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WSTĘP

Przedstawiamy Państwu publikację, która 
powstała w ramach projektu „CAL – Pracow-
nia Inspiracji”, współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu 
była aktywizacja zawodowa i społeczna grupy 
młodzieży w wieku 15–20 lat.

Działania realizowano na terenie toruńskiej dzielnicy 

Wrzosy, zaadaptowano w nich metody animacji spo-

łecznej modelu Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) 

oraz zaimplementowano wzorce reintegracji zawodo-

wej stosowane w Niemczech. 

Wciąż aktualnym i wymagającym kompleksowego 

podejścia problemem pozostaje aktywizacja zawo-

dowa i społeczna młodzieży w Polsce, a w szczegól-

ności jakość podejmowanych działań i stosowanych 

rozwiązań.

W projekcie wykorzystano doświadczenia i mocne 

strony partnerów w zakresie:

1. aktywizacji społecznej i zawodowej – CISTOR Sto-

warzyszenie Partnerstwo Społeczne (Lider projektu),

2. animacji i rozwoju lokalnego – Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL (Partner projektu),

3. aktywizacji zawodowej – Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Zawodowego BBQ (Partner niemiecki).

Zadania realizowane w projekcie koncentrowały się 

przede wszystkim na aktywizowaniu młodzieży za 

pośrednictwem różnych form m.in. pracy wolonta-

riackiej, działań animacyjnych, wyjazdów i spotkań 

integracyjnych, indywidualnego poradnictwa, szkoleń, 

warsztatów w ramach „Akademii Lidera”. Rezultatem 

była integracja społeczności lokalnej poprzez wzmoc-

nienie relacji sąsiedzkich, ożywianie tradycji, łączenie 

pokoleń, wspólne działania mieszkańców.

Różnorodność stosowanych w projekcie działań nie-

wątpliwie przyczyniła się do zwiększenia zakresu jego 

oddziaływania na grupę młodych ludzi, a jednocześnie 

wpłynęła na zwiększenie zaangażowania wszystkich 

podmiotów biorących udział w realizacji projektu: 

partnerów lokalnych, animatorów, praktyków, liderów, 

mieszkańców.

Wielowymiarowość procesu aktywizacji społecznej 

i zawodowej ujęta została w niniejszej publikacji 

z punktu widzenia refleksji teoretycznej i praktycznej.

Opracowanie składa się z trzech części.

W pierwszej części skupiono uwagę na prezentacji 

doświadczeń w obszarze aktywizacji zawodowej 

partnera z Niemiec: Młodzież w Niemczech na drodze 

do zawodu oraz pokazano ten obszar w naszym kraju: 

Przemiany systemu kształcenia zawodowego w Pol-

sce, a także przedstawiono integracyjne i edukacyjne 

formy aktywizacji środowiska lokalnego: Animacyjny 

model pracy – organizacja pozarządowa jako Centrum 

Aktywności Lokalnej na rzecz społecznej aktywizacji 

środowiska.

Druga część publikacji pokazuje realizację projektu 

„od kuchni”. O ciekawym, ekscytującym i twórczym 

czasie pracy z młodzieżą wypowiadają się animatorki 

w tekście Małymi krokami ku znaczącym zmianom. 

O Laboratorium Integracji i działaniach Grupy Robo-

czej, gdze podczas pracy ścierały się różne poglądy, 

czytamy w tekście Wrzosy – Laboratorium Integracji. 

Konflikt pokoleń, „metamorfoza” młodzieży, pokonanie 

barier nieśmiałości pokazuje rozdział Doświadczyli, 

jak dużo mogą zmienić. W rozdziale Projekt „CAL 

– Pracownia Inspiracji” widziany z zewnątrz swoimi 

WSTĘP

Małgorzata Kowalska
Prezes CISTOR 

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

pedagog, ekspert w dziedzinie pomocy 
i ekonomii społecznej. Pomysłodaw-
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nej, współpracy, ekonomii społecznej 
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i centralnym.

problematyką aktywizacji i rozwoju 
społeczności lokalnej. Kieruje Centrum 
Badań Społeczności i Polityk Lokal-
nych w Collegium Civitas. Od 2010 roku 
kieruje pracami Laboratorium Innowa-
cji Społecznej, zajmującego się opra-
cowywaniem polskiego modelu usługi 
środowiskowej pracy socjalnej.
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refleksjami podzielił się dziennikarz lokalnych mediów, 

który przeprowadził wywiady z uczestnikami projektu, 

mieszkańcami Wrzosów i młodzieżą.

W pierwszym tekście trzeciej części publikacji 

(W poszukiwaniu uniwersalnych założeń praktyki 

integracyjnej – wokół istoty wykluczenia i standardów 

niezbędnych usług) podjęto próbę wskazania skutecz-

nej praktyki integracyjnej. Ostatni tekst, Aktywizacja 

zawodowa w szerszym kontekście rozwoju rynku pra-

cy. Ekonomia społeczna – co może dać młodzieży?, 

pokazuje możliwości wspólnego działania w zakresie 

ekonomii społecznej.

Zachęcamy Państwa do przeczytania tej publikacji 

i wykorzystania oraz zaadaptowania działań podjętych 

w naszym projekcie do swoich potrzeb i lokalnych 

możliwości.

Uczestnicy i uczestniczki projektu wraz z animatorkami



CZĘŚĆ I

ZAŁOŻENIA
I DOŚWIADCZENIA
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MŁODZIEŻ W NIEMCZECH NA DRODZE DO ZAWODU

Młodzież w Niemczech dorasta obecnie w społe-

czeństwie, „które cechuje różnorodność stylu życia, 

dążenie do określonych celów, jak również w społe-

czeństwie, w którym szanse życiowe odnoszące się 

do obecnej oraz rzeczywistej struktury socjalnej są 

silnie zróżnicowane”1.

Współczesny świat otwiera przed młodzieżą dużo 

możliwości, które wiążą się również ze sporym 

ryzykiem, a to dlatego, że młodzi ludzie coraz rzadziej 

trzymają się określonych norm, koncepcji życia oraz 

reguł. Absolwenci szkół średnich i zawodowych w du-

żej mierze są świadomi ograniczonych możliwości 

w sferze pracy i kształtowania drogi życiowej.

Większość młodych ludzi aktywnie wykorzystuje 

szansę uczestniczenia w przygotowaniu zawodowym. 

Ze względu na zmiany gospodarcze i społeczne, które 

zaszły w ostatnich latach w Niemczech, młodzież 

i dorośli wykazują gotowość do przystosowania się do 

nowych warunków. Ten pragmatyzm widać już często 

w szkołach ogólnokształcących.

Niemiecki oddział koncernu Shell w nagłówkach rapor-

tów na temat młodzieży informował w ostatnich latach, że 

młodzi Niemcy zaczęli realizować swoje cele i zadania.

Według Shella w ostatnich latach dorastające 

pokolenie młodych ludzi:

 — myśli pozytywnie zgodnie z hasłem „wzniesie-

nie” zamiast „wykluczenie”,

1 Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(Hrsg.), Kinder- und Jugendbericht, 2009, s. 45.

 — na równi traktuje karierę i rodzinę (szczególnie 

młode kobiety),

 — jest wprawdzie wciąż niechętne polityce, 

ale coraz częściej widać oznaki ostrożnego, 

nowego spojrzenia na nią,

 — ma małe zaufanie do gospodarki, a zwłaszcza 

do sektora finansowego,

 — wciąż uznaje wykształcenie za czynnik sukce-

su, chociaż część młodych ludzi martwi się 

ciągłym wzrostem wymogów kształceniowych,

 — jest tolerancyjne wobec innych,

 — domaga się sprawiedliwości pokoleniowej 

(chodzi o sprawiedliwe traktowanie na rynku 

pracy, dopuszczenie młodzieży do wykonywa-

nia pracy, bez względu na młody wiek),

 — z mieszanymi uczuciami patrzy na globalizację,

 — rozumie znaczenie bezpieczeństwa material-

nego,

 — przywiązuje wagę do warunków socjalnych 

i radości życia2.

Większą część młodych ludzi można dzisiaj podzie-

lić na pewnych siebie działaczy-idealistów, którzy 

podejmują zawodowe i życiowe zmagania, na silnych 

materialistów oraz na osoby wahające się lub nierzu-

cające się w oczy. Młodzi wywodzący się ze słabszych 

warstw społecznych są zdezorientowani. Dochodzi 

do tego konkurencja w szkole, niepewność, czy będą 

mieli gdzie się uczyć i pracować, wreszcie trudność 

w elastycznym przejściu od nauki do pracy3.

Wykształcenie zawodowe w Niemczech można 

2 Mathias Albert, Klaus Hurrelmann, Gudrun Quen-
zel (red.), Shell Jugendstudie 2010, s. 15.

3 Helmut Arnold, Lothar Böhnisch, Wolfgang Schröer (red.), 
Sozialpädagogische Beschäftigungsförderung. Lebensbewäl-
tigung und Kompetenzentwicklung im Jugend- und jungen Er-
wachsenenalter, Weinheim–München 2005, s. 81.

MŁODZIEŻ W NIEMCZECH
NA DRODZE DO ZAWODU

Silke Jäger-Warnecke
BBQ Berufliche Bildung gGmbH

od 1999 roku pracownik BBQ (Fry-
burg, Niemcy). Ekspert w obszarze 
kształcenia zawodowego, zarządzania 
projektami. Koordynuje i konsultuje 
programy edukacyjne dla młodzieży 
i osób dorosłych, związanych z aktywi-
zacją zawodową. Jest certyfikowanym 

pracownikiem socjalnym. Wspiera 
młodych ludzi w kształtowaniu kariery 
zawodowej, transgranicznej mobilności 
w Europie i doradza małym i średnim 
przedsiębiorstwom w zakresie rozwoju 
zasobów ludzkich.
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MŁODZIEŻ W NIEMCZECH NA DRODZE DO ZAWODU

zdobywać w różny sposób, od 16. do 40. roku życia. 

Na przykładzie Badenii-Wirtembergii, gdzie mieści 

się moja instytucja, BBQ Berufliche Bildung gGmbH, 

postaram się przedstawić drogi kształcenia w Niem-

czech (zobacz wykres 1).

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń ma 

do wyboru trzy rodzaje szkół:

 — gimnazjum,

 — szkołę zasadniczą,

 — szkołę realną.

Po ukończeniu gimnazjum można rozpocząć studia lub 

podjąć naukę w dwuletniej szkole zawodowej w celu 

zdobycia zawodu. Po szkole zasadniczej istnieje moż-

liwość dalszego kształcenia w szkołach zawodowych. 

Po ukończeniu szkoły realnej, mając odpowiednio 

dobre wyniki, można przejść bezpośrednio do gimna-

zjum, a po jego ukończeniu – podjąć studia.

System kształcenia zawodowego w Badenii-

-Wirtembergii ukierunkowany jest na indywidu-

alne kształcenie młodzieży. Wyróżnia się w nim 

trzy poziomy:

 — poziom podstawowy

W pierwszym roku na wszystkich kierunkach 

kształcenia zawodowego osoba ucząca się 

zdobywa przede wszystkim szeroką wiedzę 

ogólnozawodową na jednakowym poziomie. 

W wielu zawodach poziom ten realizuje się 

w formie jednorocznych szkół przysposobienia 

zawodowego przy szkołach zawodowych.

 — stopień fachowy

W drugim i trzecim roku kształcenia (poziom 

fachowy I i II) pogłębiane są podstawy. Osoby 

uczące się otrzymują wiedzę specjalistyczną 

w konkretnym zawodzie. Równolegle z kom-

petencjami zawodowymi zdobywają wykształ-

cenie ogólne.

 — ukończenie kształcenia

Kształcenie w szkole zawodowej kończy 

się egzaminem zawodowym. Osoby, które 

pomyślnie skończyły szkołę i zdały egza-

min, otrzymują świadectwo. W połączeniu 

z dobrym świadectwem wystawionym przez 

przedsiębiorcę, u którego odbywały się 

praktyki zawodowe, młodzi ludzie uzyskują, 

bez ukończenia szkoły zasadniczej, poziom 

wykształcenia równy tej szkole. O ile pozwalają 

na to oceny, uczniowie po zdobyciu wykształ-

cenia zawodowego mogą się starać o przy-

znanie kwalifikacji zawodowych na poziomie 

szkolnictwa średniego. Istnieje także możli-

wość dalszego kształcenia zawodowego (na 

przykład zdobycie tytułu mistrza) i studiowania.

Bardzo istotnym elementem systemu kształcenia 

zawodowego w Niemczech jest jego dwutorowość. 

Oparty jest bowiem na równoległym kształceniu 

w szkole zawodowej i praktycznym, w zakładzie pracy.

Same szkoły zawodowe oferują bogaty program 

zachęcający do dalszego kształcenia. W 2010 roku 

około 70% wszystkich absolwentów szkół dążyło 

do dwutorowego kształcenia. Większość chciała się 

przyuczać do zawodu bezpośrednio po szkole, a 19% 

absolwentów w późniejszym czasie. Aż 63% stanowili 

absolwenci z uprawnieniem do studiowania na uczelni 

wyższej. Ich marzeniem również było znalezienie 

miejsca kształcenia praktycznego. To, w jakim stopniu 

zawodowe życzenia dają się zrealizować, zależy od 

struktury gospodarczej i społecznej oraz od zdolności 

szkolnych. I tak na przykład w 2010 roku chętnych na 

Wykres 1. Kariera w Badenii-Wirtembergii (źródło: Nauczyciele Zawodu związku Baden-Württemberg)

praktykę w zawodzie pielęgniarza zwierzęcego było 

dwukrotnie więcej niż miejsc. Na 100 miejsc dizajne-

rów przestrzeni wpłynęło 160 podań. W gastronomii 

przeciwnie – miejsca pozostają nieobsadzone4.

Po zdobyciu wykształcenia zawodowego więcej niż po-

łowa osób czynnych zawodowo poniżej 20. roku życia 

(nie uwzględniając osób uczących się) jest zatrudniana 

4	 Julia	Kramer,	Thomas	Langhoff,	Die	Arbeits-	und	Leb-
ensbedingungen	der	jungen	Generation,	Arbeitspapier	
260	der	Hans-Böckler-Stiftung,	Düsseldorf	2012.

w niepełnym wymiarze godzin, do prac tymczasowych 

albo miniprac. Wskaźnik ten spada do jednej trzeciej 

wśród osób pomiędzy 20. a 25. rokiem życia.

ROZWÓJ RYNKU KSZTAŁCENIA PRAK-
TYCZNEGO DLA MŁODYCH LUDZI NA 
PRZYKŁADZIE FRYBURGA (BADENIA-
-WIRTEMBERGIA)

Poza wieloma typami szkół niemiecki system kształ-

cenia zawodowego opiera się na współpracy licznych 

instytucji na różnych płaszczyznach (pracodawca, pra-
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cobiorca, państwo, szkolnictwo). Podmioty te realizują 

przydzielone zadania i ponoszą za nie odpowiedzial-

ność. Bardzo ważną rolę odgrywa zarówno proces po-

szukiwania praktyk przez młodzież, jak i ich realizacja.

W roku 2013 przedsiębiorstwa zgłosiły do tej pory 

3525 miejsc odbywania praktyk zawodowych (wzrost 

o 4,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Wzrosła 

również liczba kandydatów. Zainteresowanie prak-

tykami zgłosiło 3230 chłopców i dziewcząt (wzrost 

o 14,3%). Można to tłumaczyć wprowadzeniem 

w ubiegłym roku dziennych szkół zawodowych. Na 

100 kandydatów przypada aktualnie 109 miejsc prak-

tycznego kształcenia5. Największa część praktykuje 

w przemyśle i w rzemiośle (zobacz wykres 2).

W Niemczech nie ma żadnych ustawowych uregulo-

wań, w ramach których zakłady byłyby zobowiązane 

oferować miejsca kształcenia. Dla większości przed-

siębiorstw najlepszą drogą do wykształcenia wykwali-

fikowanego pracownika jest właściwe przygotowanie 

uczniów. Dzięki temu stają się oni wydajniejsi, rośnie 

też ich konkurencyjność na rynku pracy.

W ostatnich latach zanotowano znaczne wahania 

demograficzne, dlatego liczba ofert przedstawionych 

przez przedsiębiorców jest niewystarczająca. W przy-

gotowanie miejsc do kształcenia włączyły się zatem 

związki zawodowe i inne landy.

W Niemczech istnieje szeroka polityczna zgoda co 

do wysokiej wartości dwutorowego systemu szko-

lenia zawodowego. Jest on atrakcyjny, gwarantuje 

podniesienie zdolności zawodowych i pracę, o czym 

5 Dane	za	agencją	pracy,	kwiecień	2013.

świadczy niskie bezrobocie wśród młodzieży. Więk-

szość uważa, że jest to najlepszy system kształcenia 

zawodowego, co potwierdza rosnąca liczba osób 

kształcących się mimo globalnego kryzysu finansowe-

go i gospodarczego.

W całych Niemczech od 1 października 2009 roku aż 

do 30 września 2010 roku podpisano 560 073 umowy 

kształcenia (w 2012 roku 564 307 umów). Lekkie 

cofanie się dotyczy szczególnie krajów związkowych 

i jest bezpośrednim następstwem rozwoju demogra-

ficznego w Niemczech. W starych landach zawiera-

nych było więcej umów niż w 2012 roku.

DORADZTWO ZAWODOWE W NIEM-
CZECH I W BADENII-WIRTEMBERGII

Aż do lat siedemdziesiątych większość młodych 

ludzi uważała, że wybór zawodu to decyzja po-

dyktowana sytuacją, podejmowana niezależnie od 

wymogów kształceniowych, ofert regionalnych czy 

własnych zainteresowań. Dzisiaj wybór zawodu na-

stępuje już na poziomie kształcenia podstawowego 

i wpływa na całe życie zawodowe coraz większej 

liczby osób.

Orientacja w zawodzie jest procesem przybliżenia, 

kompromisu pomiędzy zainteresowaniami, życzeniami, 

wiedzą, możliwościami i potrzebami jednostki a wy-

mogami świata pracy i zawodu. Jest ona jednocześnie 

procesem kształcenia i uczenia się, który odbywa się 

zarówno w formalnych, zorganizowanych środowi-

skach nauki, jak i w codziennym otoczeniu.

Doradztwo federalnych urzędów pracy w Niem-

czech jest mocno oblegane przez młodzież. W la-

tach 2005–2006 skorzystały z tych usług ponad 
Wykres 2. Osoby uczące się w Badenii-Wirtembergii od 1995 według dziedzin kształcenia. 

© Urząd Statystyczny Badenia Wirtembergia 2013
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W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, 

gdzie bezrobocie wśród młodzieży wynosi nawet 50% 

(południe Europy) czy 20% przeciętnie w samej UE, 

młodzi Niemcy startujący na rynku pracy mają znacz-

nie lepsze warunki.

Szanse osób z wykształceniem akademickim oceniane 

są również bardzo wysoko. Absolwenci szkół wyż-

szych prawie nie występują w statystykach Urzędu 

Pracy jako bezrobotni. Jednak i tu są wyjątki. W 2010 

roku tylko połowa humanistów rok po ukończeniu 

studiów znalazła stałą pracę7.

ROLA BBQ
BBQ Berufliche Bildung gGmbH z siedzibą we 

Fryburgu jest jednym z 450 istniejących w Badenii-

-Wirtembergii centrów wsparcia zawodowego, które 

udzielają młodym ludziom konkretnej pomocy w roz-

poczęciu kariery. Ścisła współpraca pomiędzy BBQ 

a przedsiębiorstwami poszukującymi pracowników 

pozwala zaoferować młodym ludziom trzyletni cykl 

nauki zawodu, w tym bezpłatną edukację zawodową 

oraz praktyki, które dla większości kończą się za-

trudnieniem w tym samym miejscu. Mówiąc w skró-

cie, stosowany przez BBQ system przygotowania 

młodzieży do wejścia na rynek pracy pozwala łączyć 

osoby poszukujące pracy z potencjalnymi praco-

dawcami. Ale nie jest to zwykłe pośrednictwo pracy. 

Wyjątkowy zespół doradców zawodowych, pedago-

gów i psychologów pracujących w BBQ w trakcie 

całego cyklu nauki zawodu towarzyszy młodzieży 

i wspiera ją – każdego indywidualnie, pomagając 

odkrywać mocne strony i rozwiązywać problemy 

napotykane w trakcie praktyk. Partnerskie relacje, 

7 Julia	Kramer,	Thomas	Langhoff,	Die	Ar-
beits-	und	Lebensbedingungen…

2 miliony młodych ludzi (Federalny Urząd Pracy 

2007). Podstawowy proces doradztwa opiera się 

na trzech głównych zasadach i podzielony jest na 

trzy fazy: analiza sytuacji, znalezienie celu, strategie 

rozwiązania6.

W każdej fazie doradztwa:

 — klienci są zachęcani, by podzielić się przemy-

śleniami i ideami,

 — dzięki fachowej pomocy i kompetencji doradcy 

poruszane tematy zostają rozbudowywane,

 — rozpatrywane są konkretne przypadki dla 

dobra dalszego postępowania.

Proces doradczy opiera się na terapeutycznych pod-

stawach rozwiązania problemu, opracowaniu koncep-

cji doradczej, a następnie na realizacji konkretnego 

tematu. Ten proces jest szczególnie ważny i podlega 

modyfikacjom zwłaszcza przy przekwalifikowaniach 

zawodowych.

W okresie przejścia ze szkoły do zawodu młodzi ludzie 

uczestniczą ponadto w testach, między innymi wyboru 

zawodu, kwalifikacji i integracji.

PROBLEM BEZROBOCIA WŚRÓD 
MŁODZIEŻY

Problem bezrobocia w regionie Badenii-Wirtembergii 

w zasadzie nie istnieje. W maju 2012 roku według 

statystyk Urzędu Pracy w Niemczech zarejestrowa-

nych było 4,5% bezrobotnych poniżej 25. roku życia, 

spośród młodych poniżej 20. roku życia – tylko 2,7%. 

6 Matthias	Rübner,	Wirksame	Beratung	für	Berufswähler	
und	Ausbildungssuchende,	w:	Ursula	Sauer-Schiffer,	Tim	
Brüggemann	(red.),	Der	Übergang	Schule-Beruf.	Beratung	
als	pädagogische	Intervention,	t.	3.	Münster	2010,	s.	98.

 Uczestnicy wizyty studyjnej we Fryburgu wraz z pracownikami i uczestnikami BBQ
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otwartość i poszanowanie drugiej osoby są nieod-

łącznymi elementami edukacji, punktami oparcia dla 

młodych osób stawiających pierwsze kroki w życiu 

zawodowym. Zaangażowanie pracodawców i mądrze 

zorganizowany system wsparcia oferuje młodym 

ludziom profesjonalną pomoc w postaci warsztatów, 

konsultacji oraz praktyk we współpracy z instytucjami 

rządowymi oraz przedsiębiorstwami.

BBQ pomaga w wyborze orientacji zawodowej 

uczniom szkół średnich, migrantom oraz osobom 

o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Orga-

nizacja zatrudnia przeszło 400 pracowników w 47 

prowincjach. W 2012 roku w przeprowadzonych 

przez nich szkoleniach wzięło udział około 6 tysięcy 

uczniów, a prawie 1200 stażystów skorzystało z umów 

zawartych z firmami.

Głównym priorytetem firmy jest integracja młodych 

ludzi, wsparcie ich w procesie edukacji i zatrudnie-

nia na rynku pracy. Warto podkreślić ścisłą współ-

pracę z przedsiębiorcami, a także z administracją 

lokalną i państwową. Instytucja realizuje również 

wiele projektów.

Jednym z nich, który doskonale wpisuje się w zakres 

działalności CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo 

Społeczne, jest program „Wiatr w plecy na starcie 

do zawodu. Praktyczny rok w zawodzie – projekt 

BBQ gGmbH”. Projekt wspiera młodych ludzi 

w zakresie uzupełnienia wykształcenia lub odbywa-

nia praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwie. 

Pracownicy BBQ opracowują wspólnie z młodymi 

ludźmi koncepcję pracy, biorąc pod uwagę ich moc-

ne i słabe strony oraz ich szanse na rynku.

Młodzież wspierana jest poprzez:

 — indywidualne poradnictwo socjalne i pedago-

giczne podczas całego projektu – wsparcie 

przy rozwiązywaniu konfliktów i problemów,

 — dodatkowe zajęcia wspierające uzyskanie 

kwalifikacji,

 — treningi ubiegania się o pracę,

 — seminaria,

 — zajęcia reedukacyjne – przekazywanie fa-

chowej wiedzy we wszystkich przedmiotach, 

powtórka materiału szkolnego, przygotowanie 

do egzaminów.

Uczestnicy spotykają się dwa razy w tygodniu z tre-

nerami na zajęciach indywidualnych i grupowych. 

Następnie prezentują się pracodawcom. Oferty są 

sporządzane i realizowane pod kątem konkretnego 

przedsiębiorstwa i w porozumieniu z nim. Mogą być 

prowadzone w danej firmie lub w siedzibie BBQ.

Projekt jest realizowany przez rok, rozpoczyna się 

w październiku, a uczestnicy wybierani są na mocy 

porozumienia z agencją pracy albo z centrum pracy.

Program jest wspierany przez Ministerstwo Pracy 

i Polityki Socjalnej, związki seniorów Badenii-Wir-

tembergii, Europejski Fundusz Społeczny, związek 

pracodawców, agencje pracy i centrum pracy.
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PRZEMIANY SYSTEMU
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W POLSCE

Anna Piotrowska

absolwentka Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na kierunkach pedagogika 
oraz doradztwo zawodowe, a także 
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 
na kierunku zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Prowadzi indywidualne po-

radnictwo zawodowe, jak również gru-
powe szkolenia dotyczące zagadnień 
związanych z rynkiem pracy. Prywatnie 
miłośniczka poezji i śpiewu, powieści 
kryminalnych oraz literatury psycholo-
gicznej.

POLSKI SYSTEM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO

System oświaty w Polsce przechodził liczne 
zmiany, w tym kilka poważnych w ostatnich 
dwóch dekadach. Zlikwidowano ośmioklaso-
wą szkołę podstawową na rzecz powołania 
gimnazjów. Stworzono, a następnie zniesiono 
licea profilowane. Obniżono próg obowiązku 
szkolnego z 7 na 6 lat. Zmiany te były szeroko 
komentowane, można się z nimi zgadzać lub 
nie, ale są one wynikiem zmian w strukturze 
demograficznej i próbą rozwiązania proble-
mów starzejącego się społeczeństwa.

Środowiska intelektualne i publicyści zmiany w syste-

mie edukacji oceniają negatywnie. Problemem wydaje 

się ich duża ilość w dość krótkim czasie. Konsekwen-

cje tych zmian będziemy obserwować w najbliższych 

latach. Trzeba jednak podkreślić, że system edukacji 

nie jest w stanie w sposób elastyczny dostosowywać 

się do bardzo dynamicznych zmian dotykających rynku 

pracy w XXI wieku.

Każda gospodarka ma określoną zdolność do wchła-

niania kadry z wyższym wykształceniem, z czym zwią-

zana jest optymalna struktura kształcenia na okreś-

lonych etapach. W przypadku dynamicznego rozwoju 

edukacji wyższej może dojść do zmniejszenia popytu 

na absolwentów szkół wyższych i do niedoboru kadr 

o niższym wykształceniu zawodowym1. W Polsce jest 

to bardzo widoczne. Do tej sytuacji przyczyniła się 

znacznie emigracja po 2004 roku osób przedsiębior-

czych, z kwalifikacjami zawodowymi, a także trwający 

od okresu transformacji proces obniżania znaczenia 

1 www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/728.

wykształcenia zawodowego, odbierający mu silną 

pozycję na rynku edukacyjnym. Doprowadziło to do 

zmniejszenia zainteresowania młodzieży nauką na tym 

poziomie kształcenia.

Kształcenie zawodowe na poziomie zasadniczych 

szkół zawodowych i techników w Polsce przechodzi 

reformę zmierzającą do poprawy jego stanu. Zmiany 

mają dostosować istniejącą klasyfikację zawodów do 

potrzeb systemu kształcenia ustawicznego, stworzenia 

ogólnopolskiej sieci centrów egzaminacyjnych i bran-

żowych oraz do promocji współpracy między szkołami 

i pracodawcami.

1. Modernizacja istniejącej klasyfikacji zawo-
dów do potrzeb systemu kształcenia ustawicz-
nego
Celem modernizacji klasyfikacji zawodów jest stwo-

rzenie ram kwalifikacji zawodowych, wpisujących się 

w Europejskie Ramy Kwalifikacji, aby kwalifikacje 

polskich absolwentów były porównywalne na poziomie 

europejskim.

Obecna klasyfikacja jest mało elastyczna i mało aktual-

na, definiuje kwalifikacje tworzące dany zawód, ale nie 

mówi o kwalifikacjach zawodowych w odpowiedniej 

kombinacji tworzących dany zawód, a w zestawieniu 

z innymi kwalifikacjami – zawód już inny, choć najczę-

ściej pokrewny. Reforma ma umożliwić dzielenie zawo-

dów na poszczególne kwalifikacje i zdobywanie każdej 

z nich w całym procesie kształcenia, nie zaś dopiero 

po jego zakończeniu. Ma to zmniejszyć odsetek osób 

kończących szkoły lub przerywających naukę bez uzy-

skania zawodu, traktowanych jako osoby bez kwalifika-

cji zawodowych. Ponadto nowa klasyfikacja posłuży do 

tworzenia nowych programów nauczania, łączących 

PRZEMIANY SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE
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cjalnych pracowników z różnych grup wiekowych. 

Słowem, jak na zmiany w systemie kształcenia zawo-

dowego zareaguje rynek pracy.

2. Stworzenie ogólnopolskiej sieci centrów 
egzaminacyjnych i branżowych
Rozwiązanie to ma umożliwić elastyczne potwierdza-

nie kwalifikacji zawodowych. Do egzaminów można 

byłoby przystępować w ciągu całego roku, a nie tylko 

na koniec semestru. Zdane egzaminy ze wszystkich 

kwalifikacji tworzących zawód oznaczałyby uzyskanie 

tytułu zawodowego i gotowość do podjęcia pracy.

Powołanie branżowych centrów egzaminacyjnych 

umożliwia również certyfikowanie umiejętności za-

wodowych zdobytych nieformalnie. W skład centrów 

wchodzą: czteroletnie technika, trzyletnie zasadni-

cze szkoły zawodowe, formy kursowe kształcenia 

praktycznego i ustawicznego, gimnazja i licea dla 

dorosłych oraz ośrodki przeprowadzania branżowych 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Centra prowadzą również poradnictwo zawodowe 

w zakresie możliwości wykorzystania zdobytych kwa-

lifikacji na rynku pracy. Zadaniem centrów jest także 

organizowanie kursów doszkalających dla nauczycieli 

oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy szkół i pra-

codawców zakresie praktyk zawodowych.

3. Promowanie współpracy między szkołami 
i pracodawcami
Współpraca z pracodawcami ma mieć dwa wymiary: 

zapewnienie możliwości odbywania praktyk w przed-

siębiorstwach oraz zapewnienie wkładu pracodawców 

w wyposażenie szkół zawodowych. Pracodawcy mają 

współtworzyć programy nauczania i standardy egzamina-

cyjne. Mają też zasiadać w komisjach egzaminacyjnych.

Proponowany zakres współpracy z pracodaw-

cami obejmuje między innymi:

 — tworzenie sieci zakładów pracy, w których 

uczniowie i słuchacze ponadgimnazjalnych 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

będą odbywać praktyki,

 — podniesienie poziomu praktyk zawodowych 

poprzez wypracowanie standardów praktyk 

w poszczególnych zawodach, przy współpra-

cy szkół z pracodawcami lub zrzeszeniami 

branżowymi pracodawców,

 — wspieranie szkół w zakresie wyposażenia bazy 

dydaktycznej, w tym w nowoczesne materiały 

i środki dydaktyczne,

 — udział pracodawców w organizowaniu 

dodatkowych zajęć zwiększających szansę 

zatrudnienia po ukończeniu szkoły – w for-

mach pozaszkolnych, dla uczniów ostatnich 

klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 

kształcenie zawodowe,

 — prowadzenie przez pracodawców doskonale-

nia zawodowego kadry pedagogicznej szkół.

Rozwiązania te mają uatrakcyjnić edukację zawodową 

oraz nadać jej bardziej praktyczny wymiar. Nauczyciele 

będą mogli dokształcać się z nowych technologii, 

a szkoły będą miały możliwość zatrudniania specjali-

stów z danej branży do nauki zawodu.

Założenia reformy są jak najbardziej słuszne i pożądane. 

Na zmiany w tym kierunku czekali zarówno pracodawcy, 

jak i uczniowie oraz absolwenci szkół zawodowych i tech-

ników. Reforma wdrażana jest od początku 2013 roku. 

Zweryfikowanie jej założeń wymaga czasu. W najbliższych 

latach okaże się, jak zmiany w systemie edukacji zawodo-

wej wpłyną na sytuację absolwentów na rynku pracy.
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Wykres 1. System kształcenia zawodowego w Polsce.

kompetencje ogólne i specyficzne dla każdej profesji. 

W tym ujęciu programy nauczania obejmują również 

umiejętności społeczne.

Modernizacja istniejącej klasyfikacji ma być oparta na 

grupowaniu i integrowaniu zawodów poprzez rozpi-

sanie ich na kwalifikacje, a potem zebranie zestawu 

kwalifikacji pożądanych dla danego zawodu. W tym 

ujęciu – gdzie opisuje się zawód za pomocą listy wy-

maganych kwalifikacji zawodowych – możliwe staje się 

kształcenie wielozawodowe. Oznacza ono zdefiniowa-

nie zawodów pokrewnych i takie konstruowanie ścieżki 

kształcenia zawodowego, by absolwent, kończąc 

edukację, zdobył zestaw kwalifikacji odpowiadający 

dwóm–trzem zawodom. Dzięki temu mógłby żonglo-

wać swoimi kwalifikacjami na rynku pracy, by znaleźć 

najciekawsze dla siebie zajęcie. Innymi słowy – zamiast 

wyposażać ucznia w jeden precyzyjnie zdefiniowany 

zawód, wyposaży się go w zestaw kwalifikacji (port-

folio kwalifikacyjne), które pozwolą mu wykonywać 

zawód zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy2.

Założenia słuszne, pojawia się jednak pytanie, jak na 

zmiany w systemie edukacji zareagują pracodawcy 

i w jaki sposób będą oceniać kwalifikacje poten-

2 www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/728.
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II. PORADNICTWO ZAWODOWE A SYS-
TEM EDUKACJI W POLSCE

Planowanie kariery i rozwoju zawodowego jest proce-

sem całożyciowym. W obecnych realiach gospodar-

czo-ekonomicznych coraz rzadziej mamy do czynienia 

z pracą w jednej firmie, na jednym stanowisku – nie-

zbędne jest więc ciągłe myślenie o rozwoju.

Młodzież w Polsce bardzo wcześnie podejmuje decy-

zję o przyszłym zawodzie. Aby ułatwić młodym ludziom 

decydowanie w sposób jak najbardziej świadomy, 

wprowadzono przepis umożliwiający zatrudnianie 

doradców zawodowych w szkołach.

Formalnie doradztwo zawodowe uczniom 

zapewnia większość, bo dwie trzecie szkół 

zawodowych – jedna trzecia szkół sama 

zatrudnia specjalistów, połowa zaś korzysta ze 

współpracy z zewnętrznymi podmiotami.

Generalnie jednak można mówić o ograniczo-

nej aktywności uczniów w zakresie szukania 

porad związanych z pracą i kształceniem. 

A zatem obecny system edukacji wypracował 

model, w którym aktywne poszukiwanie pora-

dy czy informacji jest rzeczą mało popularną. 

U podstaw tego modelu leżeć mogą (…):

1. nieuświadomione potrzeby uczniów w tym 

zakresie;

2. brak akceptacji środowiska rówieśniczego 

wobec zachowań tego typu;

3. bierna postawa szkoły3.

Uważam, że potrzeba poradnictwa zawodowego 

pojawia się już na etapie gimnazjum, nie tylko pod 

3 Badanie systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport koń-
cowy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2011, s. 152.

koniec nauki, ale wręcz na jej początku. Aby poradnic-

two i orientacja zawodowa były skuteczne, konieczne 

jest oddziaływanie indywidualne – nie same zajęcia 

grupowe, do których najczęściej ograniczają się 

szkoły. W wieku gimnazjalnym, kiedy grupa rówieśni-

cza z reguły wywiera większy wpływ na jednostkę niż 

rodzina, nauczyciele i wychowawcy, procesy i me-

chanizmy grupowe mogą utrudniać refleksję na temat 

wyboru zawodu.

Z drugiej strony zaś kształtowanie umiejętności spo-

łecznych, tak istotnych w pracy zawodowej, nie może 

się odbywać inaczej niż w grupie. Należy więc łączyć 

obie formy poradnictwa – indywidualną i grupową. 

Niezbędne jest także włączenie do działań orientacji 

zawodowej treningów umiejętności społecznych. 

W kontekście powyższych badań konieczne wydaje 

się też wzbudzanie u młodzieży potrzeb w zakresie 

świadomego podejmowania decyzji co do ścieżki 

edukacyjnej i zawodowej.

Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego 

i orientacji zawodowej w polskim systemie 

edukacji są realizowane przez:

 — szkolne ośrodki kariery,

 — mobilne centra informacji zawodowej Ochotni-

czych Hufców Pracy (OHP),

 — poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 — centra informacji i planowania kariery zawo-

dowej,

 — akademickie biura karier.

Szkolne ośrodki kariery
Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w wielu szkołach na stałe powstały szkolne ośrodki kariery 

(SZOK-i). Mają one pełnić funkcję szkolnych centrów 

informacji edukacyjno-zawodowej. U podstaw idei ich 

tworzenia leży przekonanie, że proces rozwoju zawodowe-

go zaczyna się już od najwcześniejszych lat. Kształtowane 

są wówczas postawy wobec pracy, zdolności i umiejęt-

ności, podejmowane są pierwsze decyzje edukacyjne4. 

Im wcześniej zaczniemy ten proces wspierać, tym lepsze 

osiągniemy efekty. SZOK-i wspierane są przez mobilne 

centra informacji zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy.

Mobilne centra informacji zawodowej Ochotni-
czych Hufców Pracy
Mobilne centrum informacji zawodowej (MCIZ) 

dociera wszędzie tam, gdzie utrudniony jest dostęp 

do poradnictwa zawodowego – między innymi do 

obszarów wiejskich, małych miast i gmin. MCIZ 

współpracuje z regionalnymi i lokalnymi instytucjami 

związanymi z rynkiem pracy (centra informacji i plano-

wania kariery zawodowej, powiatowe urzędy pracy, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki 

OHP i tym podobne).

Zadania mobilnego centrum informacji zawo-

dowej to:

 — prowadzenie indywidualnego i grupowego 

poradnictwa zawodowego oraz informacji 

zawodowej dla młodzieży do 25. roku życia,

 — świadczenie wyspecjalizowanych usług w za-

kresie planowania kariery zawodowej z wyko-

rzystaniem między innymi zasobów informacji 

zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej 

i innych nowoczesnych technik przekazu infor-

macji opartych na technologii komputerowej,

 — prowadzenie zajęć grupowych z zakresu orien-

tacji zawodowej dla młodzieży gimnazjalnej,

 — prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży 

4 http://www.wup.opole.pl/ciz/Doradztwo%20i%20porad-
nictwo%20zawodowe%20w%20Polsce.pdf, s. 12.

ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowują-

cych do wejścia na rynek pracy,

 — prowadzenie zajęć grupowych dla absol-

wentów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla 

młodzieży poszukującej pracy, na których 

ćwiczy się umiejętności poszukiwania 

i zdobycia zatrudnienia,

 — prowadzenie zajęć grupowych dla absol-

wentów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

młodzieży poszukującej pracy i przygoto-

wującej się do samozatrudnienia,

 — udzielanie porad zarówno stacjonarnie, jak 

i z dojazdem do wszystkich zainteresowa-

nych placówek,

 — gromadzenie, aktualizowanie, opracowy-

wanie i upowszechnianie informacji zawo-

dowych o zasięgu regionalnym,

 — organizowanie oraz koordynacja rozwoju 

usług poradnictwa zawodowego i infor-

macji zawodowej na terenie województwa 

i wspieranie klubów pracy,

 — współpraca z powiatowymi urzędami pra-

cy, placówkami oświatowymi, jednostkami 

administracji samorządowej oraz z innymi 

partnerami na rynku pracy,

 — powielanie lokalnie zastosowanych no-

wych narzędzi i metod informacji poradnic-

twa zawodowego.

Współpraca doradcy szkolnego z doradcami pracu-

jącymi w poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz 

z doradcami z mobilnego centrum informacji zawodo-

wej pozwala właściwie wskazać młodzieży najlepszą 

ścieżkę rozwoju zawodowego5.

5 Wytyczne do działalności Mobilnych Centrów Informa-
cji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy, Projekt re-
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Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
W swoich działaniach skupiają się na diagnozie i pomo-

cy uczniom z różnego rodzaju zaburzeniami i kłopotami 

w nauce. Jednym z zadań realizowanych przez porad-

nie jest też pomoc w wyborze zawodu, szczególnie 

takim uczniom, w tym dzieciom i młodzieży objętym 

nauczaniem w szkołach specjalnych.

W poradniach dzieci i młodzież mogą poznać swoje 

predyspozycje psychofizyczne do wykonywania za-

wodów. Do tej diagnozy służą pracownikom poradni 

standaryzowane testy psychologiczne. Do rozwią-

zywania problemów, z którymi uczniowie najczę-

ściej zgłaszają się do poradni, wykorzystuje się te-

sty badające sprawność intelektualną, osobowość, 

zainteresowania, uzdolnienia specjalne, a także 

testy pedagogiczne6. Biorąc pod uwagę interdy-

scyplinarny charakter wiedzy dotyczącej ludzkich 

zdolności, które można wykorzystać zawodowo, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne dysponują 

jednymi z najszerszych możliwości diagnozowania 

potencjału zawodowego dzieci i młodzieży.

Centra informacji i planowania kariery
Zostały powołane na podstawie porozumienia między 

Ministerstwami Pracy Polski i Niemiec z 1994 roku. 

Działają, tak jak w systemie niemieckim, na rzecz 

różnych grup klientów, w tym osób bezrobotnych, 

zagrożonych bezrobociem i poszukujących pracy. 

W związku ze swoją otwartą formułą prowadzą rów-

nież zajęcia warsztatowe dla młodzieży. Nauczyciele 

chętnie odwiedzają centra z uczniami kończącymi gim-

nazja i szkoły średnie, aby mogli oni skorzystać z tak 

alizowany w ramach rządowego programu.

6 www.sdsiz.pl/index.php/projekty-mainmenu-44/187-

system-poradnictwa-zawodowego-w-polsce.

zwanych teczek zawodów i lepiej poznać rozważane 

profesje. Doradcy zawodowi prowadzą poradnictwo 

indywidualne, zajęcia grupowe, udostępniają informa-

cję zawodową, świadczą także specjalistyczne usługi 

w zakresie planowania kariery. Ważnym zadaniem 

doradców centrów jest gromadzenie, aktualizowanie, 

opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodo-

wej o zasięgu regionalnym7.

Centrum informacji i planowania kariery 
zawodowej pomaga:

 — określić oczekiwania zawodowe,

 — ocenić zainteresowania i uzdolnienia zawodowe,

 — wybrać ścieżkę edukacyjną, przeanalizować 

rynek pracy pod kątem własnych preferencji 

zawodowych,

 — poznać metody i techniki poszukiwania pracy,

 — napisać życiorys oraz list motywacyjny,

 — przygotować się do rozmowy z pracodawcą.

Biura promocji zawodowej absolwentów szkół 
wyższych (biura karier)
Pierwsze w Polsce biuro karier powstało w 1993 

roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) 

w Toruniu. Każde biuro działa nieco inaczej, ale 

wszystkie zrzeszone są w ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Biur Kariery i realizują zadania głównie na 

rzecz absolwentów uczelni wyższych, ale również 

pracodawców.

Zadania biura karier (na przykładzie Biura 

Karier UMK):

 — pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu 

i praktyk poprzez prowadzenie bazy danych 

7 www.wup.opole.pl/ciz/Doradztwo%20i%20porad-
nictwo%20zawodowe%20w%20Polsce.pdf.

ofert pracy stałej i dorywczej, staży i praktyk 

oraz przesyłanie spersonalizowanych propozy-

cji zatrudnienia do zarejestrowanych w biurze 

karier studentów i absolwentów,

 — poradnictwo zawodowe – indywidualne 

spotkania z doradcami zawodowymi w celu 

szeroko rozumianego planowania ścieżki 

rozwoju zawodowego,

 — organizacja szkoleń i warsztatów podnoszą-

cych umiejętności radzenia sobie na rynku 

pracy, między innymi z zakresu tworzenia 

dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie 

podczas procesu rekrutacji, określania poten-

cjału zawodowego, doskonalenia umiejętności 

przydatnych na rynku pracy,

 — praktyki nadobowiązkowe – pomoc w wyborze 

miejsca praktyk, załatwianie formalności zwią-

zanych z umową i skierowaniem na studenckie 

praktyki zawodowe,

 — współpraca z pracodawcami między innymi pod-

czas corocznie organizowanych prezentacji firm 

na UMK: Wczesna Rekrutacja – Milkround oraz 

Targów Pracy, Praktyk i Staży „Dni Kariery”,

 — badanie rynku pracy – badanie oczekiwań 

pracodawców (między innymi zapotrzebowa-

nie na kompetencje zawodowe u kandydatów 

do pracy) oraz badanie losów zawodowych 

absolwentów UMK.

Ponadto biura karier skutecznie pozyskują fundu-

sze na projekty realizowane na rzecz studentów 

i absolwentów, umożliwiające działania innowacyj-

ne. Wśród nich można wymienić realizowany przez 

Biuro Karier UMK projekt „Kompetencje dla przy-

szłości – rozwój potencjału zawodowego studentów 

i absolwentów UMK”.

III. ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW 
PRACY Z MŁODZIEŻĄ NIEMIECKĄ 
W CISTOR STOWARZYSZENIU PART-
NERSTWO SPOŁECZNE

Projekty kierowane do młodzieży w ramach działalno-

ści BBQ (zobacz tekst Silke Jäger-Warnecke Młodzież 

w Niemczech na drodze do zawodu – poprzedni 

rozdział tej publikacji) mają na celu wprowadzenie 

młodych ludzi na rynek pracy poprzez pomoc w znale-

zieniu miejsc odbywania praktyk zawodowych, pomoc 

w nauce, rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych 

oraz budowanie właściwego stosunku do pracy, a tak-

że rozwój umiejętności społecznych.

Biorąc pod uwagę oczywiste różnice między 

Toruniem a Fryburgiem, w postaci stopy 

bezrobocia oraz industrializacji obszaru, należy 

zaznaczyć, że problemy młodzieży są zbliżone. 

Trenerzy BBQ skupiają się na kilku obszarach:

 — budowanie samoświadomości i wiedzy o so-

bie, kształtowanie pozytywnej samooceny,

 — wsparcie w codziennym funkcjonowaniu – 

poradnictwo indywidualne,

 — integracja zawodowa – wspieranie w poszu-

kiwaniu miejsc odbywania praktyk zawodo-

wych oraz w procesie aklimatyzacji w nowym 

miejscu pracy,

 — rozwijanie umiejętności społecznych niezbęd-

nych w pracy zespołowej.

Działania te skierowane do młodzieży niemieckiej 

są odpowiedzią na trudności w znalezieniu miejsc 

odbywania praktyk zawodowych. Skutkuje to 

brakiem szansy zdobycia zawodu, a także niedo-

stosowaniem młodzieży, szczególnie w zakresie 

umiejętności społecznych, do funkcjonowania 
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w obszarach zawodowych. To z kolei prowadzi do 

bezrobocia w tej grupie.

Jest to zbliżone do sytuacji w Polsce. W bada-

niu „Bilans Kapitału Ludzkiego”8 pracodawcy 

wskazywali na trzy główne rodzaje brakują-

cych kompetencji:

 — zawodowe – związane ze specyfiką czynności 

wykonywanych w ramach każdego zawodu 

(obejmujące umiejętności praktyczne, a także 

umiejętność właściwego i bezpiecznego 

zachowania w pracy),

 — interpersonalne – kontakty z innymi ludźmi 

oraz współdziałanie w grupie,

 — organizacyjne – samodzielność, decyzyjność, 

przedsiębiorczość i wykazywanie inicjatywy, 

odporność na stres i motywacja do pracy.

W trakcie realizacji projektu „CAL – Pracownia 

Inspiracji”, opierając się na doświadczeniach BBQ, 

staraliśmy się wykorzystać w naszych lokalnych 

warunkach elementy metodyki stosowanej przez 

tamtejszych trenerów. Skoncentrowaliśmy nasze 

działania na czterech wymienionych obszarach, 

realizowanych przez BBQ. Niektóre elementy dosto-

sowaliśmy jednak do specyfiki naszych warunków 

i grupy młodzieży.

1. Budowanie w uczestnikach samoświadomo-
ści i wiedzy o zasobach
Założeniem procesu orientacji zawodowej jest budo-

wanie samoświadomości oraz refleksji nad swoimi 

kompetencjami. W trakcie warsztatów z orientacji za-

8 Agnieszka Chłoń-Domińczak, Horacy Dębowski, Materia-
ły na konferencję Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości 
kształcenia zawodowego. Polska Rama Kwalifikacji jako narzę-

dzie dialogu pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, s. 33.

wodowej zaproponowano uczestnikom wiele ćwiczeń 

zmierzających do analizy zasobów oraz do świado-

mych wyborów zawodowych. W projekcie „CAL – 

Pracownia Inspiracji” uczestniczy młodzież między 15. 

a 20. rokiem życia. Wszyscy w trakcie udziału w pro-

jekcie byli na etapie podejmowania pierwszych decyzji 

zawodowych. Celem warsztatów oraz indywidualnych 

konsultacji było wsparcie uczestników w tym procesie, 

tak aby w pełni mogli wykorzystywać swoje zasoby. Ze 

względu na zmiany w systemie edukacji, zmierzające do 

rozumienia zawodu jako zespołu kompetencji, nie zaś 

raz wyuczonej umiejętności, ważne było, z perspektywy 

orientacji zawodowej, budowanie świadomości kształ-

towania kompetencji zawodowych przez całe życie.

W trakcie konsultacji indywidualnych zastosowano 

różne techniki z zakresu coachingu i terapii skoncen-

trowanej na rozwiązaniach.

Definicji coachingu jest wiele, a każdy coach pracuje 

w nurcie zgodnym z własnym systemem wartości 

i zgodnie ze swoją wizją. Dla mnie najpełniejszą defini-

cją tego pojęcia jest ta związana z nurtem life coachin-

gu, którego rolą jest budzenie potencjału drzemiącego 

w każdym, inspirowanie do życia zgodnego z własny-

mi wartościami i przybliżającego do wyznaczanych 

indywidualnie celów. Głównym celem coachingu jest 

wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodziel-

nym dokonywaniu zamierzonej zmiany (opartej na 

własnych odkryciach, wnioskach i zasobach)9.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest 

techniką prowadzenia rozmowy, stosowaną w terapii, 

pracy socjalnej, pedagogice i w innych dziedzinach. 

Proponuje wiele narzędzi, do których należą głównie: 

skalowanie, komplementowanie, pozytywne przefor-

9 pl.wikipedia.org/wiki/Coaching.
 Praca grupowa na warsztatach orientacji zawodowej
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nia eventów (małych projektów) na rzecz społeczno-

ści lokalnej.

Realizacja projektów odzwierciedla sytuacje związane 

z rynkiem pracy, gdzie każde działanie ma początek, 

środek i koniec. Wymaga to inicjatywy, weryfikacji 

pomysłów, planowania, a na koniec takiego przydzie-

lenia zadań, żeby każdy robił to, co potrafi najlepiej. 

W trakcie tego procesu ujawniają się również 

preferencje co do ról, jakie chcemy czy jesteśmy 

gotowi podejmować. Nie wszyscy dobrze się czują 

jako zarządzający pracą zespołu, a silni indywidualiści 

potrzebują zadań niewymagających współdziałania 

z innymi członkami zespołu.

BBQ nie posługuje się wzorcowym podręcznikiem, 

stosowanym dla każdej grupy bez wyjątku. Zadaniem 

trenera jest podążanie za grupą, czuwanie nad pro-

cesem, nienarzucanie swojego zdania, ale komple-

mentowanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań 

uczestników. Dlatego poszczególni pracownicy 

naszego projektu wchodzili w rolę coacha, wspierając 

młodzież w realizacji planów. Poprzez pracę metodą 

małych projektów grupa stała się zespołem. A umie-

jętność pracy zespołowej jest kluczowa w realiach 

gospodarki rynkowej.

2. Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu – 
poradnictwo prawne i egzystencjalne
W ramach projektów prowadzonych przez BBQ ich 

uczestnicy mogą liczyć na wsparcie w pokonywaniu 

trudnościach życia codziennego. Poza poradnictwem 

w obszarze kariery zawodowej otrzymują również 

pomoc w rozwiązywaniu problemów egzystencjal-

nych, dotyczących prawa (pracy, kredytowego i tym 

podobnych), a także edukacyjnych czy społecznych. 

To samo zadanie w projekcie „CAL – Pracownia 

Inspiracji” spełniały indywidualne porady prawne, 

socjalne, psychologiczne oraz pedagogiczne, których 

celem było – tak jak w modelu niemieckim – wsparcie 

uczestników w codziennych trudnościach.

Dużą rolę we wspieraniu młodzieży w życiowych 

problemach odegrały animatorki, które miały codzien-

ny kontakt z uczestnikami. Wielokrotnie wspierały 

młodzież w konkretnych sytuacjach, doradzały, z kim 

warto jeszcze porozmawiać. Były zawsze pierwszym 

kontaktem. Młodzież mogła liczyć na ich uwagę i po-

moc w każdej sytuacji.

3. Integracja zawodowa – wspieranie w poszu-
kiwaniu miejsc odbywania praktyk zawodo-
wych oraz w procesie aklimatyzacji w nowym 
miejscu pracy
Ta część modelu niemieckiego została w polskim pro-

jekcie zrealizowana poprzez uczestnictwo młodzieży 

w wolontariatach dobieranych indywidualnie. W re-

aliach polskich nie istnieje możliwość zatrudniania 

osób poniżej 16. roku życia, a zatrudnianie szesna-

stolatków obwarowane jest wieloma przepisami. Mło-

dzież uczestnicząca w projekcie była ponadto objęta 

obowiązkiem szkolnym na poziomie gimnazjalnym, 

tak więc nie istniała możliwość realizacji integracji 

zawodowej poprzez praktyki zawodowe u pracodaw-

ców. To zadanie postanowiliśmy zrealizować poprzez 

udział w wolontariatach oraz szkolenia zawodowe pod 

kątem indywidualnych predyspozycji. Oczywiście są 

pewne ograniczenia wolontariatu, który nie może być 

odbywany w instytucjach biznesowych ani w firmach 

przemysłowych, daje jednak możliwość kształtowania 

umiejętności społecznych i wykorzystywania talentów.

W BBQ młodzieży objętej wsparciem, po pierwsze, 

mułowanie i szukanie wyjątków. Zakłada opieranie 

się na zasobach klienta, a jej celem jest wzmacnianie 

go, jego wiary w siebie, uświadomienie posiadanych 

umiejętności, które będą zawsze pomagały w samo-

dzielnym radzeniu sobie z problemami.

W trakcie warsztatów stosowane były, tak jak w mode-

lu niemieckim, elementy badania kompetencji zawodo-

wych za pomocą konkretnych zadań do wykonania (tak 

zwane zadania assessmentowe). Młodzież miała okazję 

wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę i predyspozy-

cje w realnych sytuacjach.

W modelu niemieckim młodzież ma szansę uczest-

niczyć w ćwiczeniowych procesach rekrutacyjnych 

zgodnie z procedurą assessment center, realizowa-

nych przez instytucje zewnętrzne – agencje pośred-

nictwa pracy i pracy tymczasowej. Jest to element 

stałej współpracy między uczestnikami rynku pracy 

w Niemczech. W naszym projekcie zadania wyko-

rzystywane w procedurze assessment center miały 

określić predyspozycje młodzieży oraz przygotować ją 

do przyszłej rekrutacji.

Wykorzystana została również zaczerpnięta z modelu 

niemieckiego praca metodą małych projektów. Pole-

ga ona na realizowaniu przez młodzież samodzielnie 

stworzonych niewielkich projektów. W tworzeniu 

projektu – od pomysłu przez weryfikację koncepcji 

do realizacji – towarzyszy trener. Jego zadaniem 

jest jednak tylko obserwowanie i wspieranie, a nie 

decydowanie.

Model niemiecki zakłada usamodzielnianie uczest-

ników i budowanie w nich poczucia kompetencji 

poprzez samodzielną realizację ich własnych pomy-

słów. Jednym z nich było przedstawienie pracowni-

kom projektu „CAL – Pracownia Inspiracji” w trakcie 

naszej wizyty studyjnej we Fryburgu koncepcji 

poszczególnych projektów realizowanych przez BBQ. 

To doświadczenie bardzo jasno pokazuje, jak działa 

metoda małych projektów.

Zadanie polegało na przygotowaniu dla obcojęzycznej 

grupy prezentacji na temat działań BBQ. Młodzież 

pracowała w cztero-, sześcioosobowych zespołach. 

W każdej grupie wyznaczony był prelegent, który 

przedstawiał przygotowane materiały. Grupy działały 

samodzielnie, trener również po raz pierwszy słyszał 

ich prezentację. Byliśmy pod wrażeniem ich pracy, 

tym bardziej że jedna z grup przygotowała planszę 

z polskimi odpowiednikami niemieckich nazw wła-

snych używanych do określenia struktury projektu. 

Znaczące było dla mnie to, że młodzi ludzie bardzo 
zaangażowali się w realizację zadania, byli profesjo-

nalnie przygotowani, a ich poczucie kompetencji rosło 

z każdym wypowiadanym słowem. Ta samodzielność 

i zmierzenie się z tego rodzaju zadaniem, gdzie trzeba 

zrozumiale przedstawić określoną kwestię przed 

grupą obcych osób, dały im możliwość sprawdzenia 

się w tej roli, odczucia satysfakcji z wywiązania się 

z zadania i wzmocnienia samooceny. Młodzież przy 

tych projektach w sposób naturalny wykorzystuje 

swoje umiejętności, realizuje zainteresowania, buduje 

poczucie kompetencji oraz umiejętność współpracy.

Projekty w ramach działań BBQ realizowane są bez-

kosztowo lub niewielkim nakładem środków, w cało-

ści opracowywane przez zespoły młodzieżowe.

W projekcie „CAL – Pracownia Inspiracji” metodę 

małych projektów wykorzystano do przygotowywa-
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nie dotyczy już obowiązek szkolny, po drugie, jej 

celem jest znalezienie się na rynku pracy. Zadaniem 

projektu „CAL – Pracownia Inspiracji” było jak naj-

lepsze przygotowanie młodzieży do wyboru obszaru, 

w którym chciałaby się znaleźć zawodowo. Wolonta-

riat okazał się bardzo dobrym sposobem weryfikacji 

planów zawodowych młodzieży. Formę tę dobierano 

na podstawie rozmów z młodzieżą, a zakres zadań 

dostosowywano do zauważanych predyspozycji.

4. Rozwijanie umiejętności społecznych nie-
zbędnych w pracy zespołowej
Projekty realizowane przez BBQ proponują młodzie-

ży udział w zajęciach wspierających i rozwijających. 

Polska młodzież w trakcie projektu również uczestni-

czyła w treningu interpersonalnym, w warsztatach ze 

współpracy zespołowej i w Akademii Lidera. Zajęcia 

te nastawione były na kształtowanie umiejętności 

pracy zespołowej, na wyłanianie liderów w grupie 

młodzieży oraz pomysłów wartych rozwijania w trakcie 

prac nad eventami, a także na zdobywanie umiejętno-

ści prawidłowej komunikacji.

Mimo wielu różnic w systemach kształcenia, uwarunko-

waniach gospodarczych i kulturowych pomiędzy Polską 

a Niemcami pracownikom projektu udało się wdrożyć 

elementy pracy z młodzieżą wykorzystywane w BBQ.

Metody te pozwoliły na lepszą orientację młodych ludzi 

w dzisiejszych realiach rynku pracy i w sposób naturalny 

wsparły proces integracji społecznej oraz zawodowej.

W trakcie konsultacji indywidualnych na pytanie, co 

dał młodzieży udział w projekcie, padały odpowiedzi 

odnoszące się do różnych obszarów – samooceny, 

samoświadomości, relacji społecznych. Uczestnicy 

podkreślali, że lepiej rozumieją swoje emocje, łatwiej 

im walczyć ze stresem, poprawiły się ich relacje 

z rodzicami i z rodzeństwem. Widać zmiany i konkrety-

zację planów zawodowych. Część osób wybrała inny 

typ szkoły lub określiła, co będzie robiła w przyszłości. 

Uczestnicy bardziej świadomie podchodzą do podej-

mowania decyzji zawodowych.

Dzięki organizowaniu eventów wzrosła samoocena 

młodzieży, a także świadomość kompetencji. Młodzi 

ludzie umieją lepiej zaprezentować swoje umiejętności 

i podać przykłady ich konkretnego wykorzystania. 

Nauczyli się planowania i potrafią brać na siebie od-

powiedzialność za realizację poszczególnych zadań. 

Wiedzą też, jakie role w grupie są dla nich atrakcyjne 

i do czego mają predyspozycje.

Metody pracy z młodzieżą stosowane przez BBQ 

przeniesione do pracy z polskimi nastolatkami przy-

niosły efekt. Dzięki nim wzmocniła się samoocena 

uczestników, poszerzyła wiedza o kompetencjach, 

wzmocnił się potencjał społeczny, powstały także silne 

więzi, które są efektem dodanym projektu.

Z punktu widzenia orientacji zawodowej najcenniejsza 

wydaje się praca metodą małych projektów. Pozwoliła 

ona na rozwinięcie zainteresowań młodzieży, na po-

głębienie wiedzy o ich indywidualnych możliwościach 

i umiejętnościach, wreszcie sprawdzenie siebie w róż-

nych relacjach społecznych. Młodzież nauczyła się 

planowania, realizacji zamierzeń, wykształciła w sobie 

umiejętność współpracy i podejmowania decyzji.

Metody stosowane przez BBQ okazały się zatem 

skuteczne i pomocne w procesie orientacji zawodowej 

polskiej młodzieży.
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ANIMACYJNY MODEL PRACY
— ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 
JAKO CENTRUM AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ NA RZECZ 
SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJI
ŚRODOWISKA

Maciej Żywno

pedagog, ekspert Stowarzyszenia 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 
w Warszawie, trener Stowarzyszenia 
Trenerów Organizacji Pozarządowych 
STOP w Warszawie, od 2007 roku 
wojewoda podlaski, w latach 1997–2002 
kierownik Miejskiego Ośrodka Anima-
cji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji 
w Wasilkowie, od 2003 roku pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta Białegostoku do 

spraw współpracy z organizacjami po-
zarządowymi oraz założyciel i koordy-
nator Centrum Współpracy Organizacji 
Pozarządowych w Białymstoku, sekre-
tarz miasta. Dzięki swoim doświadcze-
niom zdołał poznać potrzeby małych 
gmin oraz dużego miasta, pragnienia 
młodych mieszkańców, a także obawy 
ludzi starszych.

Nigdy bym nie przypuszczał, że moje życie 
będzie tak mocno związane z pojęciami ani-
macja, animator, aktywizacja społeczna. Nigdy 
też nie sądziłem, że w różnych rolach, wyko-
nywanych zawodach i funkcjach publicznych 
animacja będzie MUSIAŁA mi towarzyszyć, 
o ile poważnie myślę o wprowadzaniu zmian 
w środowisku lokalnym, dla którego pracuję 
i w którym funkcjonuję. Zetknięcie się w 1997 
roku z programem Centrum Aktywności Lo-
kalnej, a później z zespołem Stowarzyszenia 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w War-
szawie, okazało się najlepszą szkołą skutecz-
ności działania, zrozumienia potrzeb ludzi 
i nieustannej pracy na rzecz społeczności 
lokalnej. Szybko stwierdziłem, że fascynacja 
animacją społeczną i uczenie się stosowania 
jej w praktyce dają ogromne umiejętności 
angażowania ludzi oraz instytucji w rozwiązy-
wanie problemów. Czy jesteś pracownikiem 
socjalnym, człowiekiem instytucji kulturalnych, 
nauczycielem, urzędnikiem, czy działaczem 
organizacji pozarządowych, jako animator 
społeczny zyskujesz wrażliwość i szczegól-
ne umiejętności rozwiązywania problemów. 
Obcując z innymi animatorami, zdobywasz 
motywację do działania, ale tę wyjątkową – do 
wspólnego działania za pośrednictwem innych 
i wspólnie z nimi. Naładowanie akumulatorów 
wynika z tego, że nie jesteś w działaniu sam, 
budujesz oparcie, współpracę, partnerstwo, 
zwiększasz szanse na skuteczne udzielenie 
pomocy. Przy okazji zmieniasz mentalność.

Kiedyś nastawiony byłem na liderowanie w różnego 

rodzaju przedsięwzięciach. Wiele spraw spoczywało 

więc tylko na moich barkach, a i nie zawsze dobrze 

rozdzielałem zadania. Gdy udało się rozwiązać jakiś 

problem, byłem zadowolony i dumny, spotykałem się 

ze słowami uznania, a czasem towarzyszył mi rozgłos 

medialny. Całkiem mi się to podobało, ale wchodząc 

w ruch animatorów społecznych, odczułem znacznie 

większą satysfakcję z angażowania innych do współ-

działania, organizowania społeczności, tworzenia grup 

i partnerstw, wspierania liderów i z dzielenia się zada-

niami, odpowiedzialnością, ale i sukcesami z innymi. 

Wtedy właśnie poczułem, że dzięki temu nie wypalę 

się zawodowo i będę miał wiele energii do działania. 

Tak jest do dzisiaj.

PO CO ANIMOWAĆ?
Animator społeczny może się kryć w każdym z nas, 

niezależnie od pełnionej funkcji i reprezentowanej 

instytucji. Kluczowe jest to, że organizowanie społecz-

ności lokalnej, jej aktywizacja w różnych obszarach, 

pobudzenie do współdziałania i aktywności przynosi 

później efekty w wielu dziedzinach życia społeczności, 

a także w sytuacjach, które mogą tę społeczność 

dotknąć. Gdy spojrzymy na środowisko lokalne jako 

na gromadę ludzi zamieszkujących ograniczone 

i względnie zamknięte terytorium, mającą i ceniącą 

wspólną tradycję, wartości i symbole, instytucje 

usługowe i kulturowe, jako na grupę świadomą 

odrębności i gotowości do wspólnotowego działania, 

która żyje w poczuciu przynależności i wewnętrznego 

bezpieczeństwa, to widzimy cele oraz kierunki działań 

animatorów organizujących to środowisko. Wspól-

notę mocno buduje więź społeczna traktowana jako 

zorganizowany system stosunków, instytucji i środków 

kontroli społecznej, skupiająca wszystkich w całość 

zdolną do trwania i rozwoju. Na jakość funkcjonowa-

nia społeczności lokalnej wpływają uwarunkowania 
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historyczne i zdobyte doświadczenia. Jeżeli dana 

społeczność przeżyła coś, co ją zintegrowało i w czym 

mogła się sprawdzić, na przykład powódź, podczas 

której ludzie sobie pomagali, to dalszy rozwój tej spo-

łeczności może się układać znacznie prościej. Z kolei 

złe doświadczenia z przeszłości wpływają znacznie na 

poziom aktywizacji i wspólnego rozwiązywania pro-

blemów, a wręcz zintegrowania środowiska. W pracy 

animatora podkreśla się znaczenie więzi społecznej, 

o której trzeba pamiętać w działaniach na rzecz spo-

łeczności lokalnej.

Dobrze rozwinięta i funkcjonująca społeczność lokalna 

jest gotowa na radzenie sobie z problemami społecz-

nymi oraz ze zdarzeniami, w których współpraca gwa-

rantuje bezpieczeństwo, a nawet może ratować życie. 

Sytuacje kryzysowe związane z kataklizmami pokazują, 

że społeczność zgrana, nastawiona na wspólne roz-

wiązywanie problemów znacznie lepiej i szybciej radzi 

sobie z zagrożeniami, znacznie lepiej sobie pomaga, 

wykazuje empatię wobec potrzeb innych, zamiast 

nastawiać się wyłącznie na zaspokojenie potrzeb 

jednostkowych, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa. 

Ludzie w sytuacji trudnej i niebezpiecznej dla nich 

oraz dla ich bliskich mogą myśleć wyłącznie o so-

bie. Strach i wyobcowanie powodują, że niechętnie 

pomagamy innym. Dobrze funkcjonująca społeczność 

lokalna jednak potrafi sobie z tym lękiem poradzić. Co 

więcej, właśnie w bezpieczeństwie i we współpracy 

z innymi jej członkowie dostrzegają wsparcie dla 

siebie i swojej rodziny. Z drugiej strony romantyczny 

charakter Polaków powoduje, że chętnie pomagamy 

w sytuacji zagrożenia, bo bohaterska postawa jest 

dobrze oceniania. Kiedy zagrożenie, na przykład wi-

chura, mija, różnie bywa z pomocą w obszarze socjal-

nym, sąsiedzką, związaną z usuwaniem szkód. Ważne 

jest więc rozwijanie społeczności lokalnej, otwartej 

także na działania długofalowe, nie tylko doraźne. 

Czasem bowiem nie dzieje się nic katastrofalnego, 

ale potrzebujemy dobrej drogi, świetlicy dla dzieci czy 

placu zabaw. Wtedy łatwo się przyjrzeć, jak funkcjonu-

je nasza społeczność. Działania angażujące społecz-

ność dotyczą nie tylko sytuacji kryzysowych czy walki 

o lepszą infrastrukturę naszego miejsca zamieszkania. 

Aktywizacja obejmuje także przeciwdziałanie wyklu-

czeniu społecznemu, a integracja środowiskowa jest 

podstawą do wsparcia osób zagrożonych.

KTO POWINIEN AKTYWIZOWAĆ, A KTO 
MOŻE?

Jeżeli podejdziemy do problemów społecznych 

solidarnie, z założeniem, że wszyscy aktorzy sceny pu-

blicznej powinni czuć się odpowiedzialni za ich rozwią-

zanie, odpowiedź będzie prosta. Niemniej jednak mam 

wrażenie, że w polskich realiach zbyt dużo czasu traci 

się na wskazanie (prawie z imienia i nazwiska), kto lub 

która instytucja odpowiada za taki stan rzeczy i kto 

powinien rozwiązać problem. Zwrócenie uwagi raczej 

na to, jak go rozwiązać i z kim, z jaką instytucją, może 

prowadzić do szybszego działania oraz przynieść 

większą satysfakcję, że da się z innymi zrobić coś 

dobrego. W naszych środowiskach lokalnych funkcjo-

nują zazwyczaj różne instytucje, zarówno państwowe 

(na przykład policja, Państwowa Straż Pożarna, urząd 

administracji rządowej), samorządowe (takie jak szko-

ła, ośrodek pomocy społecznej, biblioteka, gmina i tym 

podobne), pozarządowe (na przykład stowarzyszenia, 

Ochotnicza Straż Pożarna), jak i przedsiębiorcy, a tak-

że grupy mniej lub bardziej formalne, lokalni liderzy 

i tak dalej. Jeżeli instytucje te nauczą się rozwiązywać 

problemy razem ze społecznością lokalną, zamiast 

przerzucać się odpowiedzialnością, skorzystają na tym 

wszyscy, a najbardziej sama społeczność, ponieważ 

rozwiązany problem integruje ludzi. Każdy wymieniony 

podmiot może być animatorem społecznym, każdy 

podmiot może być Centrum Aktywności Lokalnej. 

Stając się animatorem życia publicznego, podmiot 

taki gromadzi wiedzę o problemach, możliwościach 

i zasobach swojej społeczności. Umie zaangażować 

inne podmioty i osoby do wspólnego określania pro-

blemu, szukania rozwiązań i w rezultacie do podjęcia 

konkretnych działań. To podmiot, który nie tylko potrafi 

dzielić się odpowiedzialnością i zadaniami, ale także 

wspiera lokalnych liderów, buduje partnerstwa i całą 

społeczność lokalną. Takim animatorem społecznym, 

centrum aktywności lokalnej, może być organizacja 

pozarządowa.

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA – PO-
ZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Żeby zrozumieć wartość i potrzebę funkcjonowania 

organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej, 

a także jej możliwości i znaczenie dla organizowania 

tej społeczności, należy poznać historię oraz doświad-

czenia poprzednich pokoleń, wynikające z funkcjono-

wania tego, co dziś nazywamy trzecim sektorem.

W historii naszego kraju organizacje pozarządowe są 

obecne od bardzo dawna i ważne jest uświadomienie 

sobie ich ogromnego znaczenia w rozwiązywaniu 

określonych problemów i w rozwoju lokalnym. Zazwy-

czaj pojawia się też stwierdzenie, że są one organiza-

torem społeczności lokalnej. Ewa Leś zajmująca się 

dziejami filantropii w Polsce jasno wskazuje, że pierw-

szymi swego rodzaju organizacjami pozarządowymi 

były instytucje stworzone w celach charytatywnych1. 

1 Ewa Leś, Zarys historii dobroczynności i filantro-
pii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

Fundację charytatywną powołał na przykład książę 

Władysław Herman w podziękowaniu za męskiego 

potomka. W średniowiecznej Polsce tego rodzaju 

przedsięwzięcia były domeną nie tylko władców, lecz 

także Kościoła rzymskiego, zakonów, parafii i bractw 

religijnych. Na ich bazie zakładano szpitale, ochronki, 

domy dziecka czy stancje dla ubogich panien oraz 

placówki edukacyjne i szkoły. Wszystko zgodnie 

ze średniowiecznym nakazem chrześcijańskiego 

miłosierdzia wobec ubogich. W ten sposób docierano 

do pokładów ludzkiego współczucia i skłaniano do 

robienia czegoś dla ubogich. W późniejszym okresie 

w podobną działalność włączyły się inne Kościoły, 

bractwa prawosławne, wyznaniowe gminy żydowskie, 

a także gminy muzułmańskie, głównie Tatarzy.

W okresie zaborów, wbrew temu, co mogłoby się 

wydawać, nastąpił duży rozwój organizacji społecz-

nych, także tych tworzonych przez osoby świeckie. 

Organizacje te z jednej strony nastawione były na 

podtrzymywanie polskości oraz kultywowanie tradycji 

narodowych, do czego przyczyniali się głównie ludzie 

kultury, literatury i sztuki. Z drugiej strony powstawało 

sporo organizacji ukierunkowanych na pomaganie 

najuboższym i potrzebującym. Duże znaczenie dla ich 

rozwoju miało hasło pracy organicznej jako niezbęd-

nego warunku odzyskania niepodległości, z nastawie-

niem na ożywienie gospodarcze i społeczne na zie-

miach polskich. Edukowanie Polaków, organizowanie 

ich oraz budowanie solidaryzmu narodowego musiały 

się opierać na organizacjach społecznych. Nie było 

przecież państwowości polskiej, a tym samym instytu-

cji państwowych realizujących te zadania lub odpo-

wiadających za nie. To właśnie organizacje społeczne 

przejęły rolę animatorów życia społecznego i zadanie 

likwidowania wielu problemów. Zaborcy często nie byli 
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zainteresowani tworzeniem instytucji rozwiązujących 

chociażby problemy socjalne na zajętych terenach. 

Nie chcieli się zajmować ubóstwem, sieroctwem ani 

patologiami. Obszar ten pozostawał bez „gospodarza” 

i dlatego zajęły się nim towarzystwa. W zaborze au-

striackim i pruskim na zakładanie organizacji patrzono 

niechętnie. Powoływano je wyłącznie za zgodą policji 

i sądu. W zaborze rosyjskim zgody udzielał starosta, 

zaborca bowiem uznawał takie organizacje za po-

trzebne, dlatego że rozwiązywały problemy socjalne. 

Zaborcom nie udało się przy tym powstrzymać działań 

integrujących Polaków wokół odzyskania niepodległo-

ści i dbania o edukację oraz o polską kulturę. Po 1905 

roku wraz z pierwszą odwilżą w zaborze rosyjskim 

wręcz zwiększono swobody obywatelskie poprzez 

stworzenie możliwości zrzeszania się. Organizacje 

mogły działać bardziej profesjonalnie.

Pierwsza wojna światowa na terenach polskich 

przyniosła ogromne zniszczenia, wiele ofiar i znacz-

ne pogorszenie się sytuacji socjalnej, ubóstwo oraz 

wzrost liczby sierot. Wraz z odzyskaniem niepodle-

głości w 1918 roku i budowaniem od nowa państwa 

organizacje społeczne nabrały ogromnego znaczenia. 

Ponieważ brakowało instytucji państwowych zajmu-

jących się kwestiami społecznymi oraz kłopotami 

socjalnymi obywateli młodego państwa, to organizacje 

przejęły inicjatywę i wypełniły tę lukę. Przykładem 

był Centralny Komitet Obywatelski, który jeszcze 

w 1918 roku otaczał opieką prawie 125 tysięcy dzieci 

i młodzieży w ponad 1400 placówkach. W pierw-

szych latach po wojnie dobroczynność była domeną 

towarzystw, fundacji oraz osób prywatnych. Wraz 

z rozwojem państwa, a tym samym instytucji państwo-

wych, pojawiły się opinie, że to rząd, organy admi-

nistracji publicznej oraz publiczne instytucje opieki 

społecznej powinny przejmować tę rolę. Tak się stało 

i organizacje pozarządowe zaczęły realizować funkcje 

uzupełniające. Nie znaczy to, że ówczesne władze nie 

doceniały organizacji społecznych. Chodziło raczej 

o wypracowanie wspólnych działań. Dzisiaj nazwaliby-

śmy to budowaniem partnerstwa publiczno-społecz-

nego na rzecz rozwiązania określonych problemów. 

W prawodawstwie także uporządkowano regulacje 

formalnoprawne. Z prawa kilku zaborów w 1932 

roku rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej weszło w życie prawo o stowarzyszeniach, 

które określało stowarzyszenie jako trwałe dobrowolne 

zrzeszenie o celach niezarobkowych. Pojawiło się 

również pojęcie stowarzyszenia wyższej użyteczności, 

dotyczące organizacji, której działalność była szcze-

gólnie ważna dla interesu państwa lub społeczeństwa. 

Organizacja taka mogła korzystać z określonych ulg 

i zwolnień podatkowych. Współcześnie podobne 

rozwiązanie pojawiło się dopiero w 2003 roku.

Wybuch II wojny światowej i niemiecka okupacja 

oznaczały delegalizację organizacji społecznych 

w Polsce. Wiele z nich pracowało nadal w konspiracji, 

niosąc pomoc potrzebującym. W czasie wojny obok 

konspiracji militarnej działały organizacje edukacyj-

ne i kulturalne, ale najwięcej i z nich zajmowało się 

pomocą socjalną, walką z ubóstwem czy pomagało 

sierotom i kalekom wojennym. Władze okupacyjne nie 

miały zamiaru zajmować się problemami socjalnymi, 

organizacje społeczne zdejmowały więc z nich ten 

obowiązek. Dlatego umożliwiono im działalność i po-

wołano do życia Radę Główną Opiekuńczą, a także 

Żydowską Samopomoc Społeczną i Ukraińską Radę 

Główną. Władze zezwalały także na pracę Polskiego 

Czerwonego Krzyża. Utrzymywały co prawda ścisły 

nadzór nad organizacjami, ale pozbyły się ciężaru 

rozwiązywania problemów społeczno-socjalnych na 

zajętych przez siebie terenach.

