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UWAGI WSTĘPNE

Anastasia Crickley, Wiceprezydent Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Likwidacji 

Dyskryminacji Rasowej (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination)

Gratulacje dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w powstanie założeń rozwoju 

społeczności lokalnych [ang. community development]. Cieszę się, że jestem związana z tego 

typu myśleniem i że mogłam uczestniczyć w jego rozwoju w Irlandii. Uważam, że jest to ważny 

krok w kierunku łączenia teorii i praktyki rozwoju społeczności lokalnych z postępem w Europie 

i poza nią. 

Czytając poniższe założenia, wciąż mam w pamięci Deklarację Rady Europy z Charleroi, 

w której bardzo wyraźnie podkreślono, że „walka z ubóstwem nie powinna wzmacniać 

porozumień dotyczących pomocy, które łagodzą efekty, ale nie zapobiegają przyczynom” oraz 

uznano „prawo do udziału w podejmowaniu decyzji, jako konieczny warunek wstępny dla praw 

człowieka”1. Przypominam sobie również, że Deklaracja Budapesztańska2 wskazuje rozwój 

społeczności lokalnych jako priorytetowe działania i perspektywy społeczności w rozwoju 

społeczno-ekonomicznych i środowiskowych polityk, promujące autonomiczny głos społeczności 

wykluczonych i wrażliwych.

Założenia rozwoju społeczności lokalnych, zaprezentowane w tej publikacji, mają na celu 

określić intencję, praktykę, narzędzia i rezultaty, których oczekuje się od rozwoju społeczności 

lokalnych, aby stworzyć warunki dla sprawiedliwych, inkluzywnych i zrównoważonych społe-

czeństw poprzez wspieranie społeczności w angażowaniu się w działania wspólnotowe. Tym 

samym umacnia, rozwija i dodaje perspektywę 2014 roku do dokumentu z Budapesztu.

Zgodnie z założeniami rozwoju społeczności, wspólnota ma prawo do samostanowienia 

oraz do autorefleksji, która nie jest narzucona ani przez Komisję Europejską, lokalny parlament, 

władze lokalne, czy kogokolwiek innego. Działania podejmowane są w wyniku kolektywnych 

decyzji. Podczas gdy wiele użytecznych procesów przynosi korzyści pojedynczym osobom, inter-

1. Rezolucja 243 (1993), Obywatelstwo i skrajne ubóstwo [ang. Citizenship and extreme poverty]

2. http://www.scdc.org.uk/media/resources/documents/budapestdeclaration4683d.pdf
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wencje rozwoju społeczności lokalnych skupiają się na rezultatach zbiorowych, które zmieniają 

życie społeczności albo grupy jako całości.

Użytecznym jest również wyjaśnienie różnicy pomiędzy wdrażaniem rozwoju społeczności 

lokalnej a zarządzaniem jego rezultatami. Jeśli w wyniku procesu rozwoju społeczności 

zostanie rozwinięta nowa usługa na poziomie lokalnym albo krajowym – np. funkcjonowanie 

przedszkola, czy usługa dotycząca zatrudnienia – przestaje być ona rozwojem społeczności. 

Może to być wspaniała, pożyteczna i niezbędna praca, osiągnięta prawdopodobnie poprzez 

rozwój społeczności, ale wprowadzamy siebie w błąd, jeśli zarządzanie rezultatami rozwoju 

społeczności nadal nazywamy rozwojem społeczności.  

Istnieje również potrzeba wyjaśnienia różnic i podobieństw pomiędzy rozwojem społeczności 

lokalnych a innymi formami interwencji w społecznościach. Inicjatywy edukacyjne dla dorosłych 

(skupione na edukacji indywidualnych osób) i usługi społecznościowe mogą, ale zwykle nie mają 

zbiorowych rezultatów. Podczas interwencji podejmowanych przez pomoc społeczną często 

stosowane są metody rozwoju społeczności lokalnych, które pomagają zainicjować i pracować 

z ludźmi w grupie, ale zwykle metody te używane są, by osiągnąć raczej indywidualne niż 

kolektywne rezultaty – najczęściej chodzi o to, by osoby były w stanie lepiej dokonywać 

życiowych wyborów niż o to, by dokonywały zbiorowego wkładu do życia społeczności czy 

polityki zmiany. 

Ponadto myślę, że musi zostać uznany wkład rozwoju społeczności w rozwój lokalny. 

W szeregu państw członkowskich unijnym programom, w tym programowi LEADER, nie udało się 

zrealizować własnych budżetów. Przeszkodziło w tym zagmatwanie wytycznych przez władze 

lokalne i krajowe, które chciały kontrolować zasoby, ale także brak bezpośredniego i wystar-

czającego zaangażowania w procesy rozwoju ludzi i grup wykluczonych. Lokalny rozwój 

jest zbiorem rezultatów, które mogą być osiągnięte jedynie przez dobry rozwój społeczności 

lokalnych, bo ten tworzy warunki dla pełnej partycypacji ludzi w ich osiąganiu.

Rozwój społeczności lokalnych jest kluczem do realizacji praw człowieka. Prawa człowieka 

są doświadczane przez jednostki, ale mają swój kolektywny wymiar i bez procesów rozwoju 

społeczności są trudne do osiągnięcia. Aby rozwój społeczności był efektywny w realizacji praw 

człowieka, koniecznym jest, by posługiwał się językiem i angażował się w obszarach, które raczej 

zostawiane są prawnikom i grupom nacisku. Wymaga to podejmowania działań od zbiorowej 

mobilizacji wokół pojedynczych spraw po zaangażowanie w działanie organów regionalnych 
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i ONZ. Osiągnięcie rezultatów dotyczących praw człowieka wymaga także skupienia się 

na rozpoznaniu i redystrybucji. Przez rozpoznanie rozumiem pracę, która przyczynia się np. 

do rozwiązania problemu dyskryminacji ze względu na płeć czy opartej na rasizmie. Muszą 

powstać trudne do wykonania połączenia pomiędzy nierównościami i wykluczeniem doświad-

czanym przez ludzi ze „starych” społeczności a nierównościami i wykluczeniem doświadczanym 

przez ludzi, którzy od niedawna są częścią naszych krajów. Dyskryminacja ze względu na płeć 

jest punktem wyjścia, a nie dodatkiem do pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. 

Walka z rasizmem, biedą i innymi dyskryminacjami, podobnie jak promowanie społecznej 

sprawiedliwości, wymaga więcej niż żądań, choć te są również istotne. Wymagane są procesy 

sprzyjające rozwojowi świadomości i zaangażowania, tak kluczowe dla rozwoju społeczności 

lokalnych, które umożliwiają np. integrowanie nietrwałych połączeń pomiędzy społecznością 

i kwestiami środowiskowymi. 

Wszystkie te rozważania pojawiają się, ponieważ rozwój społeczności lokalnych nie mówi 

tylko o uprzywilejowanych społecznościach, ale wymaga szczególnego i ukierunkowanego 

włączania ludzi zmarginalizowanych. Nie mówimy tylko o dodatkowych usługach, które odnoszą 

się do objawów, ale o założeniach, które analizują i zwalczają przyczyny. Wychodzimy poza 

świadczenie bezpośrednich usług i wsparcia, do społeczności, które są aktywnymi podmiotami 

we własnym rozwoju i jako takie rozwiązują własne problemy i zaspokajają potrzeby. Wszystko 

to stanowi wyzwanie dla zdefiniowanych na początku rezultatów, warunków i wskaźników 

inicjatyw, na których opiera się praca. 

Poniższe założenia i związane z nimi artykuły w tej publikacji pomagają zdefiniować 

wyzwania i wskazać prowadzące do nich drogi, które są zgodne z zasadami rozwoju 

społeczności; mogą też pomóc w rozwianiu obaw dotyczących ich sfinansowania.

Mam nadzieję, że okażą się dla Państwa równie użyteczne, jak dla mnie.
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WSTĘP

Hans Andersson, Przewodniczący European Community Development Network, 

EuCDN,( ang. Europejskiej Sieci Rozwoju Społeczności Lokalnych)

Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) zostało założone w 1990 roku 

w Swansea. Jego celem było ułatwianie realizacji wspólnych projektów i wniosków o wymiarze 

europejskim, organizowanie bardziej systematycznej wymiany pomiędzy organizacjami pracu-

jącymi w obszarze organizowania społeczności, a także promowanie rozwoju społeczno-

ściowego na poziomie europejskim. Liczące początkowo trzech członków CEBSD stopniowo 

się rozrastało i obecnie jest niezależną europejską organizacją pozarządową, w której skład 

wchodzi jedenaście organizacji członkowskich. W 2011 roku zmieniliśmy nazwę na European 

Community Development Network (EuCDN), co było odzwierciedleniem wzrostu znaczenia 

i zrozumienia dla rozwoju społeczności lokalnych oraz skupienia Sieci na rozwoju społeczno-

ściowym, rozumianym jako działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i inkluzji.

W 2004 roku CEBSD ze swoim węgierskim partnerem Hungarian Association for Community 

Development oraz z The International Association for Community Development zorgani-

zowało konferencję pt.: „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Europie poprzez rozwój 

społeczności lokalnych”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 33 państw, a zakończyła 

się ona przyjęciem Deklaracji Budapesztańskiej – kamienia węgielnego pracy CEBSD. Jako 

manifest Deklaracja Budapesztańska odzwierciedla zasady rozwoju społeczności lokalnych i ich 

zastosowanie w pracy ze społecznościami wiejskimi i miejskimi, a także w pracy nad konkretnymi 

problemami, które dotykają nie tylko społeczności terytorialnych, ale też społeczności związanych 

tożsamością czy interesem.

Projekt zbudowany na tym manifeście wnosi do życia cele rozwoju społeczności, procesy, 

przez które cele są realizowane, narzędzia, które są stosowane i rezultaty, które są osiągane. 

Naszym zdaniem założenia, które zostały wypracowane w wyniku procesu refleksyjnego 

dialogu i zaangażowania jedenastu krajów, oferują kompleksowe wytyczne dla dobrej pracy na 

rzecz społeczności, możliwe do wdrożenia w krajach reprezentowanych w EuCDN i poza nimi. 
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Na koniec pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność dla Magdy Tancau i uznanie 

dla całej jej pracy związanej z koordynowaniem tego projektu. Naszą wdzięczność kierujemy 

też w stronę Komisji Europejskiej, która sfinansowała tę pracę. Mamy nadzieję, że będzie ona 

wartościowa dla każdego, kto zainteresowany jest zespołową pracą na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.  



9

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH W EUROPIE: 
WSPÓLNY JĘZYK, 
WSPÓLNY CEL, WSPÓLNY 
WPŁYW

Oonagh Mc Ardle, Wiceprzewodniczący EuCDN

Rozwój społeczności lokalnych [ang. community development] jest wdrażany we wszystkich 

krajach członkowskich European Community Development Network (EuCDN). Daje to możliwość 

wspólnej dyskusji o jego znaczeniu i wkładzie, jaki ma w pracę ze zróżnicowanymi społeczno-

ściami, funkcjonującymi w różnych kontekstach.

Dzięki wsparciu i finansowaniu z programu Europa dla Obywateli, projekt rozpoczął trwający 

w dziesięciu krajach dialog, w którym uczestniczą ludzie bezpośrednio zaangażowani w pracę 

na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Każda dyskusja rozpoczyna się od zidentyfikowania 

kluczowych celów rozwoju społeczności, procesów, poprzez które pracujemy, rezultatów tych 

procesów i fundamentalnych wartości, do których to wszystko się odwołuje. Te narodowe 

rozmowy przekształciliśmy w międzynarodowy dialog w Bukareszcie, gdzie przepracowaliśmy 

opowieści i dyskusje z każdego z naszych krajów i gdzie pojawiły się ostateczne założenia, 

odzwierciedlające wszystkie krajowe debaty.

Założenia rozpoczynają się od określenia celu rozwoju społeczności, stanowiącego 

deklarację wartości. Punktem wyjścia jest dla nas uznanie, że świat nie jest równy, że niektóre 

ze społeczności we wszystkich naszych krajach są wykluczane i traktowane nierówno, co jest 
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rezultatem struktury i polityk, które tworzymy. Zdefiniowanym celem rozwoju społeczności jest 

zmiana tej rzeczywistości poprzez zaangażowanie i działania ludzi jako agentów zmiany.

Procesy rozwoju społeczności różnią się od innych działań i starań podejmowanych na 

rzecz bardziej równego, sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Główna różnica 

polega na tym, że w rozwoju społeczności podejmowany jest wysiłek wspólnej pracy z ludźmi 

nad pogłębianiem ich wiedzy, umiejętności, refleksji i działań, które mają im umożliwić bycie 

w centrum wprowadzanych zmian. Naszym podstawowym przekonaniem jest, że ludzie mają 

prawo do prawdziwego udziału w społeczeństwie, również poprzez udział w podejmowaniu 

decyzji, które ich dotyczą oraz świadomość, że w naszych społeczeństwach są grupy, które mają 

znikomy dostęp do tego typu partycypacji.

Wspólne badania dla wspólnych działań na rzecz wspólnych rezultatów jest podstawowym 

założeniem dotyczącym tego, w jaki sposób przebiega rozwój społeczności. Wiąże się to ze 

wspólną pracą z ludźmi, aby zrozumieć i przeanalizować problemy, których oni doświadczają, 

a także ze wspólną pracą z ludźmi, dzięki której mogą oni stać się częścią zmiany tych 

problemów. Wspólne rezultaty oznaczają, że działania przynoszą korzyści społeczności jako 

całości, nie są zaś korzyścią dla osobistego rozwoju, indywidualnego zysku, czy awansu. 

W obszarze wartości, rozwój społeczności poszukuje sposobów na rozwiązanie problemu ubóstwa 

i nierówności poprzez pracę na rzecz równości. Wspólnie z ludźmi stawia wyzwania i próbuje zmienić 

stosunek jednostek, a także praktyk i polityk instytucji oraz struktur, które dyskryminują ludzi.

Metody i narzędzia, stosowane w rozwoju społeczności, są zróżnicowane. Wszystkie 

one mają jednak wspierać ludzi w rozwijaniu ich wiedzy i świadomości potrzeby wspólnego 

działania dla osiągnięcia wspólnych rezultatów.

Rezultaty są odpowiedzią na pytanie „co z tego wynika?” Łączymy ludzi, wspieramy ich, by 

myśleli i działali razem. Więc co z tego wynika? Kiedy mówimy o rezultatach rozwoju społeczności 

lokalnych, ważnym jest, abyśmy mieli świadomość, że są one ściśle powiązane z procesami 

i zakładanymi celami. Rozwój społeczności zajmuje się rezultatami poprzez zaangażowanie 

w rozwój badań dla działań i badań konsekwencji tych działań. Od samego początku rezultaty 

rozwoju społeczności muszą być powiązane z problemami, których doświadczają społeczności 

i które są przez nich samych zdefiniowane. Kwestie, którymi zajmują się społeczności i które chcą 

zmienić, są zdefiniowanymi rezultatami i ci, którzy zajmują się rozwojem społeczności, muszą 

brać to pod uwagę.
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Troska o zmianę transformacyjną wymaga dążenia do zmiany, która będzie miała trwały 

wpływ na życie społeczności i przyszłych pokoleń. Rozwój społeczności jest pracą z ludźmi na 

rzecz bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Zakłada on, że nierówności nie zostały 

wykreowane przez same społeczności i że nie są one w stanie same rozwiązać tego problemu. 

Sposób myślenia, który podtrzymuje nierówności, musi ulec zmianie. Wymaga to zmierzania do 

celu w ramach i ponad poziomem społeczności, uwzględniając to, że społeczności są lepsze 

w negocjowaniu, wspólnej pracy i wywieraniu wpływu. Dodatkową ambicją jest wywieranie 

wpływu na struktury i polityki, które negatywnie wpływają na życie ludzi. A także wywieranie 

wpływu na negatywne postawy dotyczące niektórych grup w naszych społecznościach 

i ideologie, które kreują i podtrzymują nierówności w życiu społeczności.

Nasze założenia mają na celu przybliżyć rozwój społeczności lokalnych w bardzo przystępnej 

formie, jednakże sama praca na rzecz tego rozwoju nie jest ani prosta, ani uproszczona. Cele 

są ambitne, ale nasze doświadczenie pokazuje, że poprzez długofalowe zaangażowanie 

zasobów i wsparcie kompetentnych pracowników rozwoju społeczności, udaje się osiągnąć 

pozytywne zmiany, z których korzystać będą również przyszłe pokolenia. Angażowanie 

zasobów i wsparcie dla znaczącego rozwoju społeczności jest podstawowym wymogiem dla 

osiągnięcia naszej wspólnej ambicji bardziej spójnej społecznie, demokratycznej, sprawiedliwej 

i inkluzywnej Europy.

Czekamy na Twoją informację zwrotną, która umożliwi nam ciągły rozwój tych założeń 

i dalszą dyskusję o teorii i praktyce rozwoju społeczności lokalnych w naszych wysiłkach, podej-

mowanych nie dla własnego dobra, ale dla większej inkluzji i równości społeczności, z którymi 

pracujemy.
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ZAŁOŻENIA ROZWOJU 
SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH W EUROPIE

Rozwój społeczności lokalnych [ang. community development] polega na wspólnej pracy 

ludzi, zmierzających do zmiany warunków własnego życia. Bazuje na wypracowanych, 

czytelnych założeniach, na katalogu zasadniczych wartości oraz sprawdzonych procesach, które 

łączą się w wysiłkach podejmowanych na rzecz wprowadzenia zmian w życiu społeczności. Jest 

to praktyka rozwijająca się na całym świecie, dynamicznie odzwierciedlająca zróżnicowane 

warunki, kontekst oraz wyzwania, przed jakimi stają społeczności3. W Europie postrzegana jest 

jako potencjalna potężna siła w zwalczaniu niesprawiedliwości, kryzysu ekonomicznego i ekolo-

gicznego, ochronie praw człowieka, rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmac-

nianiu demokratycznej i obywatelskiej partycypacji.

