej Walczak – lider badań ilościowych 
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VI. PROJEKTY PARTNERSKIE 

1) Akademia EKO-logicznego rozwoju 

1.1 Okres realizacji: 

01.01.2012 – 30.04.2014 

 

1.2 Cel projektu 

 

 

Projekt jest odpowiedzią na niską aktywność 

społeczno-zawodową kobiet po pięćdziesiątym 

roku życia. W jego ramach poszukiwane są 

innowacyjne narzędzia wsparcia  

z wykorzystaniem zagadnień ekologicznych do 

aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet. 

 

Założeniem projektu jest, by kobiety nauczyły się pracy metodą projektów i zrealizowały 

własne miniprojekty społeczno-ekologiczne w formie stażu. Będzie to nowatorskie 

rozwiązanie – kolejny, po przeszkoleniu i uzyskaniu wsparcia indywidualnego, krok do 

znalezienia pracy. Dodatkowo kobiety uzyskają wsparcie brokera zawodowego, czyli osoby 

łączącej role animatora społecznego i doradcy zawodowego. 

 

W trakcie realizacji projektu opracowane zostaną: 

 Środowiskowy model aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet 50+; 

 Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego; 

 Partnerstwo w ramach modelu współpracy: Laboratorium Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej. 

 

1.3 Kluczowe działania w 2012 roku 

 

ETAP DIAGNOZY: 

 

Pierwszym ważnym krokiem do wypracowania nowatorskich rozwiązań było pogłębienie 

diagnozy nt. sytuacji kobiet w wieku 50+ na obszarach wiejskich. Diagnoza składała się 

z 3 elementów badawczych: 

 

 badań jakościowych – 15 wywiadów indywidualnych pogłębionych i 3 wywiadów 

fokusowych. Część wywiadów indywidualnych przeprowadzono  wśród 

przedstawicieli instytucji przygotowujących projekt, pozostałe – z mieszkańcami 
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gminy Ryjewo, Dzierzgoń i Kwidzyn. Badaniami objęto osoby w wieku pomiędzy 23. a 

60. rokiem życia, osoby pracujące i bezrobotne. Badaczami byli: Dorota Jaworska-

Matys, Katarzyna Kmita-Zaniewska, Marta Oklińska, Agnieszka Koguciuk i Dominik 

Krzymiński;  

 trzech studiów przypadku – casestudy. Studium przypadku pt. „Karwno-Wioska 

Fantazji” przygotowała Dorota Jaworska-Matys. Dwa studia przypadku, w tym „Zaułek 

Benowo”, przygotowała Ewa Romanow-Pękal; 

 badań aktywizujących (Paticipatory Action Research) grupy beneficjentów. 

Badaczem była Dorota Jaworska-Matys. 

 

Stworzono koncepcję teoretyczną i raport badawczy pt. Sytuacja społeczno-zawodowa 

kobiet w wieku 50+ na wsi w powiecie kwidzyńskim i sztumskim (patrz strona 12). Osobą 

zaangażowaną w realizację była prof. Maria Mendel. 

 

ETAP OPRACOWNIA PRODUKTÓW FINALNYCH: 

 

Powstały dwa produkty innowacyjne. Pierwszy z nich to „Laboratorium Aktywizacji 

Społeczno-Zawodowej” (LASZ). Autorem jest Bohdan Skrzypczak. LASZ to platforma 

współpracy i refleksji mająca dawać konkretnym działaniom lokalne, intelektualne zaplecze. 

Drugi produkt to „Środowiskowy Model aktywizacji Społeczno-Zawodowej kobiet 50+”, 

którego autorem jest Ewa Romanow-Pękal. 

 

Powstała strategia wdrażania na podstawie koncepcji produktów finalnych, debat 

wewnętrznych w ramach partnerstwa, wytycznych projektów innowacyjnych. Autorem 

strategii jest Jacek Gralczyk. 

 

ETAP TESTOWANIA PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH: 

 

Przeprowadzono 4 warsztaty dla grupy beneficjentów. Trenerem wiodącym była Ewa 

Romanow-Pękal.  

 22-25.10 „Integracja grupy. Ekologia w moim życiu” – ekspertem była Ewa Smuk-

Stratenwerth  

 5-9.11 „Ja i moje potencjały” – ekspertem była Dorota Jaworska-Matys  

 20-23.11 „Kluczowe umiejętności interpersonalne” – ekspertem była Ewa Jasińska  

 3-6.12 „Działalność społeczna w środowisku lokalnym” – ekspertem była Marta 

Henzler. 