Po zakończeniu II wojny światowej i powstaniu Polski 

Ludowej powtórzył się mechanizm z pierwszych lat po 

odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Polska Ludo-

wa nie miała jeszcze wystarczającej liczby placówek 

ani instytucji państwowych gotowych do zajęcia się 

problemami obywateli. Braki wynikające ze zniszczeń 

wojennych i stratę wielu specjalistów z różnych dzie-

dzin trudno było z dnia na dzień nadrobić. W latach 

1945–1947 reaktywowało się więc wiele organizacji 

świeckich i religijnych. To głównie one zajmowały się 

sierotami wojennymi, kalekami, ludźmi z problemami, 

pomagały szukać zaginionych, a także przyczyniły się 

do rozwoju edukacji.

Niemniej wraz z rozbudową aparatu państwa 

i powstających już państwowych instytucji życia 

publicznego władze komunistyczne zaczęły przejmo-

wać kontrolę nad organizacjami społecznymi, a wiele 

z nich wręcz likwidować jako zagrażające nowemu 

ustrojowi. Nie dało się już tak współdziałać z insty-

tucjami państwowymi jak w II RP. Państwo kon-

trolowało całość życia społecznego i kulturalnego, 

ogłaszając swoją odpowiedzialność za zapewnienie 

bezpieczeństwa socjalnego. Reżim komunistyczny 

pozwolił na funkcjonowanie niewielu organizacji, 

obejmując je znacznym nadzorem. Władze położyły 

główny nacisk na masowość organizacji, niekie-

dy na siłę łącząc kilka. Miało to także znaczenie 

propagandowe. Zagraniczni obserwatorzy widzieli, 

że w Polsce można być członkiem stowarzyszenia 

i działać społecznie. W rzeczywistości organizacje 

miały realizować określone cele narzucone przez 

aparat partyjny.

Po 1956 roku odrobinę się rozluźniło i część orga-

nizacji reaktywowano, powstały też nowe. Chociaż 

wolność ta była ograniczona, wiele osób w ramach 

tych stowarzyszeń robiło dużo dobrego na rzecz swo-

ich społeczności. Warto podkreślić, że w oficjalnie 

funkcjonujących organizacjach sporo osób pracowało 

naprawdę ciężko, czy to w sferze pomocy społecznej, 

czy edukacji. I nie były one wcale „utwardzaczami” 

ustroju socjalistycznego, jak miałem okazję usłyszeć 

już po 1989 roku w kilku dyskusjach współczesnych 

organizacji pozarządowych. Oczywiście niektórzy trak-

towali organizacje pozarządowe jako narzędzie ustro-

jowe i drogę kariery. Mnóstwo osób jednak chciało po 

prostu działać, a że nie mogły się zrzeszać w innych 

organizacjach, podejmowały się pracy organicznej 

w barwach legalnie funkcjonujących struktur.

Później było różnie. Lata osiemdziesiąte wymagały 

dużej aktywności w dziedzinie pomocy społecznej, 

a więc organizacje były bardzo potrzebne. Przez nie 

płynęła również pomoc z państw zachodnich. Miały 

one także ogromny wpływ na zmianę świadomości 

obywateli i przemycanie z Zachodu wiadomości oraz 

propozycji nowych rozwiązań. Największy rozwój 

liczebny organizacji pozarządowych przyniosły jednak 

zmiany ustrojowe i rok 1989.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
WSPÓŁCZEŚNIE. JAK JE POSTRZEGAMY

Związek młodzieży, stowarzyszenie dorosłych Aleksan-

der Kamiński określa jako grupę ludzi zorganizowaną 

w dążeniu do realizowania określonych, wspólnych 

celów, z własną strukturą organizacyjną i funkcjonariu-

szami, z ustalonymi lub usankcjonowanymi sposobami 

postępowania i zachowania2.

2 Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna: 
człowiek w zmieniającym się świecie, „Żak”, Warszawa 1995.
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Irena Lepalczyk definiuje organizację pozarządową 

jako organizację społeczną, stowarzyszenie, formalną 

grupę osób zidentyfikowanych z jego celami i za-

daniami, połączonych wspólną więzią o charakterze 

przedmiotowym, której treścią jest dążenie do realizacji 

wspólnego obywatelskiego zadania wynikającego 

z potrzeb mikro- lub makrośrodowiska społecznego, 

potrzeb aktualnych lub przewidywanych. W celu 

realizacji swoich zadań statutowych osoby zrzeszone 

w organizacji podejmują w różnym zakresie działalność 

oświatową, która może być ukierunkowana na człon-

ków i osoby związane ze stowarzyszeniem, na szerszy, 

najczęściej anonimowy, krąg odbiorców lub specjalną 

kategorię odbiorców3.

Jedna z najlepszych stron na temat organizacji poza-

rządowych i dla nich przeznaczona, czyli www.ngo.pl, 

definiuje je jako trzeci sektor. Określenie to, przenie-

sione z języka angielskiego (third sector), nawiązuje 

do koncepcji podziału aktywności społeczno-gospo-

darczej nowoczesnych państw demokratycznych na 

trzy sektory. Obok instytucji państwa (administracji 

publicznej, sektora państwowego – pierwszego sek-

tora) oraz podmiotów for-profit, nastawionych na zysk 

(biznesu, sektora prywatnego – drugiego sektora) ist-

nieją więc organizacje, które ani nie są nastawione na 

zysk (non profit), ani nie stanowią elementu struktury 

państwa – są zatem trzecim sektorem.

Z formalnoprawnego punktu widzenia organizacje 

pozarządowe to zgodnie z Ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 

2003 roku organizacje niebędące jednostkami sektora 

finansów publicznych, w rozumieniu Ustawy o finan-

3 Irena Lepalczyk, Rola stowarzyszeń społecznych w edukacji 
ustawicznej społeczeństwa, „Chowanna” 1982, z. 4, s. 343.

sach publicznych, oraz niedziałające w celu osiągnię-

cia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje 

i stowarzyszenia.

Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

z 7 kwietnia 1989 roku wskazuje z kolei na to, że 

organizacje takie powstają „w celu stworzenia 

warunków do pełnej realizacji gwarantowanej prze-

pisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie 

z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzyna-

rodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, 

umożliwienia obywatelom równego, bez względu na 

przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu 

publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów 

oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a tak-

że uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany 

dorobek ruchu stowarzyszeniowego”. Definiuje także 

stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe 

zrzeszenie o celach niezarobkowych. Fundacja zaś, 

zgodnie z Ustawą o fundacjach z 6 kwietnia 1984 roku, 

może być ustanowiona do realizacji zgodnych z pod-

stawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów 

społecznie lub gospodarczo użytecznych, szczególnie 

takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, 

oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc 

społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad 

zabytkami. Mianem organizacji możemy zatem określić 

grupę dorosłych lub młodzieży mającą własną struk-

turę organizacyjną. Członkowie tej grupy podejmują 

wspólne działania i zadania oraz podporządkowują się 

normom postępowania, a przynależność do organizacji 

jest dobrowolna.

 Wrzosowa publiczność przed seansem kina letniego
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Warto się zastanowić, jakie funkcje spełniają organi-

zacje pozarządowe. Zwrócę uwagę na kilka typologii, 

a raczej na kilka podejść w literaturze naukowej 

i szkoleniowej. Aleksander Kamiński wyróżnia trzy 

podstawowe funkcje: afiliacyjną – opartą na zasadzie 

„sąsiedztwa z wyboru”, integracyjną, stanowiącą po-

most między rodziną i społecznością lokalną z jednej 

strony a narodem i wspólnotą ogólnoludzką z drugiej, 

ekspresyjną, stwarzającą warunki do przeżywania 

i wyrażania upodobań4.

Irena Lepalczyk z kolei zwraca uwagę na rolę 

stowarzyszeń społecznych w zakresie:

 — wspomagania rozwoju biologicznego, społecz-

nego i kulturalnego jednostki,

 — wdrażania człowieka do odgrywania ról spo-

łecznych i zawodowych,

 — wzbogacania sfer życia i aktywności jednost-

ki, to jest sfery działalności zorientowanej na 

zrozumienie i opanowanie rzeczywistości, na 

jej kształtowanie (konstruowanie) oraz poszuki-

wanie ekspresji i wspólnoty,

 — upowszechniania wiedzy instrumentalnej 

i kształtowania określonych postaw,

 — rozwijania i urzeczywistniania idei demokracji.

Myślę, że w organizacjach pozarządowych 

ważne jest ich nastawienie, co wyraża się 

dwojako, bo są one ukierunkowane:

 — dośrodkowo lub wewnętrznie, a to oznacza, 

że energia i podejmowane działania są skiero-

wane na zaspokajanie potrzeb, zainteresowań 

i aspiracji członków danej organizacji,

 — odśrodkowo lub zewnętrznie, co oznacza, że 

4 Pilch, Lepalczyk, Pedagogika społeczna… dz. cyt.

członkowie organizacji i jej zadania koncen-

trują się na zaspokajaniu potrzeb społeczno-

-kulturalnych całej społeczności lokalnej lub 

określonej grupy.

Opierając się na praktycznych doświadcze-

niach, Centrum Aktywności Lokalnej wskazuje 

na następujące zalety organizacji pozarządo-

wych:

 — włączają w swoje działania ludzi ze społeczno-

ści lokalnej, głównie w charakterze wolontariu-

szy, choć stają się też coraz bardziej znaczą-

cym pracodawcą,

 — ich funkcjonowanie opiera się na zasadzie 

zmniejszania kosztów i ekonomicznej efektyw-

ności,

 — stosują często nowe, niekonwencjonalne 

metody rozwiązywania problemów, którymi się 

zajmują,

 — podejmują ryzyko zajęcia się problemami 

niepopularnymi, mało znanymi lub tymi, którymi 

nie zajmuje się żadna administracja publiczna 

(gdyż na przykład nie ma odpowiedniego 

przepisu w prawie),

 — ludzi z organizacji pozarządowych cechuje 

wrażliwość na potrzeby innych, umiejętność 

wprowadzenia zmiany, elastyczność w reago-

waniu na nowe problemy,

 — jako niezwiązane ze strukturami władzy odgry-

wają rolę nieformalnych kanałów, za których 

pośrednictwem ludzie wyrażają swoje potrze-

by i argumenty przemawiające za wprowadze-

niem koniecznych zmian,

 — pomagają administracji państwowej i tere-

nowej w tworzeniu ram prawnych na rzecz 

budowania społeczeństwa obywatelskiego, Stoisko z wypiekami uczestników projektu na XV Wrzosowym Festynie św. Antoniego
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 — kontrolują służby publiczne realizujące zadania 

w różnych sferach życia politycznego i spo-

łeczno-gospodarczego,

 — wspierają i kształcą liderów, mogących później 

wejść do struktur politycznych i rządowych.

ORGANIZACJE W PRACY ANIMACYJNEJ
Zbigniew Wejcman, dotykając aksjologicznych 

podstaw włączenia organizacji pozarządowych 

w aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej, 

opiera się na pojęciach aktywizacji i pomocniczości. 

Obok centrów aktywności lokalnej właśnie organi-

zacje pozarządowe uznaje za te najprężniejsze. Ich 

zaangażowanie bierze się z naturalnej skłonności ludzi 

do zajmowania się swoimi sprawami, bez oglądania 

się na innych, w tym na władze samorządowe lub 

państwowe. Z tego wynika również drugie pojęcie, za-

warte także w Konstytucji RP, mianowicie zasada po-

mocniczości „umacniająca uprawnienia obywateli i ich 

wspólnot”. Otóż warunkiem skutecznego działania 

jest wspólne rozwiązywanie problemów, z założeniem, 

że wszyscy czują się gospodarzami i „właścicielami” 

problemu, a nie przypisują go wyłącznie jednemu pod-

miotowi. Będzie to ewidentnie prowadziło do braku 

skuteczności w działaniu. Zbigniew Wejcman zwraca 

uwagę na to, że celem zasady pomocniczości nie jest 

urynkowienie polityki społecznej, ale jej decentraliza-

cja. Najlepszy rozwój zależy bowiem od podzielenia 

obowiązków i zadań pomiędzy podmioty publiczne, 

niepubliczne oraz organizacje pozarządowe5.

Warto także odróżnić zadania publiczne od państwo-

wych. Publiczne ukierunkowanie na zaspokajanie po-

5 Zbigniew Wejcman, Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji 
społeczności lokalnej wokół zagadnień integracji społecznej, „Pra-
ce Laboratorium Innowacji Społecznej” 2011, nr 1: „Organizowanie 
społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania”, s. 59.

trzeb osób potrzebujących i radzenie sobie z proble-

mami społecznymi powinno przede wszystkim opierać 

się na podstawowych komórkach społecznych: rodzi-

nie, grupie sąsiedzkiej, społeczności lokalnej. Dopiero 

jeżeli te grupy sobie nie radzą, powinno wkraczać 

państwo. To jest ogromna przestrzeń działania dla or-

ganizacji pozarządowych, ale także ogromna potrzeba 

i waga ich działania w tych obszarach. Odwracając 

nieco sytuację, szkoda by było energii organizacji 

pozarządowych, gdyby zadania państwowe, związane 

z utrzymaniem ładu formalnoprawnego, znajdowały 

się w rękach organizacji. Trudno przecież wyobrazić 

sobie, że dowód osobisty, prawo jazdy lub pozwolenie 

na budowę wydaje stowarzyszenie albo fundacja.

Możliwości skutecznych działań organizacji poza-

rządowych są olbrzymie i mądra współpraca z nimi 

samorządów oraz innych instytucji może wpłynąć na 

skuteczne radzenie sobie z problemami. Samorząd 

lokalny ma zamknięty, ale zarazem bardzo szeroki 

zakres zadań własnych, którymi musi się zajmować. 

Właściwie nie może sobie pozwolić na to, żeby 

w danym roku wyznaczyć jakiś priorytet, ponieważ 

zgodnie z prawem musi realizować wszystkie zadania, 

wynikające z przepisów prawa. Trzeci sektor w tym 

momencie wykazuje ogromną elastyczność, ponie-

waż może wyznaczyć sobie priorytety i zajmować się 

wycinkiem rzeczywistości. A jak wiemy, specjalizacja 

w danej dziedzinie wpływa na jakość i profesjonalizm 

wykonania. Samorząd musi funkcjonować w ramach 

określonego obszaru (gminy, powiatu, województwa) 

i nie może przekraczać tych granic. W tym samym 

czasie organizacje pozarządowe mogą elastycznie 

się przemieszczać i zgodnie ze statutami działać na 

terenie całego kraju, a nawet poza nim. Często oka-

zuje się, że dzięki swojej elastyczności strukturalnej 

potrafią szybciej reagować. Dostrzegam to przy zimo-

wych akcjach zapobiegania zamarznięciom (w okresie 

dużych mrozów). Organizacje pozarządowe wiozą 

ubranie i opał, zanim pracownicy socjalni zostaną 

wysłani przez gminę na wywiad środowiskowy. Nie 

chcąc jednak krzywdzić pracowników socjalnych 

oddanych swoim zadaniom, zwrócę uwagę na to, że 

często ich decyzje i działania obostrzone są formalny-

mi wymogami prawnymi, które nie ułatwiają szybszego 

działania, szczególnie gdy są obwarowane konieczną 

dokumentacją. Właśnie w takich momentach można 

szybciej skorzystać ze wsparcia organizacji poza-

rządowej. Instytucje samorządowe i państwowe nie 

powinny zatem (chociaż często niestety tak się dzieje) 

traktować tego jako rywalizacji, ale szukać możliwości 

współpracy.

W Białymstoku aktywność organizacji pozarządowych 

w czasie mrozów niepotrzebnie budziła dużo złych 

emocji. Udało się jednak zorganizować w urzędzie 

wojewódzkim spotkanie wszystkich instytucji zaan-

gażowanych w przeciwdziałanie zamarznięciom. W ze-

braniu uczestniczyły zatem organizacje pozarządowe, 

urzędy gmin i miast, ośrodki pomocy społecznej, 

policja i inne służby mundurowe. Wymiana informacji, 

kto czym się zajmuje i w czym może pomóc, poskut-

kowała lepszą współpracą i spadkiem liczby zgonów. 

Efekt jest wymierny, ale zanim go osiągnięto, ludzie 

z różnych instytucji musieli się poznać i zrozumieć, kto 

ma jakie ma możliwości, uprawnienia oraz kompe-

tencje. Marszałek województwa zaś, który wcześniej 

nie widział możliwości współpracy w tym zakresie, 

przeznaczył organizacjom w ramach konkursu do 10 

tysięcy złotych na zakup opału dla potrzebujących. 

Sprzęt z magazynów zarządzania kryzysowego urzędu 

wojewódzkiego, którego z kolei nie można było 

w tym trybie przekazywać organizacjom, mógł trafiać 

do samorządu. W taki sposób współpracę różnych 

podmiotów publiczno-społecznych wykorzystano do 

rozwiązania istotnego problemu.

Wspomniane metody pracy organizacji pozarzą-

dowych ciągle są rozwijane. Nie muszą czekać na 

rozporządzenia, ustawy lub inne akty prawne, które 

instytucjom publicznym dopiero umożliwiają stosowa-

nie nowych środków i narzędzi. Organizacje pozarzą-

dowe są wręcz pionierami wykorzystywania nowych 

metod pracy i rozwiązywania problemów. Wystarczy 

popatrzeć na możliwości animacji społecznej, akty-

wizowania i zachęcania ludzi do współdziałania, pro-

pagowania samopomocy, korzystania z wolontariatu 

i zachęcania do niego ludzi. To tu rozwija się potencjał 

budowania partnerstw lokalnych (ponad podziałami 

politycznymi), wprowadzania do życia publicznego 

ekonomii społecznej oraz wielu innych działań.

Ograniczeniem organizacji pozarządowych są finanse. 

W porównaniu z budżetem samorządu, który zawsze 

1 stycznia ma na koncie środki na działalność (mniej-

sze lub większe, ale jednak ma), organizacje pozarzą-

dowe muszą włożyć dużo wysiłku w zabezpieczenie 

swojej działalności. To tutaj potrzebne są dalsze kroki, 

które systemowo będą wspierały trzeci sektor. Teraz 

jest to ogromna przestrzeń wymagająca budowania 

partnerstwa organizacji pozarządowych z samorzą-

dami oraz z innymi instytucjami, także po to, by móc 

finansować rozwiązywanie problemów lokalnych.

Znaczenie organizacji pozarządowych jest ogromne, 

ich funkcjonowanie wzbogaca i wzmacnia środo-

wisko, w którym funkcjonują. Tę wartość trzeba 

rozwijać i dobrze zarządzany samorząd lokalny potrafi 
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to wykorzystać. Same organizacje zaś muszą ciągle 

dbać o jakość, ale także nastawienie do innych insty-

tucji. Bo poczucie wyjątkowości potrafi zepsuć relacje 

i uniemożliwić skutecznie rozwiązywanie problemów 

lokalnych. To ważna umiejętność, którą organizacje 

chcące być Centrami Aktywności Lokalnej muszą 

nabyć. Zdolność koalicyjna, umiejętność budowa-

nia partnerstw wymaga bowiem postawy otwartej, 

nieoceniającej i ciągle nastawionej na dialog z innymi 

instytucjami publicznymi czy z innymi organizacjami. 

Zdarza się, że coś w kontaktach z partnerem nie 

wyszło, ale dla organizacji-animatora nie może to 

oznaczać zamknięcia drzwi. Trzeba szukać możliwo-

ści współdziałania choćby w wąskim obszarze, bo 

osiąganie celu, czyli rozwoju społeczności lokalnej, 

jest procesem ciągłym, dynamicznym i rzadko kiedy 

pozwala na bierność. Organizacja zatem jako animator 

i Centrum Aktywności Lokalnej wyjątkowo dobrze 

sprawdza się w realizacji zadań na rzecz rozwoju spo-

łeczności lokalnej, jako organizator tej społeczności.
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MAŁYMI KROKAMI KU ZNACZĄCYM ZMIANOM

Magdalena Szymańska

absolwentka Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu: magister zarzą-
dzania o specjalności zarządzanie 
zasobami ludzkimi, od 2008 związana 
z CISTOR Stowarzyszeniem Partner-
stwo Społeczne, gdzie rozpoczynała od 
pracy w Klubie Integracji Społecznej. 
Wieloletnia realizatorka projektów unij-
nych związanych z aktywizacją społecz-
ną i zawodową osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, ekonomią 
społeczną oraz animacją środowiska 
lokalnego. Organizatorka szkoleń, kon-

Magdalena Cyrklaff 

animatorka w projekcie „CAL – Pracow-
nia Inspiracji”. Z wykształcenia doktor 
nauk humanistycznych w zakresie 
bibliologii i informatologii, specjalista 
biblioterapii, profilaktyk; członek i wie-
loletni doradca oraz konsultant w Towa-
rzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom w Toruniu. Certyfikowany 
trener z dużym doświadczeniem w pro-
wadzeniu, m.in. treningów inter- i intra-
personalnych, warsztatów dotyczących 
profilaktyki uzależnień, promocji zdro-
wia, dramy oraz rozwoju kreatywności 
i twórczego rozwiązywania problemów. 
Autorka i realizatorka programów edu-
kacyjno-profilaktycznych dla młodzieży; 

ferencji dla przedstawicieli podmiotów 
ekonomii społecznej, instytucji rynku 
pracy, pomocy i integracji społecznej 
oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Obecnie moderator anima-
cji w projekcie ponadnarodowym „CAL 
– Pracownia Inspiracji” skierowanym 
do młodzieży gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej. Prywatnie zwolenniczka 
aktywnego stylu życia – uwielbia jazdę 
na łyżworolkach, rowerze, gry zespo-
łowe, a także miłośniczka górskich 
wędrówek.

koordynator i pomysłodawca wielu akcji 
profilaktycznych oraz minifestiwalu 
„Rockowo-Beztytoniowo” organizowa-
nego przez nią w Toruniu od 2010 roku. 
Od prawie dekady związana z orga-
nizacjami pozarządowymi, w których 
projektuje i realizuje działania na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym i znajdujących się w trudnych 
sytuacjach życiowych. Kocha śpiew 
i muzykę, pisze teksty, które wyśpiewuje 
potem z charakterystycznym rockowym 
pazurem na scenie. Swoją muzyczną 
pasję, zgodnie z maksymą „muzyka 
łagodzi obyczaje”, traktuje jako jeden 
z instrumentów animacyjnych.

MAŁYMI KROKAMI
KU ZNACZĄCYM ZMIANOM

Izabela Kowalska

kochająca podróże, jazdę na motocyklu, 
sporty nie tylko ekstremalne, rękodzie-
ło, a przede wszystkim pracę z ludźmi. 
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu: magister zarządza-
nia o specjalności zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi oraz absolwentka Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku 
psychologia w zarządzaniu. Od 2007 
roku zawodowo zajmuje się realizacją 

projektów UE związanych z aktywizacją 
społeczną i zawodową osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji życiowej i nie 
tylko, trenerka, dawniej lektor języka an-
gielskiego dla dzieci i wychowawca na 
koloniach i obozach, dziś animatorka 
w projekcie CAL – Pracownia Inspiracji, 
gdzie motywuje, inspiruje i aktywnie 
działa z młodzieżą.
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Projekt „CAL – Pracownia Inspiracji” skierowano 
do młodzieży zamieszkującej toruńską dzielnicę 
Wrzosy. Jego głównym celem było stworzenie 
Centrum Aktywności Lokalnej, w ramach którego 
animatorki przez rok pracowały z szesnaścior-
giem nastolatków. Działania te odbywały się 
poprzez adaptację metody CAL i niemieckich 
metod aktywizacji zawodowej. W ramach 
aktywizacji społecznej młodzież uczestniczyła 
w warsztatach Akademia Lidera, alternatywnych 
formach spędzania czasu wolnego, wyjazdach 
integracyjnych, korzystała z indywidualnego 
poradnictwa psychologicznego, pedagogiczne-
go, socjalnego i prawnego oraz organizowała 
przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej. Akty-
wizacja zawodowa z kolei odbywała się poprzez 
warsztaty i indywidualne doradztwo zawodowe, 
a także szkolenia i wolontariat.

Nasza ekscytująca przygoda z projektem zaczęła się 

w styczniu 2012 roku. Opiszemy – my, czyli Magda-

lena Szymańska jako moderator animacji oraz Izabela 

Kowalska i Magdalena Cyrklaff jako animatorki – jak 

wyglądała praca nad projektem od kuchni. Podzieli-

my się naszymi wrażeniami i doświadczeniami, które 

zdobyłyśmy jako jego główne realizatorki.

ZACZĘŁO SIĘ OD SZKOLEŃ KADRY
Pierwszym etapem realizacji projektu były szkolenia dla 

pracowników, na których zgłębiałyśmy wiedzę na temat 

metody CAL. Podczas pięciu wyjazdowych szkoleń 

mogłyśmy lepiej się poznać i zgrać z innymi pracow-

nikami projektu, w tym z kadrą zarządzającą oraz ze 

specjalistami realizującymi poradnictwo indywidualne. 

Zapominając o codziennych troskach, rozpoczęłyśmy 

naukę pracy metodą CAL, w której doświadczeni trene-

rzy inspirowali nas do twórczego obmyślania sposobów 

na zaktywizowanie mieszkańców dzielnicy Wrzosy 

w Toruniu. Szkolenia podzielone były na pięć modułów, 

podczas których dowiedziałyśmy się między innymi, 

jaka jest rola animatora społecznego, jak tworzy się part-

nerstwa oraz inspiruje mieszkańców do rozwiązywania 

lokalnych problemów, a także czym jest społeczność 

lokalna i jakie są standardy pracy Centrum Aktywności 

Lokalnej. Wiedzę zdobytą podczas tych szkoleń wyko-

rzystałyśmy i doceniłyśmy w trakcie organizacji razem 

z uczestnikami projektu comiesięcznych przedsięwzięć 

dla społeczności Wrzosów, które opiszemy dalej.

INSPIRACJE PRZYSZŁY TAKŻE 
Z NIEMIEC…

Uzupełnieniem szkoleń z metody CAL była wizy-

ta studyjna u partnera ponadnarodowego, BBQ 

Berufliche Bildung GmbH we Fryburgu, gdzie wraz 

z innymi pracownikami projektu zapoznałyśmy się ze 

stosowanymi tam metodami aktywizacji zawodowej. 

Przyjrzałyśmy się działalności tamtejszego Centrum 

Wspierania Zawodowego (BBQ) oraz realizowa-

nym przez nie projektom skierowanym do młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym. Był też czas 

na rozmowy z młodymi ludźmi i wymianę doświadczeń 

z ich opiekunami. Odwiedziłyśmy ponadto Urząd 

Pracy we Fryburgu, poznałyśmy jego funkcjonowanie 

oraz specyfikę pracy doradcy zawodowego. Rozwią-

zania wypracowane przez niemieckie instytucje były 

dla nas bardzo inspirujące i część z nich zastosowano 

w pracy z młodzieżą w naszym projekcie.

…ORAZ OD LOKALNYCH PARTNERÓW
W celu zbudowania sieci lokalnych kontaktów powstało 

„ciało doradcze” projektu, tak zwana Grupa Robocza. Do 

uczestnictwa w jej pracach zapraszałyśmy przedstawicieli  Animatorki i moderatorka animacji 
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wrzosowych instytucji szczebla administracyjne-

go, biznesowego i społecznikowskiego, z którymi 

dzieliłyśmy się naszymi pomysłami na pracę i działania 

z młodzieżą. Spotkania te były dla nas ważne, bo 

dzięki uwagom i sugestiom członków grupy mogłyśmy 

konfrontować na bieżąco potrzeby społeczności lokal-

nej z możliwościami młodzieży przyjętej do projektu. 

Więcej informacji na temat spotkań Grupy Roboczej 

znajduje się w tekście Leny Chotkiewicz na stronach 

72 – 81 niniejszej publikacji.

MŁODZIEŻ W PROJEKCIE – NOWE 
WYZWANIA

Po ukończeniu szkoleń z metody CAL i zapoznaniu 

się ze specyfiką aktywizacji zawodowej w Niemczech 

przyszedł czas na organizację naboru młodzieży. 

Wykorzystałyśmy do tego sieć kontaktów, którą 

zbudowałyśmy z lokalnymi partnerami na początku 

promocji naszego projektu. Oprócz kolportażu ulotek 

i rozwieszania plakatów zorganizowałyśmy spotkania 

informacyjne, w wyniku których do projektu zakwalifi-

kowała się szesnastka gimnazjalistów1 w wieku 15 –17 

lat (jedenaście dziewcząt i pięciu chłopców), która 

w czerwcu 2012 roku rozpoczęła roczną przygodę 

pod nazwą „CAL – Pracownia Inspiracji”.

Działania z młodzieżą odbywały się na dwóch płasz-

czyznach – pierwszą była aktywizacja zawodowa, 

a drugą aktywizacja społeczna. W ramach aktywizacji 

zawodowej grupa uczestniczyła w comiesięcznych 

warsztatach orientacji zawodowej, które dotyczyły wy-

1 W projekcie mogły wziąć udział osoby w wieku 15–20 lat, 
mieszkające lub uczące się w dzielnicy Wrzosy. W związku z tym, że 
w tej dzielnicy nie ma żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, spotkania 
informacyjne odbywały się w Gimnazjum nr 9. Po spotkaniach chęć 
uczestniczenia w projekcie wyraziło ponad 50 osób z gimnazjum, 
z którymi przeprowadzałyśmy indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

boru dalszej ścieżki edukacyjnej, pracy nad zasobami 

osobistymi, rozwoju szeroko rozumianych umiejętności 

komunikacyjnych oraz planowania kariery i aktywnego 

poszukiwania pracy (między innymi przygotowywania 

się do rozmowy kwalifikacyjnej, pisania życiorysu oraz 

listu motywacyjnego). Ponadto wszyscy korzystali 

z indywidualnego poradnictwa zawodowego: zdiagno-

zowano ich predyspozycje i uzdolnienia w kontekście 

późniejszej aktywności wolontariackiej, edukacyjnej 

i zawodowej. Rozpoznanie kierunku rozwoju naszej 

młodzieży pozwoliło także na dobór miejsca odbywania 

przez nią wolontariatu oraz wybór tematyki szkoleń, na 

których mogła rozwijać swoje umiejętności. Zarówno 

diagnoza doradcy zawodowego, jak i kilka pierwszych 

spotkań z młodzieżą wykazały, że jest w tym gronie wie-

lu miłośników kucharzenia oraz fotografowania, dlatego 

zorganizowałyśmy dla nich szkolenia gastronomiczne 

i fotograficzne. Wiedzę zdobytą podczas tych zajęć 

wykorzystywali potem w szykowaniu posiłków przed 

zajęciami warsztatowymi w ramach integracji społecz-

nej, w pracy wolontariackiej oraz w realizacji comie-

sięcznych przedsięwzięć dla społeczności lokalnej. 

Podczas każdej z imprez tworzyli sekcję fotograficzną, 

która odpowiadała za robienie zdjęć, filmików i wywia-

dów z mieszkańcami Wrzosów w ramach wymyślonej 

przez nich CAL – Pracownia Inspiracji TV. Celem co-

miesięcznych imprez było integrowanie mieszkańców 

Wrzosów, dlatego zorganizowałyśmy dla uczestników 

także szkolenie z animacji czasu wolnego, na którym 

poznali kreatywne metody pracy zarówno z dziećmi, 

jak i z dorosłymi. Wykorzystali je później, działając jako 

wolontariusze, między innymi w świetlicy szkolnej i śro-

dowiskowej, gdzie pomagali dzieciom w odrabianiu 

lekcji i organizowali im czas wolny. Niektórzy wspierali 

starsze samotne osoby, dotrzymując im towarzystwa, 

czytając z nimi książki oraz pomagając im w robieniu  Praca warsztatowa podczas wizyty studyjnej we Fryburgu
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zakupów i w drobnych pracach domowych. Inni z kolei 

angażowali się w organizację imprez kulturalno-arty-

stycznych w Centrum Kultury Zamek Krzyżacki.

Im więcej czasu spędzałyśmy z młodzieżą, tym bardziej 

rozumiałyśmy jej potrzeby i dostrzegałyśmy problemy 

spowodowane głównie brakiem zainteresowania 

rodziców jej sprawami, wychowywaniem się w nie-

pełnej rodzinie lub chorobą któregoś z opiekunów. 

Większość młodzieży z naszej grupy cierpiała również 

z powodu zawirowań okresu dojrzewania, miała 

poczucie niezrozumienia przez dorosłych, a także prze-

żywała stres towarzyszący rozpoczęciu nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej (w chwili przystąpienia do projektu 

część uczestników była w drugiej klasie gimnazjum, 

pozostali w trzeciej). To skłoniło nas do wzbogacenia 

projektu o trening interpersonalny. Po jego zakończe-

niu młodzież jednogłośnie stwierdziła, że był to strzał 

w dziesiątkę, a jedna z dziewcząt, Ola, podkreśliła, 

że „każdy powinien w życiu uczestniczyć przynajmniej 

jeden raz w takim szkoleniu, bo wiele można się na nim 

dowiedzieć o swojej osobie, spojrzeć na siebie z innej 

strony i popracować nad własnymi emocjami”.

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY
Proces aktywizacji społecznej rozpoczęłyśmy spotka-

niem integracyjnym z młodzieżą, w którym uczestni-

czyli także trenerzy indywidualnego poradnictwa oraz 

koordynatorka projektu. Po przełamaniu pierwszych 

lodów w czasie ćwiczeń zapoznawczych, animatorki 

zaprosiły grupę do wspólnego grillowania. Już wtedy 

część uczestników wykazała się inicjatywą, pomaga-

jąc nakrywać do stołu oraz piec kiełbaski.

Drugi raz spotkałyśmy się z naszą młodzieżą podczas 

Akademii Lidera otwierającej cykl comiesięcznych 

zajęć poświęconych zagadnieniom liderowania 

i animowania społeczności lokalnej. Za przygotowanie 

merytoryczne tych warsztatów odpowiedzialny był nasz 

partner krajowy, czyli Stowarzyszenie Centrum Wspie-

rania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy. Dzięki 

tym zajęciom uczestnicy nauczyli się, w jaki sposób 

planować, realizować to i wykorzystywać czas wolny 

na rzecz działań międzypokoleniowych oraz jak opraco-

wywać projekt społeczny i promować własne działania. 

Zgłębili ponadto tajniki organizowania kampanii, które 

zachęcałyby mieszkańców do angażowania się w spra-

wy ważne dla całej społeczności. Poznali także zasady 

prawidłowej komunikacji, strategie mobilizowania sie-

bie i innych do działania, zasady prowadzenia spotkań 

społecznych oraz sposoby pozyskiwania środków na 

inicjatywy oddolne. Informacje teoretyczne zdobyte 

podczas zajęć Akademii Lidera były od razu wykorzy-

stywane w działaniach praktycznych, gdyż zgodnie 

z założeniami projektu młodzież organizowała comie-

sięczne przedsięwzięcia służące aktywizacji i integracji 

społeczności Wrzosów. Imprezy te miały najczęściej 

charakter okolicznościowy, a ich przygotowywanie 

i realizację przez naszą młodzież opisujemy poniżej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA CZAS ZACZĄĆ 
– XV WRZOSOWY FESTYN 
ŚW. ANTONIEGO

Pierwszą imprezą dla mieszkańców dzielnicy realizo-

waną w ramach naszego projektu był XV Wrzosowy 

Festyn św. Antoniego. Impreza odbyła się 16 czerwca 

2012 roku na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecz-

nej im. L. Szumana w Toruniu. Organizują ją rokrocznie 

takie lokalne instytucje, jak kościół, organizacje poza-

rządowe, dom pomocy społecznej oraz szkoły i przed-

szkola, dzięki którym nasza młodzież miała okazję 

zaangażować się w przygotowywanie wcześniejszych  Uczestnicy warsztatów fotograficznych w obiektywie kolegów
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mieszkańców Wrzosów święta było dla nich nobilitują-

ce i zainspirowało ich do dalszej aktywności.

KARAOKE DLA WRZOSÓW
Kolejne pomysły na integrowanie mieszkańców 

dzielnicy pojawiły się podczas pierwszego dwudnio-

wego wyjazdu integracyjnego, w ramach którego 

zabrałyśmy uczestników do miejscowości Rogalewo 

na Kaszubach. Głównymi atrakcjami pierwszego dnia 

wyjazdu były rozgrywki paintballowe, kalambury i gry 

zespołowe oraz kolacja ze śpiewami przy ognisku. 

Nie zabrakło także plażowania, które sprzyjało luźnym 

rozmowom i snuciu wizji wspólnej pracy w dalszych 

etapach projektu. Drugiego dnia braliśmy udział 

w konkursie ustawiania jak najwyższej piramidy ze 

skrzynek i sprawdziliśmy swoje siły w parku linowym 

i na ściance wspinaczkowej. Na zakończenie pobytu 

w Rogalewie wzięliśmy udział w rejsie kajakowym po 

jeziorze Wiele, który okazał się bardzo emocjonujący. 

Nasze pierwsze wspólne doświadczenia pokazały, że 

mimo różnicy wieku oraz zainteresowań uczestnicy 

tworzą zgrany zespół. Dowiedli tego, wykorzystu-

jąc deszczowy poranek drugiego dnia wyjazdu na 

zaplanowanie z nami lipcowego przedsięwzięcia dla 

społeczności toruńskich Wrzosów.

Tuż po powrocie z wycieczki dopracowaliśmy ten plan 

na warsztatach Akademii Lidera, dzięki czemu 16 lipca 

odbyła się nasza kolejna impreza, Karaoke dla Wrzo-

sów. Był to otwarty konkurs karaoke z podziałem na 

trzy kategorie wiekowe: dzieci, nastolatków i dorosłych. 

Nie zorganizowalibyśmy go, gdyby nie pomoc naszych 

partnerów z Grupy Roboczej, a mianowicie dyrektora 

Zespołu Szkół nr 9, pana Macieja Gajewskiego, który 

wypożyczył nam scenę i nagłośnienie, oraz państwa 

Heleny i Krzysztofa Rzewuskich, którzy udostępnili nam 

edycji. Cieszyłyśmy się, że młodzi mają już za sobą tego 

rodzaju doświadczenie, dlatego zaproponowałyśmy im, 

żeby przyłączyli się do współorganizowania tego święta 

pod szyldem „CAL – Pracownia Inspiracji”. Zarówno 

chłopcy, jak i dziewczęta z takim samym zapałem zde-

klarowali chęć zaangażowania się w to przedsięwzię-

cie, a następnie poprosili nas o pomoc w podzieleniu 

pracy i zakupie potrzebnych materiałów. Po długiej, 

moderowanej przez nas rozmowie młodzież podzieliła 

się na kilka podgrup, które wyznaczyły sobie zadania. 

Jedna z sekcji odpowiedzialna była za zorganizowanie 

stoiska z upieczonymi przez siebie ciastami, druga za 

przygotowanie stanowiska z malowaniem twarzy, a ko-

lejne za ozdobienie sceny, pomoc przedstawicielom 

pozostałych organizatorów w rozstawianiu punktów 

z atrakcjami i przygotowanie materiałów do przeprowa-

dzenia konkursów ortograficznych, a także konkurencji 

sportowych. W dwa przedfestynowe wieczory spotka-

łyśmy się z młodzieżą w CISTOR-ze, aby upiec ciasta 

i zrobić plakaty opisujące nasze stanowiska. W dniu 

festynu młodzież podzielona była na cztery cztero-

osobowe grupy, które pełniły dyżury przy stoiskach, 

pilnowały porządku i pomagały w obsłudze atrakcji 

oraz punktu z grillem. Festyn umiliły występy roześmia-

nych dzieci z okolicznych przedszkoli oraz młodzieży 

z ogniska artystycznego i ze szkół dzielnicowych. 