Niniejsze założenia zostały opracowane w celu ujednolicenia sposobu rozumienia rozwoju 

społeczności lokalnych w Europie, poprzez określenie celu, który stara się zrealizować, wartości 

leżących u podstaw jego założeń i działań, stosowanych metod oraz rezultatów, które mogą 

zostać osiągnięte.

Założenia te zostały opracowane przez organizacje członkowskie European Community 

Development Network (EuCDN) i stanowią rezultat dyskusji, analiz oraz refleksji, w których 

uczestniczyły osoby zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 

w dziesięciu europejskich krajach. 

Cel 

Celem rozwoju społeczności lokalnych jest pomoc w tworzeniu warunków dla sprawie-

3. Poprzez społeczności rozumiemy ludzi, których łączy wspólne terytorium, jak również wspólne interesy czy tożsamość.
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dliwych, inkluzywnych i zrównoważonych społeczeństw poprzez wspieranie zaangażowania 

społeczności we wspólne działania na rzecz wprowadzenia zmian.

Wartości i procesy

Fundamentem rozwoju społeczności lokalnych jest zbiór wartości i zasad. Oparcie w warto-

ściach przejawia się w sposobie definiowania ludzi oraz miejsc, w których skupia się ich 

wysiłek, reprezentowanym podejściu oraz pożądanych rezultatach. Podstawowe wartości 

rozwoju społeczności lokalnych wyznaczają działania zmierzające ku większej sprawiedliwości 

społecznej. Oznacza to pracę na rzecz tworzenia sprawiedliwych oraz równych społeczeństw, 

w których respektowane są prawa człowieka, a wszystkie formy dyskryminacji i wykluczenia 

są eliminowane. Rozwój społeczności lokalnych pełni funkcję katalizatora sprawiedliwości 

społecznej poprzez artykułowanie oraz wdrażanie zasad empowermentu, partycypacji, 

aktywnego obywatelstwa, grupowego podejmowania decyzji oraz rozwijania aktywności 

na rzecz równości w zorganizowany i skoordynowany sposób. Jest to partycypacyjny oraz 

dynamiczny proces ciągłej analizy, działania, refleksji oraz nauki. Kluczowymi wartościami 

i procesami są:

•	wspólna nauka – ludzie uczą się oraz budują zaufanie poprzez krytyczną refleksję nad 

sytuacją, a także poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, budowanie solidarności 

i wsparcia oraz poprzez kładzenie nacisku na uwspólnianie aspektów indywidualnych 

doświadczeń;

•	empowerment ma miejsce, gdy społeczności budują wspólną siłę do wprowadzania 

zmian poprzez podnoszenie świadomości, krytyczną analizę, rozwój oraz dzielenie 

się umiejętnościami i wiedzą, aby zwiększyć własną zdolność do aktywnego stawiania 

czoła zarówno przyczynom, jak i konsekwencjom własnej marginalizacji;

•	partycypacja ma zasadnicze znaczenie dla aktywnego obywatelstwa, opartego na 

przekonaniu, że dobrostan społeczeństwa jako całości jest wzmacniany, gdy kobiety 

i mężczyźni chcą i potrafią brać udział w podejmowaniu decyzji, które wpływają na 

ich życie. Osiągnięcie tego następuje poprzez znoszenie barier i ułatwianie zaanga-

żowania grupom, które doświadczają społecznego wykluczenia, marginalizacji 

i dyskryminacji w procesie podejmowania decyzji, planowania oraz działania. Sukces 

w tym zakresie jest osiągany, gdy tworzona jest przestrzeń i możliwości dla wymiany 
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życiowych doświadczeń oraz usłyszenia głosu ludzi na wielu poziomach – od lokalnego 

do globalnego;

•	wspólne działania dla wspólnych rezultatów obejmują diagnozę sytuacji, w której 

znajduje się społeczność, identyfikację priorytetowych potrzeb oraz problemów oraz ich 

rozwiązanie poprzez zbiorowe działanie. Celem jest osiągnięcie rezultatów pożądanych 

przez społeczność jako całość nie zaś indywidualnych korzyści. Takie podejście wymaga 

budowania solidarności poprzez tworzenie partnerstw z innymi grupami, organizacjami 

i instytucjami w celu przyspieszenia osiągnięcia kluczowych celów, a także wzajemnego 

uczenia się od siebie, zarówno w kraju jak i na świecie;

•	równość oznacza rzucanie wyzwania postawom jednostek, a także praktykom 

instytucji i społeczeństwa, które dyskryminują i marginalizują kobiety i mężczyzn ze 

względu na ich zdolności, wiek, płeć, status materialny, socjoekonomiczny lub rodzinny, 

pochodzenie, kolor skóry, przynależność do grupy etnicznej, orientację seksualną albo 

religię.

Metody pracy

Organizatorzy społeczności lokalnych [ang. community workers] stosują wiele sprawdzonych 

metod budowania społecznego zaangażowania, wspólnego podejmowania decyzji i prowa-

dzenia aktywności w oparciu o wspólne cele, wartości oraz zdefiniowane działania. Są one 

powiązane z opisanymi wcześniej procesami rozwoju społeczności. W całej Europie lista metod 

właściwych rozwojowi społeczności lokalnych obejmuje:

•	zbliżanie ludzi do siebie (łączenie ludzi) wokół wspólnych doświadczeń oraz 

interesów (możliwe metody: spotkania społecznościowe, rzecznictwo, akcje społeczne, 

festiwale i festyny, wydarzenia muzyczne i artystyczne);

•	identyfikowanie i zgłębianie czynników odpowiedzialnych za marginalizację i wyklu-

czenie (możliwe metody: dialog oparty o opowiadanie historii, teatr wykluczonych, 

rozwiązywanie konfliktów, facylitacja, praca grupowa);

•	gromadzenie danych i prowadzenie analiz oraz tworzenie wizji przyszłości (możliwe 

metody: badania prowadzone przez społeczność, obejmujące tworzenie jej profilu, 

analizę potrzeb, tworzenie wizji, grupy fokusowe, spotkania społecznościowe);

•	budowanie zaufania, rozwój umiejętności oraz zrozumienia (możliwe metody: 



15

edukacja i uczenie się, wsparcie, zachęcanie, ewaluacja);

•	mobilizowanie i organizowanie, tworzenie sieci współpracy, wzmacnianie trans-

parentności (możliwe metody: planowanie strategiczne, tworzenie i rozwijanie grup 

społecznościowych, komunikacja, budowanie partnerstw);

•	podejmowanie działań (możliwe metody: kampanie, lobbing, współpraca z władzami 

publicznymi, angażowanie się w procesy polityczne, realizowanie autorskich projektów, 

fundraising).

Rezultaty

Jaka zmiana jest wprowadzana dzięki rozwojowi społeczności lokalnych?

Rozwój społeczności lokalnych jest zorientowany na wprowadzanie prawdziwych i trwałych 

zmian w życiu społeczności. Jest to możliwe dzięki udziałowi tychże społeczności w badaniach 

i działaniach mających na celu rozwiązanie zdefiniowanych wspólnie problemów. To zaanga-

żowanie z kolei uruchamia procesy, których rezultatem są pożądane zmiany w społeczności.

Rozwój społeczności lokalnych skupia się na rezultatach z kilku podstawowych powodów. Po 

pierwsze, wspólnie uzgodnione, pożądane przez społeczność rezultaty są wyraźnym dowodem 

na to, że jest ona zdeterminowana. Po drugie, ta wspólna determinacja jest rezultatem, wokół 

którego mogą być proponowane i planowane działania – wymaga ona, by planowanie było 

strategiczne i skoncentrowane. Po trzecie, jest wyrazem wartości i priorytetów tej społeczności, 

które nie są narzucone przez innych, ale stanowią jej własność. 

Osiąganie prawdziwych i trwałych rezultatów przez społeczność wymaga, żeby:

•	społeczności znajdowały się w centrum procesu planowania i działania na rzecz 

zmiany;

•	doświadczenia, troski oraz potrzeby społeczności były kluczowe dla podejmowanych 

badań i działań,

•	problemy związane z nierównością i niesprawiedliwością społeczną były rozwią-

zywane,

•	podejście zakładało partycypacyjne włączenie społeczności i zróżnicowanych 

interesów w proces wypracowywania wizji przyszłości i ustalania pożądanych 

rezultatów;
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•	podejmowane były analizy: zachęcenie do rozważenia wszystkich sił, które mogą 

ułatwić lub utrudnić osiągnięcie pożądanych rezultatów oraz strategie: zachęcenie 

do rozważenia wszystkich możliwych sposobów osiągnięcia rezultatów i wybrania 

najbardziej efektywnych kombinacji;

•	istniała przejrzystość i brana była odpowiedzialność za zadania związane z rozwojem 

społeczności lokalnych;

•	miało miejsce skupienie się na nauce, działaniu, refleksji oraz ciągłym doskonaleniu.

Rozwój społeczności lokalnych dąży do wprowadzenia zmian na wielu poziomach – 

poziomie społeczności, poziomie polityki albo struktury, a także szerszym poziomie ideologii czy 

kultury. Wszystkie te poziomy są ze sobą połączone. Aby doprowadzić do zaspokojenia potrzeb, 

rozwiązania problemów, których doświadczają społeczności oraz realizacji ich interesów, rozwój 

społeczności lokalnych dąży do osiągnięcia rezultatów, które będą odpowiedzią zarówno na 

przyczyny problemów, jak i ich konsekwencje. Poniżej zostały przedstawione wybrane rezultaty, 

które mogą zostać osiągnięte na różnych poziomach.

Rezultaty na poziomie społeczności:

•	Polepszyła się jakość życia ludzi dzięki wprowadzeniu konkretnych fizycznych 

i materialnych zmian w społeczności; nastąpiła poprawa dostępu do zatrudnienia; 

realizowane są nowe usługi społeczne, powstały nowe miejsca, działania, polepszył się 

dostęp do usług.

•	Zwiększyło się przywództwo społeczności dzięki temu, że więcej ludzi angażuje się 

w działania społecznościowe; ludzie są bardziej pewni siebie i wykazują krytyczną 

świadomość; umiejętności i wiedza są wzmacniane, a mieszkańcy dzielą się tymi 

zasobami ze sobą; społeczności są lepiej zorganizowane, są aktywne, współtworzą 

społeczeństwo obywatelskie i uczestniczą w podejmowaniu decyzji.

•	Nastąpiło wzmocnienie potencjału społeczności, co oznacza, że są one aktywne 

i prężne; możliwe jest posiadanie odrębnego zdania; działania i plany rozwojowe są 

kreowane i realizowane w sposób efektywny.

•	Nastąpiły zmiany w ogólnym doświadczeniu społeczności, takie jak rozpoznawanie 

wspólnych problemów, formułowanie wspólnych celów; ludzie posiadają silne poczucie 
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przynależności, istnieje silne wzajemne zaufanie i solidarność; ludzie mają silne poczucie 

identyfikacji, a decyzje podejmowane są wspólnie; społeczności są inkluzywne, potrafią 

rozwiązywać pojawiające się konflikty; społeczności są przedsiębiorcze i posiadają 

zdolność znajdowania / generowania funduszy.

Rezultaty na poziomie polityki, struktury i zarządzania:

•	Sieci współpracy i partnerstwa społecznościowe są tworzone, wzmocnione sojusze 

odzwierciedlają wspólne interesy.

•	Społeczności uczestniczą w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym, krajowym 

i europejskim.

•	Społeczności są asertywne i wywierają wpływ na podejmowanie decyzji na poziomie 

lokalnym, krajowym i europejskim.

•	Problemy społeczności leżą w kręgu zainteresowania decydentów.

•	Społeczności są wspierane w projektowaniu i kontrolowaniu własnych rozwiązań.

•	Zmiany, które działają na korzyść marginalizowanych społeczności, są widoczne 

w polityce i praktyce na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Rezultaty na poziomie postaw, ideologii, myślenia, które oddziałują na politykę i ustawo-

dawstwo:

•	Decydenci wykazują zrozumienie i posiadają wiedzę na temat grup marginalizo-

wanych i mniejszości.

•	Pracownicy instytucji publicznych wykazują zrozumienie i posiadają wiedzę na temat 

grup marginalizowanych i mniejszości.

•	Zapewniona jest transparentność procesów podejmowania decyzji.

•	Usługi i struktury są bardziej dostosowane do potrzeb społeczności.

•	Możliwa jest rzeczywista partycypacja i udział grup marginalizowanych i mniejszo-

ściowych w podejmowaniu decyzji.
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PRAKTYKA ROZWOJU 
SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH 
W JEDENASTU 
EUROPEJSKICH 
PAŃSTWACH

W celu zilustrowania zakresu, znaczenia oraz wpływu rozwoju społeczności lokalnych [ang. 

community development] w Europie, każdy członek European Community Development Network 

(EuCDN) opisał jeden praktyczny przykład z własnego kraju. W przykładach tych pokazane 

zostało, jak społeczności zmobilizowały się wokół swoich problemów i interesów, a także z jaką 

spotkały się odpowiedzią ze strony rządów i innych instytucji. Przykłady te obrazują również 

zróżnicowanie kwestii i problemów do rozwiązania, a także różne drogi osiągnięcia postępu.

Opisane zostały następujące przykłady:

•	z Norwegii, skąd Ideas Bank Foundation pokazuje, jak rada miasta Oslo wykorzystała 

Lokalną Agendę 21 do wzmocnienia lokalnej partycypacji, sztuki oraz planowania 

sąsiedzkiego;

•	z Czech, skąd AGORA Central Europe pisze, jak zaadoptowała metody rozwoju 

społeczności lokalnych do wzmocnienia udziału mieszkańców w rewitalizacji podwórek 

mieszkalnych;

•	z Katalonii, skąd przykład Fundacji Rozwoju Społeczności Lokalnych (Fundació 

Desenvolupament Comunitari, FDC) pokazuje znaczenie solidnej analizy społecznych 

i ekonomicznych aspektów, a także czerpania nauki zarówno z doświadczeń samej 

społeczności, jak i z innych miejsc;
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•	z Węgier, skąd Hungarian Association for Community Development pokazuje, że 

punktem wyjścia jest budowa połączeń między ludźmi poprzez wspólne działania, 

szczególnie w środowisku, w którym panuje brak zaufania i komunikacji;

•	z Polski, z której przykład ilustruje, jak rozwój społeczności lokalnych może odmienić 

sąsiedztwo postrzegane, jako niebezpieczne, w którym mieszkańcy czują się zagrożeni 

i wykluczeni;

•	z Bułgarii, gdzie skupienie się na finansowych i ekonomicznych aspektach pracy 

z grupami romskimi, zaowocowało uzyskaniem przez nie niezależności ekonomicznej 

i zrównoważonego dochodu, a także większą integracją ze społecznością lokalną;

•	ze Szkocji, skąd przykład pokazuje, że bieda i wykluczenie mogą mieć dramatycznie 

negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a jednocześnie dowodzi, że zajęcie się w pierwszej 

kolejności kwestiami zdrowia może zbudować silniejszą społeczność, mającą wpływ na 

wiele innych aspektów jej dobrobytu;

•	z Rumunii, gdzie praca ze społecznością rozpoczęła się od silnego dążenia, by 

zachować i celebrować tradycje kulturowe i stała się kluczem do budowy solidarności 

i poczucia tożsamości, a w ostateczności doprowadziła do społecznego i gospo-

darczego rozwoju;

•	z Irlandii, gdzie skupienie się na problemach zawodowych kobiet stało się punktem 

wyjścia do skutecznej kampanii na rzecz zmian społecznych w obrębie grup marginali-

zowanych oraz doprowadziło do skutecznego zabezpieczenia wprowadzanych zmian 

w polityce społecznej rządu;

•	z Belgii (Zachodniej Flandrii), gdzie postrzeganie dostępu do dobrej opieki jako 

podstawowego prawa wszystkich ludzi, doprowadziło do wzmocnienia sieci wolon-

tariuszy świadczących innowacyjne usługi opiekuńcze tam, gdzie publiczna opieka 

nie docierała, a poprzez to do wzmocnienia kapitału społecznego i zaangażowania 

w politykę społeczną;

•	ze Szwecji, skąd przykład pokazuje, jak sieć organizacji działających w obszarze 

pomocy społecznej może pomóc w zapobieganiu ubożeniu rodzin wykluczonych 

społecznie, przy jednoczesnym wpieraniu środowisk badawczych w podnoszeniu 

świadomości i rozumieniu tych kwestii, a także poszukiwaniu lepszych odpowiedzi na 

problemy.
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Oslo, Norwegia: Demokracja nie tylko dla wtajemniczonych

Sagene jest jedną z piętnastu dzielnic Oslo. Każda z nich zarządzana jest przez wybieraną 

Radę Dzielnicy. Rady te odpowiedzialne są zwłaszcza za przedszkola, usługi zdrowotne, usługi 

socjalne oraz opiekę nad dziećmi, środowisko, a także lokalne parki. Sagene, obejmująca swym 

zasięgiem ponad trzy kilometry kwadratowe, zamieszkiwana jest przez 33 tysiące mieszkańców, 

co powoduje, że jest jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic w Norwegii. Sytuacja tam zmienia 

się dynamicznie, w związku z napływem ludności, a także jej dużą mobilnością. W dzielnicy 

Sagene występuje najwyższy odsetek mieszkań komunalnych. Jest to typowe dla dawnych 

terenów przemysłowych, które przekształcane są w nowoczesne, wielokulturowe środowiska 

miejskie.