 

Stworzono plan ewaluacji zewnętrznej, obejmujący planowanie ewaluacji i opracowanie 

projektu ewaluacji. Osobą zaangażowaną w realizację zadania był Marcin Jóźko, właściciel 

firmy LBS Lokalne Badania Społeczne. 
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1.4 Źródło finansowania: 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

POKL 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

 

1.5 Partnerzy projektu: 

Stowarzyszenie Eko – Lider projektu 

CECH Rzemiosł Różnych w Kwidzynie – Partner projektu 

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie – Partner projektu 

 

1.6 Zespół projektu: 

 

Rafał Krenz –  koordynator ds. opracowania i wdrażania produktu finalnego 

(35h/mc) 

Agnieszka Łeszczyńska –  specjalista ds. obsługi finansowej projektu (3/5 etatu od 

01.01.2012 do 30.04.2012) 

Aleksandra Kaliszewska –  specjalista ds. obsługi finansowej projektu (3/5 etatu od 

02.05.2012)
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2) CAL – Pracownia Inspiracji 

2.1 Okres realizacji: 

Od 02.01.2012 do 30.09.2013 roku 

2.2 Cel projektu 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i 

społeczna 16 osób (młodzież w wieku 15-20 lat) 

nieaktywnych zawodowo, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, na terenie toruńskiej 

dzielnicy Wrzosy przez adaptację metody 

Centrum Aktywności Lokalnej. 

 

Zakłada się, że w rezultacie projektu zwiększy się zaangażowanie młodzieży w sprawy 

lokalne i wzrośnie umiejętność aktywnych działań w środowisku lokalnym dla mieszkańców 

dzielnicy Wrzosy. 

 

Na potrzeby uczestników projektu zostanie utworzone Centrum Aktywności Lokalnej, które 

będzie miało na celu integrację społeczną, ale które zostanie wzbogacone o komponent 

reintegracji zawodowej zaczerpniętej z modelu niemieckiego.  

 

Centrum Aktywności Lokalnej  odpowiada w projekcie za: 

 realizację modułów edukacyjnych dla pracowników projektu z metody CAL; 

 realizację programu edukacyjnego w ramach „Akademii Lidera”  

 Laboratorium Integracji – spotkania pracowników projektu wraz z przedstawicielami 

lokalnych instytucji  

 współpracę ponadnarodową – kontakty z partnerem z Niemiec,  

 wydanie publikacji. 

 

2.3 Kluczowe działania w 2012 roku 

Moduł edukacyjny: 

Przeszkolenie pracowników projektu po stronie lidera z metody CAL. Program  obejmował 

następujące szkolenia: 

1. Kim jest Animator Społeczny 

2. Co to znaczy społeczność lokalna i jej rozwój oraz tworzenie mapy zasobów i potrzeb 

3. Tworzenie lokalnego partnerstwa 
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4. Grupy społeczne – sposób na pobudzanie ludzkiej aktywności w celu rozwiązywania 

lokalnych problemów” 

5.Standardy pracy Centrum Aktywności Lokalnej 

 

Akademia Lidera: 

Dla młodzieży zorganizowano cykl warsztatów , których celem było  zaangażowanie 

młodzieży w sprawy lokalnej społeczności i przygotowanie do działań w środowisku 

lokalnym. Zrealizowano 7 z 12 modułów dla 16 uczestników: 

 Czerwiec 2012: 1. spotkanie pt: Budowanie zespołu – podróż, która nigdy się nie 

kończy 

 

 Lipiec 2012: 2. spotkanie pt: Co zrobić, by koło zaczęło się kręcić? – poświęcone roli 

lidera, animatora 

 

 Sierpień 2012: 3. spotkanie pt.: Krążenie ludzi koło siebie jest podobne do krążenia 

koło siebie gwiazd, o tworzeniu Mapy Wrzosów – szukaniu miejsc, gdzie będą działać 

 

 Wrzesień 2012: 4. spotkanie pt.: Wartość człowieka poznajemy niezawodnie po tym, 

jak on umie spędzać czas wolny, o tym jak planować, realizować i wykorzystywać 

czas wolny – działania międzypokoleniowe 

 

 Październik 2012: 5. spotkanie pt.: Wszystko co robimy musimy zaplanować  – 

poświęcone projektowi społecznemu, jak nasze działania ułożyć w ramy projektu? 