Gwiazdą wieczoru był znany szerokiej publiczności 

satyryk i poeta Krzysztof Daukszewicz, który zaprezen-

tował się w koncercie „Łączenie pokoleń”. Równolegle 

w innych miejscach na terenie domu opieki społecznej 

odbywały się zabawy i konkursy rodzinne (na przykład 

Dyktando Rodzinne EURO 2012). Wszyscy, którzy 

zaprezentowali na scenie swoje talenty, oraz uczest-

nicy zabaw i konkursów zostali obdarowani wieloma 

atrakcyjnymi nagrodami. Z relacji naszych uczestników 

wynikało później, że organizowanie tak ważnego dla  Zabawa podczas Karaoke dla Wrzosów
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swój wielki ogród. Dodatkowymi atrakcjami imprezy 

były malowanie twarzy i paznokci, zabawy z chustą 

animacyjną, tworzenie wrzosowej galerii rysunków 

oraz kiełbaski z grilla i soki. Wzorem poprzedniego 

przedsięwzięcia młodzież podzieliła się na sekcje 

odpowiedzialne za organizację każdego z zaplanowa-

nych stanowisk. W ciągu kilku dni poprzedzających 

imprezę spotykałyśmy się z naszymi podopiecznymi 

w CISTOR-ze, aby przygotować to, co jest potrzebne 

do sprawnego przebiegu wydarzenia. Dominik i Karol 

zdecydowali, że zostaną konferansjerami, a malowa-

niem twarzy zajęły się Paulina, Róża i Emilka, które, 

jak się okazało po czerwcowym festynie, mają duży 

talent plastyczny i dobry kontakt z dziećmi. Konstan-

cja i Jagoda, które mają zamiłowanie do stylizacji, 

zaproponowały, że przygotują i będą obsługiwały 

stoisko malowania paznokci, a zrobieniem kolorowych 

plakatów opisujących wszystkie stanowiska i obsługą 

grilla zajęli się Damian i Paweł, bracia obdarowani 

wybitnym talentem plastycznym i kulinarnym. Scenę 

i namioty ozdobiły Karolina i Daria, które lubią dekoro-

wać i mają zmysł artystyczny. Ola, Agata i druga Daria 

zajęły się zaś przygotowaniem stanowiska zapisów na 

karaoke. W dniu imprezy Karolina i Dominika zapewniły 

dzieciom dużą dawkę radosnej zabawy, wykorzystując 

do tego chustę animacyjną. Odważniejsze dzieci wzięły 

udział w konkursie karaoke, w ramach którego przygo-

towałyśmy gotowe podkłady muzyczne na płytach CD. 

Uczestnikom konkursu w kategorii dla nastolatków 

i dla dorosłych akompaniowali na żywo dwaj gitarzyści 

z toruńskiego zespołu Black Velvet, przyjaciele naszej 

animatorki Magdy Cyrklaff, która współpracuje z nimi 

muzycznie. Efekty tej współpracy pokazała nam na sce-

nie, wspomagając Dominika i Karola w konferansjerce 

oraz w koncercie przed konkursem karaoke, kiedy 

zaśpiewała kilka największych polskich przebojów lat 

dziewięćdziesiątych. Do śpiewania jednej z piosenek 

włączyła się uczestniczka projektu, Konstancja, dla 

której był to pierwszy występ przed tak dużą publiczno-

ścią. Doświadczenie to spodobało się jej tak bardzo, 

że od tej pory bardzo chętnie prezentowała talent 

wokalny na kolejnych imprezach, które organizowali-

śmy dla mieszkańców Wrzosów. Warto dodać, że dla 

uczestników lipcowego karaoke i dla dopingującej im 

publiczności przygotowałyśmy śpiewniki. Dzięki temu 

nikt nie musiał się obawiać, że zapomni tekstu lub się 

pomyli. Stres był więc mniejszy i dlatego zapewne do 

zmagań konkursowych stanęło aż 28 osób, spośród 

których wyłoniono i nagrodzono po trzech zwycięzców 

w każdej kategorii wiekowej. Karaoke dla Wrzosów 

cieszyło się dużym zainteresowaniem i sprawiło, że na 

twarzach mieszkańców naszej dzielnicy od początku do 

końca imprezy gościł uśmiech. Dzień ten był radosny 

nie tylko dla nich, lecz także dla naszych uczestników, 

a szczególnie dla Pawła, który obchodził wtedy osiem-

naste urodziny. Na koniec imprezy wręczyliśmy mu tort 

i prezent od całej ekipy projektu „CAL – Pracownia 

Inspiracji”, co mile go zaskoczyło i wzruszyło. Wielu 

mieszkańców naszej dzielnicy żartowało później, że nie 

miało nigdy na swoich urodzinach tylu atrakcji i gości.

„I TY MOŻESZ BYĆ SZEKSPIREM… 
CZYLI DAWNIEJ I DZIŚ”

W ramach sierpniowego przedsięwzięcia młodzież wy-

stawiła dla mieszkańców dzielnicy kabaret. O pomoc 

w zrealizowaniu tego pomysłu poprosiłyśmy profe-

sjonalnych aktorów ze Stowarzyszenia Teatr Piosenki 

w Toruniu, Małgorzatę Chojnowską-Wiśniewską 

i Grzegorza Wiśniewskiego, którzy przeprowadzili 

z naszymi uczestnikami warsztaty teatralne. Odbywały 

się one codziennie od 30 lipca do 4 sierpnia i trwały 

zwykle po trzy godziny. Trzeba dodać, że młodzież  Scena z kabaretu – I ty możesz być Szekspirem… czyli dawniej i dziś
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miała możliwość konsultowania się z profesjonalnymi 

aktorami już dwa tygodnie wcześniej poprzez portal 

społecznościowy Facebook, gdzie opisywała swoje 

pomysły scenek kabaretowych. Warto wspomnieć, że 

Karol, Konstancja i Dominika zaprosili do uczestnic-

twa w warsztatach swoich szkolnych i jednocześnie 

osiedlowych przyjaciół: Marysię, Martę i Szymona, 

którzy zaangażowali się w zajęcia na sto procent.

Pierwszy dzień warsztatów przebiegał pod hasłem tre-

ningu umiejętności aktorskich. Młodzież ćwiczyła pod 

opieką państwa Wiśniewskich techniki poprawnej dyk-

cji, emisję głosu, prawidłową pracę z ciałem i postawę 

na scenie. Pierwszego dnia aktorzy i uczestnicy ustalili 

także, jaka będzie myśl przewodnia kabaretu, oraz skon-

struowali scenariusze poszczególnych skeczy. Każde 

kolejne zajęcia polegały na opracowywaniu i ćwiczeniu 

dwóch scenek kabaretowych. Owocem tych spotkań 

stał się program „I Ty możesz być Szekspirem… czyli 

dawniej i dziś”, który wystawiliśmy dla mieszkańców 

Wrzosów 5 sierpnia w ogrodzie państwa Rzewuskich. 

Odgrywane przez młodzież scenki ukazywały realia 

życia w dawnych czasach oraz ich współczesne odpo-

wiedniki, w tym zaloty i perypetie miłosne, świętowanie 

oraz spędzanie czasu wolnego. W trakcie tygodnio-

wych warsztatów odwiedzała nas córka państwa 

Wiśniewskich, która nakręciła zabawny kilkunastomi-

nutowy reportaż ukazujący zmagania aktorskie naszych 

uczestników. Dzięki przyjaznej atmosferze i profesjona-

lizmowi trenerów Daria pokonała barierę nieśmiałości, 

a Karol i Dominik rozwinęli skrzydła, wymyślając coraz 

to śmieszniejsze gagi. Premierowa projekcja reportażu 

odbyła się w dniu spektaklu, tuż po występie naszej 

młodzieży na deskach sceny wypożyczonej tradycyjnie 

z Zespołu Szkół nr 9. Miłym zakończeniem naszego 

sierpniowego spotkania był recital piosenki rosyjskiej 

w wykonaniu Grzegorza Wiśniewskiego, który wzruszył 

nas interpretacją utworów Włodzimierza Wysockiego.

KINO LETNIE NA WRZOSACH
Ostatnie ciepłe dni wakacji zainspirowały nas do tego, 

aby kolejna impreza integrująca mieszkańców Wrzo-

sów również odbyła się pod gołym niebem, dlatego 

1 września zorganizowaliśmy w dobrze już znanym 

nam ogrodzie państwa Rzewuskich Kino Letnie na 

Wrzosach. Dwa tygodnie wcześniej zrobiliśmy roze-

znanie wśród mieszkańców naszej dzielnicy, jaki film 

zobaczyliby tego dnia najchętniej. Młodzież rozsyłała 

pytania poprzez Facebook, a my przeprowadzałyśmy 

swobodne wywiady na ten temat wśród naszych 

współpracowników i mieszkańców Wrzosów. Okazało 

się, że większość osób obejrzałaby chętnie komedię 

z elementami melodramatu, dlatego wspólnie z mło-

dzieżą wybrałyśmy film Choć goni nas czas ukazujący 

historię dwóch śmiertelnie chorych mężczyzn, którzy 

pod wpływem szalonych przygód zostają przyjaciółmi. 

Na jednym z przedimprezowych spotkań przygotowaw-

czych zainicjowałyśmy rozmowę z młodzieżą na temat 

prawnych aspektów wyświetlania filmów pod gołym 

niebem. Dominik zwrócił wtedy uwagę, że musimy za-

dbać o to, aby projekcja odbyła się legalnie. Wyjaśniły-

śmy zatem grupie, że trzeba wykupić dwie licencje: na 

wyświetlenie filmu oraz na odtworzenie muzyki w filmie. 

Podobnie jak w poprzednich przedsięwzięciach za 

zakupy odpowiadałyśmy my, wykupiłyśmy zatem 

odpowiednie licencje u dystrybutora filmu i muzyki. 

Wraz z młodzieżą wymyśliłyśmy ponadto, że nagło-

śnienie postaramy się wypożyczyć z zaprzyjaźnionego 

Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego TILIA na 

Barbarce, co też nam się udało. Film wyświetlany był 

na ekranie z białych prześcieradeł, które zainstalowa-

łyśmy na ścianie domku gospodarczego w ogrodzie  Przygotowanie popcornu na kino w plenerze
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państwa Rzewuskich. Dla kinomaniaków przybyłych 

na seans młodzież przygotowała wygodne ławeczki, 

krzesła oraz koce i bezpłatny popcorn. Były także 

świeże jabłka i gruszki, które podarowała na tę okazję 

jedna z mieszkanek Wrzosów. Pierwsza tego rodzaju 

impreza w naszej dzielnicy okazała się strzałem w dzie-

siątkę. Zintegrowali się na niej nie tylko sąsiedzi, lecz 

także całe rodziny, które zaprosiły na seans bliższych 

i dalszych krewnych. Niektórzy przynieśli nawet sprzęt 

do grillowania, leżaki, poduszki i karimaty. Impreza 

zakończyła się około godziny 22 i pomimo zmęczenia, 

które dawało nam się we znaki, czuliśmy satysfakcję, 

bo mieszkańcy dziękowali nam za tę niecodzienną 

rozrywkę. Ponadto przeprowadziliśmy sondę i okazało 

się, że kolejną imprezą mógłby być festyn rodzinny.

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA – JESIENNY PIK-
NIK RODZINNY

Jesienny kalendarz podyktował nam temat kolejnego 

przedsięwzięcia, dlatego 14 października zorgani-

zowałyśmy z młodzieżą Święto Ziemniaka. Jesienny 

piknik rodzinny. Impreza odbyła się na polanie Osady 

Leśnej „Barbarka”, a uświetniły ją wokalno-teatralne 

występy dzieci z okolicznych przedszkoli, następnie 

zaś popisy podopiecznych Społecznego Ogniska 

Artystycznego „Wrzosy”. Sekcja cateringowa naszej 

młodzieży, czyli Emilka, Dominika i Karol, rozdawała 

przybyłym gościom kiełbaski i ziemniaki, które można 

było upiec na jednym z ognisk obsługiwanych przez 

Pawła i Damiana. Po sytym posiłku zarówno dzieci, 

jak i dorośli mogli sprawdzić swoją kondycję w zma-

ganiach sportowych przy stanowisku z „ziemniacza-

nymi konkurencjami sportowymi”, które przygotowała 

Karolina z Dominikiem. Wśród zabaw znalazły się: 

rzut ziemniakiem do celu, bieg z ziemniakiem na łyżce 

i bieg w workach. Ponadto utalentowane artystycznie 

Paulina i Jagoda obsługiwały stanowisko malowania 

twarzy, przy którym odmalowywały na buźkach dzieci 

wzory roślinne i geometryczne, maski zwierząt oraz 

bohaterów kreskówek. Daria i Konstancja prowadziły 

stanowisko z ziemniaczanymi pieczątkami, gdzie 

pomagały dzieciom wycinać, a potem kolorować 

i odbijać na kartkach wzory gwiazdek, samochodzi-

ków, samolotów i serduszek. Róża, Agata i Miłosz 

przygotowali stanowisko o nazwie „Leśne Ludki”, 

przy którym można było wyczarowywać z darów 

lasu, czyli szyszek, żołędzi, kasztanów, liści, jarzębiny 

i kory, piękne ludziki, maski oraz rzeźby.

Nasze przedsięwzięcie cieszyło się dużym zaintereso-

waniem nie tylko mieszkańców dzielnicy, ale i mediów, 

dlatego patronat nad nim objęło Radio WAWA Toruń, 

które zdobyło na ten cel środki od sponsorów. Dzięki 

temu w tygodniu poprzedzającym piknik pojawiło się na 

antenie 50 spotów reklamowych, a na imprezę dostar-

czono kilka kilogramów kiełbasy, bułki oraz ciastka, któ-

re uczestnicy projektu rozdawali gościom przybyłym na 

Barbarkę. W imprezie uczestniczyło około 300 osób, 

co dla nas jako organizatorów było wielkim sprawdzia-

nem wytrwałości, efektywności i pracowitości. Z opinii 

gości wynikało, że sprawdzian przeszliśmy pomyślnie, 

a mieszkańcy Wrzosów czekają z niecierpliwością na 

kolejne przedsięwzięcie.

DANCING ANDRZEJKOWY 
NA WRZOSACH

Październikowy event był dla naszej dzielnicy okazją do 

zacieśnienia więzi rodzinnych, a także dowodem na 

to, że zabawa międzypokoleniowa jest możliwa i przy-

nosi dużo radości. Zrodził się z tego pomysł, aby 

w następnym miesiącu urządzić międzypokoleniowy 

dancing andrzejkowy. Pomysł ten wcieliliśmy w życie  Ziemniaczane konkurencje sportowe na jesiennym pikniku rodzinnym
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23 listopada, a nasza impreza, którą zatytułowaliśmy 

„Dancing Andrzejkowy na Wrzosach”, odbyła się 

w stołówce Zespołu Szkół nr 9. Tradycyjnie wcześniej 

młodzież podzieliła się na zespoły, które przygotowały 

program imprezy i atrakcje. Sekcja kulturalno-oświato-

wa zorganizowała dwa stoiska: wróżby z wosku i wróż-

by z ręki, a sekcja cateringowa upiekła wraz z animator-

kami ciasta, którymi częstowaliśmy gości potańcówki. 

Na potrzeby imprezy zakupiliśmy soki oraz ciasteczka, 

które wypełniliśmy wróżbami i rozdawaliśmy miesz-

kańcom dzielnicy. W zabawie uczestniczyło około 150 

osób, które zjednoczyły się w tańcu przy akompania-

mencie zaproszonego przez naszą Olę zespołu Magic 

Music. Artyści uatrakcyjnili występ światłami, dymami 

oraz kolorową oprawą laserową. Na ich tle pięknie 

przyozdobiona sala sprawiała wrażenie, jakby zatrzymał 

się w niej czas. Podkreślały to szczęśliwe miny zarówno 

najmłodszych tancerzy, jak i osób starszych, które nie 

czuły skrępowania pomimo znacznej różnicy wieku. Za-

bawa, jak większość z naszych wcześniejszych imprez, 

przedłużyła się, co spowodowało, że kilku uczestnikom 

zabrakło później sił do sprzątania. Na podstawie tego 

doświadczenia doszli do wniosku, że jednak liczyć się 

z siłami i lepiej zrobić krótszą imprezę, żeby na koniec 

mieć energię do posprzątania. Organizacja dużych 

przedsięwzięć ma blaski i cienie. Oprócz czasu na 

zabawę i zbieranie pochwał od mieszkańców dzielnicy 

trzeba zaplanować czas na uporządkowanie wszystkie-

go. Młodzież zdała sobie sprawę z tego, że te najmniej 

przyjemne kwestie są jednym z najważniejszych ele-

mentów uczenia się odpowiedzialnej organizacji imprez.

CHOINKA NA WRZOSACH
Nasza grudniowa impreza Choinka na Wrzosach 

przybrała formę otwartych warsztatów robienia 

ozdób i kartek świątecznych. Do ich poprowadzenia 

zaprosiłyśmy studentki Wydziału Sztuk Pięknych Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inspirowały 

one uczestników do tworzenia oryginalnych dekoracji 

choinkowych zarówno z gotowych materiałów, jak 

i z przedmiotów do recyklingu. Dekoracje te ozdobiły 

następnie wielką choinkę stojącą przed budynkiem 

siedziby naszego stowarzyszenia. Był to symbol 

wspólnego działania i integracji lokalnej społeczności. 

Oprócz ozdób choinkowych warsztatowicze zrobili 86 

kartek świątecznych, do których młodzież dołączyła 

słodki upominek i przekazała proboszczowi parafii pod 

wezwaniem św. Antoniego, aby wręczył je chorym 

i biednym mieszkańcom Wrzosów na spotkaniu 

wigilijnym. Przedsięwzięcie wzbudziło wiele refleksji 

na temat pomagania osobom w potrzebie, o czym 

żywo dyskutowali uczestnicy warsztatów. Jeden 

z nich stwierdził nawet, że „nie spodziewał się, że 

można tak miło spędzić czas ze swoją rodziną, robiąc 

jednocześnie coś dobrego dla innych”.

WARSZTATY ROBIENIA KARMNIKÓW
Biorąc pod uwagę ogrom pozytywnych opinii na temat 

warsztatowej formy grudniowego przedsięwzięcia, 

zdecydowałyśmy wraz z młodzieżą, że w styczniu zak-

tywizujemy najmłodszych mieszkańców Wrzosów i ich 

rodziny. Postanowiliśmy tym razem uwrażliwić przed-

szkolaków na los zwierząt w czasie zimy i pokazać, jak 

w prosty sposób zrobić karmnik dla ptaków. Warsztaty 

robienia karmników odbyły się 16 stycznia 2013 roku 

w Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”. Zapewniliśmy 

małym majsterkowiczom gotowe drewniane elementy, 

z których pod przewodnictwem naszej kreatywnej 

i pracowitej młodzieży oraz przy pomocy swoich 

rodziców, rodzeństwa lub dziadków skręcali domki 

dla ptaków. Dużą frajdę sprawiło dzieciom malowanie 

i ozdabianie karmników. Kilka z nich zainstalowano  Warsztaty robienia karmników
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w przedszkolnym ogródku, aby poprzez codzienne 

dokarmianie ptaszków wykształcić w dzieciach nawyk 

troski nie tylko o potrzeby swoje, ale też innych, w tym 

przypadku ptaków. Dwa karmniki trafiły do ogrodu 

CISTOR-u, resztę zaś przedszkolaki zabrały do do-

mów. Miło jest widzieć te karmniki w drodze do pracy 

i w czasie spacerów po osiedlu. Przypominają nam 

uśmiechnięte miny dzieci, które z zaangażowaniem 

konstruowały je i malowały na nich kwiatki.

WRZOSOVE LOVE. WALENTYNKOWY 
KONCERT ŻYCZEŃ

Tematykę kolejnego przedsięwzięcia podsunęło nam 

życie, bo w lutym cały świat obchodzi święto miłości. 

Postanowiliśmy zatem zachęcić mieszkańców Wrzo-

sów do wspólnego celebrowania tej okazji. 14 lutego 

zorganizowaliśmy na placu Zespołu Szkół nr 9 Wrzo-

sove Love – Walentynkowy Koncert Życzeń. Półto-

ragodzinna zabawa rozpoczęła się o godzinie 17.00 

krótkim koncertem utalentowanej wokalnie Konstancji, 

która zaśpiewała kilka współczesnych przebojów 

o różnych odcieniach miłości. Motywem przewodnim 

święta było serce i do tego symbolu nawiązywały 

wszystkie elementy scenografii. Główną atrakcją był 

koncert akustyczny na pięknej scenie, ozdobionej 

wielkim płonącym sercem ze świeczek. Prowadziły 

go Dominika z Emilką, które zachęcały mieszkańców 

Wrzosów do składania ukochanym osobom życzeń mi-

łosnych. Dziewczyny odczytywały potem te dedykacje 

między piosenkami śpiewanymi przez zaproszonego 

muzyka. Zakochane pary mogły zrobić sobie zdjęcie 

na przygotowanej przez animatorki planszy wyma-

lowanej w Panią i Pana Serce lub zawiesić miłosną 

dedykację na wrzosowym sercu życzeń. Imprezę osło-

dziły walentynkowe lizaki i ciasteczka rozdawane przez 

naszą młodzież. Zabawę zakończyliśmy wspólnym 

wypuszczeniem balonów do nieba, co było momentem 

spektakularnym i bardzo wzruszającym.

W opinii mieszkańców dzielnicy Wrzosove Love było 

bardzo dobrym pomysłem na spędzenie walentynko-

wego popołudnia i gdyby nie ta impreza, wielu z nich 

pozostałoby tego dnia w domu. Przy tej okazji kilka 

osób podpytywało nas, czy planujemy zorganizo-

wać coś w marcu z okazji świąt wielkanocnych. Po 

dłuższej rozmowie z nimi oraz z naszą grupą okazało 

się, że chętnie uczestniczyliby w warsztatach robienia 

ozdób wielkanocnych, co podsunęło nam temat kolej-

nego przedsięwzięcia.

WRZOSOWE WARSZTATY 
WIELKANOCNE

16 marca zorganizowaliśmy w siedzibie CISTOR-u otwar-

te bezpłatne Wrzosowe warsztaty wielkanocne. Podobnie 

jak w przypadku przedsięwzięcia grudniowego spotkanie 

przebiegło w bardzo pracowitej atmosferze, a jego rezul-

taty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Wpłynęła na 

to zapewne profesjonalna pomoc krawcowych z innego 

projektu realizowanego w CISTOR-ze, które pomogły 

młodzieży w poprowadzeniu tych warsztatów. Hitem 

warsztatów okazał się filc, materiał, z którego uczestnicy 

szyli, a następnie wypychali watoliną swoje dzieła. Zarów-

no starsi, jak i młodsi byli zaskoczeni, że udało się im zrobić 

samodzielnie tak piękne zajączki, jajka i kurczaczki. Wielu 

z nich dziękowało nam potem, że tymi oryginalnymi ozdo-

bami udekorowali swoje stoły świąteczne i zachwycała się 

nimi cała ich rodzina.

WRZOSOWY POKAZ TALENTÓW
Jak na prawdziwych animatorów przystało, bacznie 

obserwowałyśmy, co się dzieje w dzielnicy, i na-

wiązywałyśmy mnóstwo kontaktów, dzięki którym  Przygotowania do walentynkowego koncertu życzeń
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poznałyśmy wiele ciekawych i utalentowanych osób. 

Gorąco wierzymy w to, że Wrzosy mają potencjał, 

dlatego podczas planowania kolejnego, jedenastego 

już przedsięwzięcia zasugerowałyśmy młodzieży, 

żeby zorganizować przegląd wrzosowych talentów. 

Uczestnicy projektu z entuzjazmem podchwycili ten 

pomysł i od razu zaproponowali, aby w pokazie wzięli 

udział wychowankowie ze Społecznego Ogniska 

Artystycznego „Wrzosy”. Do udziału w występach za-

prosiliśmy także innych mieszkańców naszej dzielnicy. 

Wrzosowy pokaz talentów, bo tak nazwaliśmy impre-

zę, otworzyły występy dzieci z Przedszkola Miejskie-

go nr 8. Następnie swoje zdolności zademonstrowała 

w etiudach teatralnych, monodramach, występach 

wokalnych i tanecznych młodzież z Gimnazjum nr 9 

oraz wychowankowie ogniska artystycznego. I tu nie 

zabrakło występu naszej utalentowanej Konstancji, 

którą mieszkańcy dzielnicy nazywają „wrzosowym 

słowikiem” ze względu na jej piękny głos. Najmocniej-

szym akcentem tego popołudnia był koncert rocko-

wego zespołu Radio Armagedon. Dookoła sceny 

czekały na mieszkańców przygotowane przez naszą 

młodzież kolorowe stanowiska z malowaniem twarzy, 

zabawami cyrkowymi, bańkami mydlanymi oraz 

chustą animacyjną. W imprezę wpletliśmy też wątek 

prozdrowotny w postaci stoiska ze smacznymi jabł-

kami i marchewkami, a także stoiska z mierzeniem 

ciśnienia i ulotkami edukacyjnymi. Chcieliśmy w ten 

sposób włączyć się w lokalną kampanię profilak-

tyczną „Kwiecień – toruński miesiąc walki z rakiem”. 

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki życzliwości 

dyrektora Zespołu Szkół nr 9, Macieja Gajewskiego, 

który zgodził się wypożyczyć nam bezpłatnie scenę 

i nagłośnienie, oraz dzięki wsparciu naszych przyja-

ciół – państwa Rzewuskich – którzy po raz kolejny 

udostępnili nam swój ogród.

Podsumowanie chwil spędzonych z ekipą „CAL – 

Pracownia Inspiracji” znalazło odzwierciedlenie we 

wpisach mieszkańców Wrzosów do naszej księgi 

pamiątkowej. Każdy z tych wpisów jest dla nas dowo-

dem na to, że przedsięwzięcia były ważne i atrakcyjne. 

Niektóre z nich poruszyły nas szczególnie, ponieważ 

wyrażały wielką wdzięczność za pomysłowość, inspi-

racje oraz wysiłek włożony w aktywizowanie, a co za 

tym idzie, integrowanie lokalnej społeczności.

NAGRANIE I PROJEKCJE FILMU 
WRZOSY DAWNIEJ I DZIŚ

W trakcie realizacji dotychczasowych przedsięwzięć 

mieliśmy okazję rozmawiać z wieloma mieszkańcami 

dzielnicy, którzy cieszyli się, że dzięki projektowi dzieje 

się tu dużo dobrego. Większość z nich opowiadała 

zarówno nam, jak i naszej młodzieży, że kiedyś miejsce to 

nie należało do miasta Torunia i wyglądało zupełnie ina-

czej. Znajdowały się tu rozległe pola, które dopiero z cza-

sem zagospodarowano domkami jednorodzinnymi oraz 

instytucjami kościelnymi i oświatowymi. To podsunęło 

nam pomysł nakręcenia filmu, który pokazywałby rozwój 

dzielnicy w ciągu kilkudziesięciu lat. Wstępny plan zro-

dził się na spotkaniu młodzieży z animatorkami i mode-

ratorką, w czasie którego omówiliśmy tematykę oraz mo-

tyw przewodni. Film powstawał w czasie kilkudniowych 

warsztatów, gdy młodzież pod opieką doświadczonego 

operatora obmyśliła szczegółowy scenariusz, przygoto-

wała scenografię, a przede wszystkim zgromadziła ma-

teriały potrzebne do nagrania. Były to wywiady z miesz-

kańcami Wrzosów nagrywane telefonami komórkowymi 

oraz stare zdjęcia z prywatnych zbiorów miejscowych 

rodzin. Młodzież uzyskała informacje na temat historii 

naszej dzielnicy, między innymi od członków swoich 

rodzin, sąsiadów, nauczycieli, księdza, organizatorów 

Festynu św. Antoniego i od przechodniów napotkanych  Malowanie twarzy na Wrzosowym Pokazie Talentów
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podczas robienia sondy ulicznej. Efektem warsztatów 

był kilkunastominutowy film, którego pierwsze projekcje 

odbyły się 28 maja w siedzibie CISTOR Stowarzyszenia 

Partnerstwo Społeczne, gdzie obejrzało go około 60 

osób. Wśród publiczności pojawili się także bohatero-

wie naszej produkcji na temat Wrzosów. Serdecznie 

zachęcamy do obejrzenia dokumentu, który dostępny 

jest w internecie w serwisie YouTube (należy wpisać 

w pole wyszukiwania „Wrzosy dawniej i dziś”). Można 

się z niego dowiedzieć wielu ciekawostek o naszej 

dzielnicy i posłuchać jej hymnu.

ŚWIĘTO RODZINKI
Naszą pracę i zaangażowanie w animowanie oraz 

integrowanie społeczności lokalnej Wrzosów doceniła 

instytucja nadzorująca nasz projekt, czyli Regional-

ny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt 

„CAL – Pracownia Inspiracji” uznano za dobrą 

praktykę i zaproszono nas do udziału w akcji „Ro-

dzinka Funduszalskich”, organizowanej 8 czerwca 

2013 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na 

terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego. W ramach 

tej imprezy zorganizowaliśmy nasze ostatnie przedsię-

wzięcie, Święto Rodzinki, w ramach którego zaprosili-

śmy mieszkańców Wrzosów do udziału w warsztatach 

robienia latawców i bransoletek. Dodatkowo młodzież 

przygotowała dla nich stanowiska z malowaniem twa-

rzy, modelowaniem balonów oraz puszczaniem dużych 

i małych baniek mydlanych. Przy osobnym stanowisku 

informacyjnym można było obejrzeć tablicę pamiątko-

wą i wpisać się do księgi naszego projektu, a także 

poczytać ulotki na jego temat i porozmawiać z nami 

o doświadczeniach związanych z jego realizacją. Tego 

dnia udzieliłyśmy wraz z młodzieżą kilku wywiadów na 

temat działań w projekcie i poznałyśmy realizatorów in-

nych projektów z województwa kujawsko-pomorskie-

go. Obserwowanie wspólnej pracy dzieci i rodziców 

podczas konstruowania latawców oraz projektowania 

bransoletek upewniło nas, że warto stwarzać ludziom 

warunki do wspólnego działania, bo jest to dla nich 

czasami jedyna okazja do wspólnej zabawy. Cieszymy 

się, że projekt umożliwił nam dawanie takim osobom 

szansy na zadbanie o swoje relacje rodzinne oraz 

aktywne uczestnictwo w życiu całej naszej dzielnicy.

ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA 
CZASU WOLNEGO

Oprócz korzystania z doradztwa indywidualnego 

młodzież uczestniczyła w grupowej formie wsparcia, 

jaką były comiesięczne alternatywne formy spędzania 

czasu wolnego. W ramach tych wyjść zabierałyśmy 

grupę do miejsc, do których na co dzień nie miałaby 

łatwego dostępu, głównie z powodu problemów 

finansowych w rodzinie. Był to zastrzyk pozytywnej 

energii, który motywował do dalszej aktywności 

w projekcie. Oprócz takich powszechnych i czę-

sto praktykowanych form uczestnictwa w życiu 

kulturalno-społecznym, jak wyjście do kina lub na 

pizzę, zorganizowałyśmy wyjazd do Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie. Uczestnicy projektu mogli 

tam zobaczyć wynalazki, które wpłynęły na rozwój 

ludzkości, usłyszeć dźwięki drzemiące w otaczających 

nas przedmiotach, doświadczyć na własnej skórze 

działania organizmu ludzkiego, odkryć tajemnice 

zmysłów i przekonać się, na czym polega interakcja 

na linii człowiek–środowisko. Niezwykle ekscytującymi 

przeżyciami były dla naszej młodzieży także zajęcia 

sportowe: paintball, wyścigi na torze kartingowym, 

jazda na nartach i snowboardzie na sztucznym stoku, 

a także rozgrywki curlingowe. Dzięki takiej dawce 

adrenaliny łatwiej było zmobilizować ją do planowania 

kolejnych przedsięwzięć i zmotywować do regularne-

go uczestnictwa w innych zajęciach w projekcie.

REFLEKSJE KOŃCOWE
Po roku pracy z młodzieżą stwierdzamy, że był to czas 

ciekawy, ekscytujący i twórczy. Wszystkie wzloty 

i upadki, które pojawiły się na wspólnej drodze grupy, 

doprowadziły do wielu zmian w naszej młodzieży. 

Widać to w zachowaniu większości uczestników, 

którzy przystępując do projektu byli onieśmieleni i nie 

wykazywali żadnej inicjatywy. Uczestnictwo w wielu 

zróżnicowanych formach aktywności pozwoliło im 

odkryć swoje drugie oblicze – człowieka pewniejszego 

siebie, skłonnego do bezinteresownej pomocy i spraw-

nego organizatora. Praca nad polepszeniem zdolności 

komunikacyjnych, nabycie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i poznanie aktywnych metod animowania 

środowiska lokalnego wyzwoliły nowe pokłady energii 

w naszej młodzieży. Cały czas czuwałyśmy nad nią 

i pełniłyśmy rolę coachów, którzy, znając jej możliwości 

i ograniczenia, mogli moderować pracę grupy i każde-

go jej członka z osobna. Niektórzy uczestnicy otworzyli 

się na forum grupy i pokonali barierę nieśmiałości, 

dzięki czemu wzrosło ich zaangażowanie w działania 

projektowe. Inni z kolei nauczyli się, że oprócz przyjem-

ności ważne są w życiu ciężka praca nad sobą, praca 

na rzecz drugiego człowieka, pasje oraz motywacja do 

konstruktywnej zmiany siebie. Wspólne działania grupy 

podniosły samoocenę wielu jej uczestników i pozwoliły 

im rozwinąć skrzydła. Rzutował na to zapewne także 

fakt bycia rozpoznawanym przez mieszkańców Wrzo-

sów i ich pozytywne opinie na temat przedsięwzięć 

organizowanych przez młodzież. Realizacja projektu 

wpłynęła też na wizerunek naszej organizacji. CISTOR 

zaczął być rozpoznawany nie tylko przez uczestników, 

lecz także przez ich przyjaciół, kolegów i rodziców. Mło-

dzież bardzo przywiązała się to tego miejsca i do reali-

zatorów projektu. Podkreślała to szczególnie w chwili, 

gdy dotarło do niej, że w czerwcu przygoda pod nazwą 

„CAL – Pracownia Inspiracji” się zakończy. W czasie 

ostatniego wspólnego spotkania nastąpił moment 

podsumowań i refleksji. Ze łzami w oczach wspomina-

liśmy, jak ci młodzi ludzie niepewnie wkraczali w progi 

CISTOR-u, aby już po kilku tygodniach pokazać duży 

potencjał i energię do działania. Na zakończenie obej-

rzeliśmy przygotowany przez młodzież filmik, w którym 

krok po kroku pokazała to, co się działo w czasie naszej 

wspólnej przygody. Ostatnią scenę zapamiętamy do 

końca życia. Znalazło się w niej bardzo wzruszające 

podziękowanie dla nas. My także wyraziłyśmy naszej 

młodzieży wdzięczność za rok wzajemnego inspirowa-

nia się, ciężkiej pracy i pogratulowałyśmy wytrwałości.

Możemy śmiało powiedzieć, że dzięki projektowi zmia-

ny nastąpiły także w nas – animatorkach. Nauczyłyśmy 

się zarządzać czasem i zadaniami grupy, dbając jedno-

cześnie o indywidualne potrzeby każdego z uczestni-

ków. Poznałyśmy też mnóstwo ciekawych i pełnych pa-

sji ludzi, którym zależy na rozwoju Wrzosów i integracji 

ich mieszkańców. Marzy się nam, aby połączyli oni siły 

z naszą młodzieżą i kontynuowali działania Centrum 

Aktywności Lokalnej, tym bardziej że wielu z nich 

dopytuje, kiedy odbędzie się kolejne przedsięwzięcie. 

Życzymy im i sobie, żeby stało się to jak najszybciej.
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WRZOSY
— LABORATORIUM INTEGRACJI

Lena Chotkiewicz

absolwentka studiów podyplomowych 
„Psychologia zmiany postaw i zacho-
wań” na Uniwersytecie Warszawskim, 
Szkoły Trenerów Organizacji Pozarzą-
dowych STOP, studiów podyplomowych 
Superwizja w Animacji i Współpracy 

Środowiskowej na Uniwersytecie 
Gdańskim, od 2000 roku związana ze 
Stowarzyszeniem CAL, koordynatorka 
projektów ogólnopolskich i między-
narodowych, animatorka inicjatyw 
sąsiedzkich.

Projekt „CAL – Pracownia Inspiracji” był 
pomyślany jako projekt wielopłaszczyznowy, 
w którym na osiągnięcie celu złożyło się kilka 
bardzo różnorodnych i równolegle toczących 
się działań, podobnie jak w puzzlach skrupu-
latne łączenie poszczególnych fragmentów 
o charakterystycznych kształtach daje kom-
pletny i spójny obraz.

Istotnym fragmentem tego dużego obrazu – całego 

planu, w wyniku którego w toruńskiej dzielnicy Wrzosy 

na bazie CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo 

Społeczne powstało Centrum Aktywności Lokalnej, 

opracowany został model aktywizacji zawodowej 

i społecznej młodzieży, a w ramach projektu zrealizo-

wano kilkanaście ciekawych inicjatyw, w które zaanga-

żowani byli nie tylko jego uczestnicy, ale i społeczność 

lokalna – było Laboratorium Integracji.

Co kryje się pod pojęciem Laboratorium Integracji? Na 

czym polega podejście badawcze rozwijane od kilku lat 

przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

(partnera projektu), definiowane jako „laboratorium 

społeczne”, które próbowaliśmy wykorzystać w pracy 

Grupy Roboczej, stanowiącej fundament tego labora-

torium, łączącego zespół praktyków, ekspertów, ani-

matorów oraz liderów pracujących nad poszukiwaniem 

modelu integracji społecznej i zawodowej młodzieży?

Bohdan Skrzypczak we wstępie do publikacji „Akty-

wizacja czy integracja? Zaproszenie do dyskusji nad 

rolą instytucji i integracji społecznej” definiuje istotę 

laboratorium społecznego następująco:

Metodyczną ramą tej strategii badawczej jest 

partycypacyjne „badanie w działaniu”, które 

oznacza zarówno merytoryczną, jak i organiza-

cyjną formę badań pomagających w zmianie 

praktyki, w której praktyk (nauczyciel, pracow-

nik socjalny, animator, lider organizacji itp.) jest 

jednocześnie badaczem i organizatorem zmiany.

Istotą procesu „badania w działaniu” pro-

wadzonego w ramach „laboratorium spo-

łecznego” jest partnerstwo łączące badaczy 

i badanych. W tym ujęciu badacz-ekspert, ba-

dacz-doradca oraz badacz-uczestnik poznaje 

badaną rzeczywistość poprzez uczestnictwo 

w cyklach jej życia, obserwując i wspierając 

w badanym środowisku społecznym (lokal-

nym, zawodowym, instytucjonalnym) procesy, 

interakcje, mechanizmy kierujące postępowa-

niem ludzi1.

Członkowie Grupy Roboczej w naszym projekcie, 

będąc jednocześnie przedstawicielami lokalnych 

instytucji i grup nieformalnych, posiadając zasoby 

instytucjonalne, wykorzystując synergię łączonych 

potencjałów, mieli bezpośredni wpływ na proces 

zmiany, który postępował w miarę realizacji projektu 

w dzielnicy. Wspólne działania służyły podniesieniu 

poczucia sprawstwa grupy młodych ludzi, których 

działania opierały się na zasobach Grupy Roboczej.