Centrum społecznościowe w Sagene jest ośrodkiem działań związanych z Lokalną Agendą 

21. Jednym z celów jego pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej było włączenie i zaanga-

żowanie grup, które są najsłabiej słyszalne. Centrum społecznościowe zostało założone 

w 1979 roku, ale w 2001 roku tchnięto w nie nowe życie, gdy władze dzielnicy zdecydowały 

o uczynieniu z niego ośrodka realizującego Lokalną Agendę 21, a także działania uruchamiające 

nowe lokalne procesy, które by uzupełniały wybierane instytucje demokratyczne. Rada dzielnicy 

chciała odegrać nową rolę, a także wziąć bardziej aktywny udział w życiu społecznym. Ten 

cel polityczny wynikał w dużej mierze z faktu, że w Sagene – z różnych powodów – ludzie 

ubodzy żyją w bliskim sąsiedztwie drogiego i nowoczesnego budownictwa. Omawiany proces 

był początkowo częścią dziesięcioletniego projektu, finansowanego z funduszy miejskich 

i stanowych, przed którym stawiano zadanie poprawy warunków w starych centrach miast. 

Głównymi celami projektu były: poprawa sytuacji mieszkaniowej, stworzenie lepszych warunków 

dla dorastania, rozwój przestrzeni miejskich i wzrost poczucia bezpieczeństwa, wspieranie osób 

uzależnionych od narkotyków, osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej oraz bezdomnych, 

poprawa jakości środowiska, stanu transportu publicznego, a także wzmocnienie lokalnych 

działań wolontariackich4.

Pracownicy centrum społecznościowego, aby osiągnąć te cele, musieli wyjść poza utarte 

schematy działania, zacząć myśleć w sposób innowacyjny o swojej roli jako usługodawców 

4. W celu poznania ewaluacji programu, zobacz: A. Holm, Nærmiljøsatsing og levekår. Evaluering . Handlingsprogram Oslo indre øst [ang. Local 
environment and living condition. Evaluation – Program of Development for Oslo’s East-Central Districts], NIBR report no. 12/2006 (Oslo: Norwegian 
Institute for Urban and Regional Research, 2006).
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oraz sile napędowej zmian. Dzisiaj zespół ten składa się z czterech osób; 40 procent ich czasu 

poświęcony jest prowadzeniu centrum, a także docieraniu do wszystkich grup mieszkańców, 

60 procent zaś utrzymaniu i rozwojowi przestrzeni publicznych (w tym lokalnych parków), aby 

mogły być dostępne dla wszystkich i używane do zajęć na świeżym powietrzu przez cały rok. 

Zatwierdzoną i oficjalną strategią działania zespołu jest rozwijanie wieloaspektowych projektów, 

sieci współpracy oraz metod, aby docierać do najbardziej zmarginalizowanych grup z mieszkań 

socjalnych. Rozwija on także metody służące integracji kultur, środowiska i lokalnej demokracji.

„Zasadniczym podejściem w naszej pracy jest to, co Dalajlama określił jako ‘polityka życzliwości’ 

i skupienie się na wartościach zbiorowych” – mówi liderka sekcji Susan M. Guerra. „Jestem, ponieważ 

jesteśmy. Nasz metodologiczny fundament zaczerpnięty jest z rozwoju społeczności lokalnych. Nie jest 

łatwe przetłumaczenie słowa ‘społeczność’ [ang. community], w sytuacji, gdy ma ono wiele znaczeń, 

obejmujących lokalne społeczeństwo jako całość, bycie razem, podzielanie wspólnych interesów, 

a także włączanie grup, które leżą poza głównym społeczeństwem i instytucjonalnym establishmentem. 

Stawiamy sobie za cel stworzenie ‘żywej tkanki’, która połączy wszystkie zróżnicowane aspekty 

społeczności. Próbujemy stosować antropologiczne podejście, poprzez czynienie siebie dostępnymi, 

przez słuchanie i bycie analitycznymi. Odbywamy wiele indywidualnych rozmów; poruszając się po 

dzielnicy, spotykam ludzi w miejscu, w którym żyją i rozmawiam z nimi o warunkach ich egzystencji, 

o tym, co jest dla nich ważne i w co mogą się włączyć. Chcemy przekazać ich narracje. Zostały one 

udokumentowane na wiele sposobów: przez wystawę fotograficzną i opowiadanie historii. Wszystko 

to ma na celu robienie prostych rzeczy, które są im bliskie. Kiedy centrum stało się ośrodkiem dla 

Lokalnej Agendy 21, tym, co zrobiliśmy było – w sensie przenośnym, ale też dosłownym – otwarcie 

drzwi, podniesienie kurtyny i zbudowanie sceny dla dialogu”5.

Jednym z pierwszych wydarzeń był warsztat Scenariusz Przyszłości6, którego uczestnicy byli 

w większości indywidualnymi mieszkańcami i reprezentantami różnych lokalnych grup, a także 

spotkanie „Otwarty Dom” z udziałem polityków. Od tamtej pory stosowane były różne metody 

dialogu, łącznie ze spotkaniami indywidualnymi oraz publicznymi, prowadzonymi przy wykorzy-

staniu kreatywnych podejść, jak kafejki dialogu, czy projekty artystyczne. 

5. K. Paaby, Demokrati ikke bare for de innvidde [ang. Democracy – not only for the initiated], w: Ideas Bank Year Book 2006 (Oslo: Ideas Bank, 
2006), s. 88.

6. Warsztat Scenariusz Przyszłości jest metodą generowania grupowych, praktycznych pomysłów dotyczących przyszłości. Uczestnicy wcielają 
się w rolę „architektów społecznych” i nadają kształt przyszłości poprzez konkretne obrazy i plany działań. Metoda ta została rozwinięta przez 
badacza i dziennikarza Roberta Jungka w latach 60. Zobacz: R. Jungk, N. Müllert, Future workshops: How to create desirable futures (London: 
Institute for Social Inventions, 1987); K. Paaby, The future scenario workshop – learning for democracy, w: The Ideas Bank, Signals. Local action – 
success stories in sustainability (Oslo: Ideas Bank, 2011), ss. 72-76. 
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Guerra entuzjastycznie relacjonuje początki planu rozwoju lokalnej przestrzeni: „Wywołaliśmy 

zainteresowanie spotkaniem publicznym poprzez dystrybucję ‘gazety przyszłości’, powstałej 

w oparciu o wyniki naszego warsztatu. Opisywaliśmy w niej za pomocą słów i obrazów, jak 

mogłyby w przyszłości wyglądać obszary wokół centrum, zanim zaprosiliśmy kogokolwiek na 

spotkanie. Wtedy zaczęła się prawdziwa dyskusja. Ludzie myśleli, że jest to prawdziwa gazeta. 

150 osób pojawiło się na spotkaniu i brało aktywny udział zarówno w nim, jak i w tym, co po 

nim nastąpiło. Wiele pomysłów zostało zrealizowanych, łącznie z rozwojem pobliskiego placu, 

czy projektu Wall Art.”

„Parki i miejskie place to ogrody dla mieszkańców” – takie hasło przyświecało rozwojowi 

lokalnych przestrzeni otwartych, jako miejsc spotkań i obszarów dla demokracji. Na podstawie 

wniosków ze spotkań publicznych, opracowywane były konkretne plany dla publicznej 

przestrzeni i parku w pobliżu centrum społecznościowego. Państwowy Bank Mieszkalnictwa 

finansował część tych działań. Funduszami tymi zarządzało Forum LA-217 (Lokalna Agenda 21), 

którego członkiem jest również rada, ale ta świadomie nie odgrywa roli wiodącej. „Musimy 

odważyć się wycofać na dalsze pozycje” – powiedział przewodniczący rady Tone Tellevik 

Dahl. „Celem było zapewnienie zasobów i wsparcia administracyjnego dla lokalnych inicjatyw, 

aby rozkwitły jako decydenci i uczestnicy całościowego, wielosektorowego i czasochłonnego 

procesu zmian.”8 Park, który często był niszczony i postrzegany przez wielu jako niebezpieczny, 

przekształcony został w tętniące życiem miejsce spotkań, w którym można posiedzieć, pojeździć 

na łyżwach, zagrać w tenis stołowy, gdzie okazjonalnie organizowany jest lokalny rynek, akcje 

wymiany dóbr, a także inne działania; ponadto stanowi atrakcyjny krajobraz z piękną roślin-

nością.

Podczas rozwijania centrum społecznościowego, Guerra i jej współpracownicy pozostawali 

szczególnie uważni na kwestie związane z komunikacją. „Wciąż poszukujemy nowych sposobów 

komunikacji: czy jesteśmy w stanie znaleźć formy wyrazu, które są w stanie uchwycić wspólnotę 

interesów wśród zróżnicowanych opinii i poglądów osób korzystających z centrum społecz-

nościowego?” To pytanie doprowadziło do projektu Wall Art z jego przekazem – „Możesz 

wejść!”. Pomysł zaczerpnięty został od artystów tworzących murale w Meksyku w latach 30., 

7. W następstwie Lokalnej Agendy 21 wiele miast w Norwegii stworzyło przestrzeń do kooperacji między politykami i władzą wybieraną, 
administracją publiczną, mieszkańcami, społeczeństwem obywatelskim, a także sektorem prywatnym.

8. T. T. Dahl, Democratic improvement. From local practice to implementation in the national policy, Ideas Bank seminar “Refurbishing Democracy”, 
27 October 2005.
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którzy wykorzystywali przestrzeń publiczną, by oddać głos tym grupom, które wcześniej były 

najmniej słyszalne.

Forum LA-21 zaprosiło niektóre z pobliskich wspólnot mieszkaniowych do uczestnictwa 

w sześciu warsztatach w przeciągu roku. Po pokazaniu prac muralistów meksykańskich 

uczestnikom zadawano pytania: „Co kreuje dobre i bezpieczne sąsiedztwo?”, „Co znaczy 

dla Ciebie Sagene?”, „Czym jest sztuka?”. Następnie uczestnicy tworzyli rysunki, na których 

pokazywali, jak odbierają sąsiedztwo, jakie są ich doświadczenia oraz życzenia co do 

przyszłości. Uczestnicy ci reprezentowali bardzo różne grupy wiekowe oraz środowiska. Czasami 

wyzwaniem było uniknięcie sytuacji, w której indywidualne osoby starały się zdominować proces; 

jeden uczestnik zrezygnował z uczestnictwa, ponieważ uważał się za „eksperta” w dziedzinie 

sztuki i oczekiwał, że będzie słuchany przez pozostałych!

Po trzech pierwszych warsztatach uczestnicy zaczęli przejawiać zniecierpliwienie, aby 

zacząć realizować swoje pomysły, w związku z czym do prac włączono lokalnego architekta 

oraz artystę, którzy zgodzili się poprowadzić proces ekspresji pomysłów generowanych podczas 

warsztatów. Sformułowali oni dwanaście sugestii, jak ściana może zostać pomalowana. Poddane 

zostały one dyskusji i poprzez proces eliminacji i budowania konsensusu, osiągnięto rezultat, 

który widoczny jest do dzisiaj.

Ponadto włączony został element ekologiczny, poprzez ponowne wykorzystanie starych 

kubków oraz ceramiki od lokalnego dostawcy płytek. Forum LA-21 chciało zaangażować 

w projekt tak wiele osób, jak to możliwe, w związku z czym zorganizowało otwarty warsztat 

w trakcie corocznego Dnia Ochrony Środowiska w Sagene, podczas którego uczestnicy 

pomalowali ponad sto białych płytek. Wydarzenie to przyciągnęło spory tłum, a zewsząd 

napływały entuzjastyczne sugestie.

Susan Guerra podsumowuje: „To był proces budowania identyfikacji. Udało nam się wyłonić 

lokalnych liderów, stworzyć pozytywne sojusze i uzyskać wsparcie ludzi dla lokalnych inicjatyw. 

Co nie mniej ważne, projekt Wall Art jest świadectwem zbiorowej partycypacji i lokalnej narracji. 

Wyzwaniem było pozostanie świadomymi naszej roli, którą nie jest kontrolowanie, ani bycie 

ekspertem, ale umożliwianie, asystowanie i wykorzystywanie naszych zawodowych umiejętności 

w sposób konstruktywny. Przekonaliśmy się, że wysokiej jakości proces wymaga czasu”.
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Praga, Republika Czeska: Udział społeczeństwa w procesie rewitalizacji 

podwórek

Władze dzielnicy Praga 9, realizując ten projekt, bazowały na wcześniejszym projekcie wspie-

rającym partycypację w procesie odbudowy innej części dzielnicy. Podwórka, przeznaczone 

pod rewitalizację, zaniedbywane były przez długi czas, a mieszkańcy domagali się natychmia-

stowych rozwiązań. Władze zdecydowały się skonsultować z ich użytkownikami, jak mają one 

wyglądać, uwzględniając potrzeby i pomysły mieszkańców. Aby proces renowacji zakończył się 

sukcesem, koniecznym było wspieranie wszystkich zainteresowanych stron (młodych rodzin, osób 

w wieku emerytalnym, itd.), aby angażowały się w proces podejmowania decyzji.

Cele projektu

Projekt miał kilka powiązanych ze sobą celów. Pierwszym z nich było umożliwienie wszystkim 

użytkownikom wzięcia udziału w planowaniu zbliżającej się rewitalizacji, poprzez wyrażenie 

swoich opinii i potrzeb dotyczących korzystania z tych miejsc. Drugim celem było utworzenie 

grupy współpracujących osób, złożonej z właścicieli, mieszkańców, a także lokalnych władz do 

opracowania wniosku dotyczącego wykorzystania podwórek. Ostatnim celem było pogłębienie 

relacji między ludźmi i miejscem poprzez bliską współpracę między wszystkimi uczestnikami.

Proces realizacji projektu

W oparciu o cele projektu podjęto pierwsze działanie, którym było powołanie grupy 

uczestników procesu. Reprezentanci dzielnicy Praga 9, architekci, lokalni mieszkańcy, przedsta-

wiciele właścicieli domów włączyli się do prac grupy. Głównym jej zadaniem było przeprowa-

dzenie konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zidentyfikować główne tematy 

projektu i opracować plan działania.

Drugim zadaniem było opracowanie kwestionariusza ankiety, przeprowadzonej następnie 

wśród uczestników. Agora Central Europe (Agora CE) wspierała ten proces jedynie technicznie, 

podczas gdy zawartość ankiety pozostała całkowicie w rękach grupy uczestniczącej. W ankiecie 

skupiono się przede wszystkim na tym, w jaki sposób dotychczas wykorzystywana była intere-

sująca wszystkich przestrzeń. Pomogło to zidentyfikować głównych użytkowników, a także 

uzyskać ich zainteresowanie włączeniem się w przyszły proces rewitalizacji. Pomogło to także 

zwrócić uwagę lokalnych mieszkańców na projekt oraz propozycje zmian. 

Zostało zorganizowane pierwsze spotkanie, podczas którego zaprezentowano miesz-
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kańcom wyniki badań. Wziął w nim udział także architekt zatrudniony przez władze dzielnicy. 

Mieszkańcy mogli następnie włączyć się w pracę grup roboczych, kierując się wynikami badań, 

ale też własnymi preferencjami. Grupy te sformułowały konkretne propozycje dla przyszłej 

rewitalizacji, a te zostały zaprezentowane podczas kolejnego spotkania publicznego. Wybrano 

najlepsze propozycje, które przekazano do realizacji.

Zorganizowano przetarg na wybór firmy budowlanej, a zrewitalizowane podwórka mogą 

teraz służyć mieszkańcom i użytkownikom. 

Metody

W projekcie wykorzystano szereg metod rozwoju społeczności lokalnych.

Po pierwsze, została utworzona grupa uczestników procesu. Włączenie się w prace grupy 

było dobrowolne, a głównymi jej uczestnikami byli lokalni mieszkańcy. Grupa ta spotkała się kilka 

razy w fazie przygotowawczej. Rezultatem tych spotkań był kwestionariusz ankiety, powstały 

z zebrania osobistych doświadczeń w wybranych obszarach tematycznych.

Potrzeby i obawy pozostałych mieszkańców zostały zidentyfikowane poprzez badania 

z użyciem ankiety przygotowanej przez grupę uczestników. Mieszkańcy mogli wypowiedzieć 

swoją opinię na temat obecnego wykorzystania przestrzeni, a także określić, do czego powinna 

ona służyć w przyszłości. Liczba zebranych ankiet nie była wysoka, ale wystarczająca, by ziden-

tyfikować tych, którzy dotychczas korzystali z omawianego obszaru i na nich się skupić.