 

 Listopad 2012: 6. spotkanie pt: Jak nas widzą tak nas piszą, czyli po co i jak 

promować własne działania? 

 

 Grudzień 2012: 7. spotkanie pt.: Koło musi się toczyć, by nie upaść, czyli o tym jak 

mobilizować do działania. Strategie mobilizowania i angażowania. 

 

Laboratorium Innowacji: 

W ramach laboratorium pracownicy projektu wraz z przedstawicielami lokalnych instytucji 

(MOPR, szkoła, dzielnicowi, radny, ksiądz, itp.) wypracowują  model aktywnej integracji 

społecznej i zawodowej dla młodzieży. Model będzie prezentowany na seminariach na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego.   

 

Grupa Robocza spotyka się co drugi miesiąc. Podczas spotkań partnerzy zastanawiają się 

nad istotą współpracy partnerskiej, prowadzona jest analiza zasobów i potencjału dzielnicy 

pod względem ludzi, instytucji, organizacji, doświadczeń, tradycji i kanałów komunikacji. 

Odbyło się 6 spotkań w Toruniu, w każdym udział wzięło ok. 15 osób. 
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Tematy spotkań: 

 Prezentacja celów projektu przedstawicielom Grupy Roboczej: działania – zadania 

 Partnerstwo – jak działać skutecznie? 

 Niemiecki system kształcenia zawodowego – w poszukiwaniu wspólnych elementów 

 Młodzież jako partner w działaniu 

 Wspólnie określenie celów i działań przedstawicieli Grupy Roboczej i grupy młodzieży, 

biorącej udział w projekcie 

 Wrzosy 2020 – wieje nudą czy poraża blaskiem? 

 

Współpraca ponadnarodowa 

Jednym z kluczowych działań dla opracowania rozwiązań dotyczących aktywizacji 

zawodowej i społecznej młodzieży było zapoznanie się z rozwiązaniami partnera projektu – 

Stowarzyszeniem BBQ BeruflicheBildung GmbH ze Stuttgartu. W dniach 27.02-29.02 10-

osobowa grupa realizatorów projektu odwiedziła siedzibę partnera w Niemczech. 

 

2.4 Źródło finansowania: 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2.5 Partnerzy projektu: 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – lider projektu 

Stowarzyszeniem BBQ BeruflicheBildung GmbH ze Stuttgartu – partner projektu 

 

2.6 Zespół projektu: 

 

Lena Chotkiewicz –moderator edukacji  

Aleksandra Kaliszewska – specjalista ds. finansów 
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3) Projekt edukacyjny CAL w projekcie RozPRACUJ to z 

biblioteką 

3.1 Okres realizacji: 

wrzesień 2012 – czerwiec 2013 

3.2 Cel projektu 

Projekt jest pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki 

któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne 

wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie 

pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy 

lub chcącym ją zmienić.  

 

Bibliotekarze dowiedzą się m.in., co w życiu zawodowym, oprócz zarobków, daje 

satysfakcję? kto do jakiej pracy ma predyspozycje? gdzie szukać informacji o profilach 

pracowników? Nauczą się, jak obsługiwać specjalne narzędzie internetowe, ułatwiające 

mieszkańcom ocenę własnego potencjału zawodowego.  Przygotują również plan działań 

biblioteki w tym zakresie, nawiążą/pogłębią współpracę z lokalnymi instytucjami rynku pracy 

oraz zrealizują część ww. działań dzięki środkom finansowym i sprzętowi komputerowemu 

otrzymanym w ramach projektu. 

 

Łącznie w „RozPRACUJ to z biblioteką” udział bierze 37 bibliotek gminnych (wraz z ich 45 

filiami) z trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. 

 

CAL odpowiada za przeprowadzenie warsztatów planowania rozwoju biblioteki. 