Przedmiotami (bo są poddani zmianie i badaniu) 

i jednocześnie podmiotami (bo sami zmiany obserwu-

ją i wprowadzają) w tak skonstruowanym laborato-

rium są wszyscy aktorzy projektu. Nie ma podziału 

na tych, którzy zmieniają, i na tych zmienianych. Przy-

stępując do projektu, każdy jest świadomy swojej 

twórczej roli i zarazem dużej odpowiedzialności.

1 Ten i następny cytat: Bohdan Skrzypczak, Laboratorium ekono-
mii społecznej – źródła inspiracji i konteksty metodologiczne.
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Opierając się na tych definicjach, w naszym projekcie 

próbowaliśmy tworzyć poprzez Laboratorium Inte-

gracji platformę do edukacyjnych spotkań partnerów 

– członków Grupy Roboczej, która stanowiła miejsce 

do wymiany doświadczeń, informacji, planowania 

wspólnych działań, poszukiwania rozwiązań tych 

problemów, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców 

Wrzosów. W Laboratorium Integracji zakładaliśmy 

zmianę nie tylko w środowisku, na rzecz którego dzia-

ła Grupa Robocza, ale również w jej uczestnikach.

W skład Grupy Roboczej weszli realizatorzy projektu, 

praktycy i jednocześnie eksperci, profesjonaliści 

w swojej pracy zawodowej: animatorzy społeczni, 

doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pracownik 

socjalny, pedagodzy, czyli wszyscy ci, którzy bez-

pośrednio pracowali z grupą młodzieży z Wrzosów 

(uczestnikami projektu). A także przedstawiciele 

lokalnych instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie, szkoły, przedszkola, jak również dzielnico-

wy, radni, ksiądz, kurator, dyrektor gimnazjum oraz 

aktywni mieszkańcy dzielnicy. W trakcie spotkań 

nieprzerwanie trwał proces tworzenia zespołu, który, 

jak w laboratorium, przyglądał się widocznym i mniej 

widocznym problemom w dzielnicy. Jednocześnie 

zastanawiano się nad określeniem roli, jaką może 

odegrać grupa świadomych praktyków, wspólnie 

poszukujących skutecznych rozwiązań problemów. 

Czegoś w rodzaju antidotum na dolegliwości, które 

pojawiają się w sytuacjach, gdy zaniedbywany jest 

cały organizm. Z tej perspektyw badaliśmy społecz-

ność Wrzosów, szczególną uwagę zwracając na ich 

młodych mieszkańców.

Nadrzędnym celem spotkań w ramach Laboratorium In-

tegracji było wypracowanie modelu aktywnej integracji 

społecznej i zawodowej grupy młodzieży – kilkunastu 

osób w wieku 15–20 lat, nieaktywnych zawodowo i za-

grożonych wykluczeniem społecznym. Niezaprzeczalnie 

młodzież jest integralną częścią społeczności i od tego, 

jak układa swoje życie na etapie dorastania, może 

zależeć przyszły rozwój miejsca, w którym zaczyna 

kształtować to dorosłe życie.

Źródłem inspiracji w naszych poszukiwaniach był zapro-

szony do Laboratorium Integracji nasz partner z Nie-

miec – Stowarzyszenie BBQ Berufliche Bildung GmbH 

ze Stuttgartu, filia we Fryburgu (więcej na temat tej or-

ganizacji – w tekście Młodzież w Niemczech na drodze 

do zawodu na stronach 8 – 17 niniejszej publikacji).

Dlatego dwukrotnie na spotkaniach w ramach 

Laboratorium Integracji gościliśmy przedstawicielkę 

naszego partnera. Jej prezentacje za każdym razem 

wywoływały dyskusję wśród uczestników spotkania. 

Padały pytania na temat skuteczności stosowanych 

metod pracy z młodzieżą, poziomu zadowolenia 

uczestników, stopnia zaangażowania oraz wsparcia 

okazywanego przez przedsiębiorców zainteresowa-

nych zatrudnieniem młodzieży po jej edukacji w BBQ. 

Ekspertka z Niemiec szczególną uwagę zwróciła na 

to, że działania dla młodzieży powinny być skierowane 

na wsparcie jej mocnych stron, podkreślenie zalet 

i pozwolenie młodym ludziom na wzięcie odpowie-

dzialności za realizacje własnych pomysłów, zamiast 

narzucać gotowe rozwiązania.

Doświadczenia niemieckich kolegów pokazują, że 

zmiany następujące w ostatnich latach na rynkach 

pracy w różnych krajach pociągają za sobą koniecz-

ność działań wszystkich podmiotów zaangażowanych 

w kształcenie zawodowe i jego stałe monitorowanie. 

Chodzi o to, by oferta edukacyjna odpowiadała z jednej 

strony potrzebom gospodarki, z drugiej zaś, by system 

potrafił reagować na coraz to nowe zjawiska społecz-

ne. Ta synchronizacja działań różnych podmiotów jest 

kluczem do sprostania wyzwaniom rynku pracy2.

Stosowanie tego systemu pozwala, jak podkreślała 

ekspertka z Niemiec podczas naszych spotkań, na 

wyrównanie poziomów kształcenia w zależności od 

potencjału uczestników procesu edukacyjnego. Im 

mniejszy potencjał, tym dłuższa droga do dyplomu lub 

zdobycia kwalifikacji w wybranym zawodzie. Prezen-

towane doświadczenia partnera stanowiły inspirację 

do tworzenia modelu aktywizacji zawodowej, który 

będzie miał szansę zastosowania w Polsce, jako jeden 

z rezultatów projektu.

Nie tylko doświadczenie z zakresu edukacji zawodo-

wej w Niemczech miało być oparciem w poszukiwaniu 

skutecznego modelu aktywizacji zawodowej i społecz-

nej oraz zmiany postaw młodzieży.

Prawdziwym fenomenem społecznym polskiej 

transformacji są partnerstwa lokalne, któ-

re stopniowo stały się elementem nowych 

wymiarów społecznej i publicznej aktywności. 

Pojawiło się wiele instytucji oraz mechani-

zmów wsparcia i edukacji, które pozwoliły 

wypracować pogłębione wymiary partnerstwa, 

które jest skuteczne zarówno w działaniu, jak 

i współbyciu ludzi3.

2 Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Niemiecki system kształcenia 
zawodowego wobec wyzwań rynku pracy (www.scm.org.pl).

3 Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego 
konstruowania partnerstw lokalnych, Stowarzyszenie CAL, Instytut Studiów 
Edukacyjno-Społecznych im. Heleny Radlińskiej, Warszawa 2009.

Jak pokazuje praktyka, w Polsce odpowiednio zor-

ganizowana współpraca różnorodnych podmiotów 

w środowisku lokalnym może być dobrym narzędziem 

do rozwiązywania rozmaitych problemów społecznych 

różnych grup, do radzenia sobie z trudnościami i dys-

komfortem, które odczuwają mieszkańcy niezależnie 

od wieku, wykształcenia, sytuacji ekonomicznej, 

w związku chociażby z brakiem miejsc spędzania 

czasu wolnego, nieuporządkowaną przestrzenią, 

anonimowością i brakiem stosunków dobrosąsiedz-

kich. „Tworzone w ramach projektów partnerstwa są 

odpowiedzią na poczucie braku społecznego miejsca, 

prawdziwej wspólnoty opartej na wspólnych warto-

ściach, normach, przeżyciach. Wymiana doświadczeń 

między partnerami jest zaś istotnym elementem ucze-

nia się od siebie”4.

W ramach naszego Laboratorium Integracji zaczęli-

śmy budować taki system współpracy partnerskiej, 

który charakteryzuje się wzajemnym zrozumieniem, 

słuchaniem innych, dochodzeniem do porozumienia 

i pracą przynoszącą konkretne korzyści nie tylko 

osobom podejmującym wspólne działania, ale i tym 

wszystkim, na rzecz których one działają – a byli nimi 

w przypadku naszego projektu mieszkańcy dzielnicy 

Wrzosy. Nieformalne partnerstwo na rzecz Wrzosów 

miało wspierać podejmowane przez uczestników 

projektu inicjatywy na rzecz całej społeczności. Bez-

pośredni kontakt, poprzez pracę zawodową, członków 

Grupy Roboczej z problemami, z którymi borykają się 

mieszkańcy, i znajomość lokalnego potencjału były 

ważnymi czynnikami w rozpoznaniu lokalnych potrzeb, 

jak również w odkrywaniu siły społeczności lokalnej. 

Tak jak niemal każde środowisko lokalne Wrzosy 

4 Tamże.
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książek, podręczników, zabawek wśród dzieci i mło-

dzieży. Przy okazji młodzież uczestnicząca w projekcie 

mogłaby zająć się promocją tej akcji, kształtując umie-

jętności pozytywnego chwalenia się i dostarczania 

informacji mieszkańcom za pomocą różnych narzędzi 

promocyjnych, takich jak plakaty, ulotki, informacje 

na Facebooku, sadzenie Drzew Marzeń na terenie 

Wrzosów (typowane miejsca to teren przy Gimnazjum 

nr 9, okolice Polo-Marketu).

Pomysły na ożywienie „nieciekawych” miejsc, zebrane 

w trakcie pracy Grupy Roboczej, były odpowiedzią 

na problemy, które wcześniej sformułowali anima-

torzy, praktycy i aktywni mieszkańcy uczestniczący 

w naszych spotkaniach. Jako główne zostały wskaza-

ne: brak miejsca wspólnego spędzania czasu, brak 

tradycji wspólnych spotkań na Wrzosach – świąt 

lokalnych, spotkań towarzyskich w grupach sąsiedz-

kich, nieodnaleziona tradycja lokalna, brak strategii 

i systematycznej pracy z młodzieżą na poziomie dziel-

nicy, zaśmiecenie terenu.

Niemal każdy z tych wątków dyskutowanych podczas 

pracy Grupy Roboczej udało się wpleść w działania, 

które przy wsparciu animatorek projektu były realizo-

wane z młodzieżą każdego miesiąca. Nakręcony przez 

młodzież film Wrzosy dawniej i dziś był odpowiedzią na 

niedostateczną wiedzę mieszkańców o historii dzielnicy 

i jej tożsamości (co wynikło z wywiadów z mieszkań-

cami przeprowadzonych przez młodych ludzi). Święto 

Ziemniaka z kolei stanowiło próbę tworzenia tradycji sta-

łych spotkań rodzinnych, a Wrzosowy Pokaz Talentów 

mobilizował do promowania alternatywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego, odkrywał talenty organizacyj-

ne partnerów instytucjonalnych, wspierających wyda-

rzenie, i zdolności artystyczne wszystkich uczestników, 

dysponują niepowtarzalnym potencjałem, który może 

być wykorzystany w rozwiązywaniu tutejszych proble-

mów. Najtrudniejsze jest określenie i wydobycie na 

powierzchnię tych zasobów. Do tego potrzebne nam 

były kreatywność, odwaga i współpraca.

KREATYWNOŚĆ
Uczestnicy Grupy Roboczej, którzy spotykali się 

co dwa miesiące, na samym początku postanowili 

dokładnie poszukać zasobów w dzielnicy, tak jak 

w badaniach w laboratorium popatrzeć przez lupę, 

„co w trawie piszczy”, i to tak dosłownie.

W tym celu przygotowana została mapa dzielnicy, 

której wielkość pozwoliła przyjrzeć się Wrzosom z lotu 

ptaka. Analizie poddano wszystkie przestrzenie: te, 

z których część mieszkańców zazwyczaj korzysta, 

takie jak plac przed kościołem św. Antoniego, gdzie 

wczesną jesienią tradycyjne odbywają się festyny, 

i te, które należało „ogarnąć”, wykorzystać, nadać im 

nowe brzmienie społeczne i odczarować z krążących 

złych opinii, jak w przypadku Fortów (Fort V Karo-

la Chodkiewicza z lat 1879–1884 i Fort VI Jaremy 

Wiśniowieckiego z lat 1889–1893), uważanych 

przez mieszkańców dzielnicy za miejsca zapomniane 

i nie do końca bezpieczne. Spojrzenie z lotu ptaka 

na konkretne ulice, skrzyżowania i osiedla na mapie 

przyczyniło się do powstania pomysłów, jak te miejsca 

można ożywić, wykorzystać do angażowania mieszań-

ców w różne działania. Pomogło też zastanowić się, 

który z partnerów miałby takie działanie wesprzeć. Oto 

tylko kilka pomysłów, które udało się nakreślić: akcja 

„Ożywianie historii” – wywiady z mieszkańcami na 

temat historii dzielnicy, robienie filmów, nagrań, zdjęć, 

pchli targ przy skrzyżowaniu ulicy Lisiej i Szosy Cheł-

mińskiej, potraktowany jako wymiana przeczytanych 

którymi byli zwykli mieszkańcy dzielnicy. Rozmowy 

z mieszkańcami, wywiady i obserwacja miejsc pozwoliły 

dostosować realizowane inicjatywy do potrzeb.

W tych akcjach realizatorzy projektu opierali się na 

podejściu nazywanym „badanie w działaniu”, które 

w przywoływanym tekście Laboratorium ekonomii spo-

łecznej – źródła inspiracji i konteksty metodologiczne 

Bohdan Skrzypczak definiuje następująco:

Istotnym walorem „badania w działaniu” jest 

możliwość zaangażowania wiedzy, doświad-

czeń oraz umiejętności, jakimi dysponuje każdy 

uczestnik, czyli kompetentny w danej dziedzinie 

profesjonalista, który bezpośrednio pracuje 

w społeczności lokalnej (lub określonym środo-

wisku społecznym). Pozwala ono na łączenie 

dwóch ról: badacza, który poprzez rozpoznanie 

uczy się danego wycinka rzeczywistości, oraz 

nauczyciela i animatora, który aktywizuje siły 

ludzkie do działania na rzecz zmiany danej 

sytuacji. Badacz, jako uczestnik, nie jest zatem 

intruzem, ale jest sprzymierzeńcem w procesie 

odkrywania i aktywizowania sił ludzkich.

ODWAGA
Nie ominęła Grupy Roboczej dyskusja o przyszłości 

Wrzosów. Na jednym ze spotkań zastanawialiśmy się 

nad tym, jakie Wrzosy mogą być za 20 lat. W ramach 

Laboratorium Integracji spróbowaliśmy uruchomić 

interdyscyplinarną (ze względów na różnorodność 

uczestniczących podmiotów) burzę mózgów, by 

zastanowić się nad przyszłością dzielnicy, której orga-

nizm, jak ustaliliśmy na wstępie, wymaga interwencji 

i wsparcia. Zdiagnozowane na początkowym etapie 

pracy Grupy Roboczej poczucie niepewności, spo-

wodowane niestabilną sytuacją życiową wśród dużej 

grupy mieszkańców, prowadzi do ich bierności. Czę-

sto czują oni, że nie mają wpływu na kierunki i tempo 

zachodzących wokół zmian. Na dodatek w raporcie 

MOPR w Toruniu za 2012 rok czytamy, że „problemy 

społeczno-ekonomiczne nurtujące beneficjentów 

pomocy społecznej dzielnic wywołują poczucie zagro-

żenia, frustrację, alienację, niezdolność do kierowania 

własnym życiem, pesymizm i strach przed przyszło-

ścią”. Stwierdziliśmy, że warto się zastanowić nad 

przyszłością, aby nie była zaskakująca, tylko przewi-

dywalna i z przemyślanym scenariuszem rozwoju. To 

znaczenie refleksji nad przyszłością szczególnie rośnie 

w warunkach coraz większej niepewności.

Mając niepowtarzalną okazję pracy w gronie prakty-

ków i ekspertów z różnych obszarów, stworzoną przez 

pomysłodawców projektu w ramach Laboratorium 

Integracji, mogliśmy się zastanawiać, jak poczucie 

niepewności przekuć w aktywność, wykorzystując 

potencjał Wrzosów.

Refleksja nad wizją przyszłości jest niezbędnym 

warunkiem racjonalności decyzji podejmowanych 

na różnych szczeblach rządzenia i zarządzania 

w instytucjach samorządowych i pozarządowych, 

odpowiedzialnych za kształtowanie przyszłości. 

Jak kształtować ją tak, by ustrzec przed niepo-

żądanymi, destrukcyjnymi zjawiskami, a jedno-

cześnie w sposób efektywny wykorzystywać inno-

wacyjne rozwiązania dla kreatywnej, efektywnej 

transformacji?”5.

Próbowaliśmy się nad tym zastanowić, szukając 

odpowiedzi na pytania: „Wrzosy 2020 – wieje nudą 

5 Elżbieta Mączyńska, Modele wczesnego ostrzegania przed ban-
kructwem i zagrożeniami w działalności gospodarczej.
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czy poraża blaskiem?” i na ile rozwój współpracy 

partnerskiej może wpłynąć na rozwój dzielnicy. Były to 

spotkania poświęcone nakreśleniu kierunków rozwoju 

Wrzosów, obrazu przyszłości dzielnicy i jej znaczenia 

w życiu mieszkańców – czy pozostanie miejscem 

określanym w krzyżówkach jako sypialniana dzielni-

ca Torunia, pełniącym funkcję usługową w zakresie 

zaspokajania podstawowych potrzeb, przy zaniedba-

niu wytworzenia innych istotnych funkcji miejskich, 

czy miejscem, gdzie atmosfera ma własny koloryt, 

a mieszkańcy nie uciekają systematycznie do centrum 

miasta w poszukiwaniu „prawdziwego” życia.

Pracę nad wizją przyszłości dzielnicy zaczęliśmy od opi-

su tego, czym dzielnica jest teraz. Na pierwszym etapie 

zebraliśmy informacje, które są dostępne od ręki – na 

stronach internetowych lokalnych instytucji i w prasie.

Analiza tych źródeł ujawniła, że Wrzosy są 

mało widoczne na zewnątrz, czego wyznaczni-

kiem jest często między innymi obecność lub 

nieobecność w sieci. Poszukiwanie informacji 

dało następujące opisy dzielnicy:

 — jest zamieszkana przez około 30 000 ludzi, jest 

to osiedle domków jednorodzinnych,

 — jest największym tego typu osiedlem w Pol-

sce, znajdują się tu dwa forty – Fort V Karola 

Chodkiewicza z lat 1879–1884 i Fort VI Jare-

my Wiśniowieckiego z lat 1889–1893,

 — rozwój osiedla nastąpił w epoce Edwarda Gierka 

(lata siedemdziesiąte XX wieku), kiedy to bardzo 

wielu gospodarzy rolnych tanio kupowało działki,

 — „Na Wrzosach rosną krzaki. Jest tam również  

las, do którego całe miasto zjeżdża się jesien-

ną porą zbierać grzyby” (portal internetowy 

o dzielnicach Torunia).

Nieco więcej informacji można było znaleźć na stro-

nach internetowych partnerów wchodzących w skład 

Grupy Roboczej.

Postanowiliśmy nieco zmienić tę sytuację i stworzyć 

informację o Wrzosach, która mogłaby się znaleźć 

w Wikipedii. W efekcie dyskusji pojawił się następu-

jący opis:

Wrzosy – nazwa dzielnicy wywodzi się od 

wrzosowisk, które występowały kiedyś na jej 

terenie i jednocześnie taką nazwę nosiła wieś 

WRZOSY, na terytorium której powstawała 

dzielnica. Prawdopodobnie w okresie między-

wojennym wieś ta została wcielona w ramy 

Torunia i od tej pory stała się jedną z dzielnic, 

która w mentalności mieszkańców dzieli się 

na 2 rejony: Stare Wrzosy (ulice „zwierzęce” 

– w nazwach których ujęte są nazwy zwierząt 

i ptaków – Słowicza, Wilcza, Lisia, Sokola, 

Krucza, Niedźwiedzia) oraz Nowe Wrzosy (uli-

ce, w nazwach których są kwiaty i rośliny – na 

przykład Stokrotkowa, Makowa, Tulipanowa, 

Chabrowa, Astrowa…).

Następnym krokiem w procesie budowania wizji 

przyszłości było określenie, czym Wrzosy są dzisiaj. 

Wspólne pomysły pozwoliły stworzyć następujący opis:

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Osiedle mieszkaniowe głównie domków jed-

norodzinnych, brak zakładów przemysłowych, 

rozwinięta sieć usług podstawowych – szkoła, 

poczta, sklepy, brak miejsc rekreacji (basenu, 

parku, placu zabaw), zamknięta społeczność, 

traktująca miejsce zamieszkania jak „sypial-

nię”, osiedle w miarę bezpieczne, zadbane 

miejsca zamieszkania – ogrody, ale w lesie, na 

przystankach brudno, dobre połączenie komu-

nikacyjne, ale autobusy rzadko jeżdżą, najdalej 

na północ wysunięta dzielnica Torunia, prężnie 

działające dwa domy rodzinne, CISTOR, 

Świetlica Antoninek, dom pomocy społecznej, 

ognisko artystyczne, jest jedno przedszkole 

miejskie i trzy prywatne, ścieżki rowerowe, 

dobra sieć dróg, bliskie sąsiedztwo, Barbarki 

(miejsce pamięci narodowej), Szkoła Leśna, 

niedaleko centrum, aktywna grupa młodzieży 

z projektu „CAL – Pracownia Inspiracji”.

Na ostatnim etapie dyskusji pracowaliśmy nad tym, 

czym mają być Wrzosy w przyszłości:

PRZYSZŁOŚĆ

Zostanie zbudowany plac zabaw dla rodzin 

z dziećmi, który będzie jednym z większych 

placów Torunia, powstanie więcej ośrodków 

kulturalnych, w tym z salą projekcyjną na 200 

miejsc, zostanie rozbudowana sieć tramwajo-

wa, która obejmie całe Wrzosy, zmodernizo-

wana zostanie cieć ciepłownicza, dzięki czemu 

zmniejszy się emisja „spalin kominowych”, 

mieszkańcy będą życzliwi, uśmiechnięci, będą 

wykazywać zainteresowanie sprawami dzielni-

cy, zostanie zbudowane Osiedlowe Centrum 

Sportowe, w tym basen, sauna i siłownia.

Mając zebrane elementy, które zdaniem uczestników 

Grupy Roboczej będą stanowić przyszłość dzielnicy, 

dyskutowaliśmy nad tym, co konkretnie każdy z partne-

rów musiałby zrobić w ciągu ośmiu lat, żeby ten pozytyw-

ny wynik się zmaterializował, i jaką rolę odegrali zasadni-

czy partnerzy w osiągnięciu tego, co się wydarzyło.

Uczestnicy zaproponowali kilka scenariuszy, aby 

w przyszłości przybliżyć się i być przygotowanym do 

zaprojektowanej wizji. W jednym ze scenariuszy zmia-

na na Wrzosach nastąpi dzięki dalszemu rozwojowi 

Centrum Aktywności Lokalnej, które powstało na bazie 

CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne, któ-

re w dalszym ciągu będzie organizacją otwartą i wrażli-

wą na zmiany zachodzące w środowisku, wsłuchującą 

się z uwagą w lokalne potrzeby, stanowiącą wsparcie 

w rozwoju społeczności lokalnej. Wokół Centrum 

Aktywności Lokalnej powstanie największy plac zabaw 

dla dzieci, skatepark, wygodne miejsca do spędzania 

czasu wolnego, dostępne dla wszystkich mieszkań-

ców, rodzin i gości przybywających do dzielnicy.

Kolejny scenariusz zakładał, że osiągnięcie takich 

wyników będzie możliwe między innymi poprzez 

nowy system konsultacji społecznych, który zostanie 

wdrożony w najbliższym czasie, co pozwoli zwiększyć 

zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji 

oraz zacieśnianie współpracy partnerskiej.

W ramach dyskusji uczestnicy zgodzili się, że syste-

matyczny sposób docierania do różnych informacji, 

mających wpływ na funkcjonowanie różnych podmio-

tów, wzięcie pod uwagę trendów rozwoju społeczno-

ści lokalnych mają ogromne znaczenie w budowaniu 

długookresowej wizji rozwojowej, szczególnie w kon-

tekście podejmowania bieżących decyzji i mobilizowa-

nia wspólnych działań partnerów.

WSPÓŁPRACA
Istotnym elementem prac Grupy Roboczej były sys-

tematyczne spotkania z przedstawicielami grupy mło-

dzieży biorącej udział w projekcie. Bo tak naprawdę te 
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dwa nurty w projekcie były ze sobą ściśle połączone. 

Niemal żadne realizowane działanie nie obeszło się 

bez wsparcia partnerów. Partnerzy zaś dzięki temu 

przyczyniali się do integracji społeczności Wrzosów 

(na przyklad akcja budowania karmników dla ptaków 

odbyła się w Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”, które 

otworzyło swoje drzwi dla mieszkańców. Warsztaty 

budowania karmników prowadziła młodzież, a uczest-

nikami były całe rodziny – rodzice, babcie, dziadkowie, 

dzieci oraz wnuki z całej dzielnicy).

Wspólne spotkania pozwalały za każdym razem 

poszerzyć i uwspólnić perspektywę widzenia reali-

zowanych działań oraz otrzymać informację zwrotną 

na temat wsparcia ze strony instytucji wchodzących 

w skład Grupy Roboczej.

Na zakończenie chciałabym przytoczyć wypowiedzi 

niektórych partnerów biorących udział w pracach Gru-

py Roboczej w ramach Laboratorium Integracji.

Krzyszof Rzewuski – dyrektor Domu 

Rodzinnego:
W czasie spotkań Grupy Roboczej poznałem 

bliżej ludzi, którzy chcą, aby toruńskie Wrzosy 

były dzielnicą, która będzie żyła i która potrafi 

zintegrować lokalne środowisko. Poznałem ich 

marzenia i zapał do działania.

Partnerstwo moim zdaniem to szersze pojęcie 

współpracy. Można współpracować jako 

instytucja, można to robić, nie dając, jak ja to 

nazywam, swojego serca. Partnerstwo to brak 

zależności, nie ma ważnych i ważniejszych, 

wszyscy robimy coś dla osiągnięcia wspól-

nego sukcesu. A sukces to wspólne cele, 

do których prowadzi działanie wielu osób od 

siebie zależnych, odpowiedzialnych za swoją 

pracę do końca.

Po spotkaniach w Grupie Roboczej widzę, 

że wszystko wskazuje na to, iż warto i trzeba 

wprowadzać młodych do działań związanych 

z integracją środowiska. Mimo ich niewielkiego 

doświadczenia życiowego potrafią wykazać się 

kreatywnością i pomysłowością w działaniu. 

Nie mają kompleksów, więc nie boją się działać.

Spotkania w Grupie Roboczej dają mi pew-

ność siebie.

Mirosława Rutkowska, 
dyrektor Przedszkola „Pod Muchomorkiem”:

Ważne, aby słuchać innych i być wysłucha-

nym, bo partnerstwo to wzajemny szacunek.

Projekt dobiegł końca. Jaki los czeka jego uczestni-

ków – młodych ludzi, którzy zdobyli ogromne doświad-

czenie i umiejętności? Jak potoczą się losy partner-

stwa? Czy przyszłość, która została zarysowana, nie 

zaskoczy? Czas pokaże. Fundamenty pod kolejne 

przedsięwzięcia zostały zbudowane.
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Mariusz Zielaskowski

socjolog, absolwent Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 
2003–2005 nauczyciel w Szkole Police-
alnej Pracowników Służb Społecznych 
w Toruniu. Od 2005 roku kierownik 
Zespołu Analiz, Sprawozdawczości 
i Doradztwa Metodycznego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 
W latach 2008–2010 kierownik projektu 
systemowego MOPR realizowanego 

w ramach POKL. Od 2011 roku koordy-
nator Programu Aktywności Lokalnej 
w Toruniu. Poprzez realizację wspól-
nych działań z mieszkańcami Torunia, 
poznał specyfikę pracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz korzyści wynika-
jące z animacji środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Zdanie to może dotyczyć zarówno bezpośred-
nich beneficjentów projektu, którymi byli młodzi 
ludzie uczestniczący w projekcie „CAL – Pra-
cownia Inspiracji”, jak i pracujących przy nim 
doradców. Chciałbym przedstawić obie strony, 
które współpracowały przez kilka miesięcy.

Doradztwo było tylko jednym z elementów pracy z mło-

dzieżą. Mogę powiedzieć, że dostrzegaliśmy zmiany nie 

tylko u osób, z którymi przyszło nam pracować. Sami 

również przeszliśmy swego rodzaju mikrometamorfozę. 

Skupię się głównie na metodach, które wykorzystaliśmy 

podczas konsultacji. Niemniej chciałbym się podzielić 

także refleksjami na temat realizacji projektu.

Początki zawsze są trudne, zarówno dla doradcy, jak 

i dla uczestników programów, projektów i akcji. Nowe, 

nieznane środowisko i obce osoby, po których nie 

wiadomo, czego się spodziewać. Każdy ma własne 

oczekiwania lub nie oczekuje niczego i daje się po-

nieść fali. Wszystko w pewnym sensie jest tajemnicze. 

A my, aktorzy całego przedsięwzięcia, musimy się 

zastanowić, czy podołamy swojej roli. Mimo że każdy 

doradca miał wieloletnie doświadczenie w zawodzie 

prawnika, psychologa, pedagoga czy jako pracownik 

pomocy społecznej, to każde spotkanie z młodym 

człowiekiem stanowiło dla nas wyzwanie.

W przypadku realizacji projektu „CAL – Pracownia In-

spiracji” zadanie było potrójnie trudne. Z jednej strony 

jako konsultanci nie znaliśmy się wzajemnie, z drugiej – 

nie wiedzieliśmy, czego tak do końca oczekuje od nas 

zleceniodawca, czyli CISTOR Stowarzyszenie Partner-

stwo Społeczne. Trudno więc było wyobrazić sobie, 

jak ułoży się współpraca z młodzieżą. Wspólne szko-

lenie z metody Centrum Aktywności Lokalnej, wizyta 

studyjna we Fryburgu oraz spotkania Grupy Roboczej 

pozwoliły rozwiać dwie pierwsze wątpliwości. Każdy 

mógł sam się przekonać, co potrafią koleżanki i kole-

dzy, jaki jest ich styl pracy i z jakimi problemami można 

się do nich zwracać. Mury nieznajomości zostały zbu-

rzone. O wiele bardziej skomplikowane okazało się za-

planowanie skutecznej pracy z młodzieżą. Wszystkich 

doradców, specjalistów w swoich profesjach, łączyła 

nić porozumienia co do sensu działań podejmowanych 

na rzecz młodych i pośrednio starszych mieszkańców 

toruńskiej dzielnicy Wrzosy. Nie każdy z nas pochodził 

stamtąd, ale problemy społeczności lokalnej w jakimś 

stopniu zaczęły się stawać naszymi problemami. Zanim 

jednak dokonała się w nas zmiana, musieliśmy poznać 

tych, dla których ten program został napisany. Znaliśmy 

ogólne założenia. Wiedzieliśmy, że głównym celem 

jest aktywizacja zawodowa i społeczna nastolatków, 

że w projekcie wezmą udział dziewczęta i chłopcy 

zagrożeni wykluczeniem społecznym i że udział ten 

jest całkowicie dobrowolny. Ta dobrowolność właśnie 

napawała nas optymizmem. Skoro zgodzili się uczest-

niczyć w wielomiesięcznym procesie szkoleniowo-

-aktywizującym, to znaczy, że każdy z nich już wykazał 

zapał, który przydałby się niejednemu dorosłemu.

Polska jest cały czas na dorobku, jeżeli chodzi 

o wypracowanie norm i przyjęcie wartości zwią-

zanych ze społeczeństwem obywatelskim. Można 

powiedzieć, że młodzi ludzie uczestniczący w pro-

jekcie wyszli tym wartościom naprzeciw. Naszym 

zadaniem było pewnego rodzaju asystowanie, aby 

nie zmarnowali tej szansy.

POKOLENIE MŁODYCH
Kim są owi młodzi? Już samo zdefiniowanie grupy 

nie jest proste. Zgadzam się z Kathryn Geldard, że 



CAL – PRACOWNIA INSPIRACJI / CZĘŚĆ II – KROK PO KROKU 

84

określenie nastolatki „może wskazywać na to, iż wszy-

scy młodzi ludzie jakoś wpasowują się w jednorodną 

grupę mającą podobne wzorce myślenia i zacho-

wania”1. Doświadczenia autorki, moje i pozostałych 

pracowników projektu jednoznacznie świadczą o tym, 

że młodzi ludzie „bywają niepowtarzalni w postawach, 

przekonaniach, tworzeniu konstruktów, reakcjach 

i ogólnie pojętym zachowaniu”2.

W związku z tym określenie młodzi ludzie jest o wiele 

bardziej adekwatne, a przy okazji nie jest protek-

cjonalne. Zważywszy, że losy naszej młodzieży nie 

zawsze były różowe, podmiotowe traktowanie osób, 

którym pomagamy w ramach zleconych obowiązków, 

dało pozytywne efekty. Udało nam się zdobyć zaufa-

nie uczestników, ponadto zawiązały się bardziej part-

nerskie relacje. Do konsultanta należało wyznaczenie 

i pilnowanie granicy, aby partnerstwo nie przemieniło 

się w poufałość, tak samo szkodliwą jak nieufność.

Jednym z ciekawszych aspektów pracy z młodzieżą 

było to, że nie wiedzieliśmy, z jaką osobą będzie-

my mieć do czynienia. Można śmiało powiedzieć, 

że ilu było młodych ludzi, tyle osobowości. Maria 

Chłopkiewicz opisuje osobowość jako „jakąś całość, 

jedność niepowtarzalną będącą indywidualnym spo-

sobem istnienia jednostki”3. Ogólnie wiemy o niej, że 

kształtuje się przez całe życie, ale wyjątkowo dyna-

micznie w okresie dziecięcym i dorastania podczas 

procesu socjalizacji. Ile mądrych głów, tyle teorii 

osobowości, ale żadna z nich do końca nie powie, 

jak mamy postępować z konkretnym człowiekiem.

1 Kathryn Geldard, Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup 
ryzyka, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2010, s. 18.

2 Tamże, s. 18–19.

3 Maria Chłopkiewicz, Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patolo-
gia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980, s. 14.

Gdy nałożymy na tę niepewność dynamikę dorastania, 

burzę hormonów i huśtawkę nastrojów, to mamy pra-

wie pełny obraz emocji towarzyszących spotkaniom 

zainteresowanych stron. Jesteśmy ludźmi, a zawody, 

które reprezentujemy, wymagają od nas dużej empatii. 

Profesjonalizm podpowiadał doradcom, aby trzymać 

emocje na wodzy. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy 

problem danej osoby jest tak skrajny, że kamień by 

zapłakał? Nierzadko w trakcie spotkań pojawiały się 

łzy, ale najczęściej królował śmiech.

W trakcie pracy byliśmy świadomi faktu, że pojawili-

śmy się w życiu młodego człowieka jako nowa osoba, 

która ocenia jego zachowanie. Świat nie kończył 

się na ograniczonych czasowo spotkaniach, lecz 

wykraczał daleko poza obszar, który byliśmy w stanie 

zdiagnozować. Poza tym

(…) na każdym etapie rozwoju jednostka 

znajduje się w obszarze oddziaływań specy-

ficznych pól społecznych. W obszarze tym 

znajdują się również inni ludzie, wśród których 

najważniejsze zadanie spełniają tak zwani na-

turalni taksatorzy. To oni odgrywają niezwykle 

istotną rolę rozwojową (reprezentują bowiem 

szerokie społeczeństwo) i w głównej mierze 

warunkują prawidłowość procesu społecznej 

adaptacji (interakcje z nimi są podstawową 

formą interakcji społecznych). Dokonują tego 

poprzez dwa podstawowe zadania: określają 

obowiązki społeczne uczestników danego 

obszaru oraz oszacowują stopień i jakość 

ązywania się z tych obowiązków4.

4 Zbigniew B. Gaś, Młodzieżowe programy wsparcia rówieśnicze-
go, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995, s. 7.

 Szkolenie z wolontariatu z elementami pierwszej pomocy
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DOŚWIADCZYLI, JAK DUŻO MOGĄ ZMIENIĆ

W związku z powyższym prowadzone rozmowy często 

zmierzały w kierunku zaradności niekoniecznie związa-

nej z edukacją, ale z działaniami pozaszkolnymi.

Projekt „CAL – Pracownia Inspiracji” dawał doskonałą 

okazję do sprawdzenia się w różnych warunkach, a przy 

tym chronił przed krytyką i jednoznaczną oceną. Młodzi 

ludzie mówili, że nie we wszystkich zadaniach czują się 

dobrze, ale zawsze uważali, że warto było próbować. 

Pozytywnie oceniali szansę wykazania się w dziedzi-

nach, których nie mogliby doświadczyć ani w szkole, ani 

w domu. Żaden z młodych ludzi nie zadeklarował jedno-

znacznie, że w przyszłości będzie fotografem, kucharzem 

czy opiekunką dzieci, ale rozważają te propozycje, ponie-

waż wiedzą, że są one w zasięgu ich możliwości.

Projekt pozwolił młodym ludziom spojrzeć z innej 

perspektywy na swoje umiejętności. Wiara we 

własne siły jest w ich przypadku bezcenna. Jeżeli 

nie tłumi się ich instytucjonalnie poprzez sztywny 

system nakazów i zakazów, to istnieje duża szansa, 

że nawet ci, którzy w danym momencie czują się 

bezradni, przezwyciężą to. Bezradność będzie 

stanem przejściowym, a nie chronicznym. W tym 

drzemie moc wszelkich programów kreatywnych, 

innowacyjnych, inspirujących nie tylko skierowanych 

do młodych ludzi. „Pedagogika społeczna zaintere-

sowana kontekstem środowiskowym tego zjawiska 

(bezradności), stara się wypracować skutecznie 

metody organizowania działań osób zaradnych na 

rzecz osób bezradnych”9. Działania CISTOR Sto-

warzyszenia Partnerstwo Społeczne celują w zja-

wisko bezradności, dokonując pozytywnej zmiany 

u uczestników programu lub, jak kto woli, impregnu-

jąc ich na niepowodzenia życiowe.

9 Tamże, s. 12.

czy organizacji, w drugim – uwarunkowane 

są osobowością jednostki. (…) Poczucie 

bezradności może powstawać jako efekt 

wewnętrznego nastawienia jednostki akcep-

tującej pasywny stosunek do rzeczywistości, 

prowadząc do bezradności psychologicznej7.

Każde kolejne spotkanie doradcy z uczestnikiem po-

zwalało porównywać deklarowane wcześniej postawy 

z aktualnym stanem ducha młodej osoby. Okazywało 

się, że bezradność była postrzegana w kontekście 

niepowodzeń szkolnych, kontaktów w rodzinie czy 

w relacji z rówieśnikami. Najwięcej miejsca zajmo-

wała szkoła, która paradoksalnie wcale nie uczyła 

zaradności. Niekiedy wręcz przeciwnie – wykształcała 

w uczniach bezradność. Potwierdziły się tym samym 

spostrzeżenia, że

powtarzające się negatywne doświadczenia 

w procesie uczenia się określonych treści 

programowych prowadzą do utrwalania się 

przekonania ucznia o „niemożności sprostania 

rosnącym wymaganiom programowym”, o bra-

ku wpływu na bieg zdarzeń. (…) Poczucie 

bezradności powstające jako efekt wcześniej 

doświadczonych niepowodzeń może wy-

kształcić się u uczniów o wysokiej aktywności 

poznawczej, silnie zmotywowanych do uczenia 

się. Oceny będące wskaźnikiem osiągnięć 

szkolnych stanowią czytelny dla nauczyciela 

i rodziców, a także dla ucznia wyznacznik speł-

nienia przez niego wymagań szkolnych8.

7 Barbara Ciżkowicz, Wyuczona bezradność młodzieży, Wydawnic-
two Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 11.