Zorganizowano publiczne spotkania z udziałem wszystkich użytkowników omawianego 

terenu. Spotkania te przyjmowały formę warsztatów, podczas których uczestnicy mogli 

wypowiedzieć własne opinie i przedyskutować proponowane zmiany z przedstawicielami 

władz dzielnicy. Ludzie doceniali możliwość włączenia się w proces decyzyjny. Ostatnią metodą, 

zastosowaną w projekcie, były grupy robocze, które skupiły się na konkretnych propozycjach, 

wyłonionych w oparciu o potrzeby użytkowników podwórek.

Rezultaty

Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte. Grupa uczestników procesu, przy wsparciu organizacji 

Agora CE, opracowała kwestionariusz, a także strategię komunikacji dla całego projektu. Wszyscy 

kluczowi uczestnicy wzięli udział w pracach grup, które wpłynęły na proces podejmowania decyzji.

Projekt wzmocnił zaufanie lokalnej społeczności, a także pokazał, jak działają władze 
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dzielnicy. W trakcie projektu wyłoniły się nieformalne grupy mieszkańców, które nawet po jego 

zakończeniu mogą dalej działać na rzecz rozwiązywania społecznościowych problemów.

Barcelona, Katalonia: Promowanie społecznej i ekonomicznej solidarności 

w rozwoju społeczności lokalnej

Dzielnica Poblenou w Barcelonie, zwana dawniej „Manchesterem Katalonii”, ponieważ na 

jej obszarze skupiony był główny przemysł miasta, była lokomotywą rewolucji przemysłowej 

i jednym z kluczowych motorów industrializacji Hiszpanii. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat 

dzielnica ta przestała odgrywać kluczową rolę w dziedzinie przemysłu, a także stopniowo traciła 

swój typowo przemysłowy charakter. Niektóre stare budynki fabryczne przekształcane były 

w mieszkania albo biura firm związanych z nowymi gałęziami przemysłu bądź z nowoczesnymi 

technologiami, inne natomiast pozostawały puste.

W rezultacie całkowicie zmienił się charakter okolicy. Wykorzystywanie infrastruktury, charak-

terystyka społeczności, relacje pomiędzy ludźmi, czy sposób zarządzania tym obszarem są 

teraz zupełnie inne.

W dzielnicy jest wysoki poziom bezrobocia – na poziomie 12-13%. W ciągu ostatnich kilku 

lat miało miejsce względne ożywienie działalności produkcyjnej, głównie za sprawą 22@ - 

inicjatywy publiczno-prywatnej, powstałej w celu utworzenia przestrzeni do działania dla firm 

z sektora IT i komunikacji. Z drugiej strony, w wyniku kryzysu ekonomicznego w 2007 roku, kilka 

starych fabryk i magazynów, które zgodnie z przewidywaniami miały „przetrwać”, przestało 

funkcjonować i pozostają teraz nieużywane. Dostępność opuszczonych budynków przyczyniła 

się do powstania społecznego zjawiska „nowych slumsów”, przypominających wcześniejsze 

„budy”, które oficjalnie zostały zlikwidowane przed Igrzyskami Olimpijskimi w Barcelonie w 1992 

roku. Nowe slumsy spowodowały przybycie setek osób, szczególnie młodych Afrykanów, którzy 

zajęli te wolne przestrzenie. 

Cel

Poprzez projekt dążyliśmy do pobudzenia lepszej dynamiki między sąsiedzką społecznością, 

początkowo poprzez wzmacnianie relacji pomiędzy osobami indywidualnymi a organizacjami 

społecznymi. Dodatkowo projekt przyczynił się do rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w celu 
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generowania zatrudnienia wśród najbardziej wykluczonych grup społeczności. Dotyczyło to 

głównie dwóch grup: młodych Afrykanów, a także innych mieszkańców, których szczególnie 

dotknęły skutki kryzysu – ludzi młodych, a także powyżej 45 roku życia, szczególnie kobiet 

długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie.

Wartości i procesy

Projekt starał się budować empowerment i rozwijać partycypację poprzez wzmacnianie 

stowarzyszeń, rozwijanie współpracy i ekonomii solidarności, a także budowanie solidarności 

członków społeczności z najbardziej wykluczonymi, czemu służyć miały: promowanie działań 

równościowych i sprawiedliwości społecznej. 

W oparciu o te wartości, podjęto następujące działania:

•	czerpanie nauki z pozytywnych doświadczeń innych, szczególnie doświadczenia 

francuskie „Régies Quartiers” posłużyły do studiów i porównań wzorców współpracy 

między rządem a instytucjami społecznymi;

•	przystosowanie rozwiązań francuskich do lokalnych i regionalnych warunków 

dzielnicy Poblenou, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjalnie nowych 

możliwości zatrudnienia w związku np. z pustymi budynkami i możliwością wykorzy-

stania ich do celów społecznych; dzielenie się i refleksja nad doświadczeniami z innymi 

organizacjami społecznymi działającymi w dzielnicy;

•	negocjacje z władzami lokalnymi dotyczące przekazania ponad 15 tysięcy metrów 

kwadratowych terenu i wykorzystania go w projekcie służącym tworzeniu nowych miejsc 

pracy, opartych na ekonomii solidarności i wspólnym zaangażowaniu.

Współpraca w Poblenou przyczyniła się do powstania podobnych inicjatyw w innych 

częściach Barcelony. Jednym z przykładów jest projekt „Współpracujące Dzielnice”, oparty na 

podejściu rozwoju społeczności lokalnych do ekonomii społecznej. Projekt ten zakłada powstanie 

alternatywy dla dominującego modelu ekonomicznego w Barcelonie, który opiera się na inten-

sywnej eksploatacji miasta przez promowanie turystyki międzynarodowej i konsumpcjonizmu 

wśród turystów z klasy średniej z całego świata.

Metody i narzędzia

Zastosowana metodologia oparta została na tradycyjnych metodach działań ze społeczno-
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ściami i społecznościowym „tworzeniu dynamiki”:

•	pierwsza faza polegała na utworzeniu „Dynamics Creation Core Group” – Grupy 

Założycielskiej, złożonej z kluczowych osób z tego obszaru, a także powiązanych ze 

stowarzyszeniami i ruchami działającymi w tej dzielnicy; 

•	druga faza polegała na zgłębianiu wiedzy i refleksji w oparciu o diagnozę tego 

terenu, w tym również wymianę doświadczeń z organizacją francuską;

•	celem trzeciej fazy było budowanie świadomości innych użytkowników z dzielnicy co 

do wyników diagnozy i wniosków sformułowanych przez Grupę Założycielską, a także 

wzmocnienie zaangażowania innych osób;

•	faza czwarta – trwająca aktualnie – to szukanie powiązań z innymi podobnymi inicja-

tywami w Barcelonie w celu opracowania planu i logicznej ramy dla promocji projektu 

„Współpracujących Dzielnic”. 

Zastosowano następujące narzędzia:

•	spotkania poświęcone wspólnej analizie i refleksji,

•	zgłębianie tekstów i dokumentów dotyczących zagadnień: dynamiki sąsiedzkiej, 

ekonomii społecznej, planowania urbanistycznego, rozwoju lokalnego, planowania 

transformacyjnego,

•	seminaria poświęcone dyskusji i refleksji z udziałem różnych przedstawicieli 

z sąsiedztw w Poblenou,

•	sformalizowanie Grupy Założycielskiej – w tym wypadku „Dynamics Creation Core 

Group,

•	wizyty i poznawanie różnych inicjatyw, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, 

na czele z „Regies Quartier” w Perpignan i Montpellier, a także „sztandarowej” 

inicjatywy kooperacji w Can Batlló in Barcelona-Sants,

•	działania i wydarzenia publiczne, takie jak: „Solidarność i ekonomia społeczna na 

sprawiedliwym rynku” w Barcelonie, kampanie na rzecz sprawiedliwego handlu, pchle 

targi w sąsiedztwach,

•	akcje solidarnościowe, takie jak dzień solidarności i praca z młodymi Afrykanami, 

zamieszkującymi opuszczone fabryki i magazyny w Poblenou,

•	lobbowanie wśród władz lokalnych za wprowadzeniem konkretnych rezultatów projektu.
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Rezultaty

Została utworzona Grupa Założycielska. W jej skład weszli różni kluczowi aktorzy zarówno 

z dzielnicy, jak i spoza jej granic, którzy należą do dobrze znanych i rozpoznawalnych organizacji 

społecznych w Barcelonie. Grupa ta jest gwarantem zachowania wierności pierwotnej misji i wizji.

Negocjacje z Radą Miasta oraz Burmistrzem Barcelony, aby przeznaczyć obszar 15 tysięcy 

metrów kwadratowych na uruchomienie pilotażowej inicjatywy służącej rozwojowi solidarności 

i ekonomii społecznej, są mocno zaawansowane.

Rada Miasta wspiera wysiłki przekonania właścicieli starej opuszczonej fabryki, zajętej na 

działania społeczne, do przekazania jej społeczności.

Solidarność z afrykańskimi skłotersami jest nieodłączną częścią planu rozwoju dzielnicy, 

opracowanego przez Grupę Założycielską

Z punktu widzenia ekonomii społecznej, miejska i ekonomiczna rewitalizacja Carrer Pere 

IV - głównej ulicy i jednego z kluczowych centrów kultury w dzielnicy, została już rozpoczęta 

w ramach rewitalizacji miejskiej zainicjowanej przez Radę Miasta Barcelony.

Miskolc, Wschodnie Węgry: Mobilizowanie działań społeczności w bloku 

mieszkalnym

Stowarzyszenie Dialog realizuje działania z zakresu rozwoju społeczności lokalnych od 2002 

roku. Celem stowarzyszenia jest rozwijanie osiedli i małych regionów w północno-wschodnich 

Węgrzech, a także obszarów poza granicami, zamieszkałych przez ludność węgierską. 

W praktyce celem jest zatem rozwijanie innowacji społecznych poprzez rozwój społeczności 

lokalnych. Naszą misją jest wzmacnianie lokalnego społeczeństwa, poprawa warunków jego życia 

w oparciu o zasoby mieszkańców, poprzez rozwijanie ich umiejętności rzecznictwa i wzmacnianie 

lokalnej strefy publicznej.

Nasza praca w bloku mieszkalnym Avas w Miskolc trwa od 2010 roku i przebiega przy wykorzy-

staniu stopniowo rozwijanej strategii. Wysiłki, aby dobrze poznać ten obszar, rozpoczęliśmy od kontaktu 

z lokalnymi instytucjami. Zaczęliśmy organizować sporadyczne akcje społeczne, angażując w nie 

miejscowych młodych ludzi. Pracowaliśmy z mieszkańcami nad zarysem programu rozwoju społeczności 
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lokalnej, sfinansowanym przez Szwajcarsko-Węgierski Fundusz NGO. W programie TÉRer9 opisaliśmy 

proces rozwoju społeczności lokalnej, aby zaktywizować społeczność w tej części miasta, gdzie izolacja 

jest częstym zjawiskiem w blokach, a inicjatywy lokalne są bardzo nieliczne. Poza brakiem inicjatyw nie 

ma też centrum społecznościowego, które mogłoby tworzyć dla nich przestrzeń.

Cel

Długofalowym celem programu TÉRer jest umożliwienie ludziom i rodzinom, żyjącym w bloku, 

zaangażowanie się w ruch samopomocowy, poprzez który mogą realizować pewne funkcje 

społeczne, a także rozwiązywać lokalne problemy. 

W naszym sąsiedzkim projekcie celem krótkofalowym jest wspieranie mieszkańców mających 

potencjał, na który wskazuje ich zaangażowanie w sprawy lokalne, w stawaniu się liderami 

społecznościowymi, w inicjowaniu rozwiązań dla lokalnych problemów, a także w mobili-

zowaniu innych mieszkańców. W celu generowania przyszłych działań i programów społecz-

nościowych, chcemy uruchomić centrum społecznościowe, które umożliwi samoorganizację 

lokalnych pracowników społecznościowych. Celem nieco bardziej długoterminowym jest 

ułatwianie współpracy między sąsiadami jako rezultat procesów rozwoju społeczności, która 

mogłaby zaowocować powstaniem komitetu sąsiedzkiego. 

Wartości i zasady

Projekt rozwoju społeczności sąsiedzkiej w Avas ułatwia rozwiązywanie problemów lokalnych 

poprzez działania wspólnot lokalnych, w których partycypacja i zaangażowanie są na pierwszym planie. 

Wzajemność uznawana jest za ważną, gdy społeczność buduje przestrzeń na zasadzie wspólnoty i bazuje 

na możliwościach i zasobach znajdujących się w jej obrębie. Sprawowanie kontroli przez społeczność jest 

sprawą zasadniczą. Wzmocnione defaworyzowane społeczności w mieście będą mogły stawić czoła 

palącym problemom, takim jak równość szans, czy sprawiedliwość ekonomiczna i społeczna.

Poczucie przynależności, wzajemna otwartość i poleganie na sobie, stopniowy rozwój 

podczas realizacji programów, nie jest celem samym w sobie: przygotowuje współpracę 

uczestników dla osiągania wspólnych celów i ustala rezultaty dla autentycznych działań. 

Poczucie odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej rozwija się stopniowo. Dyskusje 

9. Gra słów w języku węgierskim. To złożone słowo ‘térer’ oznacza sygnał dla urządzeń mobilnych, gdzie pierwsza część słowa oznacza 
„przestrzeń”, a druga oznacza „moc”, stąd dosłowne znaczenie tego słowa, to „przestrzeń i moc”.
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w obrębie społeczności uczą ludzi, jak akceptować siebie nawzajem i pomagają znaleźć te 

kwestie, które służą wspólnemu celowi.

Metody i narzędzia

Od maja 2013 roku przeprowadziliśmy dziesięć partycypacyjnych badań potrzeb przy 

użyciu ankiet oraz poprzez rozwijanie interpersonalnych relacji. Ankiety nie zostały przepro-

wadzone na szeroką skalę, bowiem izolacja mieszkańców okazała się tak duża, że trudno było 

dotrzeć do osób indywidualnych. Innym powodem tej sytuacji było to, że osoby i rodziny nie 

widziały korzyści płynących z pracy na rzecz społeczności lokalnych, a to za sprawą faktu, że 

główny priorytet nadają swoim podstawowym potrzebom.

Kolejną kwestią, zdefiniowaną podczas badań ankietowych, było to, że mieszkańcy są psychicznie 

wyczerpani i często są niezdolni do nawiązywania kontaktów. Stało się to powodem do zainicjowania 

grupy zajmującej się zdrowiem psychicznym i dostosowaną do potrzeb opieką, a także uruchomienia 

licznych klubów tematycznych, opartych na lokalnej wiedzy nierozerwalnie związanej z grupami. W ten 

sposób powstał klub Artisan, co zdecydowanie należy upatrywać jako sukces, ponieważ został on zorgani-

zowany całkowicie w oparciu o zasoby społeczności i z własnej inicjatywy członków. Ten klub i inne grupy 

samopomocowe będą tworzyć centrum społecznościowe w oparciu o zasoby mieszkańców. 

Zastosowane podejście działania społecznościowego miało na celu zachęcenie ludzi 

z sąsiedztwa do zajęcia się sprawami znaczącymi dla tego sąsiedztwa, ale też do uczestniczenia 

w działaniach, które oddziałują na ich szersze środowisko i wspólne sprawy. Jednym z bardziej 

aktywnych i spektakularnych działań był dzień TÉRer, który został połączony z krajowym i między-

narodowym Tygodniem Partycypacji Obywatelskiej. Pierwszego dnia wraz z mieszkańcami 

i wolontariuszami pomalowaliśmy schody przed instytucjami społecznymi. To wspólne działanie 

zostało poprzedzone małą kampanią, podczas której pracowaliśmy z członkami klubu Artisan, 

żeby stworzyć uliczny projekt, który może być zastosowany do malowania tych schodów. Ludzie 

mogli głosować przez media społecznościowe na projekt, który podobał im się najbardziej. 

Następnego dnia utworzyliśmy przy schodach punkt informacyjny. Obecni tam ludzie mieli 

możliwość wypełnienia różnych ankiet: ankiety TÉRer promującej pracę ze społecznością 

lokalną, czy ankiety dotyczącej zaufania społecznego, która była bezpośrednio związana 

z Tygodniem Partycypacji Obywatelskiej. Grupa Młodych Avas zorganizowała gry dla dzieci, 

nasz partner, Stowarzyszenie Holdam, zadebiutowało zróżnicowanymi działaniami, klub kobiet 

zaś skupił się na dzieciach i życiu pełnią życia w roli matki. Tego dnia zorganizowaliśmy nasz 
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pierwszy krąg dialogu, w którym z mieszkańcami Avas przedyskutowaliśmy lokalne inicjatywy. 

Zaprezentowaliśmy najnowsze, czwarte wydanie naszego czasopisma Panel Paper, w którym 

promujemy lokalną sferę publiczną, a także pokazaliśmy film nagrany podczas letniego obozu 

„Miénk a TÉR/PRZESTRZEŃ jest nasza!”. Podczas oficjalnej inauguracji pomalowanych schodów, 

śpiewaliśmy wspólnie z popularnymi, jak i wschodzącymi gwiazdami muzyki pop.

Podczas programu udostępniliśmy przestrzeń wystawienniczą wolontariuszom z Avas Artisan 

Club. Członkowie tego klubu od dłuższego czasu poszukiwali możliwości wystawienia swoich 

prac; później próbowali swoich sił również na Jarmarku Bożonarodzeniowym, a ponieważ ich 

pierwsze prace zostały szybko sprzedane mieszkańcom, z entuzjazmem kontynuowali swoje 

kreatywne działania w klubie.