 

3.3 Kluczowe działania w 2012 roku 

Jesień była okresem przygotowań merytorycznych do warsztatów planowania rozwoju 

biblioteki. Odbyły się następujące spotkania, mające na celu ustalenie zakresu tematycznego 

poszczególnych modułów, „podziału” warsztatów pomiędzy CAL (8 dni szkoleniowych) i 

FISE (2 dni szkoleniowe) oraz uwspólnienia wiedzy na temat części prowadzonych przez 

poszczególne organizacje:  

 29.08 – spotkanie w Warszawie (CAL, FISE, FRSI); 

 03.10 – spotkanie w Białymstoku (zespół merytoryczny CAL); 

 22.10 – spotkanie w Warszawie (CAL, FISE, FRSI). 

Ustalono, że FISE poprowadzi drugi dzień III modułu oraz pierwszy dzień IV modułu. 

Pozostałe dni warsztatów planowania rozwoju biblioteki będą prowadzone przez CAL. 

Prace nad aktualizacją konspektów i materiałów szkoleniowych CAL trwały do początku 

stycznia 2013 r. 
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3.4 Źródło finansowania: 

Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest 

wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). 

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

3.5 Partnerzy projektu: 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) – realizator całego Programu, 

zleceniodawca dla CALa. 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) – prowadzenie blended-learningu w 

ramach warsztatów planowania rozwoju biblioteki, szkoleń z doradztwa zawodowego oraz 

konkursu grantowego. 

3.6 Zespół projektu: 

 

Bogna Włodarczyk – koordynatorka projektu; 

Lidia Skassa – asystentka ds. organizacyjnych. 

 

Kluczowi współpracujący: 

Opiekunki regionalne: Katarzyna Kozłowska i Małgorzata Rudnicka; 

Trenerki:  Sylwia Borowczyk, Ewa Jasińska, Katarzyna Łotowska,  

Małgorzata Łuszkiewicz, Barbara Szczerbińska, Joanna Wcisło 
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4) Animatorzy społeczni w działaniu- stosowanie nowych metod 

aktywizowania społeczności lokalnych w Polsce i Rosji 

4.1 Okres realizacji: 

01.01.2012 -15.05.2012 -II etap projektu,  

X.2011 – do XII.2011 – I etap- wizyta studyjna w Polsce 15 animatorów z Rosji z Niżnego 

Nowgorodu. 

4.2 Cel projektu 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń między polskimi i rosyjskimi animatorami 

społecznymi w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej i mobilizowania mieszkańców do 

działania na rzecz rozwiązywania problemów, które bezpośrednio ich dotyczą. Projekt jest 

kontynuacją poprzedniej współpracy dwóch organizacji.  

 

4.3 Kluczowe działania w 2012 roku 

Głównym i jedynym wydarzeniem w ramach projektu była wizyta studyjna 10 polskich 

animatorów w Niżnym Nowgorodzie.   

Podczas wizyty animatorzy zapoznali się z działaniami działań o charakterze dobroczynnym 

w lokalnych społecznościach Niżnego Nowgorodu zainicjowanych przez organizacje 

pozarządowe i przedsiębiorców lokalnych. Poznali sposoby realizacji inicjatyw mieszkańców 

i przyjrzeli się pracy rosyjskich animatorów w obszarze realizacji inicjatyw oddolnych w 

ramach Obywatelskich Samorządach Terytorialnych (OST). Częścią wizyty było także 

międzynarodowe seminarium podczas, którego swoimi doświadczeniami nt. „ożywiania” 

społeczności lokalnych dzielili się przedstawiciele ośrodków kultury z Brzeszcz, Mykanowa, a 

także Ośrodek Pomocy Społecznej z Brzeszcz. 

 

Animatorzy z Polski i Rosji postanowili uchwalić Międzynarodowy Dzień Aktywnych Ludzi - 

17 maja, w ramach którego odbyła się akcja sadzenia drzew. 

 

Polscy animatorzy po powrocie do swoich społeczności organizowali kilka spotkań z 

zespołami swoich instytucji, gdzie dyskutowali na temat wdrażania działań dobroczynnych 

aktywizujących mieszkańców, które można zastosować w instytucjach publicznych oraz 

spróbowali opracować poszczególne kroki, za pomocą których można zachęcić lokalnych 

przedsiębiorców do systematycznej współpracy. 