8 Tamże, s. 34.

Najważniejsze, aby w trakcie konsultacji stać się swe-

go rodzaju pozytywnym naturalnym taksatorem.

W literaturze socjopsychologicznej wymienionych 

jest sześć głównych pól społecznych5, które są ściśle 

związane z wiekiem danej osoby. W realizowanym 

projekcie doradcy zajmowali pozycję na równi z peda-

gogami szkolnymi. Od nauczyciela odróżniał nas spo-

sób oceniania młodych ludzi. Raczej wskazywaliśmy, 

jak powinno być, zamiast mówić, jak ma być. Reszta 

jest dobrą wolą zainteresowanego.

Jak truizm zabrzmi stwierdzenie, że młodzież, z którą 

pracowaliśmy, to przedstawiciele zupełnie nowego po-

kolenia. Niestety te słowa mają konsekwencję w życiu 

społecznym. Konflikt pokoleń jest wpisany w relacje 

międzyludzkie.

Efektem bezprecedensowego w historii 

ludzkości tempa przemian cywilizacyjnych 

(…) jest ograniczenie wspólnoty doświad-

czeń, gromadzonych w procesie wzrastania 

we wspólnej kulturze. Poczucia wyobcowania 

doświadczają zarówno starsi, jak i młod-

si; pierwsi, gdyż nie potrafią już „narzucić 

młodym ludziom swoich moralnych impera-

tywów”; drudzy – gdy w wyniku dewaluacji 

doświadczenia z przeszłością stają przed 

koniecznością samodzielnego poszukiwania 

moralnych drogowskazów. Brak „współod-

czuwania” izoluje od siebie pokolenia”6.

5 Te pola społeczne to: rodzina pochodzenia – naturalni taksatorzy rodzice; 
klasa szkolna – naturalni taksatorzy nauczyciele; grupa rówieśnicza – naturalni 
taksatorzy rówieśnicy; własna prokreacja – naturalni taksatorzy współmałżo-
nek; prokreacja własnego dziecka – naturalni taksatorzy dorosłe dzieci i wnuki.

6 Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Pokolenia młodzieży – próba 
konceptualizacji, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. 117.

Konflikt pokoleń wielokrotnie przewijał się w trakcie 

spotkań indywidualnych. Nie miało znaczenia, czy były 

to spotkania z prawnikiem, psychologiem, pedago-

giem, czy z pracownikiem ośrodka pomocy społecz-

nej. Zaraz obok relacji z rówieśnikami opozycja MY, 

MŁODZI – WY, STARZY była głównym czynnikiem 

rozterek i kryzysów młodych ludzi. Chyba nie znaj-

dziemy skutecznej recepty na to, aby młodzi chętnie 

korzystali z dobrych doświadczeń starszych. Tak 

samo nie znajdziemy idealnego sposobu na to, aby nie 

kopiowali negatywnych wzorów zachowań rówieśni-

ków. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Na razie 

szczera bezpośrednia rozmowa z młodym człowiekiem 

jest najprostszą motywacją do podjęcia działań, które 

zmienią sytuację, wydawałoby się, bez wyjścia.

BEZRADNOŚĆ, STAN (NIE) DO 
ROZWIĄZANIA

W rozmowach z młodymi ludźmi przebijało się niekie-

dy poczucie ich bezradności. Odpowiedzi w stylu: tak 

już jest, muszę się do tego przyzwyczaić, nic się z tym 

nie da zrobić, padały częściej, niż mógłbym oczeki-

wać od osób w tym wieku. Około 30% uczestników 

deklarowało, że w wielu aspektach życia czuli się lub 

nadal czują bezradni. Najprawdopodobniej wynika to 

z przyjętej przez młodzież definicji bezradności.

W języku potocznym bezradność rozumiana 

jest jako nieumiejętność dostosowania się do 

zmieniających się warunków zewnętrznych, 

szczególnie warunków trudnych. (…) Bezrad-

ność daje się zauważyć jako zjawisko społecz-

ne, jak i jednostkowe. Przyczyny jej powsta-

wania w pierwszym przypadku związane są 

ze środowiskiem, z konkretnymi zdarzeniami 

i dotyczą wielu jednostek i grup społecznych 
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QUO VADIS, MŁODZIEŻY?
Jak już wspomniałem, doradcom nie było łatwo wybrać 

odpowiednią ścieżkę postępowania. Angażować się 

i interweniować mogliśmy tylko w takim zakresie, na jaki 

zgadzali się młody człowiek oraz jego rodzic czy opiekun 

prawny. Poza tym nie wszyscy uczestnicy projektu 

potrzebowali tak wszechstronnych konsultacji, jakie za-

pewniał projekt. Nie każdy miał trudną sytuację prawną, 

nie każdy borykał się z problemami socjalnymi i nie każdy 

wymagał interwencji psychologa czy pedagoga. Mogli-

śmy jednak się zgodzić co do tego, że nasze działania 

miały przynajmniej jeden obszar wspólny. A mianowicie 

społeczne uczestnictwo i współdziałanie młodzieży z po-

zostałymi członkami społeczności lokalnej. „Uczestnictwo 

(partycypacja) w powszechnym rozumieniu oznacza 

branie w czymś udziału. Uczestnictwo (partycypacja) 

w społeczeństwie to (…) branie udziału w życiu społe-

czeństwa. W tym sensie jest ono immanentną częścią 

jednostkowego bytu”10. Uczestnictwo społeczne to 

olbrzymi obszar, po którym poruszają się wszyscy zaan-

gażowani w życie społeczne. Możemy wyróżnić trzy jego 

przejawy, które odpowiadają na pytania: gdzie jesteśmy? 

co robimy? jacy jesteśmy?:

 — uczestnictwo strukturalne – to sytuowanie się 

osób w strukturze, względnie kandydowanie 

do zajęcia danych miejsc (na przykład przyna-

leżność do określonej grupy, społeczności),

 — uczestnictwo funkcjonalne – to działanie spo-

łeczne, właściwe dla danego układu społecz-

nego, ze względu na który rozpatrywane jest 

uczestnictwo (na przykład odgrywane role, 

kontakty społeczne, więzi, komunikacja),

 — uczestnictwo psychospołeczne (symboliczne) 

– to ujawnianie lub wykształcanie się określo-

10 Edyta Mianowska, Strategie społecznego uczestnictwa młodzie-
ży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 13–14.

nych cech psychospołecznych, uznawanych 

w danym układzie za identyfikujące osoby 

współtworzące, współokreślające kulturę 

danego układu (na przykład aspiracje, dążenia, 

orientacje, motywy, tożsamość).

 — Innymi słowy uczestnictwo to pewien stan, 

którego doświadczamy oraz którego jesteśmy 

twórcami.

Młodzi ludzie w realizowanym projekcie byli zarówno 

odbiorcą, jak i nadawcą. W zależności od aspiracji, 

umiejętności oraz wiary we własne siły młodzież mniej 

lub bardziej świadomie dokonywała wyborów dotyczą-

cych przyszłości, która nie jest w pełni zracjonalizowana.

Od naszej odpowiedniej interwencji zależy, czy młody 

człowiek zostanie zmotywowany do zmiany nastawie-

nia do życia. Nie będzie dużym nadużyciem stwierdze-

nie, że strategia postępowania przyjęta w młodości 

będzie obowiązywała przez całe dorosłe życie.

Jedną z charakterystycznych cech okresu 

dorastania jest ewoluowanie charakteru spo-

łecznych więzi łączących młodego człowieka 

z innymi ludźmi. Z jednej strony osłabieniu (lub 

nowemu zdefiniowaniu) ulegają więzi właściwe 

rodzinie – przypisane i hierarchiczne. Z drugiej 

– prócz tych najsilniejszych dotąd związków po-

jawiają się nowe – wybierane i równościowe11.

Ta ewolucja z jednej strony stanowi wybawienie, gdyż 

pozwala zerwać toksyczne, nieprawidłowe związ-

ki, z drugiej strony jest przekleństwem, ponieważ 

osłabiają się pozytywne więzi. Zdaje się, że w okresie 

dorastania nic nie jest stałe.

11 Tamże, s. 189.
 Spotkanie integracyjne
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Okres wchodzenia w dorosłe życie jest szczególnie 

ważnym etapem w życiu człowieka. Od tego, w jaki 

sposób młody człowiek dokona swojego „startu 

w dorosłość”, zależy bardzo wiele, np. umiejętność 

zachowania się w obliczu wyzwań czy nowych 

sytuacji. Jest to czas, w którym rewidujemy ukształ-

towane na etapie dorastania poczucie sprawstwa, 

a rezultat działań podejmowanych w nowym obsza-

rze jest bagażem na dalszą „podróż w dorosłość”. 

Niezwykle istotną rolę spełniają na tym etapie do-

świadczenia, które zachęcają do dalszego uczest-

nictwa w życiu społecznym, kiedy sprawdzamy się 

jako osoby realizujące swoje zamierzenia, kierujemy 

swoją karierą zawodową, dokonujemy świadomych 

wyborów12.

12 Anna Noszczyk, Adam Konowrocki (red.), MAL – Młodzieżo-
wi Animatorzy Lokalni – Odciśnij Swój Ślad: projekt szkoleniowo-
-aktywizacyjny – metodologia, realizacja, dobre praktyki, Stowa-
rzyszenie Otwarte Forum (SOFa), Warszawa 2009, s. 5.

DOBRY DUCH KONSULTACJI
W projekcie jedną z bardziej obiecujących metod 

pracy z młodzieżą podczas konsultacji był wywiad 

motywujący. Ze względu na ograniczony czas musiał 

być odpowiednio zmodyfikowany.

[Standardowy] wywiad motywujący jest opartą 

na współpracy, skoncentrowaną na kliencie 

formą wzbudzania i wzmacniania motywacji 

potrzebnej do zmiany (…). Jest to raczej 

łagodna metoda komunikowania się z ludźmi 

w związku z trudnościami dotyczącymi zmiany 

oraz możliwościami przejawiania innych, bar-

dziej korzystnych zachowań, które pozostają 

w zgodzie z celami i wartościami wyznawany-

mi przez klienta, aby maksymalnie rozwinąć 

jego potencjał jako człowieka13.

13  Sylvie Naar-King, Mariann Suarez, Wywiad motywu-
jący z młodzieżą i młodymi dorosłymi, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 5.

 Odgrywanie scenek podczas warsztatów orientacji zawodowej
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Jako doradcy skupialiśmy się na maksymalnym 

wykorzystaniu potencjału młodego człowieka. Model 

wywiadu motywującego obrazuje piramida podzielona 

na pięć części. U podstaw wywiadu znajduje się duch 

wywiadu, który możemy streścić w trzech słowach: 

autonomia, współpraca, wydobywanie.

Tak jak fundamentem wywiadu motywujące-

go jest duch wywiadu, tak możemy przyjąć, 

że u podłoża naszych spotkań z młodzieżą 

znajdował się duch konsultacji, z tymi samymi 

zasadami.

 — Autonomia to dokonywanie świadomych 

wyborów przez młodego człowieka.

Współpracę rozumiemy jako proces dwustron-

ny, czyli sposób realizacji potrzeb młodego czło-

wieka oraz realizację naszych własnych celów.

Wydobywanie to określanie przyczyn dążenia do zmia-

ny przez młodego człowieka, jego obaw i rozterek.

Po przeprowadzeniu kilkunastu indywidualnych spo-

tkań z młodzieżą okazało się, że młodzi ludzie w więk-

szości przypadków wiedzieli, do czego zmierzają, jakie 

cele sobie obrali oraz jakie metody chcą wykorzystać 

w ich realizacji. Ktoś kocha zwierzęta, ktoś pasjonuje 

się muzyką, inny uwielbia książki i filmy fantasy, a jesz-

cze inni chcieliby rozwijać pasje sportowe. Okazuje 

się, że nikt do końca nie jest bierny. Bierność to jedy-

nie maska często zakładana na potrzeby kontaktów 

z dorosłymi lub z rówieśnikami. Co więcej, nijakość 

uznaje się za największego wroga młodego człowie-

ka. W związku z tym wyjście z jej szponów przybiera 

czasami formy groteskowe (styl ubierania się, głośne 

zachowanie), innym razem nieakceptowane (palenie 

papierosów, późne powroty do domu). Wystarczy, że 

nazwało się problem po imieniu, a rozwiązania same 

zaczęły się pojawiać w głowach młodzieży. Z czasem 

nie wystarczało już rozwiązywanie własnych proble-

mów. W egocentrycznym murze powstał wyłom.

Okazało się, że w świadomości młodych ludzi zaist-

niała potrzeba wspierania innych. A pomoc innym 

była istotą całego projektu związanego z aktywizacją 

społeczności lokalnej.

REFLEKSJE NA KONIEC
Młodzież, z którą pracowaliśmy, miała okazję pokazać, 

na co ją stać. Może nie wszystko przebiegało zgodnie 

z planami pomysłodawców projektu, ale trud się 

opłacił. Czasami zapominamy o tym, że kiedyś byliśmy 

młodzi i sami przechodziliśmy rozterki okresu dorasta-

nia. Ktoś lubi śpiewać, ktoś formuje mydełka, a inny 

interesuje się fotomodelingiem. Życie składa się z dro-

biazgów. Większość młodych ludzi pozytywnie nas 

zaskoczyła. To, że nie myślą tylko o sobie, ale próbują 

dostrzegać problemy innych, godne jest szczególnej 

uwagi. Gołym okiem widać, że stają się aktywnymi 

uczestnikami życia społecznego. Wystarczyła odrobi-

na wiary w siebie, aby osiągnąć coś więcej niż kolejny 

poziom gry komputerowej.

Praca doradcy może nie należała do najłatwiejszych, ale 

za to dawała dużo satysfakcji. Cały arsenał narzędzi wy-

korzystany w pracy z naszymi młodymi partnerami zdałby 

się na nic, gdyby nie było zaangażowania z ich strony.

Na końcu zawsze stawiam sobie pytania, czy było 

warto i czy chciałbym uczestniczyć w podobnych 

projektach. W tym wypadku odpowiedź narzuca się 

sama – TAK.
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Paweł Jankowski

pedagog z wykształcenia (UMK Toruń), 
dziennikarz radiowy z wyboru i fan 
muzyki na zawsze. Od 1988 roku zwią-
zany z radiem studenckim (Studencka 
Agencja Radiowa UMK Toruń – Radio 
Bielany). Od 1993 roku dziennikarz mu-
zyczny i prezenter Radia Toruń, jednej 
z pierwszych komercyjnych rozgłośni 
w Polsce. Współtwórca „Muzyki dla 
deszczowych psów”, jednej z niewielu 

w Polsce audycji radiowych poświęco-
nych muzyce niezależnej i niekomercyj-
nej. W latach 2003–2006 szef anteny Ra-
dia Toruń 96,7 Gold FM, 2007–2008 szef 
anteny Radia Vox Fm. Obecnie od 2008 
roku szef anteny toruńskiej redakcji 
Radia WAWA. Pasjonat sztuki ludowej 
i współtwórca Doliny Kultury.

Gdy dostałem propozycję napisania o projekcie 
„CAL – Pracownia Inspiracji”, wiedziałem o nim 
już dość dużo, ponieważ moje radio, WAWA 
Toruń, współpracowało przy organizacji jednego 
z przedsięwzięć – Święta Ziemniaka na Barbar-
ce. Już wtedy uznaliśmy projekt za na tyle ważny, 
by wesprzeć go promocyjnie i by mieszkańcy To-
runia (nie tylko osiedla Wrzosy) mogli się z nim 
zapoznać. Teraz, gdy szczegółowo zaznajomi-
łem się z materiałami dotyczącymi projektu i od-
byłem wiele rozmów z osobami z nim związa-
nymi, stwierdzam, że to jedno z najciekawszych 
i najefektywniejszych działań na rzecz młodzie-
ży i społeczności lokalnej w Toruniu. Nie będę 
opisywać całego projektu Centrum Aktywności 
Lokalnej, gdyż te informacje znajdują się w in-
nych rozdziałach niniejszej publikacji. Skupię 
się na tym, co moim zdaniem jest najważniejsze 
– wpływie pracy w projekcie na młodzież, która 
w nim uczestniczy, oraz na wpływie jej działań 
na społeczność osiedla Wrzosy.

By pokazać te wpływy, postanowiłem porozmawiać 

z uczestnikami działań CAL oraz z osobami, które mogą 

coś powiedzieć o życiu na tym osiedlu i znają jego po-

trzeby. Szczególnie cennymi rozmówcami byli państwo 

Helena i Krzysztof Rzewuscy, którzy właśnie na Wrzo-

sach prowadzą Dom Rodzinny. To w ich ogromnym 

ogrodzie animatorki i uczestnicy projektu organizują 

wiele wydarzeń. Państwo Rzewuscy są jednocześnie 

mieszkańcami Wrzosów. Mogli więc opowiedzieć 

o swoich sąsiadach, ich potrzebach i oczekiwaniach. 

Niezwykle ważne okazało się to, że dwóch wychowan-

ków państwa Rzewuskich znalazło się w grupie wybra-

nej do pracy w projekcie „CAL – Pracownia Inspiracji”. 

Dzięki temu z pierwszej ręki dowiedziałem się, jaki 

wpływ na młodzież wywiera uczestnictwo w działaniach 

CAL i jak kształtuje jej postawy.

Niezwykle cennymi rozmówcami byli także państwo 

Małgorzata i Krzysztof Wiśniewscy, którzy prowadzili 

warsztaty teatralne w ramach projektu „CAL – Pra-

cownia Inspiracji”. Opowiedzieli mi, jak bardzo uczest-

nicy zajęć potrafią się w nie zaangażować i jak chętnie 

biorą w nich udział.

Spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na działania 

„Pracowni Inspiracji” pozwoliła mi Magdalena Witt-

-Ratowska, dziennikarka mojego radia. Rozmowa 

z nią uzmysłowiła mi, że to przedsięwzięcie jest 

jednym z najbardziej kompleksowych działań pro-

wadzonych z młodzieżą w Toruniu. Wreszcie moimi 

ostatnimi rozmówcami byli młodzi ludzie, którzy należą 

do grupy pracującej w projekcie – Karolina Zając 

i Dominik Usarzewicz. Uświadomili mi, jak ważną 

pracę wykonują animatorzy „Pracowni Inspiracji”.

Osiedle Wrzosy jest dość specyficzne w porównaniu 

z innymi osiedlami Torunia. Większość stanowią domy 

jednorodzinne lub tak zwane szeregowce. Bloki pojawiły 

się tutaj dopiero kilka lat temu. To sprawia, że kontakty 

sąsiedzkie są inne niż na przykład w blokowisku. Każdy 

jest odgrodzony płotem od sąsiada i tak naprawdę zna 

dwóch, może trzech sąsiadów obok siebie. By nawiązać 

kontakt z sąsiadami, trzeba wyjść poza swoje bezpiecz-

ne ogrodzenia, a to, jak widać, bywa trudne. Na ten 

problem zwrócili uwagę państwo Helena i Krzysztof 

Rzewuscy, gdy zamieszkali w Toruniu.

– Na Wrzosach mieszkamy od 1987 roku. 

Pochodzimy ze Szczecina. Gdy przyjechaliśmy 

tutaj, przeżyliśmy szok. Tam prowadziliśmy 

dom otwarty. Zawsze przez ten dom przewijali 
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się znajomi, sąsiedzi. Można było przyjść do 

nas o każdej porze, by na przykład pograć na 

gitarze czy pośpiewać. A gdy przyjechaliśmy do 

Torunia, to przeraziła nas pustka. Niby mnóstwo 

domów, jeden przy drugim stoi, ale nie widać 

tych ludzi. Próbowaliśmy to na początku jakoś 

zintegrować. Naprzeciwko naszego domu był 

duży wolny plac, więc tam organizowaliśmy 

ogniska, graliśmy w siatkówkę, robiliśmy pikniki. 

Mieliśmy wtedy dwójkę małych dzieci, więc 

w naszym ogrodzie był mały plac zabaw. Mogły 

przyjść inne dzieci i z niego korzystać. Jak było 

trzeba, to jadły z nami i uczyły się. Czasami była 

ich tu nawet dwudziestka.

To była taka nasza wrzosowa integracja. Chociaż, szcze-

rze mówiąc, ograniczona do kilku najbliższych ulic. Jed-

nak ludziom to się nie mieściło w głowie. Widzieliśmy, że 

są przerażeni, że my nie boimy się niczego, że nie boimy 

się tej ilości dzieci, które u nas są. Nie rozumieli, po co 

to wszystko. Myśmy te Wrzosy starali się integrować już 

26 lat temu, ale to trudne. W takich domkach każdy jest 

zamknięty w sobie, każdy chce po pracy być sam. Ludzie 

tu nie byli i nadal nie są przyzwyczajeni do bycia razem. 

Ale idzie ku lepszemu. Dlatego z taką chęcią włączyliśmy 

się w projekt „CAL – Pracownia Inspiracji”. Na Wrzo-

sach nadal nie ma praktycznie żadnych inicjatyw łączą-

cych mieszkańców. Coś próbuje robić szkoła, raz w roku 

odbywa się festyn, na który przychodzi wiele osób, więc 

jest potrzeba takich działań. Na osiedlu jest infrastruktura, 

lecz nie ma kogoś, kto zająłby się organizacją różnych 

imprez. Może zajmą się tym młodzi ludzie, którzy biorą 

udział w projekcie. Bo widzimy, jak pozytywnie odbierają 

te ich działania mieszkańcy Wrzosów i jak pozytywnie 

to działa na młodzież, która bierze udział w projekcie. Ci 

młodzi widzą, że to działanie ma sens.

Rodzinny dom państwa Rzewuskich otacza ogromny 

ogród i właśnie on stał się miejscem organizowania 

wielu imprez projektu „CAL – Pracownia Inspiracji”. To 

tu odbyło się Karaoke dla Wrzosów, warsztaty teatralne, 

kino letnie i Wrzosowy Pokaz Talentów. Pani Helena 

i pan Krzysztof bardzo chętnie użyczają terenu, gdyż 

uważają, że dzięki temu korzystają, po pierwsze, miesz-

kańcy Wrzosów, po drugie, młodzież uczestnicząca 

w projekcie, no i po trzecie, oni sami.

– Bardzo ciepło wspominamy pierwszą imprezę 

w ramach projektu „Pracowni Inspiracji” w na-

szym ogrodzie. Tak się złożyło, że ten piknik 

odbywał się w dniu osiemnastych urodzin 

naszego wychowanka Pawła. Miał więc bardzo 

nietypową osiemnastkę. Oczywiście był to 

przypadek, ale śmialiśmy się, że na urodziny 

przyszło ponad dwieście osób. Dodajmy, że 

jest on jednym z uczestników projektu. Było 

wtedy karaoke, malowanie twarzy i pieczenie 

kiełbasek. Uczestnicy tak dopisali, że dziew-

czyny z projektu musiały te kiełbaski kroić na 

pół, boby ich nie wystarczyło. Ilość osób, która 

przyszła, świadczy o tym, że jest potrzeba ro-

bienia takich imprez na Wrzosach. Ważne jest 

to, że w organizację zaangażowani są wszyscy 

– dzieciaki same robiły projekt afisza, potem 

rozwieszały te plakaty po Wrzosach. Wszyscy 

działali wspólnie i to jest najważniejsze!

Pani Helena wspomina jeszcze jedno wydarzenie, które 

mówi wiele o integracyjnej idei takiej imprezy.

– Zapamiętałam szczególnie chłopaka z zespo-

łem Downa, który fantastycznie śpiewał kara-

oke. Jak on się cieszył, gdy dostał nagrodę. 

Jaka to była radość. Jak to sobie przypomnę, 

to aż przechodzą mnie dreszcze.

Państwo Rzewuscy bardzo podkreślają, że jeżeli za-

proponuje się ludziom kulturalną rozrywkę, oni potrafią 

to docenić i także kulturalnie się zachowywać, co 

w naszych czasach wcale nie jest takie częste.

– Po wszystkich imprezach CAL, które odbyły 

się w naszym ogrodzie, musieliśmy przecież 

posprzątać, ale proszę nam wierzyć, nie było 

żadnych petów, żadnych puszek po piwie czy 

butelek po alkoholu. A przecież nikt tego nie 

pilnował! Teraz, gdy się idzie gdzieś na imprezę, 

to wszędzie zakrapiane jest. A tutaj było po 

prostu kulturalnie i spokojnie. Coś wspaniałego! 

Gdy w ramach projektu „CAL – Pracownia 

Inspiracji” było u nas kino letnie, to na plakatach, 

w gazetach i w radiu informowano, że każdy 

musi przynieść sobie coś do siedzenia. Dzieciaki 

poprzynosiły koce i poduszki, ludzie przynosili 

nawet leżaki plażowe. Jaka to była akcja! Jaka 

konsolidacja! Przy okazji tej imprezy musimy 

jeszcze powiedzieć o naszej sąsiadce, bo to 

pokazuje, że działania CAL łączą i aktywizują 

mieszkańców Wrzosów. Mieszka obok nas 

emerytowana lekarka. Przyszła i powiedziała, że 

ma na działce pełno jabłek i gruszek i mamy to 

wziąć dla tych, którzy przyjdą oglądać film. Ekipa 

poszła, nazrywała owoców i mieliśmy poczęstu-

nek dla widzów. Do tego jeszcze ekipa projektu 

CAL przygotowała popcorn dla wszystkich 

i było lepiej niż w kinie! Ludzie przyszli całymi 

rodzinami i wychodzili zachwyceni.

Ważnym elementem projektu „CAL – Pracownia Inspira-

cji” są spotkania Grupy Roboczej. Biorą w nich udział nie 

tylko uczestnicy projektu, lecz także zaproszeni goście: 

przedstawiciele instytucji działających na Wrzosach, 

lokalni przedsiębiorcy, działacze społeczni i mieszkańcy. 

O tej współpracy mówi pani Helena Rzewuska:

– Ważne jest to, że instytucje, które mieszczą 

się na Wrzosach, chcą pomagać. Zespół Szkół 

nr 9 użyczył scenę, ze szkoły na Barbarce 

pochodzi nagłośnienie. Dwie akcje były zor-

ganizowane w szkole – walentynkowy koncert 

życzeń i dancing andrzejkowy. Czyli widać, że 

tutejsze instytucje chcą, żeby coś się tu działo. 

Warto jeszcze dodać, że w organizacji festynu 

na Barbarce pomogło toruńskie Radio WAWA, 

czyli wykroczyło to nawet poza Wrzosy.

Należy wspomnieć, że imprezy organizowane w ra-

mach projektu CAL są też okazją do zaprezentowa-

nia się innych instytucji z Wrzosów, co dodatkowo 

integruje. Na Święcie Ziemniaka na Barbarce wystąpiły 

między innymi dzieci z Przedszkola „Pod Muchomor-

kiem” i z Przedszkola Miejskiego nr 8 oraz zespoły ze 

Społecznego Ogniska Artystycznego „Wrzosy”. Na 

duże znaczenie współpracy z lokalnymi instytucjami 

zwracają także uwagę moi kolejni rozmówcy.

Przejdźmy zatem do osób, które prowadziły warsztaty 

teatralne w ramach „CAL – Pracownia Inspiracji”. Pani 

Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska prowadzi w Mło-

dzieżowym Domu Kultury Teatr R.Bezimienni, a jej mąż 

jest aktorem Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. 

Rozmowa z nimi uzmysłowiła mi, jak bardzo otwar-

ci na nowe doświadczenia są uczestnicy projektu, 

a także jak bardzo potrafią się zaangażować. Państwo 

Wiśniewscy zwrócili także uwagę na niezwykły wręcz 

stopień zjednoczenia tej grupy młodzieży.

– Założyliśmy, że nie będziemy narzucać żad-

nego tematu. Ze względu na to, że oni czuliby 

się zobligowani do niesienia na swoich plecach 

jakiegoś materiału, którego nie rozumieją. Bo 

my z racji tego, że oboje pracujemy w teatrze, 
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olśniło! Mamy Romea i Julię, mamy rycerzy 

i współczesny sport – to możemy ich trochę 

do czegoś przymusić.

Postanowiliśmy przemycić tematy szekspirow-

skie, bo przecież w tych sztukach jest to, co ich 

interesuje, czyli rywalizacja, miłość i władza. 

Ostatecznie fragmenty szekspirowskie 

reprezentowały przeszłość, a napisane przez 

młodzież teksty – teraźniejszość. Nad samym 

przedstawieniem pracowaliśmy około dziesię-

ciu dni, solidnie dzień w dzień po kilka godzin. 

Mogliśmy sobie na to pozwolić, bo trwały 

wakacje. Oczywiście były herbatki, ciasteczka 

i to wszystko przygotowywali sami.

W pracy nasi podopieczni byli bardzo kon-

sekwentni i wiedzieli, że mają zadanie do 

wykonania. Zresztą my weszliśmy w sam 

środek projektu „CAL – Pracownia Inspiracji”. 

Oni już byli niezwykle zgrani. Znali doskonale 

zasady: jestem członkiem grupy i muszę działać 

na jej rzecz. Ta grupa działała znakomicie. Był 

podział ról, wiadomo, kto za co odpowiadał. 

Gdy przychodziliśmy na zajęcia, wszystko było 

znakomicie przygotowane i miałam wrażenie, 

że są bardzo zżyci. I co najważniejsze, potrafią 

ze sobą współpracować. Wypracowali sobie 

model współdziałania.

Gdy weszliśmy do projektu, mieliśmy wrażenie, 

że dołączamy do dobrze czującej się ze sobą 

rodziny. A przecież te dzieciaki przed projektem 

CAL się nie znały. Owszem, są z jednej szkoły, 

ale z różnych klas, różnych ulic czy podwórek. 

Ważne, że ta grupa się nas nie wstydziła i nie 

wstydzili się siebie nawzajem, bo już zdążyli się 

poznać i razem pracować. Weszliśmy w zgraną 

grupę, która chce się bawić. Na szczęście na 

mamy swoje gusta teatralne i marzy nam się, 

żeby młodzież, z którą pracujemy, miała zainte-

resowania z tym związane. A tutaj nic z tego, bo 

to jest młodzież specyficzna, nie takie typowe 

nastolatki. Oni mają takie swoje kłopoty, trochę 

poważniejsze niż rówieśnicy. Muszą się z nimi 

borykać w codziennym życiu, a jeszcze w pro-

jekcie muszą poznawać coś nowego. Dla nich 

kultura nie jest naczelnym elementem w życiu.

Mimo wszystko nie chcieliśmy przyjść do 

nich z gotowym scenariuszem. Bo nie byłoby 

współpracy. Założyliśmy, że tematyka musi 

wyjść od nich. Czy będzie to coś związanego 

z ich uczuciami, czy może z miejscem, w któ-

rym żyją – nie wiedzieliśmy. Chcieliśmy tylko 

czerpać z nich, a nie narzucać coś od nas. Na 

Facebooku powstała strona i opowiadaliśmy 

młodzieży, co można przedstawić w formie 

teatralnej. Wszyscy oczywiście rzucali tematy 

kabaretowe. Okazało się, że dwa najważniejsze 

tematy dla nich to miłość i przyjaźń, no i jeszcze 

rozczarowanie w tych dwóch aspektach.

Daliśmy im dwa tygodnie na myślenie i pisanie. 

W tym czasie wysyłali nam pomysły i teksty, 

a naszą rolą było stworzenie z tego scenariu-

sza. Kilka osób zaproponowało, by pokazać 

prześmiewczo tematykę miłości Romea i Julii. 

Najbardziej spodobał im się pomysł sparodio-

wania sceny z balkonem. I to nas natchnęło, 

ponieważ te etiudki, scenki, które przesyłali, 

były od Sasa do Lasa. Nie wiadomo było, jak 

je połączyć. Mieli też pomysł pokazania, jak 

pewne tematy wyglądały kiedyś, a jak wyglą-

dają dzisiaj. Porównali na przykład zachowa-

nie dzisiejszych kibiców sportowych z rywa-

lizacją rycerską w średniowieczu. Wtedy nas  Warsztaty robienia bransoletek podczas Święta Rodzinki
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nasze warsztaty teatralne przychodzili chętnie 

i nie musieliśmy ich do czegokolwiek zmu-

szać. Takie zajęcia są zresztą atrakcyjne, bo 

na początku ćwiczymy dykcję czy podstawy 

aktorstwa i pełno jest przy tym śmiechu i zaba-

wy. Wymyślaliśmy wspólnie scenki i od razu 

ćwiczyliśmy.

Wielkim zaskoczeniem dla nich było to, że rze-

czywistość można pokazać za pomocą metafory 

teatralnej. Szczególnie kabaret operuje skrótem. 

Oni tego narzędzia teatralnego w ogóle nie znali. 

Na scenie robili po prostu telenowelę, bo takie 

mają wzorce kulturowe w mediach. A od nas 

dowiedzieli się, że pewne znaki czy symbole 

mogą zastąpić realistyczność sytuacji scenicznej. 

Dziewczyny na przykład były zachwycone, gdy 

grały stół w jednej etiudzie. Oczywiście nie taki 

zwykły mebel, to był „stół szyderca”, który komen-

tował to, o czym rozmawiała cała rodzina. Po tej 

chociażby scenie widać, że chodziło nam o uru-

chomienie wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia 

i kreatywności, a nie tylko o bierne odtwarzanie 

napisanego tekstu. Mimo że czasami dotykaliśmy 

wielkiej literatury, bo przemyciliśmy jednak Szek-

spira, ta konwencja zabawy i kabaretu sprawiła, 

że oni czuli, że się bawią.

Wkład młodzieży w realizację przedstawienia był 

ogromny. My przynieśliśmy tylko pewne monolo-

gi szekspirowskie, czyli zainicjowaliśmy tę dawną 

część, a cała sfera dotycząca współczesności 

jest ich autorstwa. Nie potrafimy powiedzieć, 

jaki był nasz wkład w przedstawienie, a jaki ich. 

Wszystko się ze sobą splatało. Pomysł rzucony 

przez nas czy przez kogoś od razu rozwijali inni. 

Była to praca prawdziwie zespołowa. Nie siedzie-

li jak gamonie z otwartymi buziami: „No, mówcie 

do nas tym trudnym językiem”, tylko podrzucali 

pomysły. A my te pomysły kleiliśmy w całość. 

Trzeba dodać, że oni sami przygotowali scenę, 

scenografię i kostiumy. Chcielibyśmy zwrócić 

uwagę na jeszcze jeden aspekt pracy z młodzieżą 

projektu CAL – na ich świadomość tego, w czym 

uczestniczą i że muszą być w tym na sto procent, 

że nie ma taryfy ulgowej. Gdy ustawiamy scenę, 

oni nie jęczą, że muszą ją ustawiać. To jest dla 

nich oczywiste, że gdy skończymy, zostajemy, 

składamy i sprzątamy po wszystkim. Przyznam, 

że w codziennej pracy mam problem z mło-

dzieżą, ponieważ gdy pijemy herbatkę, to ten 

kubek zostaje w miejscu, gdzie ją pito. Tam tego 

problemu nie było w ogóle. Zastanawiałam się 

cały czas, jak te animatorki to zrobiły, że dzieciaki 

chodziły jak w zegarku. I nie odnosiło się przy tym 

wrażenia, że jest im to narzucone.

To była naprawdę fajna praca. Trochę się 

obawialiśmy, że ta młodzież nie ma kontaktu 

z teatrem i może nie chcieć współpracować. Ale 

naprawdę trafiliśmy na świetnych ludzi.

Odpowiedni dobór młodzieży to niewątpliwie zasługa 

pracowników projektu. Ogromne znaczenie profesjona-

lizmu animatorek projektu „CAL – Pracownia Inspiracji” 

podkreślają także państwo Rzewuscy.

– Organizacja projektu CAL jest niesamowita. 

Młodzież jest taka odpowiedzialna, oni wszystko 

robią sami. Nie musimy niczego nawet palcem 

dotykać. My, dorośli, chcielibyśmy nimi pokiero-

wać, ale naprawdę nie ma potrzeby. Jesteśmy 

zachwyceni doborem tych młodych ludzi do pro-

jektu. Wybrano taką młodzież, która chce coś 

dobrego zrobić, a dzięki temu sama może się 

rozwijać. I to jest tak na prawdę najważniejsze 

w tym projekcie. Organizatorzy kładą nacisk na 

to, żeby każde z tych dzieci wybrało coś, co lubi, 

z szerokiej gamy zajęć dla nich przygotowanych. 

Dzięki temu niejedno z nich rozwinie się w ja-

kiejś dziedzinie. Najważniejszy jest jednak kon-

takt z drugim człowiekiem – oni muszą wyjść do 

ludzi, muszą z nimi rozmawiać. Dzięki temu roz-

wija się w nich otwartość na drugiego człowie-

ka. Nie tylko branie, ale także dawanie. I to już 

procentuje. Młodzież zaczyna wierzyć w siebie. 

Niemożliwe staje się możliwe! Oczywiście nie 

byłoby takich postępów, gdyby nie zaangażowa-

nie pracownic projektu CAL. Potrafią wspaniale 

motywować tę młodzież i pochwalić też. A to są 

przecież młode dziewczyny, jednocześnie czują-

ce bluesa w pracy z młodzieżą. Mimo młodego 

wieku budzą respekt wśród podopiecznych. To 

nie jest takie łatwe, bo gdy przychodzi nauczy-

ciel, respekt jest czymś naturalnym. Natomiast 

one muszą sobie ten szacunek wypracować. 

I robią to świetnie. Wiadomo, kto tu rządzi, ale 

nie dają tego poznać. Tak potrafią pokierować 

myśleniem tych młodych ludzi, że wydaje się im, 

że to ich własne pomysły.

Jak wspomniałem, bardzo ważne okazało się to, że 

dwóch wychowanków państwa Rzewuskich znalazło 

się w grupie młodzieży wybranej do pracy w projekcie 

CAL. Dzięki temu dowiedziałem się z pierwszej ręki, 

jaki wpływ na młodzież wywiera udział w akcjach CAL 

i jak kształtuje jej postawy.

– Jak wielki wpływ na tę młodzież ma projekt 

„CAL – Pracownia Inspiracji”, zauważamy 

u nas w domu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że 

dwóch naszych wychowanków bierze w nim 

udział, bo to jest dla nich ogromny zastrzyk 

wszystkiego. To są chłopcy mający 18–19 lat, 

z dużymi opóźnieniami edukacyjnymi. Przez te 

wszystkie lata mieli poczucie niższej wartości. 

Gdy jeden z nich przyszedł do naszego domu, 

powiedział, żebyśmy nie kupowali mu podręcz-

ników, bo i tak nie zda do następnej klasy. Tak 

był przekonany, że nie da rady. Nasze dzieci 

były cały czas dołowane, że nic nie potrafią. 

A projekt CAL przywraca im wiarę w siebie. 

Przekonaliśmy się o tym, gdy z przedszkolakami 

robili karmniki z gotowych elementów. Jeden 

z przedszkolaków był załamany. Mówił, że tego 

nie potrafi. I nasz Paweł, to było niesamowite, 

ze stoickim spokojem mówi do tego dziecka: 

„Nie martw się, ja ci pomogę”. Pokazał, jak 

młoteczkiem wbijać gwoździe. Omówił do-

kładnie, co i jak robić. Coś niesamowitego. To 

przywrócenie im wiary w siebie.

Przywracanie wiary w siebie, o którym powiedział pan 

Krzysztof, i w dalszej kolejności budowanie poczucia 

własnej wartości to niezwykle ważny aspekt pracy 

z młodzieżą. Bez tego nie byłoby możliwe dalsze działa-

nie. Nawet gdyby była to jedyna korzyść wyniesiona 

z pracy w projekcie, i tak byłby to sukces. A przecież 

osiągnęli o wiele więcej.

Ważne dla mojego zrozumienia projektu „CAL – Pra-

cownia Inspiracji” okazało się wspomniane spotkanie 

z dziennikarką radiową Magdaleną Witt-Ratowską, która 

zajmuje się głównie tematyką społeczną. Dzięki temu 

potrafiła wychwycić najważniejsze elementy projektu.