Poza prowadzeniem działań społecznościowych oraz uruchomieniem społecznościowego 

centrum, inną charakterystyczną cechą programu jest promowanie interdyscyplinarnego 

podejścia. Operator centrum społecznościowego, aby móc uczestniczyć w miejskim programie 

rewitalizacji społecznej, jest instytucją pozarządową. Mimo że samo centrum nie zostało jeszcze 

odnowione, ani nie nastąpiło jego oficjalne otwarcie, stowarzyszenie otrzymało to miejsce 

w wyniku silnego lobbingu: określiliśmy w umowie o współpracy, w jaki sposób wykorzystamy 

je w programie rozwoju społeczności. Ważne jest, aby podkreślić powstawanie profesjonalnych 

relacji z instytucjami społecznymi dzielnicy. To właśnie te instytucje, odpowiadając na lokalne 

problemy i świadcząc usługi, pracują z duża liczbą klientów i są często przeciążone. Skupiają 

się na pracy z indywidualnymi przypadkami i nie pozostaje im zbyt dużo możliwości, aby 

prowadzić centrum społecznościowe. W centrum możliwa jest praca dwóch profesjonalnych 

grup obok siebie i ułatwianie dialogu pomiędzy aktorami sektora pozarządowego i rozwoju 

społecznościowego. Obecnie przyjmuje to formę okazjonalnych konsultacji i wspólnych profe-

sjonalnych forów.

Pragniemy podkreślić, że w trakcie tego wieloletniego procesu zauważamy rosnące zaanga-

żowanie wolontariuszy, studentów uniwersyteckich, którzy uczą się poprzez praktykę oraz 

stażystów i uczniów szkół średnich, którzy odbywają obowiązkową pracę społeczną; ostatnio 

również – w kontekście nowych trendów w polityce społecznej – pracowników społeczno-

ściowych. Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że organizacja pozarządowa, posiadająca 

niezbędną długoterminową możliwość działania na tym obszarze, ułatwiła osiągnięcie 

rezultatów. Nasza obecność, mimo że wymaga od nas wielkiej energii, uwagi i zaangażowania 

we współpracę z grupami, umożliwia nam osiągnięcie zakładanych celów.
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Rezultaty

W zarysie projektu dotyczącego rozwoju sąsiedzkiej społeczności uwzględniliśmy lokalne 

problemy, wartości, a także zebraliśmy pomysły, które stanowią podstawę do lokalnego 

planowania. Poznaliśmy oferty, lokalną wiedzę i kompetencje, które można włączyć w działanie 

centrum, prowadzonego przez lokalną społeczność.

Jak dotąd przeanalizowaliśmy dane ze 150-200 ankiet internetowych, które stanowią 

podstawę mapy problemów sąsiedzkich i są elementem analizy sytuacji oraz przygotowań 

planów działań jako odpowiedzi na te problemy. Analiza sytuacji kształtuje podstawy działań 

społecznościowych i akcji, których celem jest mobilizowanie lokalnych mieszkańców. W opisane 

powyżej pierwsze działanie zaangażowało się 200 osób.

Zaangażowanie młodych ludzi miało miejsce w lokalnych szkołach średnich. W Jezuickiej 

Szkole Średniej i Szkole Średniej w Avas prowadziliśmy warsztaty przygotowawcze do usług 

społecznościowych, szkolenia uświadamiające dla ponad ośmiu klas, w wyniku których 

dwudziestu uczniów wyraziło zamiar przyłączenia się do działań społecznościowych. 

Wysiłki zmierzające do ułatwienia współpracy pomiędzy profesjonalistami a instytucjami 

zaowocowały podpisaniem czterech formalnych umów o współpracy, a także rozwijającym się 

dialogiem pomiędzy reprezentantami spokrewnionych zawodów. Widzimy, że w wyniku prowa-

dzonych warsztatów pojawiają się możliwości i nowe formy współpracy. 

Z usług społecznościowych uruchomiliśmy cztery grupy: Avas Youth Club [Klub Młodych 

Avas], the Family Sports Club [Sportowy Klub Rodzinny], Artisan Club [Klub Rzemieślniczy] 

oraz the Maternity Club [Klub Macierzyński]. Kilka innych jest organizowanych: the Avas 

History Club [Historyczny Klub Avas], Kids Club [Klub dziecięcy]. W ramach ochrony zdrowia 

psychicznego (programu pomocy potrzebującym) mamy pod opieką pięć osób i prowadzimy 

dwie grupy dotyczące stylu i jakości życia. Uczestnictwo w grupach prowadzi do pozytywnych 

zmian w zachowaniach indywidualnych osób. Mieszkańcy, którzy uczestniczą w spotkaniach 

klubu rozwijają w sobie poczucie własnej wartości i pewność siebie, ale także ich umiejętność 

współpracy i dzielenia się wiedzą wzrasta.

W końcu, program rozwoju społeczności lokalnych daje stałą możliwość rozwijania 

umiejętności dla sześciu aktywnych osób z sąsiedztwa, czyli kandydatów na pracowników 

społecznościowych. Ułatwianie uczestnictwa w życiu publicznym jest największym wyzwaniem 

dla rozwoju społeczności. Mieszkańcom jest już łatwiej włączyć się w sprawy ich najbliższego 
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sąsiedztwa, najczęściej jako odpowiedź na pojawiające się problemy. Jednakże jest jeszcze 

wiele do zrobienia zanim będą w stanie odnosić się do spraw ich otoczenia w szerszym 

kontekście.

Andrea Sélley, Stowarzyszenie Dialog w Miskolc, http://dialogegyesulet.hu/

Częstochowa, Polska: Reaktywacja ulicy Limanowskiego

Jest to przykład pracy ze społecznością wieloproblemową, zmierzającej do zmobilizowania 

mieszkańców ulicy Limanowskiego (Dzielnica Raków w Częstochowie) do działań na rzecz poprawy 

warunków życia w swoim środowisku lokalnym. Działania prowadzone były w latach 2011-2013 

w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ich realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Częstochowie, który brał udział w pilotażowym wdrażaniu modelu organizowania 

społeczności lokalnych, wspieranym przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL10.

Społeczność zamieszkująca ulicę Limanowskiego 47 i 49 to jedna z tzw. „enklaw biedy”, na którą 

składa się ok. 500 osób. Problemy mieszkańców to: długotrwałe bezrobocie, nadużywanie alkoholu, 

przemoc w rodzinie, trudności wychowawcze i edukacyjne, uzależnienie od pomocy społecznej. Jest 

to również najbardziej niebezpieczna dzielnica w mieście, gdzie ma miejsce największa liczba inter-

wencji służb porządkowych. W wypowiedziach przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, np. 

pracowników administracji budynków, Policji i Straży Miejskiej na temat tej dzielnicy padały takie 

zdania „tam nie warto nic robić”, „szkoda na to pieniędzy, czasu i energii”, „mieszkańcy wszystko 

zniszczą i o nic nie dbają”. Mieszkańcy sami nie są zdolni do wypracowania wspólnych rozwiązań 

i podejmowania działań na zasadach partnerstwa czy współpracy grupowej i międzyinstytu-

cjonalnej, z uwagi na negatywny odbiór ich przez środowisko zewnętrzne, a także wcześniejsze 

porażki. Posiadają niski poziom empatii, nie pomagają sobie wzajemnie i nie interesują się losem osób 

słabszych i potrzebujących. Nie są otwarci na innych, częściowo z powodu dużej rotacji lokatorów. 

Rodowici mieszkańcy, choć liczba ich jest stosunkowo niewielka, trzymają się razem. Nowo przybyli, 

którzy się tu osiedlają w wyniku eksmisji z innych części miasta, łatwo wpadają w pułapkę uzależnienia 

od alkoholu. Dlatego wybrano to miejsce do pracy metodą organizowania społeczności lokalnych. 

10. www.cal.org.pl
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Cel

Celem podejmowanych działań przez organizatorów z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Częstochowie było pobudzenie i wzmocnienie społeczności do rozwiązywania 

najistotniejszych problemów, których doświadcza.

Procesy i metody

Praca prowadzona w społeczności od początku opierała się na współpracy z miesz-

kańcami i partnerami. Została zapoczątkowana diagnozą, przeprowadzoną metodą badania 

w działaniu (action research) z wybraną 80-osobową grupą mieszkańców. Efektem badań było 

opracowanie mapy zasobów i potrzeb społeczności ul. Limanowskiego 47 i 49.

Podejmowane przez organizatorów społeczności lokalnej działania wpierane były przez 

lokalnych sojuszników. Kilkanaście znaczących instytucji i organizacji zadeklarowało chęć 

podpisania porozumienia partnerskiego i w stały sposób wspierały podejmowane inicjatywy. 

Najważniejszym wyzwaniem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak zaangażować 

mieszkańców do współdziałania i aktywności. Byli oni bardzo nieufni i początkowo wykazywali 

się brakiem wiary w to, że mogą coś zmienić w swoim życiu i w otoczeniu. Organizatorzy 

społeczności powoli pracowali nad zdobyciem zaufania, organizowali spotkania, debaty, 

odbywali indywidualne rozmowy, prowadzili edukację w formie warsztatów. Na początku 

mieszkańcy brali udział w pracach porządkowych (w akcji sprzątania placu wzięło udział ok. 

60 osób), pomagali sobie wzajemnie, udostępnili swoje narzędzia. Jako współgospodarze 

brali udział w organizacji sąsiedzkich wydarzeń - od wspólnych przygotowań, po rozstawianie 

stołów, urządzanie placu, przygotowanie posiłku, nadzór, monitorowanie i sprzątanie. 

Włączyli się również w zaplanowanie wspólnej przestrzeni, a także działania zmieniające podwórko.

Rezultaty

Powstało boisko do piłki plażowej, klomb z kwiatami, czysta piaskownica, postawiono nowe ławki 

i kosze na śmieci, wyremontowano część klatek schodowych. Mieszkańcy zaczęli zwracać uwagę na 

siebie nawzajem, jest między nimi więcej życzliwości. Wspólne działania przyczyniły się do stopniowego 

zanikania poczucia odrębności i izolacji między mieszkańcami poszczególnych klatek i bloków. Wzrosło 

również poczucie bezpieczeństwa, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach interwencji Policji i Straży 

Miejskiej. Zmniejszyła się też w tej społeczności liczba punktów sprzedaży alkoholu. 



36

Dodatkowo udało się zdobyć lokal na działania społecznościowe, w którym mieści się Środo-

wiskowy Klub. Mieszkańcy włączyli się w prace remontowe i urządzanie wnętrza. W Klubie 

prowadzone są trzy razy w tygodniu zajęcia dla dzieci i młodzieży i  pracuje w nim troje wolon-

tariuszy. W okresie wakacji organizowane były gry i zabawy oraz wspólne wycieczki (wyjście 

do cyrku), a także nauka języka angielskiego. W roku szkolnym natomiast organizowana jest 

pomoc w odrabianiu lekcji oraz zajęcia plastyczne, czytanie bajek, zajęcia ruchowe i muzyczne. 

Ponadto od lutego 2013 roku Klub służy również lokalnym seniorom jako miejsce spotkań, 

warsztatów oraz zajęć kulturalno-edukacyjnych. 

Przez dwa lata pracy organizatorów stopniowo powiększała się liczba osób zaintereso-

wanych wspólnym działaniem, a już zrealizowane wspólne akcje pozwoliły na polepszenie 

komunikacji między mieszkańcami i poprawę ich wzajemnych relacji. Udało się również ułożyć 

na nowo stosunki z lokalnymi instytucjami w szczególności z Zakładem Gospodarki Mieszka-

niowej i radnymi. Powołanie zespołu do spraw organizowania społeczności lokalnej w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie i jego działania przyniosło pozytywny oddźwięk 

wśród mieszkańców, partnerów oraz instytucji działających na terenie dzielnicy. Zmotywowało 

ludzi do aktywności, zmieniło ich świadomość oraz spojrzenie na pomoc społeczną, uwrażliwiło 

na drugiego człowieka, pokazało, że bez środków finansowych, za to przy wsparciu, zaufaniu 

i zaangażowaniu można zrealizować wszystkie pozornie niewykonalne zadania. Obecnie 

z ramach zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej pracuje sześć osób, które wspierają 

i mobilizują ludzi do zmiany swoich społeczności.

Plovdiv, Bułgaria: Poprawa warunków życia Romów 

Fundacja „Ziemia – Źródło Przychodów” [ang. The Land – Source of Income Foundation] 

jest organizacją pozarządową działającą w Plovdid w Bułgarii, skupiającą się w sposób 

szczególny na kwestiach zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz możliwościach zarobkowania 

przez mniejszość romską. Organizacja została założona przez C.E.G.A – Fundację Kreowanie 

Efektywnych Oddolnych Alternatyw [ang. Creating Effective Grassroots Alternatives] w 1997 

roku jako podmiot odpowiedzialny za program gospodarczy. Fundacja Ziemia i CEGA współ-

pracują ze sobą blisko, przy czym CEGA zajmuje się głównie pracą ze społecznościami, 

a Fundacja Ziemia oferuje porady ekonomiczne.
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Celem Fundacji „Ziemia – Źródło Przychodów” jest poprawa warunków życia rodzin 

romskich, żyjących na obszarach wiejskich, poprzez osiąganie przez nie niezależności ekono-

micznej w oparciu o własność ziemi i zrównoważonych przychodów z rolnictwa albo działalności 

biznesowej. Fundacja Ziemia prowadzi działalność w wielu małych wsiach i miejscowościach 

regionu Plovdiv, nie działa natomiast w dużych miastach. Region ten jest w dużej mierze 

zamieszkany przez odosobnione mniejszościowe społeczności, skupione na obszarach wiejskich.

Cel

Program „Ziemia – Źródło Przychodów” przyjął zrównoważone, długoterminowe podejście, 

które zapewnia środki, aby pomóc Romom w osiąganiu przychodów.

Wartości i procesy

Fundacja Ziemia stwarza Romom możliwości gromadzenia zasobów (np. ziemi, traktorów, 

czy wyposażenia dla firm) i rozpoczynania własnej działalności. Rozwiązania te skupiają się 

na rodzinach romskich i ich sąsiedztwach, i są kompleksowe. Fundacja pomaga Romom wybrać 

ziemię pod uprawę, czy przygotować biznesplan dla małych firm zaczynających działalność. 

Następnie zapewnia finansowanie zakupu ziemi, czy kapitał zalążkowy dla firm. Kontynuuje tę 

pomoc poprzez szkolenia i wsparcie ze strony doświadczonych konsultantów rolnych czy bizne-

sowych. Gdy Romowie nabywają doświadczenia, Fundacja udziela krótkoterminowych pożyczek 

ZATRUDNIENIE

ZDROWIE
& DOM

EDUKACJA
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ROMÓW



38

na zakup nasion, nawozów, czy wyposażenia gospodarstwa. Całe to wsparcie kontynuowane jest 

przez lata, do momentu, gdy rodzina romska przestanie go potrzebować, albo stanie się na tyle 

duża, że nie będzie dalej traktowana jako część programu Fundacji. Ponieważ Fundacja pracuje 

z indywidualnymi rodzinami, w trakcie tej współpracy rozwijają się relacje. Są one oparte na silnej 

etyce pracy, odpowiedzialności za spłatę pożyczek, doskonaleniu siebie, pomaganiu innym i – co 

najważniejsze – rozwijaniu zaufania i szacunku dla siebie nawzajem.

Gdy rodziny romskie, korzystające z pomocy Fundacji, zaczynają odnosić sukcesy, same 

stają się wsparciem dla innych Romów rozpoczynających działalność rolniczą czy biznesową. 

Kiedy się tak dzieje, Fundacja rozpoczyna współpracę z lokalnymi szkołami, by realizować małe 

włączające projekty, albo zaczyna pracować z władzami miast, by włączać Romów w życie 

lokalnych społeczności. Fundacja prowadzi te trzy rodzaje działań, by zapewnić inkluzję 

Romów, ale zawsze zaczyna od zbudowania silnych podstaw ekonomicznych i dopiero na tej 

bazie buduje poprzez realizację projektów w szkołach, czy integruje Romów ze społecznościami 

lokalnymi.

Rezultaty

Fundacja Ziemia współpracuje obecnie z 76 rodzinami (ok. 300 osób) w 11 miejscach 

w programie. Uczestnicy zakupili ok. 40 hektarów ziemi i uprawiają dodatkowo ponad 30 

hektarów wydzierżawionego lub wcześniej posiadanego gruntu. Fundacja wspierała podpisanie 

153 umów o ziemię, czy sprzęt; ponad 100 umów zostało już spłaconych. Zaległe lub płacone 

z opóźnieniem raty stanowią ok. 15% całości.

Podejście

Wiele czynników składa się na sukces programu Ziemia. Jednakże jest to przede wszystkim 

skutek ciężkiej pracy, sumienności, ciągłej komunikacji, rozwijania relacji i rozumienia zmian 

w społecznościach, z którymi pracujemy. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych czynników, 

które Fundacja Ziemia uznała za zasadnicze dla sukcesu Programu Generowania Przychodów 

[ang. Roma Income Generating] przez Romów.