 

4.4 Źródło finansowania: 

Fundacja Batorego, program Wschód- Wschód 

4.5 Partnerzy projektu: 

Stowarzyszenie „Służenie” Niżny Nowgorod w Rosji. 
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Ośrodek Kultury w Brzeszczach woj. Małopolskie 

4.6 Zespół projektu: 

Lena Chotkiewicz – koordynatorka 

 

Kluczowi współpracownicy: 

Małgorzata Wójcik – dyrektorka OK w Brzeszczach 

Teresa Jankowska – Burmistrz Gminy Brzeszcze 
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VII. STUDIA 

1) Studia magisterskie II stopnia- Zarządzanie rozwojem 

społeczności lokalnych 

 

1.1 Cel programu 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie kreowania, koordynacji i realizacji 

lokalnych polityk publicznych. Pilną potrzebę kształcenia liderów społecznych, zdolnych do 

aktywizacji gmin i społeczności lokalnych oraz wspólnego wypracowywania i wdrażania 

strategii rozwoju lokalnego i polityk lokalnych zgłaszają pracodawcy sektora lokalnego – 

instytucje rządowe, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe. 

 

1.2 Program studiów 

Ramowy program specjalizacji obejmuje m.in.: zarządzanie w administracji samorządowej, 

partycypację społeczną, zarządzanie zmianą, analizę uwarunkowań i scenariuszy rozwoju. 

 

Absolwenci specjalizacji posiądą umiejętności m.in. w zakresie włączania mieszkańców  

w procesy tworzenia i realizacji lokalnych polityk publicznych oraz uruchamiania 

przedsięwzięć i projektów lokalnych opartych na partnerstwie międzysektorowym. 

 

Zaplecze merytoryczno-badawcze specjalizacji tworzy Centrum Badań Społeczności i Polityk 

Lokalnych (www.badaniawdzialaniu.pl), w ramach którego studenci mają możliwość 

prowadzenia własnych badań empirycznych. Najlepsi studenci będą mogli odbyć staże 

w instytucjach i organizacjach współpracujących z CAL. 

 

1.3 Partnerstwo: 

Organizatorem interdyscyplinarnej specjalizacji jest Collegium Civitas w partnerstwie 

z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) 

 

1.4 Źródła finansowania: 

Specjalizacja realizowana jest w ramach projektu „Studia społeczno-polityczne 

z Pracodawcą” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

1.5 Zespół: 

dr Bohdan Skrzypczak- kierownik studiów 
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2) Studia podyplomowe- superwizja - animacja - ewaluacja 

2.1 Cel programu: 

Celem studiów jest nabycie przez animatorów wiedzy na temat pedagogiki społecznej, 

psychologii, socjologii, którą mogą zastosować w pracy w i ze społecznościami lokalnymi, 

zwłaszcza na rzecz partycypacji. Doskonalenie kompetencji diagnozowania, budowania 

partnerstw i animacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji i superwizji, w 

celu tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów oraz wspierania 

społeczności w tworzeniu takich partnerstw. 

 

Studia skierowane były do animatorów i doradców z Regionalnych Ośrodków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, pracowników samorządowych i pozarządowych zajmujących się 

programami i projektami zmiany społecznej (rewitalizacji, partycypacji, edukacji społecznej). 

 

2.2 Program studiów 

Program studiów zakłada „bieżące, procesualne” konstruowanie zbiorowej i indywidualnej 

ścieżki edukacyjnej w oparciu o przedstawioną poniżej matrycę modułów dydaktycznych. 

Konstrukcja matrycy wynika z czterech porządkujących organizację nauczania przesłanek:  

 Typu refleksji (od teorii, poprzez pedagogię i metodykę do praktyki),  

 Wskazania zasadniczych przestrzeni edukacji (animacja, ewaluacja oraz superwizja),  

 Formy pracy (wykład, laboratoria, warsztaty, dobre praktyki),  

 Podziału na część refleksji teoretycznej (perspektywa pedagogiki i pedagogii 

społecznej) i praktycznej (metodyka i dobra praktyka).  

2.3 Kadra studiów 

Kadrę studiów tworzą specjaliści, naukowcy oraz eksperci, łączący kompetencje w obszarze 

teorii i praktyki:  

 Pracownicy naukowi: Uniwersytet Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły 

Wyższej Psychologii Społecznej, Collegium Civitas  

 Praktycy i eksperci instytucji publicznych i organizacji pozarządowych  

2.4 Partnerstwo: 

Studia podyplomowe realizowane był przez Instytut Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu 

Gdańskiego we współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. 