– „CAL – Pracownia Inspiracji” jest wielowąt-

kowym projektem, ale moją uwagę zwracają 

przede wszystkim działania młodzieży. Ich 

pomysły, konsekwentnie realizowane na rzecz 
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społeczności toruńskich Wrzosów, łamią tak 

często spotykany stereotyp o leniwej młodzie-

ży, której nic się nie chce i prezentuje tylko 

postawę roszczeniową. Oczywiście to opinia 

mocno przesadzona wobec zdecydowanej 

większości ludzi młodych w ogóle, a w przy-

padku nastolatków biorących udział w projekcie 

CAL byłaby wręcz krzywdząca. Dla kilkunastu 

młodych osób ostatni rok zapewne stał się 

nie tylko sposobem na ciekawe spędzenie 

wolnego czasu, ale i dobrą lekcją społecznictwa 

– udział w różnego rodzaju warsztatach, także 

zawodowych, organizacja imprez czy wreszcie 

próba własnych sił w wolontariacie. Widać, 

że inwencja młodych ludzi była bogata – od 

festynów i pikników sezonowych, wspólnych 

spotkań świątecznych po Walentynki czy kino 

plenerowe. I wszystko organizowali dla kogoś. 

To działanie pokazało, że „sypialnia domków 

jednorodzinnych”, za jaką w ogólnym mnie-

maniu mieszkańców Torunia uchodzą Wrzosy, 

może się zmienić w lokalną społeczność 

z prawdziwego zdarzenia.

Przy okazji ukłon w stronę liderów, animatorów 

i opiekunów grupy nastolatków. Tym bardziej 

że to osoby „ze środowiska”, znające problemy 

i potrzeby tej dzielnicy, a więc dyrektor szkoły, 

ksiądz, dzielnicowy, także kurator sądowy czy 

radni zaproszeni do udziału w Centrum Aktyw-

ności Lokalnej. I jeszcze to, czego na pierwszy 

rzut oka nie widać, a od czego wszystko się 

zaczęło, czyli współpraca z warszawskimi oraz 

niemieckimi partnerami projektu, którzy podob-

ne praktyki mają już sprawdzone.

Trudno mi znaleźć jakieś minusy, nawet na siłę, 

bo do tej pory właściwie wszystko tym młodym 

społecznikom i ich opiekunom się udaje. Pew-

nie minusem byłby fakt, że z końcem projektu 

skończy się inicjatywa głównych bohaterów czy 

mieszkańców.

O projekcie „CAL – Pracownia Inspiracji” opowiadali 

na razie dorośli, a przecież prawdziwym bohaterem 

działań jest młodzież. Spotkałem się z dwojgiem 

uczestników projektu, by dowiedzieć się, jak postrzega-

ją swoją pracę i jak ich zdaniem te działania wpływają 

na osiedle Wrzosy i na nich samych. Od razu dodam, 

że rozmowa była długa i dotyczyła wielu tematów. 

Skupiłem się jednak na tym, czego ci młodzi ludzie 

nauczyli się dzięki działaniu w grupie. Nie będę zatem 

opisywał wyjazdów, wycieczek, wyjść do teatru i kina 

ani warsztatów fotograficznych czy gastronomicznych. 

O tych niewątpliwych korzyściach przeczytali Państwo 

w innych rozdziałach.

– Powiedzcie, jak młodzież spędza wolny czas 

na Wrzosach?

Karolina – Nie szukając daleko, kolega na 

przykład jeździ na rolkach.

Dominik – Nie szukając daleko (śmiech), 

koleżanka gra w koszykówkę. Mamy dwa orliki 

i boisko koło szkoły salezjańskiej. Praktycznie 

niezależnie od tego, o której się pójdzie, to 

zawsze ktoś gra. Te boiska to naprawdę fajne 

miejsca.

– A jakieś zorganizowane formy spędzania 

wolnego czasu, domy kultury, kluby?

Dominik – Jest Ognisko Artystyczne „Wrzo-

sy”. Nawet sporo ludzi tam chodzi na naukę 

tańca czy gry na gitarze.

Karolina – Ale to jest takie hobbystyczne. 

Trzeba być zapisanym. To nie jest miejsce, 

gdzie można pójść i coś spontanicznie sobie 

zorganizować.  Stoisko skręcania balonów w czasie Święta Rodzinki
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Dominik – Na Wrzosach mało się dzieje dla 

młodzieży. Teraz mamy ze znajomymi pomysł, 

żeby tu zrobić skatepark. Nie wiemy jeszcze, 

jak to zorganizować, ale myślimy nad tym. Na 

razie robimy akcję na Facebooku.

– Jak to się stało, że postanowiliście wziąć 

udział w projekcie CAL?

Dominik – Usłyszałem o tym w szkole i razem 

z kolegą z klasy postanowiliśmy się zgłosić.

Karolina – Ja też usłyszałam w szkole. Razem 

z koleżanką stwierdziłyśmy, że to coś nowego, 

ciekawego. Jakaś nowa przygoda.

– Jak zareagowali na ten pomysł wasi rówieśni-

cy? Nie wydało im się dziwne, że chcecie coś 

robić dla innych?

Dominik – Z początku może było takie podej-

ście, że te zajęcia zabierają nam czas. Ale im dłu-

żej tutaj jesteśmy, tym bardziej się tym interesują.

Karolina – No właśnie. Teraz wiele osób pyta, 

co my tutaj robimy, czy można się jeszcze za-

pisać. A my mówimy, że już nie, że tylko nasza 

szesnastka może brać udział.

– Jak odnoszą się mieszkańcy Wrzosów do 

waszych działań? Czy są one zauważane?

Dominik – Wydaje mi się, że od czasu kina 

letniego zauważyli nas naprawdę. Wtedy tak 

dużo ludzi przyszło.

Karolina – Im więcej się dzieje, tym więcej 

zdobywamy zaufania. Teraz, jak jest orga-

nizowane jakieś przedsięwzięcie, to ludzie 

bardziej to doceniają. Zobaczyli, że już coś 

nam się udało, to przychodzą na kolejne 

przedsięwzięcia. I przychodzą, bo my to 

organizujemy.

Dominik – Było też dużo naszych znajo-

mych przede wszystkim, którzy pomagali 

nam w organizacji. Pomagali na przykład 

posprzątać po imprezie czy występie.

– A czy były może jakieś negatywne oceny 

waszej działalności?

Karolina – Nie było czegoś takiego. 

Wręcz odwrotnie. Na przykład po dyskote-

ce, po tym Dancingu na Wrzosach, który 

robiliśmy w szkole, podchodzili do nas 

i mówili, że było super, żebyśmy jeszcze 

raz to zorganizowali. A myśleliśmy, że mało 

osób przyjdzie.

W tym miejscu chcę przytoczyć słowa Krzysztofa Rze-

wuskiego, które moim zdaniem uzupełniają wypowiedzi 

Karoliny i Dominika.

– Spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem, 

sądząc po imprezach w naszym ogrodzie. 

Wszystkim się podobało. Zapraszamy też 

osoby z innych dzielnic i naszych znajomych. 

Wszyscy mówili, że u nich takich fantastycz-

nych imprez nikt nie organizuje.

– Gdy obserwuję to, co się dzieje w ramach 

projektu, zastanawiam się, ile czasu zajmuje 

wam praca w nim.

Dominik – Na początku zawsze jest burza 

mózgów. Rzucane są pomysły, a jak jakiś 

się spodoba, to działamy. W zależności od 

tego, jak duże jest to działanie, przygotowania 

trwają od dwóch tygodni do miesiąca. Trudno 

powiedzieć, bo każdy pomysł wymaga innych 

przygotowań. Proszę pamiętać, że my jeszcze 

mamy szkołę, więc nie możemy zostawiać 

wszystkiego na ostatnią chwilę. Musimy to 

rozłożyć w czasie.

– Jesteście w projekcie CAL już od wielu mie-

sięcy. Co daje wam ten udział?

Karolina – Poza pewnymi umiejętnościami 

zdobywanymi na warsztatach nauczyłam się 

pracy zespołowej. No i zaangażowania.

Dominik – To zaangażowanie jest ważne, bo 

tak byśmy siedzieli i zastanawiali się, co robić. 

A teraz przynajmniej mamy jakiś cel tego działa-

nia. Mamy okazję coś zrobić.

– „Projekt CAL – Pracownia Inspiracji” kiedyś 

się skończy. Czy myśleliście, co dalej będziecie 

robić? Czy wasz udział w projekcie dał wam już 

jakieś umiejętności, które moglibyście wykorzy-

stać w działaniu?

Karolina – Już kilka razy rozmawialiśmy 

właśnie o tym, co będzie po projekcie. Myślimy 

o tym, co moglibyśmy zrobić.

Dominik – Moglibyśmy spróbować swoich 

sił jako grupa. Bo wiadomo, jeśli będzie jedna 

osoba, to szanse są mniejsze. Dzięki projektowi 

Wrzosy nas poznały. I my dzięki projektowi 

poznaliśmy wiele osób, które z nami współpra-

cowały. Myślę, że gdybyśmy ogłosili, że chcemy 

coś sami zorganizować, to znaleźliby się chętni, 

którzy by nam pomogli.

Karolina – No i ważne jest to, że nie wszystko 

załatwiają panie z projektu. My też organizujemy 

wiele rzeczy. Byliśmy na przykład u dyrektora 

szkoły w sprawie sceny i użyczenia sali, na 

Barbarce w sprawie nagłośnienia.

Dominik – Świetnie byłoby, gdyby była 

druga edycja projektu CAL. Żeby inni ludzie 

mogli zobaczyć, jak to fajnie jest coś takiego 

organizować. Żeby inni mogli się przekonać, ile 

trzeba się napracować, żeby przygotować takie 

przedsięwzięcie.

– Jak myślicie, czy wasz przykład może pozytyw-

nie wpłynąć na mieszkańców Wrzosów? Czy 

dzięki temu będzie im się chciało coś zrobić, 

zorganizować czy zaangażować się w coś?

Dominik – Myślę, że to jeszcze za mało. Jest 

wiele osób, które chętnie by coś zrobiły. Ale 

większość po prostu czeka, aż ktoś coś zrobi 

i przyjdzie na gotowe. Gdyby na Wrzosach 

było kilku takich liderów, to na pewno można by 

wiele zorganizować.

Te słowa Dominika świetnie korespondują z tym, co 

powiedział Krzysztof Rzewuski zapytany o przyszłość 

działań na Wrzosach:

– Myślę, że są takie osoby, które chciałyby coś 

robić na Wrzosach, w coś się włączyć. Tylko 

musi się coś dziać. Na razie to się zaczyna do-

piero rodzić. Ja już się martwię, co będzie, gdy 

projekt „CAL – Pracownia Inspiracji” się skoń-

czy. Co będzie dalej? Co zrobić, żeby takie 

rzeczy się tutaj działy? Jest potrzeba, ogromna 

potrzeba takiego działania i takiego budowania. 

Daj Boże, żeby była kontynuacja!

Wydaje mi się, że właśnie to, co powiedzieli Dominik 

Usarzewicz i Krzysztof Rzewuski, jest najlepszym pod-

sumowaniem i zarazem nadzieją dla Wrzosów: 

– Daj Boże, żeby była kontynuacja! Moim 

zdaniem „CAL – Pracownia Inspiracji” to jeden 

z najważniejszych projektów społecznych pro-

wadzonych w Toruniu w ostatnich latach. Uwa-

żam, że jego działania zaprocentują w przyszło-

ści Młodzież biorąca w nim udział zdobyła tyle 

umiejętności, żeby w przyszłości móc z większą 

pewnością siebie działać na rzecz innych. 

Mieszkańcy osiedla Wrzosy z kolei zobaczyli, że 

warto wyjść poza płot otaczający ich domy.
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WPROWADZENIE
W tekście podjęto próbę wskazania 
wytycznych dla skutecznej praktyki inte-
gracyjnej. Niezbędne jest tu z jednej strony 
ukazanie istoty wykluczenia społecznego 
wraz z uwarunkowaniami tego procesu, 
z drugiej zaś analiza dotychczasowych do-
świadczeń podmiotów wspierających osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym lub de 
facto wykluczone. W konsekwencji w tekście 
zaprezentowano taką definicję wykluczenia 
społecznego, która wskazuje, że nie jest to 
problem społeczny tożsamy z ubóstwem, 
ale zupełnie odrębny1. W tekście proponuje 
się traktowanie procesu wykluczenia spo-
łecznego jako sytuacji, w której jednostce 
brakuje jednocześnie zasobów (na przykład 
pieniędzy, wiedzy, wykształcenia, znajo-
mości), możliwości korzystania z przysłu-
gujących praw obywatelskich (na przykład 
brak dostępu do dobrych ofert pracy, brak 
uczestnictwa w wyborach, brak dostępu do 
wartościowych i darmowych usług eduka-
cyjnych czy ochrony zdrowia) oraz szans 
na uczestnictwo w życiu społecznym (na 
przykład konflikty i brak więzi w rodzinie, 
sąsiedztwie, brak dostępu do usług insty-
tucji kultury). Co ważne, deficyty w jednym 
z wymiarów problemu wykluczenia (zasoby, 
prawa, uczestnictwo) wpływają niekorzystnie 
na inne. Osoby, które podejmują się wsparcia 
ludzi zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, muszą zrozumieć istotę tego problemu.

1 Odrębny np. wobec współczesnych ujęć ubóstwa traktujących biedę 
nie tylko jako brak środków do życia (wymiar ekonomiczny), lecz także jako 
niezaspokojenie potrzeb wyższego rzędu (np. brak poczucia własnej wartości, 
poczucie bycia gorszym, brak wiary w swoje możliwości i w przyszłość).

W konsekwencji planowanie i realizacja działań po-

mocowych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

powinny uwzględniać wzmacnianie danej osoby jedno-

cześnie w trzech wymiarach deficytowych (czyli poma-

gając, staramy się zwiększyć zasoby danego człowieka, 

ułatwić skorzystanie z przysługujących mu uprawnień 

oraz uaktywnić jako członka wspólnoty rodzinnej czy 

sąsiedzkiej poprzez wzmocnienie jego więzi z innymi). 

Takie ujęcie wykluczenia społecznego (postulowane na 

przykład przez Ryszarda Szarfenberga) jest wyzwaniem 

dla osób realizujących wszelkie przedsięwzięcia zorien-

towane na walkę z tym problemem. Wskazuje bowiem, 

że szansa na trwałą zmianę jakości życia konkretnych 

osób w ich codziennych aktywnościach, na przykład 

w sferze rodzinnej oraz zawodowej, opiera się na 

wieloaspektowym oddziaływaniu (wzmacniamy zasoby, 

umożliwiamy korzystanie z uprawnień, zwiększamy 

szanse uczestnictwa w życiu społecznym chociażby po-

przez nauczenie nawiązywania relacji lub rozwiązywania 

konfliktów) na potrzeby (względnie doświadczane 

problemy) klienta instytucji czy beneficjenta projektu.

Projekt zrealizowany przez CISTOR Stowarzyszenie 

Partnerstwo Społeczne oraz Stowarzyszenie Wspie-

rania Centrum Aktywności Lokalnej CAL uwzględnia 

postulowany zbiór zaleceń, jak właściwie rozumieć wy-

kluczenie społeczne i jak oddziaływać wieloaspektowo 

na ten problem. Perspektywa ta zostanie poszerzona 

o opisowe ujęcie wykluczenia, czyli tak zwany diagram 

cebuli. Diagram podkreśla złożoność tego problemu 

i fakt, że jego zaistnienie i doświadczanie w rodzinie, we 

wspólnocie i w otoczeniu jest warunkowane czynnikami 

jednostkowymi (cechy i postawy konkretnych jedno-

stek), ale jednocześnie, że te jednostkowe postawy 

można tłumaczyć procesami, które dzieją się niezależnie 

od jednostki (na przykład globalnie, poprzez politykę 
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nego wprost, jak i w formule opisowej na szczególną 

uwagę zasługują te, które realnie pokazują specyficzny 

proces, skutkujący wykluczeniem jednostek i grup, 

z uwzględnieniem szerokiego zakresu przyczyn jego 

zaistnienia. Warto odwołać się przy tym do propozycji, 

którą nakreślił Ryszard Szarfenberg, poszukując tro-

pów badawczych wokół problemów wykluczenia. Autor 

ten w swoich rozważaniach odwoływał się istniejących 

nurtów analizy (ujęcia) problemu wykluczenia społecz-

nego6, przede wszystkim zaś nawiązał do koncepcji 

„zamkniętych stosunków społecznych” Maxa Webe-

ra7, dyskusji podjętej przez Thomasa H. Marshalla, 

a skoncentrowanej na prawach obywatelskich oraz 

nierówności w praktycznym dostępie do nich, a także 

na koncepcji anomii Émile’a Durkheima. Te propozycje 

skłaniają do zrozumienia wyjątkowego powiązania róż-

nych wymiarów słabości człowieka (w sferze jego za-

sobów, praw i uczestnictwa), które wpisane są w istotę 

problemu wykluczenia społecznego, jednocześnie 

stanowiąc inspirację dla działań, które ten problem mają 

rozwiązywać. Każda z przedstawionych wyżej ścieżek 

myśli naukowej inspirujących w rozumieniu istoty 

wykluczenia, ma bogate tradycje i należy je traktować 

łącznie, koncentrując się na związkach między trzema 

wymiarami problemu.

Co istotne dla dalszych rozważań, Max Weber w swojej 

6 Mowa tu o paradygmatach solidarności, specjalizacji i monopolu, 
o których pisała Hilary Silver (por. Hilary Silver, Social Exclusion and 
Social Solidarity: Three Paradigms, „International Labour Review”, t. 133, 
nr 5–6, s. 539–543), które eksponują źródła wykluczenia społecznego 
(i jednocześnie odpowiedzialnych za ich zaistnienie), łącząc je kolejno ze 
słabością w zakresie prowadzenia solidarnościowej polityki przez państwo, 
z logiką rynkowej konkurencji i kapitalistycznymi regułami w ramach 
stosunków pracy z naturalnym różnicowaniem na przydatnych i nieprzy-
datnych w ramach machiny gospodarczej oraz z grą o zasoby w społe-
czeństwie ze skutkiem dla izolacji (względnie wyzysku) jednostek i grup.

7 Por. Max Weber, Księga pierwsza. Kategorie socjologiczne. 10. 
Stosunki otwarte i zamknięte, w: tenże, Gospodarka i społeczeństwo. 
Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002, s. 32–34.

koncepcji podkreślał walkę o zasoby obecną w spo-

łeczeństwie, czego środkiem i skutkiem zarazem była 

izolacja grup społecznych w celu obrony własnych inte-

resów przez grupy uprzywilejowane. Z kolei Thomas H. 

Marshall eksponował problem praw i nierówności w za-

kresie korzystania z praw do wolności indywidualnej, 

praw politycznych i praw socjalnych wpisujących się 

w ramy praw obywatelskich8. Émile Durkheim postrze-

gał anomię jako zanik solidarności społecznej, swoisty 

dysonans między normami i wartościami postulowany-

mi przez jednostki i grupy a dominującym porządkiem 

normatywnym ze skutkiem dla ograniczonego uczest-

nictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem relacji 

z istotnymi instytucjami życia społecznego9.

Te trzy propozycje wskazują zatem potencjalnie do-

świadczane deficyty (problemy) na gruncie zasobów, 

praw i uczestnictwa. I właśnie te trzy obszary deficyto-

we należy uwzględnić w poszukiwaniu istoty procesu 

wykluczenia społecznego. Jak wskazuje Ryszard 

Szarfenberg: „(…) uczestnictwo w życiu zbiorowym 

wpływa na dostęp do zasobów, a ważną rolę w tym 

względzie mają właśnie uprawnienia. Związki między 

uprawnieniami a dostępem do zasobów są może 

nawet bardziej sugestywne, gdyż jednym z podstawo-

wych praw jest prawo własności, które jest głównym 

regulatorem w tym względzie”10. A zatem wykluczenie 

społeczne to jednocześnie doświadczane słabości 

w sferze zasobów (nie tylko materialnych), praw oraz 

uczestnictwa, gdzie niedostatki w jednym z trzech 

8 Por. Thomas H. Marshall, Citizenship and Social Class, w: tenże, 
Sociology at the Crossroad and other Essays, Heinemann, London 1963.

9 Por. Émile Durkheim, O podziale pracy społecznej, PWN, Warszawa 1999.

10  Ryszard Szarfenberg, Od trzech elementarnych strate-
gii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego, 
w: Lucyna Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Akade-
mia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005, s. 33.

państwową, dostępność usług w danej społeczności). 

To kluczowa informacja dla podmiotów projektujących 

wsparcie dla osób doświadczających wykluczenia. 

Wskazuje ona bowiem, że dążenie do wywołania 

zaplanowanej zmiany postaw, hierarchii wartości czy 

norm respektowanych przez osobę doświadczającą 

symptomów wykluczenia społecznego wymaga nie tyl-

ko wsparcia adresowanego wprost do niej (niwelowa-

nie jej słabości), lecz także poszukiwania instrumentów 

oddziaływania na przykład na jej rodzinę, budowania 

oferty dla wspólnoty terytorialnej, w której funkcjonuje 

ta jednostka, i tak dalej. Tu obrazowe okażą się przy-

kłady płynące z projektu CISTOR i CAL.

Po prezentacji wyzwań płynących z istoty problemu 

pokazano wyzwania dla praktyki integracyjnej, opie-

rające się na doświadczeniach prac nad standardami 

usług integracyjnych zespołu ekspertów Instytutu 

Spraw Publicznych w projekcie „Zintegrowany system 

wsparcia ekonomii społecznej”. To zbiór wytycznych, 

będących efektem czterech faz badania, dla prowa-

dzenia praktyki integracyjnej, która stwarza szansę na 

skuteczne rozwiązywanie problemów beneficjentów. 

Wybrane, a uznane za niezbędne, standardy usług są 

zbiorem wskazówek zarówno dla instytucji, jak i dla 

zespołów projektowych. Przedstawione wytyczne 

dla praktyki integracyjnej można uznać za wyzwania 

uniwersalne – jednocześnie oczywiście stanowią one 

realny wzorzec dla takich inicjatyw w Toruniu.

ISTOTA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 
JAKO WYZWANIE DLA PROJEKTÓW 
ZORIENTOWANYCH NA (RE)INTEGRA-
CJĘ RÓŻNYCH KATEGORII OSÓB.

Kazimierz W. Frieske, wybitny socjolog, który w swo-

ich opracowaniach z jednej strony podejmuje rozważa-

nia skoncentrowane na istocie współczesnych proble-

mów społecznych (ich rozumieniu przez teoretyków 

i praktyków)2, z drugiej zaś koncentruje się na praktyce 

integracyjnej w aspekcie jej skuteczności3, podkreślał, 

że kiedy współcześnie mówimy o biedzie i wykluczeniu 

społecznym, mamy na myśli te same wymiary problemu: 

niedostatek materialny (brak pieniędzy) i pozamaterialny 

(niezaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, czyli na przy-

kład brak dostępu do dóbr kultury, brak relacji z innymi 

ludźmi, niskie poczucie własnej wartości), dynamikę 

tego proces (przedłużenie w czasie) oraz brak dostępu 

do kluczowych instytucji społecznych. Po co mnożyć 

zatem koncepcje – zdaje się pytać Kazimierz W. Frieske 

– „wyważając otwarte innymi pojęciami drzwi”?4 Celowo 

wskazuję ten głos w dyskusji o istocie społecznego 

wykluczenia. Nie jest on bowiem odosobniony. Moda na 

nowe pojęcia płynące z „zachodniej” nauki, poszukiwa-

nie konceptów przenoszących odpowiedzialność za pro-

blemy społeczne z państwa na obywateli, poprawność 

polityczna – oto częste motywy tłumaczące popularność 

pojęcia wykluczenia społecznego5.

Nie jest naszym celem prezentowanie szerokiego dys-

kursu wokół pojęcia wykluczenia społecznego (prze-

kracza on ramy niniejszego opracowania). Pośród 

różnych propozycji definiowania wykluczenia społecz-

2 Por. np. Kazimierz W. Frieske, Społeczne wykluczenie: o nicowaniu 
pojęć, w: Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Irena Topińska 
(red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne: badania, metody, wyniki, 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 55–62.

3 Por. np. Kazimierz W. Frieske (red.), Utopie inkluzji. Suk-
cesy i porażki programów reintegracji społecznej, Insty-
tut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.

4 Por. K. W. Frieske, Społeczne wykluczenie…

5 Por. Stanisława Golinowska, Piotr Broda-Wysocki, Kategorie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, w: S. Golinowska, E. Tar-
kowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne: badania, 
metody, wyniki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
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ludzi w wieku 15–20 lat z konkretnej toruńskiej 

dzielnicy), które zogniskowane jest na trzech 

pożądanych wymiarach potrzeb, poprzez:

 — wzmocnienie zasobów grupy docelowej (moż-

na tu wykazać działania w sferze integracji 

zawodowej w postaci warsztatów zwiększają-

cych zasoby kompetencyjne, szkoleń, praktyk 

wolontariackich, indywidualne i grupowe 

wzmocnienia poprzez usługi poradnictwa, two-

rzenie więzi między ludźmi poprzez wspólne 

przedsięwzięcia, oferowanie żywności,

 — stwarzanie możliwości pełniejszego wykorzy-

stania przysługujących uprawnień (poradnic-

two prawne i socjalne, warsztaty w zakresie 

orientacji zawodowej i usługi doradztwa 

zawodowego, aktywizacja na rzecz społeczno-

ści lokalnej),

 — stwarzanie warunków do partycypacji spo-

łecznej (poprzez aktywizowanie młodzieży 

w ramach przedsięwzięć na rzecz środowiska 

lokalnego, zaangażowanie w sprawy społecz-

ności lokalnej, grupową integrację w ramach 

G
N

L
F

I

Legenda:
I – individual (poziom jednostkowy) – czynniki: wiek, 

płeć, rasa, niepełnosprawność, własne wybory, prze-

konania, wartości

F – family (poziom rodziny) – czynniki: współpraca, 

dzieci, opieka nad osobami zależnymi

C – community (poziom lokalnej społeczności) – 

czynniki: środowisko społeczne i fizyczne, placówki 

edukacyjne, usługi zdrowotne i socjalne

L – local (poziom szerszej jednostki terytorialnej) – 

czynniki: rynek pracy, transport

N – national (poziom narodowy) – czynniki: wpływy 

kulturowe, bezpieczeństwo socjalne, formalne upraw-

nienia

G – global (poziom globalny) – czynniki: międzynarodo-

we wymiany handlowe, migracje, zmiany klimatyczne

Wykres 2. Diagram cebuli – wymiary wykluczenia społecznego.

Źródło: John Hills, Julian Le Grand, David Piachaud, Understanding Social Exclusion, Oxford University Press, 

Oxford 2002, s. 7

cych wykluczenie społeczne. Wskazuje ono bowiem, 

że każda inicjatywa, która będzie się koncentrować tyl-

ko na jednym ze wskazanych obszarów deficytowych 

oddziałujących na pozostałe, skazana jest, z dużym 

prawdopodobieństwem, na porażkę. Niedostatki 

w każdym ze wskazanych pól mogą bowiem wpływać 

negatywnie na pozostałe, przekładając się na jakość 

życia osób, które doświadczają tych braków. Jeśli na-

szym celem jest skuteczna pomoc osobom wykluczo-

nym, musimy zagwarantować ich wzmocnienie jedno-

cześnie w każdym z wymiarów (zasobów materialnych 

i niematerialnych, korzystania z przysługujących praw, 

uczestnictwa). To uniwersalne wyzwanie, które opiera 

się na istocie procesów wykluczenia społecznego.

Zrealizowany w Toruniu projekt poprzez 

uwzględnione w nim działania wpisuje się 

w ramy takich inicjatyw, które zdają się realizo-

wać opisane wymogi. Analiza usług zaplano-

wanych przez zespół CISTOR i CAL pozwala 

na wskazanie wsparcia adresowanego do 

wybranej kategorii beneficjentów (młodych 

wymiarów mają konsekwencje dla rozwijania słabości 

w pozostałych wymiarach (na przykład jeśli brakuje mi 

pieniędzy, wpływa to na utrzymywanie więzi z innymi 

ludźmi). Jest to zatem próba uwzględnienia w ana-

lizach problemu wykluczenia społecznego różnych 

założeń właściwych wielu orientacjom ideologicznym. 

Rozłożone w czasie stałe wzajemne wpływanie na 

siebie niedoborów człowieka w poszczególnych 

wymiarach skutkuje sytuacją, w której nie zaspokaja 

on swoich podstawowych potrzeb, nie ma możliwości 

skorzystania z przysługujących uprawnień ani szans 

na uczestnictwo w życiu wspólnotowym (brak/zanik 

więzi z innymi ludźmi), a kontakt z instytucjami życia 

społecznego jest ograniczony (unikanie urzędów, brak 

dostępu do instytucji kultury i tak dalej). Brak zasobów 

wpływa na korzystanie z praw i zakres uczestnictwa, 

brak uczestnictwa uniemożliwia gromadzenie zasobów 

i korzystanie z uprawnień i tak dalej (wykres 1).

Przedstawione ujęcie należy traktować jako wyzwanie 

dla strategii, a w nich programów, projektów likwidują-

Wykres 1. Jednocześnie doświadczane słabości w sferze zasobów, praw i uczestnictwa – istota społecznego 

wykluczenia. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ryszard Szarfenberg, Od trzech elementarnych strate-

gii strategii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego, w: Lucyna Frąckiewicz (red.), Wyklucze-

nie społeczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005
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do dołu” w zakresie aspiracji, stylu życia) czy poziomu 

jednostki terytorialnej (na przykład bariery przestrzen-

ne związane z brakiem transportu niezbędnego do 

skorzystania z oferty zaplanowanej na konkretną 

godzinę. W takiej sytuacji nie powinna budzić zdzi-

wienia niska frekwencja w ramach zaplanowanego 

w projekcie szkolenia zawodowego, jeśli zabrakło 

oddziaływania na potencjalnych beneficjentów 

w szerszej perspektywie (na przykład likwidowanie 

barier związanych z rolami wypełnianymi w rodzinie, 

oddziaływania na bariery wynikającego z nastawie-

nia sąsiadów do podejmowania aktywności). Każdy 

projekt zorientowany na wsparcie osób wykluczonych 

społecznie musi uwzględniać wielopoziomową analizę 

źródeł problemu i międzypoziomowe zależności 

w jego utrzymywaniu się. Fakt, że nie dysponuję 

odpowiednimi kompetencjami, może być wywołany 

koniecznością wypełniania konkretnych ról w ra-

mach rodziny. Wyznawane wśród członków rodziny 

fatalistyczne przekonanie, że nie warto podejmować 

aktywności „bo się nie uda”, „bo nic z tego i tak nie 

będzie”, może być efektem środowiskowego oddzia-

ływania otoczenia sąsiedzkiego i tak dalej. Dlatego 

problem wykluczenia społecznego doświadczanego 

przez beneficjentów i uwarunkowań ich aktywności 

powinien stanowić przedmiot gruntownych analiz 

w fazie tworzenia inicjatyw do nich adresowanych. 

W tym zakresie warto korzystać z gotowych narzędzi 

(na przykład marketingowych), które między innymi 

uwzględniają zbiór użytecznych wytycznych, jak 

koncentrować się na grupie, którą chcemy wesprzeć, 

ze świadomością, że jej aktywność, skorzystanie 

z projektu jest wypadkową różnych czynników13.

13  Por. Katya Andresen, Marketing Robin Hooda: wykorzystywa-
nie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organiza-
cje non-profit, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007.

W świetle powyższych rozważań, odwołując się do 

zrealizowanego projektu, można wykazać zaistnienie 

wielopoziomowej analizy problemu wykluczenia, co 

wyraża zestaw działań zaproponowany wybranej 

grupie. Istota metody CAL wyraźnie koresponduje 

z potrzebą oddziaływania wielopoziomowego. Mó-

wimy tu bowiem o aktywizacji społeczności lokalnej 

ze skutkami dla jakości życia poszczególnych rodzin 

i jednostek, o kreowaniu rozwoju społeczności, który 

ma upodmiotawiać jednostki (gdzie zadania wyko-

nywane są „razem z”, a nie jedynie „dla” potrzebują-

cych osób), a których zaktywizowanie ma budować 

silną wspólnotowość (ze skutkami dla zaspokajania 

potrzeb jednostkowych i zbiorowych)14. Uwzględnio-

ne w projekcie zaangażowanie młodzieży w sprawy 

lokalne, a przede wszystkim stworzone Laboratorium 

Integracji są dobrym wzorem dla innych inicjatyw ma-

jących na celu zmniejszanie zagrożenia wykluczeniem 

społecznym konkretnych grup czy kategorii społecz-

nych. Spotkania w ramach Laboratorium szerokiego 

zespołu przedstawicieli różnych instytucji pozwala 

uchwycić w ramach inicjatywy różne perspektywy 

analizy zasobów i braków jednostkowych, rodzin-

nych i środowiskowych wspieranych osób, a także 

zintegrować zasoby niezbędne do stymulowania 

aktywności w konkretnej dzielnicy Torunia. W ra-

mach inicjatywy nie tyle wzmacniana była jednostka, 

ile dzięki wzmacnianym jednostkom podjęto próbę 

tworzenia warunków korzystnych dla funkcjonowa-

nia rodzin i lokalnej wspólnoty (poprzez realizowane 

inicjatywy na rzecz społeczności). To zatem właściwy 

i warty polecenia schemat działania uwzględniający 

14  Por. np. Paweł Jordan, Bohdan Skrzypczak, Idea i metoda Centrów 
Aktywności Lokalnej w Polsce, „Roczniak” 2001, nr 6; Bohdan Skrzypczak, 
Organizowanie społeczności lokalnej – pedagogiczne uwarunkowania śro-
dowiskowej usługi społecznej, w: Mirosław Grewiński, B. Skrzypczak (red.), 
Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki 
społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2011, s. 45–68.

zaplanowanego czasu wolnego, wyjazdy inte-

gracyjne, praktykę wolontariacką w różnych 

placówkach).

Można zatem uznać, że zrealizowany projekt w ogól-

nym planie uwzględnia oddziaływanie na trzy ważne 

obszary deficytowe grupy doświadczającej wyklu-

czenia społecznego lub zagrożonej wykluczeniem. 

W ramach innych działań projektowych lub praktycz-

nej działalności różnych instytucji warto pamiętać, 

żeby plan działania na rzecz wykluczonych uwzględniał 

wsparcie przedłużone w czasie, wzmocnienie ich 

zasobów, wsparcie w wykorzystaniu z praw obywa-

telskich oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa 

w życiu społecznym.

Jak wcześniej wskazano, wykluczenie społeczne jest 

definiowane w różny sposób. W ramach niniejszej 

prezentacji, będącej próbą wskazania sugestii prak-

tycznych płynących z istoty problemu wykluczenia, 

inspirujące jest zobrazowanie poziomów powstawania 

problemu, zwane onion diagram (diagram cebuli).

Diagram można odczytywać na dwa sposoby. Z jednej 

strony można zastosować perspektywę czasu (ujęcie 

wertykalne) z uwzględnieniem dynamiki procesu 

(na przykład pokazywać, jak zachowania jednostek 

przekładają się w czasie na losy rodzin, a następnie 

charakter relacji we wspólnotach lokalnych). To ujęcie 

jest użyteczne w budowaniu strategii pomocowych. 

Z drugiej zaś strony można analizować ten diagram 

w ujęciu horyzontalnym, co ukazuje powiązanie 

pomiędzy różnymi poziomami – od jednostki, rodziny, 

poprzez wspólnotę tu i teraz i tak dalej. Podejście to 

jest użyteczne w analizie uwarunkowań skutków wy-

kluczenia i w konsekwencji opracowywania odpowied-

nich i pożądanych polityk11. Diagram ogólnie wykazuje 

zatem wzajemną zależność poziomów występowania 

wykluczenia społecznego, czyli na przykład dyspozy-

cje jednostkowe (w postaci przyrodzonych i nabytych 

cech oraz dokonywanych wyborów) pozostają pod 

silnym wpływem uwarunkowań z poziomu rodzinnego 

(na przykład relacje, obowiązki). Funkcjonowanie 

rodzin jest zdeterminowane czynnikami powiązanymi 

z poziomem społeczności lokalnej i tak dalej.

Ujęcie to może się wydawać oczywiste, jednak 

w praktyce pomocowej sprawa nie jest taka prosta. 

Można zatem wskazać inicjatywy, w ramach których 

nie uwzględniono wielopoziomowych zależności wpły-

wających na zaistnienie i trwanie procesu wykluczenia 

społecznego. Nawet najbardziej intratne darmowe 

szkolenia zawodowe adresowane do wybranych grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (na przykład 

do kobiet)12, które miałyby z założenia zmniejszać 

niedostatki w zakresie kompetencji jednostek, mogą 

zakończyć się fiaskiem. Powodem takiego stanu rzeczy 

może być właśnie nieuwzględnienie w tworzeniu 

projektu uwarunkowań płynących z innych poziomów 

niż jednostkowy – rodzinnego (na przykład obowiązki 

wpisane w „tradycyjnie” wypełniane role społeczne 

w postaci prowadzenia gospodarstwa domowego, 

opieki nad osobami zależnymi), poziomu lokalnej 

społeczności (presja społeczna związana z „równaniem 

11  Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, 
w: Stanisława Golinowska, Elżbieta Tarkowska, Irena Topińska 
(red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne: badania, metody, wyni-
ki, Instytut Polityki i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 39.

12  Jako przykład są tu omawiane doświadczenia zrealizowanego 
w Toruniu projektu „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca”. Por. 
np. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki (red.), Partnerstwo, rodzi-
na, równość, praca: godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako 
wyzwanie dla polityki społecznej – doświadczenia z realizacji pro-
jektu PIW EQUAL, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
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jest na przykład użyteczny w ramach świadczenia 

klientom usług w zakresie integracji społecznej, 

skutkujących wzmocnieniem osoby potrzebującej 

jako uczestnika życia społecznego (pomoc w odbu-

dowywaniu więzi rodzinnych, sąsiedzkich czy kole-

żeńskich, nawiązywanie kontaktu z instytucjami życia 

społecznego, pomoc w odzyskiwaniu wiary w siebie, 

w zrozumieniu źródeł problemów, treningi motywacyj-

ne). Jego obecność w kadrze może sprzyjać indywi-

dualizacji podejścia do klienta – pracownik socjalny 

jest wykwalifikowany w zakresie diagnozy ukierunko-

wanej na potrzeby/problemy społeczne. Psycholog 

jest użyteczny „na wejściu” beneficjenta do instytucji 

lub projektu (diagnoza wstępna). Następnie powinien 

okresowo rozpoznawać stan emocjonalny benefi-

cjenta, oferować wsparcie w postaci indywidualnych 

i grupowych sesji terapeutycznych. Doradcy zawo-

dowi mogą przygotowywać beneficjenta do poszu-

kiwania pracy (wyszukiwanie ofert, przygotowanie 

dokumentów), uczyć zachowania podczas rozmów 

o pracę i w miejscu pracy.

Nie mniej istotne w prowadzeniu skutecznej integracji 

osób potrzebujących jest stałe korzystanie z kompe-

tencji doradcy prawnego oraz terapeuty. Pozyskiwanie 

do współpracy osób o różnych kwalifikacjach daje 

szanse na indywidualizację procesu integracyjnego 

beneficjentów i poszerza ofertę wsparcia.