Program Ziemia prowadzi zintegrowane podejście, zapewniając finanse, szkolenia 

i konsultacje przez kilka lat. Buduje to poczucie pewności i zaufanie w społeczności, a także 

zapewnia trwałość rezultatów. Podejście to zakłada w szczególności:
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Podejście to zakłada w szczególności: wspieranie licznych małych inicjatyw (albo projektów), 

a nie jednego dużego. Fundacja chce pozyskać tak wielu działających przedsiębiorców, jak to 

możliwe.

Wybór wnioskodawców jest ważnym kryterium powodzenia, a także trwałości. Podczas 

dokonywania wyboru, ważne jest, by znaleźć osoby, które mają wrodzonego ducha przedsię-

biorczości i są gotowe podjąć ryzyko biznesowe.

Jest kilka kryteriów, które muszą być spełnione, aby wybrać właściwą społeczność romską 

i z nią pracować. Mimo że program może być realizowany z sukcesem w wielu wsiach, pewne 

społeczności posiadają cechy, które powodują, że w nich o ten sukces łatwiej. Cechy te to np.: 

dynamika przywództwa. Jeśli liderzy nie są traktowani z szacunkiem, będzie ciężko pozyskać 

zainteresowanie społeczności programem. Jeśli w społeczności funkcjonuje kilka konkurujących 

ze sobą frakcji, sytuacja ta będzie utrudniać osiągnięcie sukcesu. Jedynym sposobem, by zdobyć 

tego typu informacje, jest posiadanie informatorów w społeczności romskiej, którzy mogą pomóc 

organizacji pozarządowej w zrozumieniu istniejącej sytuacji politycznej i przywódczej.

Dostępność wykwalifikowanych konsultantów ds. rolnictwa i biznesowych podczas wizyt 

lokalnych. Jest bardzo ważnym, aby mieć konsultantów, którzy chcą pracować z Romami i to 

pracować na miejscu, w ich społecznościach. Konsultanci ci umożliwiają dodatkowo fundacji bycie 

świadomą zachodzących zmian i potencjalnych problemów z uczestnikami, zanim one zaistnieją.

Umowy podpisane z rodzinami romskimi
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Wsparcie finansowe, z ostrożnymi praktykami kredytowymi i stabilne, niskie oprocentowanie, 

które nie ulega zmianie (Program Ziemia ma stałą 6 procentową stopę). Opracowanie kryteriów 

zatwierdzania pożyczki, które obejmują odwiedziny wnioskodawcy, a także uzyskanie opinii 

od konsultantów biznesowych i ds. rolnictwa. Chociaż pożyczka spłacana jest przez romskiego 

wnioskodawcę bezpośrednio do organizacji pozarządowej, zakupy dokonywane są przez 

Fundację Ziemia.

Traktowanie ziemi jako aktywu, powoduje, że staje się ona zabezpieczeniem, które może być 

wykorzystane przez Fundację Ziemia w okresie spłaty pożyczki. Kiedy ziemia zostaje spłacona i staje 

się własnością użytkownika, staje się bazą do dalszej ekspansji i daje mu możliwość pracy na swoim.

Wybór uczestników jest kluczowy dla powodzenia programu, przy czym Fundacja Ziemia 

nie stosuje w tym procesie utartych schematów. Jest to moment, w którym lata doświadczeń 

wpływają na ostateczny wybór, a spotkanie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy stanowi 

podstawę dla tej „instynktownej” decyzji. Inne, bardziej konkretne, kryteria Programu Ziemia są 

odpowiedzią na pytania: czy wnioskodawca kiedykolwiek wcześniej pożyczał pieniądze i czy tę 

pożyczkę spłacił, czy którykolwiek członek rodziny ukończył ósmą klasę, jaka jest historia pracy 

osoby aplikującej, jakie ma ona referencje od społeczności.

Podsumowanie i wnioski

Celem programu jest umożliwienie rodzinom mniejszościowym stania się stabilnymi ekono-

micznie podmiotami, które mogą funkcjonować w społeczeństwie i skutecznie odnajdywać 

się w systemie ekonomicznym. Aby osiągnąć ten cel Fundacja Ziemia skupia się na wzmac-

nianiu kapitału ludzkiego przez zapewnianie wiedzy, umiejętności i kontynuuje wsparcie dla 

budowania pewności siebie i zaufania. Jednocześnie zapewnia ona kapitał finansowy i daje 

możliwość zakupu dóbr inwestycyjnych. Jest to przejście od kapitału ludzkiego do umożliwiania 

rodzinom korzystania z wiedzy i umiejętności, co – jak zostało udowodnione – jest skuteczną 

formułą dla generowania przychodów i integracji rodzin mniejszości. 

Edynburg, Szkocja: Rozwijanie zdrowych zasobów społeczności

Wester Hailes jest peryferyjnym osiedlem mieszkaniowym w Edynburgu, liczącym 

ok. 9 tysięcy mieszkańców. Duży procent mieszkań na tym osiedlu to mieszkania 
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socjalne, a skala wyzwań zdrowotnych, którym społeczność musi stawić czoła, 

zobrazowana jest przez charakter i zakres nierówności w zakresie zdrowia i innych 

kategoriach, np.:

•	poziom bezrobocia jest przynajmniej dwukrotnie wyższy od średniej w Edynburgu,

•	niski poziom wykształcenia – procent osób nieposiadających żadnych kwalifikacji jest 

niemal dwukrotnie wyższy niż w całym Edynburgu,

•	śmiertelność niemowląt jest niemal półtora razy wyższa niż średnia dla Edynburga,

•	choroby układu krążenia dotykają mieszkańców niemal dwukrotnie częściej niż 

w zamożniejszych dzielnicach miasta,

•	wysoka częstotliwość występowania chorób psychicznych, częstsze niż w całym 

Edynburgu przypadki samookaleczenia i depresji, a także wyższy poziom uzależnień 

od alkoholu i narkotyków.

Agencja Zdrowia w Wester Hailes [ang. Wester Hailes Health Agency, WHHA] 

kontynuuje długotrwałą tradycję pracy lokalnej z ludźmi i walki z nierównościami w zakresie 

ochrony zdrowia i w innych dziedzinach. Organizacja świadczy szeroki zakres usług 

w społeczności, a w czasach rosnących trudności finansowych działa w sposób innowacyjny 

poprzez lokalne partnerstwa, aby zapewnić, że głos ludzi znajduje odzwierciedlenie w jej 

strategicznej współpracy z instytucjami ochrony zdrowia i władzami lokalnymi.

EKONOMICZNIE STABILNE RODZINY 
FUNKCJONUJĄCE W SPOŁECZNO-EKONO-

MICZNYM SYSTEMIE

KAPITAŁ LUDZKI

Rodziny nabywają wiedzy 
i doświadczeń w zakresie 

używania aktywów

> Umiejętności biznesowe
> Pewność
> Zaufanie

Aktywa do kapitału

DOSTĘP DO 
AKTYWÓW

Rodziny otrzymują aktywa

> Zakup środków trwałych
> Kapitał na zakup aktywów
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Cel

Linda Arthur, menadżerka, określa filozofię pracy Agencji jako całościowy model ochrony 

zdrowia, kształtowany przez podejście rozwoju społeczności lokalnych, a zatem kładący nacisk 

na aktywne włączanie i uwzględnianie priorytetów lokalnych mieszkańców. Etos ten wzmacnia 

drugi kluczowy element myślenia – partnerstwa, pracujące zarówno z instytucjami publicznymi, 

jak i organizacjami trzeciego sektora. Filozofia ta stanowi fundament rozwoju organizacji, a jej 

plan sprowadza ją do realizacji sześciu podstawowych celów:

•	Zmniejszania nierówności w ochronie zdrowia

•	Promowania zdrowego stylu życia

•	Poprawiania stanu psychicznego indywidualnych osób

•	Wspierania dostępu do zasobów i informacji

•	Oferowania usług i terapii

•	Pracy w sposób strategiczny.

Przyjęte przez Agencję podejście, aby społeczność miała wpływ na kwestie ochrony 

zdrowia, przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego: lokalni mieszkańcy są wspierani 

w nawiązywaniu szerokich powiązań z innymi ludźmi i z organizacjami, co w rezultacie rozwija 

ich pewność siebie, świadomość celu i poczucie własnej wartości. Ten sposób pracy w sposób 

szczególny umożliwia ludziom włączenie się w pozytywne zmiany w ich społeczności poprzez 

wolontariat i inne niefinansowe działania. 

Wartości i procesy

Organizacja pozostaje zakorzeniona w społeczności, w sposób szczególny poprzez udział 

jej członków w pracach Zarządu, który wyznacza kierunki działań, opartych na lokalnych 

potrzebach i priorytetach. To podtrzymuje reputację organizacji w społeczności, utrzymuje 

zaufanie do jej członków i nadaje jej wyjątkową pozycję, pozwalającą na zabieranie głosu 

w sprawie potrzeb związanych z ochroną zdrowia. Poglądy i obawy mieszkańców są artyku-

łowane poprzez zastosowanie zróżnicowanych metod i podejść, w tym zarówno szybkich 

oszacowań, jak i metod opartych na bardziej tradycyjnych badaniach, takich jak badania 

objawów klinicznych odnoszących się do częstości występowania cukrzycy. Są one wykorzy-

stywane do opracowania lokalnego Planu Ochrony Zdrowia w Społeczności [ang. Neighbo-

urhood Health Plan]. Wiele poruszanych tam kwestii, np. względy bezpieczeństwa społeczności, 
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wpływ uzależnień i poziomu cukrzycy typu 2, pozostawałyby w ukryciu bez prowadzenia takich 

badań. Dzięki nim usługi są rozwijane w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i priorytety, 

i świadczone w partnerstwie ze społecznością i lokalnymi organizacjami.

Kładzenie nacisku na rozwój kapitału społecznego spowodowało, że WHHA i jej partnerzy 

stali się liderami w Edynburgu w zakresie organizacji banków czasu. Praca ta została zapocząt-

kowana w Stanach Zjednoczonych przez dr. Edgara S. Cahna jako alternatywna „waluta”: 

uzasadniał on, że jeśli nie ma wystarczającej ilości tradycyjnych pieniędzy, aby umożliwić 

społeczności dostęp do potrzebnych usług, trzeba wymyślić „nowe pieniądze”, żeby zapłacić 

za to, co musi być zrobione. Podejście to jest już znane i stosowane na całym świecie. Pierwszy 

bank czasu w Wielkiej Brytanii powstał w 1998 roku i polega na traktowaniu czasu jako 

waluty; godzina przeznaczona dla kogoś innego powoduje powstanie kredytu, który może 

być wymieniony na czas innej osoby. Wszystkie umiejętności są wyceniane w ten sam sposób, 

a świadczone usługi, to m.in. ogrodnictwo, malowanie, robienie zakupów, rachunkowość, 

korepetycje, czy naprawy domowe.

W 2008 roku została powołana grupa sterująca, której celem było zbadanie możliwości 

założenia lokalnego banku czasu. Wizyta studyjna w istniejącym już banku zachęciła grupę 

sterującą do pójścia naprzód i wyznaczenia dwóch „brokerów czasu”, którzy podjęli się 

zadania koordynowania projektu. W ten sposób w sierpniu 2009 roku powstał Zachodnioedyn-

burski Bank Czasu, pierwszy bank czasu w Edynburgu. Od tego czasu rośnie on w siłę, obecnie 

liczy 40 członków i wspierany jest przez 12 lokalnych organizacji.

Metody i narzędzia

Projekty, które budują kapitał społeczny, takie jak Bank Czasu czy Spacerująca Grupa (Walking 

Group) , nie są wyłącznie wynikiem pracy Agencji i jej członków, ale realizowane są razem z innymi 

organizacjami w partnerstwie poprzez grupę sterującą i przy użyciu lokalnych powiązań, zasobów 

i mocnych stron każdego partnera. To partnerstwo współpracujące z lokalnymi organizacjami 

i grupami jest poszerzane, zgodnie ze strategicznym podejściem Agencji, zarówno lokalnie, jak 

i w obrębie całego miasta. Jest aktywnym członkiem Zachodnioedynburskiego Forum Sektora 

Wolontariatu [ang. Edinburgh West Voluntary Sector Forum] i buduje powiązania z lokalnymi oraz 

krajowymi politykami ze wszystkich partii. 120 osób przybyło na ostatnie roczne spotkanie Agencji, 

na czele z mieszkańcami, lokalnymi grupami, organizacjami i politykami.
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Organizacja jest zaangażowana w rozwój Forum Partnerstwa Publicznego w Południowym 

Edynburgu [ang. South Edinburgh Public Partnership Forum], które pracuje na rzecz wzmocnienia 

głosu mieszkańców i lokalnych organizacji w ramach National Health Service Community Health 

Partnership. Obserwowali oni lokalnych mieszkańców, którzy stawali się politykami przez małe 

„p” i odgrywają kluczową rolę we wspieraniu ludzi w stawaniu się bardziej świadomymi tego, 

co oddziałuje i wpływa na decyzje kształtujące ich życie.

Organizacja jest również zaangażowana w szereg innych forów, takich jak Południowo-

-zachodni Edynburg Grup Wykluczownych ( South-West Edinburgh Inequalities Group), w której 

skład wchodzą organizacje trzeciego sektora i instytucje, które wspierają rozwój Neighbo-

urhood Health Plan, który określa lokalne priorytety zdrowotne. Wnoszenie lokalnej perspektywy 

poprzez badania partycypacyjne prowadzone przez Agencję, pokazuje jej znaczenie Radzie 

Miasta i Radzie Zdrowia w wypełnianiu Praca dla Rezultatu w Mieście (Single Outcome 

Agreement for the City).

Kolejnym kluczowym obszarem, w który organizacja jest zaangażowana, jest Lothian 

Community Health Projects’ Forum, łączące organizacje wnoszące do poprawy zdrowia 

podejście rozwoju społecznościowego. To pozwala zapewnić ich zaangażowanie w strategie 

miejskie, np. rozpoznawania połączeń pomiędzy ich własnymi inicjatywami a innymi inicja-

tywami miejskimi – Społecznościowy ogród (Community Gardening) i  Zielona Gimnastyka 

(Green Gym Greening Edinburgh for Health through Community and Therapeutic Gardening 

action plan).

Agencja świadczy obszerny zakres usług, opracowanych w ciągu ostatniej dekady, wśród 

których są:

•	usługi dietetyczne świadczone przez dietetyka społecznościowego, zakładające 

zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania, 

gotowania, odchudzania, a także porady dla osób z cukrzycą typu 2;

•	usługi z zakresu zdrowia psychicznego oraz nadużywania substancji: poradnictwo, 

terapia poznawczo-behawioralna oraz terapia zorientowana na rozwiązania;

•	grupy, a wśród nich: Carer’s Group, Dropins, Anxiety Management, and the Women’s 

Group;

•	terapie uzupełniające: w tym masaże, refleksologia, terapia Shiatsu;

•	wolontariat, np. Community Gardening Project, the Green Gym and the Time Bank;
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•	zajęcia fizyczne: Tai Chi, Grupa Spacerująca, pilates, aqua fit, Męska Grupa Jogi, 

wspinaczka czy żeglarstwo.

Community gardening i zajęcia powiązane są wspierane przez Agencję od niemal pięciu lat, 

jak tłumaczy Stuart Sheriff, główny wolontariusz: „Zaczęło się od nas porządkujących zaplecze. 

Utworzyliśmy wtedy ogród pamiątkowy, przez zbudowanie kwietników dla ludzi, którzy chcieli 

kogoś pamiętać. Jest to miłe miejsce do odpoczynku: latem, z drzewami, możesz być niemal 

wszędzie.” Stuart lubi pracować z innymi, dyskutować i planować, co zamierzają robić dalej. 

Różni ludzie ze przeróżnymi zainteresowaniami i możliwościami angażowali się stopniowo, 

w związku z czym pojawiały się nowe wytyczne: sadzenie warzyw, następnie kwiatów, dziki 

ogród itd. Teraz pojawił się pomysł ogrodu zmysłowego. W międzyczasie Stuart przeszedł 

szkolenie w szkółce ogrodniczej Royal Botanical Gardens: „Bardzo mi się to podobało: było to 

stresujące, ale wiele się nauczyłem.” Ten obszar pracy pozwala stymulować inne możliwości: 

teraz powstaje sad społecznościowy, działki i sadzenie drzew; udoskonalenia w Quarry Park 

i wzdłuż Union Canal, aby zwiększyć okoliczne tereny zielone; oraz plany na artystyczne 

projekty dotyczące środowiska. Green Gym powstało, aby połączyć ćwiczenia, środowisko 

oraz poprawę zdrowia psychicznego. Menadżerka WHHA, Linda Arthur, wskazuje, że mimo że 

te zajęcia nie są klasyczną terapią, mają działanie wysoce terapeutyczne!

Jest także grupa spacerowa „Dobrze jest chodzić”, która odbywa zarówno krótkie, jak 

i bardziej intensywne i wymagające spacery. Agencja otrzymała ostatnio Nagrodę Aktywnych 

Społeczności w pierwszej Physical Activity and Health Alliance Active Factor Awards Scheme, 

które nagradza projekty wspierające rozwój aktywności fizycznej i redukujące nierówności 

w ochronie zdrowia.

Tracey Lee, mieszkanka i członkini zarządu w projekcie Banków Czasu, mówi: „Mamy czter-

dziestu członków z różnymi umiejętnościami: ogrodnictwa, zasiewu, majsterkowania, malowania 

i dekorowania, dziania na drutach i gotowania. Latem popularne jest ogrodnictwo, a także 

malowanie, dekorowanie i majsterkowanie. Niektórzy ludzie przychodzą i mówią: „Zobacz, nie 

mam żadnych umiejętności”…, ale każdy ma coś do zaoferowania, chociażby towarzystwo, 

czy pomoc ludziom w dostaniu się do szpitala. Używamy naszej wyobraźni, by łączyć ludzkie 

zainteresowania, hobby czy talenty. Bycie członkiem Banku Czasu wzmacnia dobrosąsiedztwo. 

Ważną rolę odgrywa tu kwestia społeczna, a ludzie czują się lepiej połączeni. Mamy dwie 

grupy: Grupa Dziewiarska, w której ludzie zarabiają jednostki czasu i dają na cele charytatywne 
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dla osieroconych dzieci z Ugandy oraz Grupę Teatralną, która spotyka się cztery razy w roku 

i jedzie na festiwal Edinburgh Fringe.

Mówiąc bardziej ogólnie, Agencja opracowała szereg zróżnicowanych projektów 

i partnerstw, aby przeciwstawić się nierównościom w obszarze zdrowia. Trwając przy swoich 

długotrwałych tradycjach i wartościach, wciąż generuje przyszłe możliwości dla lokalnych ludzi 

i grup, aby rozwijać kapitał społeczny. Współcześnie twórcy narodowej polityki społecznej 

skupiają się na poprawie stanu zdrowia w oparciu o zasoby oraz koprodukcję usług, co stwarza 

WHHA doskonałe możliwości, by wykorzystywać własne wcześniejsze sukcesy w obszarze 

zdrowia budowanego przez społeczność i budowania kapitału społecznego. Jednakże, 

w obliczu tak dużych wyzwań, jakie napotykamy w dzisiejszych czasach, istnieje wymóg 

posiadania właściwego strategicznego wsparcia oraz środków, które umożliwiają organizacji 

dalsze pozytywne wpływanie na ludzi w Wester Hailes11.

Facaeni, Rumunia: Lokalna kultura i tradycje a rozwój społeczności 

lokalnych

Program Fundacji PACT „Nauka, Partycypacja, Zaufanie” stawia sobie za cel budowanie 

siły do działania marginalizowanych i defaworyzowanych grup ze społeczności Południowej 

Rumunii, a także rozwijanie organizacji społecznościowych [ang. community-based organi-

zations, CBO], które reprezentują interesy takich grup i podchodzą efektywnie do problemów, 

którym te grupy muszą stawiać czoła. Program dedykowany jest mieszkańcom wiejskich oraz 

małomiasteczkowych środowisk (do 30 tysięcy mieszkańców) i ma na celu wzmacnianie ich 

partycypacji, wspieranie w łączeniu się i wspólnym działaniu w ramach struktur na lokalnym 

poziomie.

Podczas piątej edycji programu (2010-2012) ze społeczności Facaeni (Okręg Ialomita) 

wyłoniła się grupa inicjatywna. Po złożonym, ale udanym procesie eksperymentalnego uczenia 

się, grupa ta ewoluowała w solidną strukturę obywatelską, w której skład weszli członkowie 

społeczności w różnym wieku i reprezentujący różne zawody. Pierwszym projektem społecz-

11. Przykład zaczerpnięty z „Breaking through: Community-led health organisations Removing Barriers to Wellbeing”, wydany przez Community 
Health Exchange at Scottish Community Development Centre. http://www.chex.org.uk/media/resources/publications/briefings/Breaking%20
Through.pdf
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nościowym, zainicjowanym i wdrożonym przez tę grupę, były aktywne wakacje dla dzieci 

w Facaeni. Okazał się on prawdziwym sukcesem, szczególnie dlatego, że członkowie grupy 

uświadomili sobie, że każdy z nich wraz ze swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami, jest 

prawdziwym zasobem dla społeczności. Byli w stanie zorganizować niezapomniane wakacje 

dla dzieci ze swojej społeczności.

W celu dalszego budowania potencjału społeczności, Fundacja PACT kontynuowała 

wspieranie grupy inicjatywnej wraz z czterema innymi organizacjami społecznościowym 

o podobnej historii, poprzez kolejny projekt o nazwie: „Tożsamość-Tradycja-Lokalny dobrobyt”.

Cel

Celem projektu „Tożsamość-Tradycja-Lokalny dobrobyt”, wdrażanym przez Fundację PACT, 

było rozwinięcie pięciu obszarów wiejskich (wśród nich wspólnoty Facaeni), w oparciu o lokalne 

dziedzictwo kulturowe i stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społeczności poprzez 

stymulowanie ducha przedsiębiorczości i kultury wśród lokalnych mieszkańców.

Poprzez opracowanie i realizację nowego projektu Fundacja PACT kontynuowała swoje 

zaangażowanie w pracę w południowej części kraju, najsłabiej rozwiniętej ekonomicznie 

i społecznie, o najniższym poziomie aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywa-

telskiego. Działania podejmowane przez Fundację PACT opierają się na metodach rozwoju 

społeczności lokalnych i służą budowaniu i rozwijaniu potencjału lokalnych grup, aby były 

w stanie znajdować rozwiązania dla szeregu zarówno prostych, jak i złożonych problemów, 

przed którymi stają, a także rozwijać razem, jako lokalny zespół, projekty, które wiodą do 

zrównoważonego rozwoju ich społeczności.

Wartości i procesy

Wraz ze wzrostem zainteresowania członków społeczności tą kwestią, grupa inicjatywna 

z Facaeni przekonała się, że tożsamość kulturowa, w połączeniu z kapitałem społecznym 

i społeczną tożsamością, może faktycznie mocno przyczynić się do zrównoważonego rozwoju 

społeczności. Zrozumiała, że im bardziej społeczność ceni sobie historię, tradycje i zwyczaje 

oraz im bardziej korzysta z kultury i edukacji, tym mocniejsze są relacje pomiędzy jej członkami, 

podobnie jak relacje z zewnętrznymi czynnikami, które mogą oddziaływać na tę społeczność.

Członkowie grupy inicjatywnej skierowali swoje wysiłki w stronę podnoszenia świadomości wśród 
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rówieśników, szczególnie młodych, odnośnie zasobów społeczności, a także piękna jej lokalnego 

dziedzictwa kulturowego. Mieszkańcy Facaeni zostali zatem włączeni w proces tworzenia wykazu 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także zachęceni do tego, by się nim opiekować i je pielę-

gnować, by zrozumieć swój obowiązek jako aktywnych mieszkańców do przekazania go młodszym 

pokoleniom nie tylko w niezmienionej postaci, ale jeszcze w formie wzbogaconej własnymi emocjami.

Następnie grupa inicjatywna skupiła się na skierowywaniu innowacyjnego potencjału 

mieszkańców na inicjowanie działalności gospodarczej bądź innych działań przynoszących 

zyski, promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i prowadzących do wzrostu dobrobytu 

społeczności, do której należą. Wartość dodana projektu polegała na współpracy specjalistów 

z instytucji okręgowych, zajmujących się dziedzictwem kulturowym, z organizacjami społecznymi 

ze środowisk wiejskich, która promowała partycypację i udział lokalnych mieszkańców we 

wszystkich obszarach życia publicznego i społecznościowego.

Metody i narzędzia

W ramach projektu grupa inicjatywna postawiła sobie za cel przyczynić się do rozwoju 

społecznego i ekonomicznego reprezentowanej przez siebie społeczności, poprzez wykorzy-

stanie lokalnej kultury i tradycyjnego rzemiosła. W trakcie realizacji projektu ich wysiłki 

wspierane były przez ludzi z Fundacji PACT: facylitatora społecznościowego – osobę oferującą 

stałą pomoc dla społeczności realizujących takie zadania; trenera prowadzącego warsztaty dla 

szerszej grupy członków społeczności, spoza tych, którzy znaleźli się w grupie inicjatywnej oraz 

konsultanta - eksperta w tematyce tradycyjnej kultury i dziedzictwa z wyspecjalizowanej w tym 

zakresie instytucji partnerskiej. 

Początkowe wizyty facylitatora w społeczności miały na celu wspieranie członków organizacji 

społecznościowej w promocji idei projektu wśród szerszej społeczności, w pozyskiwaniu ludzi 

z różnych społecznościowych instytucji (szkoły, kościoła, lokalnej rady i władz gminy), wyszu-

kiwaniu formalnych i nieformalnych liderów, starszych osób, które są strażnikami lokalnych tradycji 

oraz osób fascynujących się tradycjami, aby zaangażować je zarówno w działania projektowe, 

jak i pozyskiwanie nowych zasobów z i/lub spoza społeczności, szczególnie (młodych) wolonta-

riuszy. W ten sposób powstała rozszerzona lokalna grupa robocza do realizacji działań projek-

towych.

Członkowie grupy roboczej, wraz z innymi członkami społeczności, wzięli udział w jedno-
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dniowym warsztacie, dzięki któremu zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzania 

inwentaryzacji i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego zgodnie z lokalną specyfiką 

i tożsamością. Dzięki udziałowi w tym warsztacie osoby z grupy roboczej wiedziały, jak 

stworzyć portfolio niematerialnego dziedzictwa lokalnego, takiego jak: tradycyjne tańce, pieśni, 

rzemiosło, kulinaria, żałoba, poezja i legendy. 

W następnym etapie projektu grupa robocza wypracowała plan promocji lokalnych 

tradycji, łącznie z lokalnymi wydarzeniami, na które zapraszani byli goście z okręgu i regionu, 

a których celem było wypromowanie przynajmniej jednego aspektu dziedzictwa kulturowego, 

uznanego przez członków społeczności za symbol ich lokalności. Innego rodzaju innowa-

cyjnym wydarzeniem lokalnym zorganizowanym w Facaeni był wieczór motywacyjny. Grupa 

inicjatywna, przy wsparciu grupy roboczej, zorganizowała dwa wieczory motywacyjne, których 

celem było promowanie lokalnych tradycji wśród tak wielu członków społeczności, jak to tylko 

możliwe.

W ostatnim etapie projektu członkowie grupy inicjatywnej w Facaeni wraz z czterema innymi 

takimi grupami wzięli udział w konkursie na społecznościowy biznes, aby dodać kolejną wartość 

do społecznościowego dziedzictwa kulturowego. Grupy te skorzystały ze szkolenia z zakresu 

przedsiębiorczości kulturowej, w którym użyto praktyczną metodologię, wykorzystującą zasoby 

zinwentaryzowane wcześniej, a także istniejące wiedzę i potencjał mieszkańców. W oparciu 

o to szkolenie, przy wsparciu trenera i społecznościowego facylitatora, grupa inicjatywna 

opracowała biznesplan, który ma przyczynić się do pobudzenia ducha przedsiębiorczości 

członków społeczności, aby lokalne niematerialne dziedzictwo stało się realnym zasobem dla 

rozwoju jej dobrobytu.

Zorganizowane następnie zbieranie funduszy pozwoliło uzyskać środki niezbędne do zreali-

zowania opracowanego przez grupę biznesplanu. Grupie inicjatywnej w Facaeni udało się 

założyć lokalny warsztat rzemiosła z wikliny, który chcą przekazać młodym z okolicy, aby w ten 

sposób (poza zachowaniem lokalnej tradycji, której grozi zanik), stał się on źródłem dochodów 

dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Rezultaty

Główne długoterminowe rezultaty, wygenerowane przez wdrożenie projektu w społeczności 

Facaeni, są istotne dla obydwu podmiotów. PACT z sukcesem zakończył pilotaż nowego 
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podejścia do rozwoju społeczności, opierający się na rozpoznaniu i zatwierdzeniu lokalnych 

zasobów przez samych członków tych społeczności. Grupa inicjatywna z Facaeni rozwinęła 

swój potencjał do rozwiązywania problemów społecznych w innowacyjny sposób, a tym samym 

przyczyniła się do zmiany w mentalności mieszkańców obszarów wiejskich Rumunii, którzy 

wcześniej odnosili się nieufnie do pomysłów współdziałania z innymi w celu generowania 

dochodów.

Wśród rezultatów znalazły się:

•	rozwinięcie potencjału grupy inicjatywnej w Facaeni do stymulowania procesów 

partycypacyjnych na poziomie całej społeczności, z włączeniem wszystkich zaintereso-

wanych uczestników na poziomie lokalnym, okręgu i regionu. Jest to najważniejszy ze 

wszystkich rezultatów, do których PACT dąży poprzez inicjowanie i wspieranie procesów 

rozwoju społeczności; 

•	zwiększenie zainteresowania członków społeczności w Facaeni lokalną tradycją, 

a także jej odkrywaniem, inwentaryzowaniem, pielęgnowaniem i czerpaniem z niej 

korzyści dla dobrobytu całej społeczności;

•	rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i rozwój ducha stowarzyszania wśród 

członków społeczności Facaeni – projekt zakończył się założeniem spółdzielni rzemiosł 

wikliny przez pięciu mieszkańców w różnym wieku i o różnych umiejętnościach, ale posia-

dających wspólny interes, mianowicie zachowanie i przekazanie tradycyjnego rzemiosła 

młodszym pokoleniom oraz stworzenie miejsc pracy dla młodych ze społeczności;

•	powstanie innowacyjnego modelu rozwoju, przykładu sukcesu, z potencjałem do 

motywowania członków lokalnej społeczności i zmiany postrzegania przez nich siły tkwiącej 

w stowarzyszaniu się, który może być powielany w innych regionach i społecznościach.

Irlandia: Z prywatnych domów do działań publicznych; grupa działania 

pracowników domowych

Irlandzkie Centrum Praw Migrantów [ang. Migrant Rights Centre Ireland, MRCI] jest krajową 

organizacją działającą na rzecz sprawiedliwości, empowermentu i równości dla pracowników-

-migrantów i ich rodzin. Przez dziesięć lat MRCI podjęło wspólnie z migrantami działania, by 

zlikwidować przyczyny nierówności, których oni doświadczają. Centrum przyjęło podejście pracy 
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ze społecznością lokalną, ze szczególnym naciskiem na partycypację, przywództwo i empowerment, 

i osiągnęło znaczące sukcesy we wprowadzaniu zmian w polityce społecznej, w tym np.: Bridging 

Visa dla nielegalnych migrantów, zmian w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę, zabezpieczeń dla 

pracowników domowych i rolnych, cofnięcie cięć w zakresie płacy minimalnej. Praca ze społecznością 

lokalną w wykonaniu MRCI jest „stale, aktywnie i szczególnie skupiona na dążeniu do wprowadzenia 

zmian na rzecz najbardziej wykluczonych i marginalizowanych grup w społeczeństwie oraz umożli-

wieniu im wyeliminowania przyczyn ich społecznego, politycznego i ekonomicznego wykluczenia”12.

Praca MRCI, zakorzeniona w praktyce rozwoju społeczności lokalnych rozwiniętej w Irlandii 

w ciągu ostatniego półwiecza, oparta jest o  podstawowe wartości równości, antydyskryminacji 

i sprawiedliwości społecznej.

Cel

Praca pracowników w prywatnych domach w charakterze opiekunów, opiekunek dla dzieci 

czy pomocy domowych, przyczyniła się do ich eksploatacji oraz izolacji. Jedną z pierwszych 

inicjatyw MRCI było utworzenie grupy działania, która z powodzeniem stworzyła sojusze dla 

osiągnięcia kluczowych reform w zakresie polityki społecznej.

Wartości i procesy

MRCI zaczęło działanie od założenia grupy wsparcia dla pracowników domowych, która zbierała 

się na comiesięcznych spotkaniach. Przekształcenie grupy wsparcia w grupę działania zajęło kilka lat – lat 

żmudnej pracy, która odzwierciedla, w jak trudnej sytuacji byli ci pracownicy i jak mocno byli odizolowani.

Jak nakazuje praktyka pracy społecznościowej, zaczęliśmy od miejsca, w którym znajdowali 

się ludzie i powoli łączyliśmy ich ze sobą. Początkowo nie robiliśmy nic więcej poza pełnieniem 

funkcji gospodarza na comiesięcznych spotkaniach, zapewnialiśmy im przyjazne i bezpieczne 

otoczenie, aby mogli się ze sobą poznać i zaufać sobie nawzajem, a także nam.

Aby przejść z fazy uczestnictwa do empowermentu, wprowadzaliśmy kreatywne projekty, 

których celem było zachęcenie kobiet do wspólnego zidentyfikowania i krytycznej analizy 

problemów, którym muszą stawić czoła w miejscu pracy.

Dzisiaj Grupa Działania Pracowników Domowych [ang. Domestic Workers Action Group, 

12. Community Workers’ Co-operative, 2004: An All Ireland Statement of Values, Principles and Work standards’ , CWC 2008.
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DWAG] (zmiana nazwy z grupy wsparcia na grupę działania nastąpiła w 2008 roku jako forma 

podkreślenia zdolności grupy do prowadzenia kampanii) stoi na czele walki o prawa i godność 

pracowników zatrudnionych w prywatnych domach w całej Irlandii.

DWAG, licząca obecnie 270 członków, głównie kobiet, miała odwagę przedstawić 

zarówno na ulicach, jak i w mediach, praktyki wyzyskiwania pracowników. Wygrała ważne 

sprawy w sądzie pracy. Prowadzi lobbing wśród polityków w całym kraju. Nawiązała sojusze 

z grupami pracodawców i związkami zawodowymi w kraju i na arenie międzynarodowej.