W ramach podejmowanych inicjatyw warto prze-

myśleć zaangażowanie specjalistów o podwójnych 

profesjach. Przykładowe podwójne kompetencje za-

wodowe kadry zatrudnionej w podmiotach trudniących 

się integracją lub w ramach podejmowanych inicjatyw 

projektowych to: psycholog – doradca zawodowy, 

pracownik socjalny – terapeuta, pielęgniarka – tera-

peuta. Faktem jest bowiem, jak już wykazano, że nie 

sposób pomagać potrzebującym bez wykorzystania 

kompetencji pracownika socjalnego, psychologa, 

doradcy zawodowego, terapeuty czy specjalisty w za-

kresie prawa, a na zatrudnienie specjalistów w każdej 

z powyższych profesji może brakować środków.

Jednym z kluczowych wyzwań jest poszukiwanie for-

muły zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającej 

osobistą sytuację każdego beneficjenta (dostrzegać 

jego podmiotowość, ograniczenia i zasoby). Oferta 

wsparcia powinna być dostosowana do potrzeb i pro-

blemów konkretnego klienta.

Wreszcie ostatnia kwestia. Jako priorytet w dzia-

łaniach projektowych warto potraktować oddziały-

wanie na likwidowanie deficytów komunikacyjnych 

osób, którym pomagamy. Jednym z kluczowych 

deficytów klientów podmiotów trudniących się 

integracją jest brak zdolności komunikacyjnych. 

Nie można wspierać klienta, skutecznie uaktywniać 

jako członka wspólnoty rodzinnej, sąsiedzkiej czy 

aktywizować zawodowo, jeśli nie nauczy się on 

porozumiewać z innymi ludźmi. Rozwijanie umiejęt-

ności wypowiadania się w grupie, wyrażania potrzeb 

i emocji, pomoc w analizowaniu doświadczanych 

problemów to podstawa dalszych wzmocnień klienta, 

prowadzonych terapii i przygotowania do podjęcia 

aktywności zawodowej. Dlatego warto rozpocząć 

proces integracji od zaoferowania usług rozwija-

jących właśnie te kompetencje. Aby skutecznie 

zmieniać swoje życie, na początek należy nauczyć się 

komunikować z otoczeniem16. Do tej pory wskazano 

kilka wybranych kwestii, które powinny stanowić 

podstawę w planowaniu działań adresowanych 

do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach projektu zrealizowanego przez CISTOR 

16 Por. Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Standardy jakości usług…

dogłębną analizę problemu wykluczenia – korespon-

dujący z omawianymi w tekście wytycznymi płynącymi 

z przedstawionego diagramu.

DOŚWIADCZENIA INSTYTUCJI TRUD-
NIĄCYCH SIĘ (RE)INTEGRACJĄ – W PO-
SZUKIWANIU NIEZBĘDNYCH USŁUG

Uświadomienie istoty wykluczenia społecznego to 

jedna z podstaw w tworzeniu skutecznych inicjatyw na 

rzecz ludzi zmagających się z tym problemem. Za inną, 

równie ważną, należy uznać poznanie doświadczeń 

wynikających z innych projektów, w których również 

podejmowano próby redukowania skali wykluczenia. 

Na potrzeby niniejszego opracowania sięgnięto do 

dorobku projektu „Zintegrowany system wsparcia 

ekonomii społecznej” i prac nad standardami usług 

integracyjnych15 adresowanych do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w ramach wybranych 

podmiotów sektora ekonomii społecznej (centra i kluby 

integracji społecznej oraz zakłady aktywności zawodo-

wej). Naturalnie, także ze względu na fakt, że projekt, 

a w nim prace nad standardami, nie został jeszcze 

zakończony, poniżej skoncentrowano się na wybranych 

– uniwersalnych wyzwaniach, które warto uwzględniać 

w ramach aktywności instytucjonalnej czy projektowej 

zorientowanej na walkę z wykluczeniem społecznym. 

Uwzględnianie tych wytycznych w praktyce łączy się 

15  Zestaw standardów uniwersalnych i szczegółowych dla poszczególnych 
typów instytucji jest efektem kilkuetapowych studiów empirycznych uwzględ-
niających analizę dotychczasowych badań nad działalnością usługową centrów 
integracji społecznej, klubów integracji społecznej i zakładów aktywności zawo-
dowej (CIS, KIS i ZAZ), badań ilościowych i jakościowych skoncentrowanych 
na działalności usługowej tych podmiotów, dyskusji eksperckich z wybranymi 
przedstawicielami tych podmiotów. produktem efektem końcowym będzie 
publikacja, nad której ostateczną wersją pracują aktualnie eksperci Instytutu 
Spraw Publicznych. Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Standardy jakości 
usług reintegracji społecznej i zawodowej, Instytut Spraw Publicznych, Warsza-
wa 2013 (materiał roboczy). W tekście odwołano się tylko do wybranych kwe-
stii, które mogą stanowić wyzwanie nie tyle jedynie dla instytucji (konkretnych), 
ile także dla projektów zorientowanych na walkę z wykluczeniem społecznym.

także z zasygnalizowaną istotą problemu wykluczenia 

społecznego.

Niewątpliwie ważne jest, aby w ramach realizowanych 

projektów uświadamiać sobie, że tylko uzgodniona 

praca zespołowa może przynieść rezultaty. Wszyscy 

pracownicy zatrudnieni w instytucjach oferujących 

usługi integracyjne lub w tego typu projektach powinni 

tworzyć zespół. Będąc członkiem personelu czy 

zespołu projektowego, podejmuje się indywidualne 

role zawodowe, ale i zbiorową odpowiedzialność za 

proces integracji. Proces ten ma szanse na powodze-

nie, jeśli kadrę będzie tworzyć wykwalifikowany, ale 

i zgrany zespół. Niezbędne wydaje się uzgodnienie 

misji podmiotu czy projektu i uświadomienie roli każdej 

z zatrudnionych osób w procesie integracji beneficjen-

tów. Ważne jest, aby klient podmiotu lub beneficjent 

projektu spotykał się konsekwentnym podejściem ze 

strony wszystkich członków personelu. Niezbędnym 

wymogiem skutecznej pracy z klientem jest przepływ 

informacji o nim (jego postępach i problemach) mię-

dzy personelem zaangażowanym w proces integracji. 

Niewątpliwie służyć temu mogą cykliczne spotka-

nia pełnego zespołu instytucji czy projektu w celu 

omówienia problemów i efektów pracy z konkretnymi 

osobami czy bieżących potrzeb.

Nie sposób skutecznie integrować, nie dysponując 

kompetentnym personelem o szerokich kwalifika-

cjach. Podstawowym zasobem podmiotów podej-

mujących się integracji potrzebujących powinna być 

stabilna, zróżnicowana kadra, czyli osoby wykonujące 

różne zawody tak zwane helperskie, na przykład 

psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik 

socjalny, terapeuta. Taki zespół umożliwia łączenie 

oferty usług integracyjnych. Pracownik socjalny 
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 Młodzież podczas szkolenia gastronomicznego

i CAL uwzględniono wiele przywołanych wytycznych. 

Przeszkolono zatem zespół projektowy z metody 

CAL (uwspólnienie wyzwań, metodyki pracy, celów 

do osiągnięcia). W ramach zrealizowanej inicjatywy 

zaangażowano specjalistów o szerokich umiejętno-

ściach: pedagogicznych, w zakresie pracy socjalnej, 

prawnych, psychologicznych, w dziedzinie doradz-

twa zawodowego. To niezbędny zestaw kompetencji 

personelu w ramach inicjatywy zorientowanej na 

walkę z wykluczeniem społecznym. Oferta działań na 

rzecz beneficjentów uwzględniała wsparcie grupowe, 

ale i usługi oferowane jednostkom, dostosowane do 

potrzeb konkretnych klientów. W projekcie uwzględ-

niono połączone działania namierzające do integracji 

w wymiarze społecznym młodych ludzi z konkretnej 

dzielnicy, jak i usługi integracji zawodowej. Ten 

balans między integracją społeczną i zawodową 

stanowi niezbędną podstawę praktyki integracyjnej. 

Należy zatem uznać, że inicjatywa wpisała się w ramy 

uniwersalnych wytycznych dla działalności integra-

cyjnej.

PODSUMOWANIE – (RE)INTEGRACYJNE 
WYZWANIA UNIWERSALNE

Jakie wzywania dla kolejnych inicjatyw na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realnie 

wykluczonych płyną z powyższych rozważań? Warto 

z jednej strony wypunktować najważniejsze przedsta-

wione ustalenia. Z drugiej zaś trzeba zaakcentować 

inspiracje dla kolejnych inicjatyw w Toruniu, wynika-

jące z projektu CISTOR i CAL i zastosowanej w nim 

metody.

Postarajmy się dokonać syntezy wytycznych 

dla praktyki pomocowej, płynących zarówno 

z istoty problemu wykluczenia, jak i z dotych-

czasowych doświadczeń podmiotów trudnią-

cych się taką praktyką. Inicjatywy pomocowe 

skoncentrowane na problemie wykluczenia 

powinny zakładać zatem:

 — zaplanowanie działań ukierunkowanych 

jednocześnie na doświadczane przez 

beneficjentów niedobory w sferze zasobów 

(materialnych i niematerialnych), możliwości 

korzystania z przysługujących uprawnień oraz 

uczestnictwa w życiu społecznym,

 — uwzględnienie w realizowanej inicjatywie od-

działywania na beneficjenta w trzech wymia-

rach jednocześnie i co ważne, przedłużonego 

w czasie (działania pomocowe w problemach 

wykluczenia to proces, który wymaga konse-

kwentnych, utrwalanych wzmocnień),

 — zaplanowanie działań ukierunkowanych nie tyl-

ko na problem doświadczany przez konkretną 

osobę (na przykład oferowanie terapii osobie 

uzależnionej od alkoholu), ale postrzeganie jej 

jako indywiduum zależnego w swoich posta-

wach od oddziaływań środowiska rodzinnego 

i lokalnego, lecz także oddziałującej na te 

środowiska (na przykład środowiskowe źródła 

problemu alkoholowego i oddziaływanie 

osoby uzależnionej na rodzinę i inne osoby). 

Próby podejmowania działań na rzecz budowy 

zintegrowanej i aktywnej wspólnoty lokalnej 

będą miały zatem konsekwencje dla jakości 

życia poszczególnych rodzin oraz konkret-

nych jednostek w tych rodzinach. Działania 

skoncentrowane na wzmocnieniu jednostek 

wymagają zaś likwidowania niekorzystnych 

oddziaływań płynących z poziomów wyższych 

(ze strony rodziny, sąsiedztwa, szerszej spo-

łeczności wokół nas),

MAŁYMI KROKAMI KU ZNACZĄCYM ZMIANOM
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 — wpisanie w ramy projektu niezbędnego 

wzmocnienia kompetencji komunikacyjnych 

klientów jako bazy do dalszych oddziaływań 

i pracy z nimi,

 — dysponowanie szerokim, zintegrowanym 

zespołem zorientowanym na uzgodnione cele 

(spójność postaw) z niezbędnym udziałem 

psychologa, pedagoga, doradcy zawodo-

wego, pracownika socjalnego, terapeutów 

czy specjalisty w zakresie prawa (pożądane 

podwójne kwalifikacje),

 — poszukiwanie formuły indywidualizacji oferty 

wsparcia, z możliwością uwzględnienia 

w działaniach pomocowych jednostkowych 

potrzeb, braków, ale i rozpoznanych zasobów 

danej osoby (kluczowa rola diagnozy wstępnej 

oraz etapowej). Założenia te należy trakto-

wać jako podstawową i uniwersalną zarazem 

inspirację dla praktyki integracyjnej. Zrealizo-

wany w Toruniu projekt niewątpliwie na nich 

się opierał, co rodzi nadzieję na trwały efekt 

integracyjny doświadczany przez beneficjen-

tów. Projekt miał szansę uwzględnić opisane 

wytyczne także dzięki zastosowanej metodzie 

CAL. Animacja społeczna, budowanie rozwoju 

społecznego i wywoływanie pożądanej zmiany 

jakości życia ludzi poprzez skoncentrowanie 

na społeczności lokalnej, przy jednoczesnym 

dostrzeganiu powiązań interesów, potrzeb 

i wpływów w funkcjonowaniu sąsiedztw, 

rodzin i jednostek – oto podstawa podejścia 

wpisanego w ramy CAL. Metoda ta uwzględ-

nia wszechstronne oddziaływanie na członków 

konkretnej społeczności poprzez wiele usług 

społecznych, które w praktyce dają szansę na 

wzrost zasobów jednostkowych i zbiorowych 

(także kapitału społecznego jako zasobu jed-

nostki oraz wspólnoty). Inne dzielnice Torunia 

(nie tylko Wrzosy) także potrzebują projektów, 

które będą zasadzać się na niezbędnych (za-

sygnalizowanych) podstawach. Metoda CAL 

wpisuje się w te wyzwania.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA
W SZERSZYM KONTEKŚCIE
ROZWOJU RYNKU PRACY.
EKONOMIA SPOŁECZNA
— CO MOŻE DAĆ MŁODZIEŻY?

Cezary Miżejewski

niezależny polityk społeczny, ekspert do 
spraw ekonomii społecznej, spółdziel-
ca. W latach 2004–2005 podsekretarz 
stanu w MPiPS, następnie sekretarz sta-
nu w MPS. Autor ustaw o zatrudnieniu 
socjalnym i o spółdzielniach socjalnych. 
W latach 2005–2009 pracownik MRR 

przygotowujący działania w zakresie 
integracji społecznej. Obecnie członek 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 
przy MPiPS, spółdzielca Spółdzielni 
Socjalnej „Opoka” w Kluczach, Prezes 
Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Socjalnych.

Problematyka aktywności zawodowej młodzie-
ży i jej przyszłości stanowi jeden z najistot-
niejszych problemów całej Europy. W Polsce 
młodzi ludzie od 15. do 29. roku życia to 8,8 mln 
(22,7% ogółu mieszkańców kraju), co sytuuje 
nas wśród najmłodszych społeczeństw euro-
pejskich. Oczywiście z biegiem czasu liczba 
osób w tej grupie będzie się zmniejszać, ale 
tym bardziej istotny jest strategiczny pomysł na 
takie działania, które ułatwią dobry start w do-
rosłość, w tym dorosłość zawodową, umożli-
wiając z punktu widzenia całej społeczności 
pełne wykorzystanie potencjału młodzieży.

Obecna sytuacja nie przedstawia się jednak najlepiej. 

W grudniu 2012 roku stopa bezrobocia młodzieży 

w Europie wynosiła już 23,4%. Polska mimo oficjal-

nych statystyk (rejestracji w urzędach pracy) notowała 

bezrobocie młodzieży na poziomie 19,9%, a według 

badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 

dotyczyło ono 28,4% ludzi młodych, czyli 436 tys. 

Oczywiście możemy powiedzieć, że inni są w dużo 

trudniejszej stacji, na przykład Grecja (59,4%), 

Hiszpania (55,6%), Włochy (36,6%) czy Słowenia 

(35,9%). Jest to jednak niewielkie pocieszenie.

30,1% osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 

lat w Unii Europejskiej jest bezrobotnych przez 

okres dłuższy niż 12 miesięcy. Ponadto coraz 

więcej młodych osób nie poszukuje zatrudnie-

nia aktywnie, co może sprawić, że pozostaną 

bez strukturalnego wsparcia pomagającego 

wrócić na rynek pracy. Badania pokazują, że 

bezrobocie wśród młodzieży może dopro-

wadzić do trwałych negatywnych następstw, 

takich jak: zwiększone ryzyko bezrobocia 

w przyszłości, mniejsze zarobki, utrata kapitału 

ludzkiego, zjawisko dziedziczenia ubóstwa czy 

mniejsza motywacja do zakładania rodziny, co 

grozi nasileniem się negatywnych tendencji 

demograficznych.

Z Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 

kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia 

gwarancji dla młodzieży

Należy pamiętać, że osłabienie wskaźnika bezrobocia 

w Polsce wynika z olbrzymiej migracji zarobkowej 

sięgającej już ponad 2 mln mieszkańców. Według 

autorów raportu „Młodzi 2011”1 można szacować, 

że dłuższy pobyt za granicą (dwa miesiące i więcej) 

zaliczyło niemal dwie trzecie młodych Polaków miesz-

kających obecnie w kraju. Ponadto według ostatnich 

badań 20% pracujących (!) młodych ludzi do 25. roku 

życia skłonnych byłoby wyjechać za granicę.

Duży niepokój powinno w tym kontekście wywołać zja-

wisko pozostawania poza edukacją, szkoleniami i pra-

cą. W Polsce, według wstępnych szacunków, w takiej 

sytuacji znalazło się w 2011 roku 11,6%, młodych 

ludzi, głównie młodzieży w wieku 18–24 lat (niewielu 

krajom, na przykład Holandii, udaje się osiągnąć mniej 

niż 5%). W liczbach bezwzględnych było to wówczas 

590,4 tys. (osób w grupie wiekowej 15–24 lata). Co 

prawda Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie 

widzi w tej ostatniej grupie nic niepokojącego. Wydaje 

się to jednak nieporozumieniem, w związku z mecha-

nicznym porównywaniem do sytuacji w innych krajach.

Wskazywanie jako przyczyn bezrobocia niedopasowa-

nia kwalifikacji zawodowych oraz braku doświadczenia 

zawodowego jest niestety tylko częściową prawdą. To 

1 www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Mlodzi_2011_streszczenie.pdf.
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znacznie szerszy problem wynikający ze zmian na rynku 

pracy i ze zmian kulturowych. Na to również zwróci-

ła uwagę Unia Europejska. W Zaleceniu Rady Unii 

Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie 

ustanowienia gwarancji dla młodzieży2 wskazano 

wyraźnie, że w nowej perspektywie 2020 roku kraje 

członkowskie zwróciły uwagę w umowie partnerskiej 

na specjalne cele związane z wdrażaniem programów 

gwarancji dla młodzieży oraz opisały w programach 

operacyjnych działań, które mają być wspierane 

w ramach priorytetów inwestycyjnych Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w szczególności tych, które 

dotyczą trwałej integracji młodzieży niekształcącej się, 

niepracującej ani nieszkolącej się na rynku pracy oraz 

wsparcia dla młodych przedsiębiorców i przedsię-

biorstw społecznych.

Tym samym wyraźnie wskazano możliwości ekonomii 

społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych w odpo-

wiedzi na kwestie młodzieży i jej problemów.

MŁODZIEŻ NIE CHCE BYĆ ZASOBEM
Praca to nie wszystko. Dzisiejsze przekonanie, że 

młodzież oczekuje jakiejkolwiek pracy, za wszelką 

cenę, nie jest oczywiste, choć system wskazuje im 

taką postawę. W małych miejscowościach często al-

ternatywą jest „kasa w supermarkecie” lub emigracja 

zarobkowa. Z dwojga złego często wygrywa emigra-

cja. Powoduje to wezwania polityków do tworzenia 

„specjalnych stref demograficznych”, a jednocześnie 

kompletną bezradność w realnym postępowaniu. 

Tymczasem recepta nie jest skomplikowana, wymaga 

jednak nowego nastawienia. Młodzież potrzebuje 

upodmiotowionego podejścia, które umożliwi jej 

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2013:120:FULL:PL:PDF.

samorealizację, rozwój i spełnienie innych aspiracji 

życiowych, zwłaszcza udanego życia rodzinnego. 

Wymaga to jednak zmobilizowania działań publicznych 

adresowanych do młodzieży. Nietraktowania jako 

zasobu do zagospodarowania, ale zbioru indywidu-

alnych, świadomych osób poszukujących swojego 

miejsca w życiu. Takie podejście możliwe jest tylko po-

przez działania o charakterze lokalnym, gdzie człowiek 

widoczny jest w swoim środowisku. W miejscu, gdzie 

jest zakorzeniony kulturowo, gdzie chodził do szkoły 

i gdzie będą uczyć się jego dzieci, gdzie znają jego 

rodziców i gdzie codziennie robi zakupy.

W tym przypadku możliwości ekonomii społecznej 

nabierają zupełnie nowego znaczenia. Ekonomia 

społeczna to właśnie działanie lokalne oparte na za-

ufaniu, na znajomości ludzi ze środowiska. To przede 

wszystkim małe firmy i organizacje oparte na ludziach, 

którzy się znają, ufają sobie, a jakość ich pracy wynika 

nie z kontroli i nadzoru, ale właśnie z oceny lokal-

nego środowiska. Ekonomia społeczna oznacza, że 

młodzież przestaje być anonimowym zasobem, a staje 

się rozpoznawalnym i aktywnym ekonomicznie znanym 

lokalnie przedsiębiorcą.

Zapytany, dlaczego nie założył po prostu firmy, 

Modrzewski ze spółdzielni socjalnej „Stary 

Mokotów” odpowiada:

– Pracowałem wcześniej jako dziennikarz, 

także w korporacji telewizyjnej. Ta praca była 

sto razy wygodniejsza, bo jedyne, o co ewen-

tualnie się martwiłem, to żeby mnie z niej nie 

wyrzucili. Cały czas miałem jednak poczucie 

niepewności, przychodziłem do pracy i nie 

wiadomo było, co będzie dalej. Wiadomo, zda-

rzają się okresy oszczędzania, zwolnienia. Nie 

pracowałem na siebie. Czułem się wykorzysty-

wany. Potem mój program został zdjęty. Wtedy 

podjąłem decyzję, żeby założyć coś swojego. 

Miałem pewne doświadczenie w spółdzielczo-

ści – założyliśmy spółdzielnię wcześniej w 10 

osób, chcieliśmy założyć hostel, szukaliśmy 

lokalu, nie udało się, grupa się rozeszła. No, 

ale teraz to działa.

Monika Kucia, Vege Moko Wspólnota

ekonomiaspoleczna.pl

STABILNE MIEJSCE PRACY
Ważnym aspektem ekonomii społecznej jest oczywi-

ście utworzenie miejsca pracy. To jeden z koronnych 

argumentów na rzecz rozwoju chociażby spółdzielni 

socjalnych. Oczywiście miejsca pracy powstają wszę-

dzie. Dlaczego więc miejsce pracy w tym sektorze 

można uznać za lepsze? Według danych raportu „Mło-

dzi 2011” udział kontraktów tymczasowych wśród za-

trudnionych do 25. roku życia w Polsce wynosił 62%, 

wobec około 40% w całej Unii Europejskiej. Jeżeli 

dodamy do tego około 55% zatrudnionych w pierw-

szej pracy na umowach cywilnoprawnych, to daje 

nam dość dramatyczny obraz sytuacji. Niestabilność 

zatrudnienia i niepewność jutra to chleb powszedni 

dzisiejszej młodzieży.

Tymczasem ekonomia społeczna to, po pierwsze, 

utworzenie własnego miejsca pracy, w którym jest się 

współgospodarzem i współwłaścicielem. Trudno za-

tem, abym oszukiwał samego siebie. Firmę społeczną 

tworzy się, aby zmienić swoją perspektywę na rynku 

pracy, a nie po to, by „zrobić szybki zysk”, sprzedać 

towar i zniknąć. Długofalowość i stabilność to istotne 

cechy podmiotów ekonomii społecznej i przedsię-

biorstw społecznych. Na stabilności i pewności działań 

buduje się zaufanie klienta. Wreszcie warto zwrócić 

uwagę, że wszyscy przyglądają się ekonomii społecz-

nej, interesując się, czy płacone są wynagrodzenia 

i czy opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne. 

Czasem oczywiście, w konkurencji zamówień publicz-

nych, zdarza się, że firma społeczna przegrywa z tymi 

nieuczciwymi, niepłacącymi składek, ale jak należy 

sądzić, w najbliższych latach uda się to w dużej mierze 

wyeliminować. Dlatego oczekiwana stabilność zatrud-

nienia w ekonomii społecznej to atut wobec innych 

form zatrudnieniowych. Co więcej, nikogo nie trzeba 

prosić o pomoc, która czasem przypomina jałmużnę. 

Podmiot lub firmę społeczną zakłada się samemu, 

kiedy uznamy to za możliwe i niezbędne. Miejsce pracy 

w ekonomii społecznej to własność tworzącego je.

Idziemy do restauracji, a tam – przed wej-

ściem – zauważamy napis „Zaraz Wracam”… 

Bistro kusi nie tylko przewrotną nazwą, ale 

i codziennie zmienianym menu, daniami kuchni 

fusion i francuskiej, ciekawymi propozycjami 

dla wegetarian oraz szerokim wyborem kaw, 

pysznych ciast i deserów.

Bistro „Zaraz Wracam” mieści się przy ul. 

Piotrkowskiej 101 w Łodzi i prowadzone 

jest przez pięcioosobową grupę członków 

Spółdzielni Socjalnej FIGA. Szczególnie dbają 

oni o interaktywny wizerunek bistra, które ma 

stronę internetową i jest aktywne na Facebo-

oku, gdzie regularnie publikowane są posty 

z aktualną ofertą kulinarną. Na uwagę zasługu-

je fakt, że w Internecie promowane jest bistro, 

natomiast forma prawna, w jakiej jest prowa-

dzone – spółdzielnia socjalna – nie jest w ogóle 

widoczna. Jest to element świadomej strategii, 

ponieważ bistro jako podmiot działający na 
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szeliśmy, że na nasze miejsca czeka w kolejce 

po dziesięć innych osób. W pewnym momen-

cie miarka się przebrała, odeszliśmy z pracy 

i postanowiliśmy spróbować działać na własną 

rękę. Teraz prowadzimy własną „warszta-

townię”, w której możemy zajmować się tym, 

co robimy najlepiej: budową scenografii, 

tworzeniem animacji, prowadzeniem kursów 

i warsztatów.

Artyści do spółdzielni

www.biznesspoleczny.pl

Wioletta Plewa założyła bydgoską spółdzielnię 

Nasz Dom razem z koleżankami i studiującym 

synem, gdy straciła etat. Prowadzą dom dzien-

ny dla seniorów z chórem, teatrem, lekcjami 

języków obcych. Plewa cieszy się z niezależ-

ności: – Jestem prezesem, ale takim, który 

fuguje, gdy mamy remont, i czyści kibelki, gdy 

trzeba. Nie każdy się do takiej pracy nadaje. 

Ktoś, kto wolałby pracować „od-do”, w spół-

dzielni się nie odnajdzie.

Spółdzielnie socjalne kręcą młodych. Bo mają 

pracę

„Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2012

SOLIDARNOŚĆ ZAMIAST WYZYSKU
Oczywiście utworzenie miejsca pracy jest również 

możliwe samodzielnie, ale wszyscy doskonale zdają 

sobie sprawę, że młody człowiek skazany na własne 

niewielkie lub żadne doświadczenie często boi się 

podjąć taką decyzję. Siłą ekonomii społecznej jest 

grupa, to, że ludzie są razem, że mogą wykorzystać 

wszystkie swoje zdolności. Każdy zgodnie ze swoimi 

kompetencjami może wnieść coś nowego w działanie 

firmy społecznej. Wspólnota działania, bez podziału 

wolnym rynku ma przyciągać klientów przede 

wszystkim produktem, a nie formą prawną. 

Ponadto w środowisku powszechnie wiado-

mo, że za bistrem „Zaraz Wracam” stoi spół-

dzielnia socjalna, choćby z racji uczestnictwa 

w wielu wydarzeniach ekonomii społecznej, 

między innymi w konkursach, kiermaszach, 

piknikach i konferencjach. Owa aktywność 

przynosi efekty, na przykład w postaci regular-

nego powiadamiania o przetargach ogłasza-

nych przez urzędy publiczne.

Spółdzielnia Socjalna FIGA potwierdza uni-

wersalną receptę na sukces: zawsze potrzeb-

ny jest lider, który ma wizję, pomysły, zapał 

i potrafi zarazić nimi innych. Niezbędni są 

również ci, którzy podzielają wizję lidera i chcą 

ją razem z nim realizować.

FIGA udowadnia także, że spółdzielnia socjalna 

to dobre wyjście dla młodych ludzi, i to z dwóch 

powodów. Po pierwsze, mogą oni tworzyć 

spółdzielnię socjalną i znaleźć w niej miejsce 

pracy, po drugie – mogą być odbiorcami działań 

spółdzielni, odwiedzając bistro, uczestnicząc 

w realizowanych przez nią działaniach społecz-

nych czy też korzystając z jej wsparcia.

Zuzanna Szczudlik, Fundacja Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości

www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

W Łodzi młodzi artyści powołali Spółdzielnię 

Socjalną „Ferwork”. Jak opowiada Magda:

 – Początkiem naszej historii jest „bunt na 

pokładzie”. Zbuntowaliśmy się przeciwko 

niegodnemu traktowaniu w pewnej „bardzo 

kulturalnej” instytucji, w której co chwilę sły-

warsztatów. Spóła to również pracownia, 

gdzie ratuje się meble, a także tworzy ubranka 

dziecięce i zabawki. Myśl przewodnia po-

wstania spółdzielni była taka, aby każda z nas 

mogła się spełniać w swoich pasjach i robić 

to, co naprawdę kocha. Wierzymy, że dzięki 

wspieraniu się w prowadzeniu tak szerokiej 

działalności uda nam się wcielić ten plan w ży-

cie. Choć zdecydowanie nie jest to proste.

Rozmowa z Małgorzatą Szafnicką

www.kreatywnisamozatrudnieni.pl

Jest ich ośmioro, znają się z aktywności 

w organizacjach społecznych oraz wspólne-

go grania na bębnach. Długo zastanawiali się 

nad przedmiotem działalności; rozważali m.in. 

kurierstwo rowerowe, tłumaczenia specja-

listyczne oraz twórczą renowację starych 

mebli. Stanęło na hotelu i klubokawiarni. – Do 

takiego wyboru zainspirował nas sukces 

warszawskiego hostelu Emma. To naprawdę 

niesamowita inicjatywa! – przekonuje Olga, 

jedna z członkiń założycielek Spółdzielni 

Socjalnej ISSA z Łodzi.

– Chcemy stworzyć miejsce zarówno cieka-

we, także dla turystów, jak i takie, w którym 

będziemy mogli się realizować i pracować 

w dobrej atmosferze oraz w zgodzie z wła-

snym sumieniem – dopowiada jej koleżanka, 

Ela. Wspomniane niedopasowanie wynika 

bowiem z niezgody na „wyścig szczurów”, 

nadużywanie władzy przez szefów czy ignoro-

wanie etycznego wymiaru działalności, a więc 

zjawiska powszechne w „normalnych” firmach.

– Jako formę prowadzenia biznesu wybrali-

śmy spółdzielnię, gdyż bliskie nam są ideały 

na pracowników i pracodawców, całkowicie zmienia 

perspektywę. Tu nie ma miejsca na przychodzenie 

„od-do” i pozostawienie smutnej konieczności poza 

sobą. Firma społeczna to nie tylko praca, ale i sposób 

życia. Sposób życia, w którym udziałowiec firmy 

społecznej nie jest traktowany jak siła robocza. To 

jednocześnie zmiana postrzegania siebie. Spółdzielca, 

udziałowiec firmy społecznej nie mówi ani nie myśli 

już o sobie w kategoriach pracobiorcy mającego nad 

sobą pracodawców i właścicieli. Sam jest pracodaw-

cą i właścicielem. Odzyskanie dumy i podniesienie 

samooceny to jedne z najistotniejszych cech bycia 

społecznym przedsiębiorcą.

Ludzie nie uświadamiają sobie, jak warunki pracy 

zmieniają jej postrzeganie. Często decydujące nie są 

zarobki, ale właśnie sposób, w jaki człowiek odnajduje 

się w tej pracy. Czy czuje się wyzyskiwany, czy też jest 

członkiem zespołu, który może realizować swoje pasje 

i potrzeby. Czy ma wpływ na otaczającą rzeczywistość, 

czy ktoś słucha jego pomysłów i dostrzega wkład we 

wspólne dzieło. A cóż jest ważniejszego dla młodego 

człowieka od możliwości samorealizacji i poczucia 

własnej wartości, dla których gotów jest wojować 

z całym światem. To właśnie jest ekonomia społeczna. 

W żadnej innej formule tego się nie osiągnie.

Małgorzata Szafnicka z łódzkiej spółdzielni 

socjalnej „Spóła działa”:

– Jesteśmy firmą wielobranżową, ale wspól-

nym mianownikiem wszystkich naszych działań 

jest ich twórczy charakter. Ogólnie rzecz 

ujmując, w ramach spółdzielni funkcjonują 

studio fotograficzne i pracownia artystyczna 

oferująca usługi w zakresie projektowania 

graficznego, ilustracji, malarstwa ściennego, 
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 Przygotowania do otwarcia warsztatów robienia latawców

demokratyczne, współpraca, wzajemne 

zaufanie. Niektóre osoby znają się krócej, 

ale sądzę, że jesteśmy naprawdę zgraną 

grupą – mówi Tomek, jeden z pomysłodaw-

ców całego przedsięwzięcia.

Niezła Granda, „Jak”, grudzień 2012, nr 1

NOWY OBYWATEL
I ostatnia sprawa wiążąca się z poprzednia kwe-

stią, w istocie najważniejsza. Ekonomia społeczna 

to przede wszystkim nauka podejmowania decyzji. 

Tym trudniejszych, bo dotyczą własnego miejsca 

pracy. Podjęcie złej decyzji oznacza groźbę utraty 

pracy lub problem z zarobkiem. Dlatego w eko-

nomii społecznej trzeba nauczyć się podejmować 

decyzje w uzgodnieniu z innymi, budować zespół, 

który może tworzyć grupę indywidualności, ale tę 

grupę musi łączyć wspólny cel. To dość trudne. 

W związku uczuciowym dwóch osób, w rodzinie 

jest trudno, a co dopiero w grupie. Jeśli jednak 

w ekonomii społecznej ludzie nauczą się, czym jest 

dobro wspólne i jak szukać kompromisu, aby je 

uzyskać, to uczą się przenosić je również na inne 

relacje publiczne.

Ekonomia społeczna to bowiem nauka trudnej 

sztuki demokracji, wyniesiona na zewnątrz buduje 

nową rzeczywistość. Jeśli młodzi ludzie nauczą się 

podejmować decyzje wewnątrz firmy, mądre lub 

głupie, dobre lub złe – poznają siłę swojego głosu 

i swojej decyzji.

Ta wiedza, trudna do nauczenia się w szkole, tworzy 

nową jakość obywatelską, w której młodzi ludzie chcą 

przenosić swoje decyzje na rzeczywistość. To coraz 

częstsze zjawisko.

Tym samym działalność w ekonomii społecznej 

powoli zaczyna oddziaływać na wspólnotę lokal-

ną, a im bardziej zorganizowani są jej mieszkańcy 

(także poprzez prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej), tym większy widać wpływ na rzeczy-

wistość. Dziś to dopiero początek, ale kto wie, jak 

skończy się ta opowieść.

Poznaliśmy się na projekcji filmu poświęcone-

go alternatywom dla kapitalizmu i komunizmu. 

Od początku łączyła nas potrzeba działania na 

rzecz zmian systemowych. Pierwszym naszym 

pomysłem była strona internetowa „Zmień 

System” oraz wspólne akcje protestacyjne. 

Zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać, kreować 

wizję świata, w którym chcielibyśmy żyć. 

Każde z nas dostrzegało fakt, że obecne realia 

społeczno-gospodarcze są dalekie od ideału, 

pozbawione cech tak ważnych dla każdego 

człowieka jak bliskość, sprawiedliwość, 

spokój, zdrowy tryb życia, swoboda działa-

nia, możliwość wykorzystywania własnych 

potencjałów.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że pikiety i prote-

sty to za mało; że nie wystarczy raz na jakiś 

czas wyjść na ulicę. Nasze spotkania nabrały 

nowego znaczenia: najpierw joga, potem 

wspólna medytacja, a po nich gorące burze 

mózgów poświęcone szukaniu odpowiedzi na 

pytanie, jak realizować nasze ideały w co-

dziennym życiu i zarażać nimi innych. Jedno-

cześnie potrzebowaliśmy czegoś, co zapewni 

nam utrzymanie i sfinansuje nasze pomysły na 

budowę lepszego świata. Rozpatrywaliśmy 

różne formy działalności, w tym fundację. Za-

przyjaźniona z nami Jadwiga Łopata, działacz-

ka na rzecz rolnictwa ekologicznego i ochrony 
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wsi, podesłała nam w tym czasie odnośnik do 

strony o pozyskiwaniu pieniędzy na rozpo-

częcie działalności gospodarczej w postaci 

spółdzielni socjalnej – i to było TO!

Było dla nas ważne, aby każdy z grupy założy-

cielskiej mógł się w pełni realizować w naszej 

spółdzielnianej przestrzeni. Mieliśmy w swoich 

szeregach dietetyka, kucharza, menedżera, 

inżyniera ochrony środowiska zainteresowa-

nego uprawami permakulturowymi. Wybór 

spośród kilkunastu możliwości dokonał się 

szybko – postanowiliśmy otworzyć wegetariań-

ski, ekologiczny bar.

Zaczęliśmy od znalezienia dofinansowania na 

nasze przedsięwzięcie, w Grodzkim Urzędzie 

Pracy w Krakowie. Dzięki temu mogliśmy wy-

nająć lokal na Kazimierzu i rozpocząć remont. 

Udało się!

„Spółdzielnia” stała się dla nas miejscem twór-

czej pracy oraz propagowania idei, które nas do 

siebie zbliżyły i o które tak walczyliśmy. Serwuje-

my kawę i herbatę wyprodukowane zgodnie 

z zasadami sprawiedliwego handlu. Nasze 

posiłki przyrządzane są z produktów ekologicz-

nych kupowanych bezpośrednio u małopolskich 

rolników. Nawiązaliśmy z nimi bezpośrednie 

kontakty, poznaliśmy się, polubiliśmy. Mają oni 

zapewniony zbyt na swoje produkty z pominię-

ciem pośredników, a dodatkowo pieniądz krąży 

w obrębie regionu. Przyjaźnimy się z Wawelską 

Kooperatywą Spożywczą, której ułatwiliśmy do-

stęp do certyfikowanych warzyw ekologicznych, 

dzięki czemu jej rozwój nabrał tempa.

Ekipa Spółdzielni Socjalnej PRANA, „Połączy-

ła nas spółdzielnia”

www.biznesspoleczny.pl

W STRONĘ 2020 ROKU
Rozwój ekonomii społecznej wymaga jednak celowe-

go programu, norm prawnych, środków finansowych 

i przyjaznych instytucji. Można być o tyle optymistą, 

że – jak zaznaczono na wstępie – Komisja Europejska 

wskazała krajom członkowskim potrzebę rozwo-

ju ekonomii społecznej wśród młodzieży. Polska, 

odpowiadając na ten apel, przygotowała partycypa-

cyjny dokument Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, który niebawem zostanie skierowany pod 

obrady Rady Ministrów.

Program, a raczej jego projekt jako priorytet wskazał 

wspieranie zatrudnienia absolwentów w podmiotach 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecz-

nych. Założono utworzenie 35 tys. miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach społecznych, z czego co 

najmniej 10 tys. stworzonych przez młodzież.

Oczywiście to ma być efekt końcowy, oprócz tego 

przewiduje się szerokie działania edukacyjne wraz 

z wprowadzeniem do podstaw programowych ekonomii 

społecznej, rozwój spółdzielczości uczniowskiej i wspie-

ranie aktywności społecznej poprzez mikrogranty.

To tworzy wiele możliwości i daje szanse wielu młodym 

ludziom, ale trzeba pamiętać, że nie przepisy ani nie 

pieniądze zmieniają rzeczywistość. Robią to ludzie, któ-

rzy podejmują się realizacji zmiany społecznej. Zmiany 

dotyczącej życia ich samych oraz ich rodzin, a także spo-

łeczności lokalnej. A w konsekwencji nas wszystkich.

BIBLIOGRAFIA
Artyści do spółdzielni, www.biznesspoleczny.pl

Ekipa Spółdzielni Socjalnej PRANA, Połączyła nas spółdzielnia, www.biznesspoleczny.pl

Niezła Granda, „Jak”, grudzień 2012, nr 1

Spółdzielnie socjalne kręcą młodych. Bo mają pracę, „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2012

Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży.

www.ekonomiaspoleczna.pl