Dzięki naszej ostrożnej pracy ze społecznością pracowników domowych, kobiety te przestały 

być niewidzialnymi ofiarami niesprawiedliwego systemu. Lojalni i aktywni członkowie DWAG 

przemówili, prezentując mocno krytyczne analizy i stawiając wyraźne żądania politykom, 

decydentom i ogółowi społeczeństwa.

Działania zbiorowe były kluczowe w tej kampanii jako niezbędne i ważne zaangażowanie 

w proces podnoszenia świadomości, mającej na celu doprowadzenie do transformacyjnej 

zmiany w społeczności. Nacisk na budowanie relacji i trwałości pokazuje, że praktyka pracy 

ze społecznościami stawia na równi proces z rezultatami; ważne jest nie tylko to, dlaczego coś 

robimy, ale także, jak to robimy. Wzajemne wsparcie i solidarność pozostają bardzo ważnymi 

cechami grupy.

Metody i narzędzia

Partycypacja jest wspierana w sposób aktywny poprzez likwidowanie barier – na przykład 

spotkania są organizowane w niedziele, czyli dni zazwyczaj wolne dla pracowników domowych.

Podnoszenie poziomu świadomości wspierane było przez projekt „Kołdra”, podczas 

którego 45 kobiet zaprojektowało i wykonało ręcznie kołdrę z paneli, co podkreślało zatarte 

granice pomiędzy pracą a czasem wolnym w ich mocno nieuregulowanym sektorze, w którym 

pracodawcy oczekują często bycia dostępnym przez cały czas;

Kołdra, której wykonanie zajęło dwanaście miesięcy, była wystawiona podczas krajowej 

wystawy i stanowiła część szerszej kampanii na rzecz pracowników domowych;

Wiele czasu poświęcono wzmacnianiu kobiet poprzez łączenie ich osobistych doświadczeń 

z analizami nierówności, które wymagają zmian strukturalnych. Skutecznym sposobem do 

uczynienia tego były kreatywne projekty, takie jak drama, sztuka czy film.
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Rezultaty

Wraz z Irlandzkim Kongresem Związków Zawodowych przeprowadzono kampanię na rzecz 

wprowadzenia zmian w Kodeksie Postępowania, które uwzględniałyby prawa i ochronę pracowników 

domowych, jak również obowiązki ich pracodawców. Kodeks obecnie określa warunki zatrudniania 

w prywatnych domach, a pracownicy domowi mają możliwość egzekwowania swoich praw.

Udało się przekonać National Employment Rights Authority do przeprowadzenia kontroli 

warunków, w jakich pracują pracownicy domowi.

Jak pokazuje historia DWAG, praktyka pracy na rzecz społeczności wymaga cierpliwości, 

zaangażowania i stałego skupiania się na pożądanych rezultatach.

„DWAG wspiera kobiety, które często mają mało siły, aby walczyć nie tylko o prawa swoje – 

indywidualnych osób, ale wszystkich zatrudnionych jako opiekunowie i w prywatnych domach. 

Jestem zaskoczona tym, co udało nam się osiągnąć przez tych kilka ostatnich lat” – Hilda 

Regaspi, DWAG, członkini grupy zarządzającej.

www.mrci.ie

Zachodnia Flandria, Belgia: Sieci opiekuńcze

Dobra opieka socjalna jest podstawowym prawem wszystkich ludzi, dlatego Community 

Development Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen stworzyło sieci opiekuńcze.

Sieć opiekuńcza jest lokalną usługą, formą dodatkowej opieki świadczonej ludziom 

słabszym – osobom starszym, wykluczonym rodzinom i dzieciom. Centralnym punktem sieci jest 

zaangażowanie wolontariuszy z sąsiedztwa i okolicy. Wolontariusze ci współpracują z insty-

tucjami świadczącymi usługi socjalne i pozostają w stałym kontakcie z koordynatorem sieci 

opiekuńczej.

Na obszarach wiejskich usługi socjalne zanikły, zostały przeniesione i scentralizowane 

w miastach, gdzie skupiają się wokół konkretnych potrzeb, a nie na złożonych i kompleksowych 

problemach.

Cel

Celem opiekuńczych sieci jest zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego we 

Flandrii poprzez aktywną pracę i prowadzenie działań prewencyjnych.
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Wartości i procesy

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, organizacja działająca na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych, prowadzi proces jako:

•	innowator: poszukując nowych odpowiedzi na potrzeby,

•	kreator: pomagając lokalnym władzom w rozwijaniu sieci opiekuńczych,

•	wsparcie: wspierając istniejące sieci opiekuńcze poprzez prowadzenie szkoleń 

i edukacji, wspierając koordynatorów sieci, by byli w stanie pomagać sobie nawzajem 

w niektórych sprawach, a także identyfikując i tworząc strategie wokół wspólnych 

wyzwań,

•	strateg: kreując schematy i ramy dla prowadzonej pracy.

Gdy projekt sieci opiekuńczych został zainicjowany, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 

zwróciła się do samorządów o sfinansowanie pracy koordynatora sieci, który pracuje z grupą 

wolontariuszy.

Koordynator odgrywa bardzo istotną rolę, w tym:

•	przeprowadza wizyty domowe – w poszukiwaniu rozwiązań,

•	poszukuje i wspiera wolontariuszy,

•	łączy klientów z wolontariuszami,

•	rozwija kontakty z lokalnymi władzami, profesjonalistami świadczącymi usługi 

socjalne, stowarzyszeniami, osobami kluczowymi w społeczności, itp.

Projekt zakłada współpracę z grupą wolontariuszy – wzmocnionymi aktywnymi miesz-

kańcami. Ich rola polega na:

•	mobilizowaniu lokalnego kapitału społecznego w sąsiedztwie i okolicy,

•	tworzeniu nowych sieci dla klientów/uczestników,

•	świadczeniu zróżnicowanych usług opiekuńczych, w zależności od potrzeb.

Metody

Sieć opiekuńcza jest lokalną usługą, formą dodatkowej opieki świadczonej ludziom słabszym 

– osobom starszym, wykluczonym rodzinom i dzieciom.

Sieci opiekuńcze pracują w sposób proaktywny, aby przeciwdziałać społecznemu wyklu-

czeniu i innym problemom społecznym, poprzez szkolenie wolontariuszy, dostarczanie informacji, 

przewidywanie możliwych problemów i przekazywanie ich do usług socjalnych. Stosowane 
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przez nich narzędzia obejmują:

•	metody pomagania osobom starszym, by mogli dłużej zostać we własnych domach 

w lepszych warunkach, poprzez organizowanie dodatkowych zadań opiekuńczych, itp.

•	punkty spotkań, zajęcia gotowania, pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, itp.

•	dodatkowe zajęcia opiekuńcze, takie jak transport itp.

Rezultaty

Aby wesprzeć rozwój sieci opiekuńczych w innych obszarach, projekt zakładał:

•	przeprowadzenie projektów pilotażowych w trzech lokalnych społecznościach,

•	wspieranie istniejących sieci opiekuńczych, w tym jedenastu sieci w osiemnastu różnych 

gminach, zaangażowanie 430 wolontariuszy, którzy wspierali tysiąc osób,

•	zaangażowanie w tworzenie strategii działań i stworzenie długofalowej struktury dla 

sieci opiekuńczych, 

•	prace nad uruchomieniem strony internetowej z materiałami dla tych, którzy są zainte-

resowani założeniem sieci opiekuńczych.

Örebro, Szwecja: Zarządzanie pieniędzmi – rzucenie wyzwania biedzie

EKSAM jest organizacją pozarządową działającą na rzecz współpracy ekonomicznej 

w Örebro, oferującą osobom potrzebującym bezpłatne porady finansowe i/lub pomoc w zarzą-

dzaniu ich prywatnymi funduszami. EKSAM początkowo miała formę projektu, realizowanego 

przez fundację Cesam, ale od maja 2013 roku działa jako niezależna organizacja non-profit ze 

swoim własnym zarządem, budżetem i częściowo nowym zespołem. Instytucja ta składa się z kilku 

organizacji członkowskich, działających w obszarze pracy socjalnej i organizacji-użytkowników.

Cel

Głównym celem organizacji jest zwalczanie ubóstwa i praca na rzecz społecznej inkluzji, 

przede wszystkim na poziomie lokalnym, poprzez identyfikację i przeciwdziałanie czynnikom 

i warunkom społecznym, które przyczyniają się do powstawania biedy i wykluczenia społecznego. 

Jednym z celów ESKAM jest zapobieganie wpadaniu ludzi w niestabilną sytuację finansową oraz 

szerzenie wiedzy i technik, które pozwalają ludziom zarządzać swoimi finansami.
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Wartości i procesy

Wiele osób, które zgłaszają sie do EKSAM, przychodzi z bardzo złożonymi problemami, 

powiązanymi z trudnymi warunkami ekonomicznymi i społecznymi. Problemy ekonomiczne 

często wynikają z problemów społecznych, takich jak choroby psychiczne i/lub fizyczne, brak 

sieci społecznych, trauma, nadużywanie alkoholu i narkotyków, przestępstwa, itp. Sytuacja 

odwrotna również nie jest nietypowa – problemy ekonomiczne powodują znaczące problemy 

psychospołeczne i emocjonalne. Zmiany, których doświadczają ludzie, takie jak: rozwód, śmierć 

bliskiej osoby, choroba, czy bezrobocie mogą być druzgocące dla gospodarstw domowych, 

które już doświadczają napięć finansowych i mogą prowadzić do ich nadmiernego zadłużenia. 

Większość naszych gości ma duże długi i problem z firmami windykacyjnymi, a także wysokie 

kredyty. Nie jest rzadkością, że ludzie przychodzą do nas z nakazem eksmisji po pobycie 

w szpitalu lub podobnej nieobecności. Dotyczy to ludzi ze słabymi sieciami społecznymi, ale 

także tych, którzy z powodu poczucia winy albo wstydu, nie chcą, albo nie mogą prosić o pomoc 

rodzinę czy przyjaciół. Brak wiedzy o finansach domowych i prawach konsumentów jest także 

częsty wśród osób, które do nas przychodzą i jest kolejnym powodem, dla którego ludzie moją 

problemy z płaceniem rachunków czy czynszu.

Codzienna praca opiera się na wartościach demokratycznych. Wszyscy ludzie są równi, 

bez względu na warunki, z jakich się wywodzą. Różnorodność i równość, również wśród 

dzieci i młodzieży, to ważny punkt wyjścia dla pracy EKSAM. Uznajemy zasoby każdej osoby 

i jej zdolność do kreowania własnego życia i finansów. Wierzymy w możliwość budowania 

w ludziach poczucia własnej wartości i pewności siebie, aby byli w stanie ulepszać swoje 

życie. Naszą rolą nie jest przejmowanie odpowiedzialności za jednostki, ale „pomaganie im 

w pomaganiu sobie”, co sprawdza się zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

Metody i narzędzia

ESKAM pracuje nad rozwojem wiedzy przez opracowywanie metod, mających na celu 

ochronę ludzi przed popadnięciem w trudności ekonomiczne. Tworzymy także sieci współpracy 

z instytucjami sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego, aby wspólnie pracować 

nad tymi zagadnieniami.

Ponadto staramy się, aby dzieci i młodzież żyjące w ekonomicznie wykluczonych rodzinach stały 

się „widoczne”. Próbujemy np. w formie zabawy, angażować młodych ludzi w planowanie finansów 
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rodzinnych, co w przyszłości może przyczynić się do rozwoju wśród nich postaw przedsiębiorczych.

Oprócz indywidualnego wsparcia, EKSAM oferuje warsztaty, koła naukowe i wykłady 

dotyczące kwestii ekonomicznych. EKSAM chce być miejscem współpracy i regularnie organizuje 

spotkania dla aktorów z sektorów pozarządowego, prywatnego i publicznego.

Rezultaty

Praca od ponad trzech lat przynosi sukcesy i mamy nadzieję, że będziemy w stanie konty-

nuować pomaganie ludziom w kwestiach finansowych, przy czym naszym celem zawsze jest 

dojście do sytuacji, w której ludzie sami są w stanie zarządzać swoimi finansami.
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PODSUMOWANIE

Obecny kryzys ekonomiczny w Europie odsłonił zarówno ograniczenia indywidualnych 

rozwiązań, jak i rosnącą współzależność na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Kluczową 

w rozwoju społeczności lokalnych, jak wskazywano w tej publikacji, jest zbiorowa solidarność 

i działanie. Każda organizacja członkowska Europejskiej Sieci Rozwoju Społeczności Lokalnych 

[ang. European Community Development Network, EuCDN] jest zaangażowana w pracę 

w swoich własnych krajach, jednak zdajemy sobie sprawę, że w dobie globalizacji praca na 

poziomie lokalnym bądź krajowym nie jest wystarczająca, aby wprowadzić zmiany. Uznajemy 

potrzebę, aby spoglądać szerzej, aby nawiązywać kontakty z innymi i budować międzynarodowe 

sieci solidarności i wprowadzać zmiany również na tym poziomie. Z tych właśnie powodów 

jesteśmy członkami Europejskiej Sieci Rozwoju Społeczności Lokalnych. Jesteśmy przekonani, 

że znaczenie rozwoju społeczności lokalnych we wspieraniu ludzi, by byli aktywnymi uczest-

nikami w rozwiązywaniu problemów poprzez wpływanie na podejmowanie decyzji na poziomie 

lokalnym i globalnym, nigdy nie było bardziej fundamentalne. Mamy nadzieję, że ta publikacja 

i nasza przyszła praca przyczynią się do realizacji naszej wizji bardziej sprawiedliwej, równej 

i inkluzywnej Europy dla wszystkich, którzy w niej żyją. 
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EUCDN MEMBERS AND 
PROJECT PARTNERS

CESAM

Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering 

Centre for Community Development and Local Mobilization

Szwecja

Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw

Community Development in Flanders and Flanders, 

Belgia

Közösségfejlesztök Egyesülete

HACD - Hungarian Association for Community Development

Węgry

Foundation Desenvolupament Comunitari

Community Development Foundation

Katalonia, Hiszpania

The Ideas Bank Foundation

Norwegia

Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL

Association Local Activity Support Center CAL

Polska
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AGORA CE, o.p.s.

Czechy

Scottish Community Development Centre

Szkocja 

Community Workers’ Co-operative

Irlandia

”C.E.G.A. – Creating Effective 

Grassroots Alternatives” Foundation

Bułgaria

Fundaţia PACT - Parteneriat pentru 

Acţiune Comunitară şi Transformare

Rumunia
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O CAL.

„Odkryj siłę społeczności” – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jesteśmy przekonani, że zmianę i rozwój społeczny 

trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Potencjał 

i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać. Tego można się nauczyć. 

Wierząc w siłę sprawczą edukacji, odwołujemy się do polskiej tradycji pedagogiki i pracy 

społecznej, czego programowym i symbolicznym wyrazem jest powołany przez nas Instytut im. 

Heleny Radlińskiej. 

W ciągu ponad 10-letniej działalności opracowaliśmy skuteczną i uniwersalną metodę 

ożywiania społecznej energii, którą nazwaliśmy animacją społeczną. Wiemy, że jej zastosowanie 

przynosi realne zmiany w życiu ludzi i społeczności. Sprawdzoną i efektywną strategią, którą 

stosujemy od wielu lat, okazało się wspieranie aktywnych społeczności poprzez odpowiednio 

przygotowane do tej roli lokalne instytucje publiczne, które promujemy pod wspólną marką CAL 

– Centrum Aktywności Lokalnej. 

Nasze innowacyjne rozwiązania służą praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju 

lokalnego, którego efektem są lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego 

obywatela. Jesteśmy pewni, że jest to możliwe przede wszystkim poprzez uruchomienie 

potencjału ludzi – odkrycie siły społeczności.
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O EUROPEAN COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK [EUCDN]

EuCDN, wcześniej znana jako Combined European Bureau for Social Development, 

zrzesza organizacje działające na poziomie krajowym w: Katalonii, Szwecji, 

Belgijskiej Flandrii, Norwegii, Polsce, Czechach, Szkocji, Irlandii, Bułgarii, Rumunii 

i na Węgrzech.

Pomimo że Europa jest „zdrową demokracją”, w której wszyscy powinni mieć 

zagwarantowane podstawowe prawa, rzeczywistość pokazuje, że wykluczenie 

wciąż jest w niej obecne. Z tego powodu EuCDN pracuje na rzecz inkluzji, party-

cypacji i demokracji poprzez promowanie i rozwijanie zrównoważonego rozwoju 

społeczności lokalnych w Europie. W sposób szczególny EuCDN:
•	wspiera obywateli, profesjonalistów i decydentów z różnych krajów 
europejskich,
•	stara się rozwijać Europę, która działa w oparciu o społeczności lokalne 
i demokrację uczestniczącą,
•	pomaga budować europejskie społeczeństwo obywatelskie poprzez rozwój 
społeczności lokalnych.
•	Aby zrealizować tę misję, EuCDN stawia sobie za cel wdrożenie działań, 
które pomogą zmienić europejską rzeczywistość. W ramach tego EuCDN 
prowadzi następujące działania:
•	analizy i badania – na poziomie krajowym i międzynarodowym,
•	ułatwia rozwój instytucji,
•	bierze udział w dyskusjach dotyczących rozwoju społeczności,
•	dokonuje analiz dobrych praktyk i czyni je powszechnie dostępnymi dzięki 
rozpowszechnianiu ich wyników,
•	wykorzystuje wszelkie prawne środki, by przybliżyć osiągnięcie celów 
rozwoju społeczności lokalnych.


