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I. CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL 

 

1) O organizacji 

 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to ogólnopolskie stowarzyszenie, które działa 

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

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

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

lokalne, skupione wokół wspólnego miejsca lub wspólnej sprawy. 

W ciągu ponad 14-letniej działalności CAL została opracowana skuteczna i uniwersalna 

metoda ożywiania społecznej energii, nazwana animacją społeczną. Obejmuje ona 

wspieranie aktywnych społeczności poprzez odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne 

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

Lokalnej.  

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

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

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

poprzez uruchomienie potencjału ludzi – „odkrycie siły społeczności“. 

 

2) Obszary działania 

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

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

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

Odkrywanie siły społeczności Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej realizuje poprzez 

następujące działania: 

 edukacja pracowników i wspieranie lokalnych instytucji publicznych w realizacji usług 

środowiskowych i społecznych oraz zarządzania partycypacyjnego, 

 kształcenie pracowników socjalnych, urzędników, bibliotekarzy, animatorów kultury, 

nauczycieli, liderów społecznych w zakresie animacji i przedsiębiorczości społecznej, 

aktywnej integracji i polityki społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań społeczno-

edukacyjnych, 

 organizowanie spotkań animatorów, 

 wspieranie środowisk i ruchów społecznych, 

 prowadzenie obserwacji, badań i diagnoz, 

 wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań problemów i usług społecznych, 

 opracowywanie społeczno-edukacyjnych systemowych rozwiązań dla administracji 

rządowej w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej, 

 promowanie aktywności społecznej, 

 organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych łączących praktykę społeczną, edukację 

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

3.1 Zarząd 

dr Bohdan Skrzypczak – prezes 

Grażyna Gnatowska – wiceprezeska 

Ewa Jasińska – wiceprezeska 

Teresa Jankowska – członkini zarządu 

Rafał Krenz – członek zarządu do 16.04.2014 

 

 

3.2 Komisja Rewizyjna 

Katarzyna Kozłowska – przewodnicząca  

Karol Ostalski 

Krzysztof Polewski  

 

 

3.3 Prezydium Rady Programowej 

Paweł Jordan – przewodniczący 

Monika Makowiecka 

Jacek Gralczyk 

 

 

3.4 Zespół CAL 

Ewelina Bartosik 

Grażyna Bielecka 

Sylwia Choińska 

Lena Chotkiewicz 

Anna Czarnecka  

Aleksandra Kaliszewska/Kaźmierak 

Agata Konarzewska 

Agnieszka Łeszczyńska 

Lidia Skassa 

Anita Sochacka-Melon 

Renata Szymańska  

Beata Tomczak 

Wanda Tulwin 

 

Pracowali z nami: 

Kaja Cudak 

Magdalena Czoch 

Agnieszka Deja 
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Aleksandra Dobrosielska 

Eliza Iwańska 

Maciej Konieczny 

Karolina Kopińska  

Agnieszka Kowalska 

Marta Kozłowska  

Aleksandra Paliwoda 

Magdalena Ramos-Smul 

Emilia Sobol 

Dorota Starzyńska 

Michał Świderski 

Renata Tess 

Anna Woźniakowska 

 

Do naszego zespołu dołączyła 

Agata Gajda  

 

Pod koniec 2014 roku w biurze Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pracowało 

16 pracowników etatowych. 

 

 

3.5 Z zespołem stale współpracują 

Magdalena Szajer – informatyczka 

Arkadiusz Grabka – obsługa strony www.osl.org.pl 

Marta Malesińska i Natalia Baranowska – studio graficzne MANUKA 

 

Stali eksperci 

Barbara Bąbska – ekspert ds. animacji  

Magdalena Popłońska-Kowalska – ekspert ds. polityki społecznej 

prof. Maria Mendel – główny konsultant i opiekun naukowy 

Marta Wieczorek – redaktor merytoryczny serii tłumaczonych publikacji 

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

 I rocznika „Zoon Politikon” 
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3.6 Wolontariat, praktyki i staże  

I. WOLONTARIAT 

W Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ciągu całego 2014 roku łącznie 

pracowało 77 wolontariuszy. Najwięcej – w Centrum Społecznym PACA.  

Wolontariusze angażowali się we wszystkie działania podejmowane w Centrum:  

 wspierali działania promocyjne Centrum Społecznego PACA,  

 animowali i wspierali inicjatywy dla mieszkańców Grochowa, 

 przygotowywali spotkania z mieszkańcami dzielnicy,  

 współtworzyli i prowadzili niektóre warsztaty, 

 włączali się w organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży,  

 przygotowywali artykuły na stronę internetową Centrum Społecznego PACA, 

 uczestniczyli we wszystkich pracach związanych z organizowaniem 

i dokumentowaniem ważniejszych wydarzeń w Centrum. 

Wolontariusze wspierali również działania w ramach innych projektów realizowanych w CAL:  

 FIO Mazowsze lokalne, 

 „Wspólnotowo razem”, 

 „Seniorzy z inicjatywą”, 

 „Wsparcie Aktywności Obywatelskiej przez Rozwój Ruchu Sąsiedzkiego”, 

 „Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów 

społecznikostwa”, 

 „Gruzińskie biblioteki – nowoczesne, aktywne, atrakcyjne”, 

 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. 

II. PRAKTYKI 

W 2014 roku praktyki w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL były realizowane na 

podstawie Porozumień podpisanych z uczelnią oraz Stowarzyszeniem SPOZA.  

Praktyki w CAL odbyło 3 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz 5 osób skiero-

wanych przez Stowarzyszenie SPOZA. 
 

Studenci 

Paula Kalemba – Wydział Pedagogiczny UW, Animacja Społeczno-Kulturalna 

 od 19.05 do 05.06.2014 60 godz. 

Udział w projekcie „Wsparcie Aktywności Obywatelskiej przez Rozwój Ruchu Sąsiedzkiego” 

– przygotowanie i organizacja obchodów Dnia Sąsiada w Warszawie. 

Grzegorz Adamik – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Matematyka  

 od 30.06 do 15.08.2014 60 godz. 

Udział w projekcie „Seniorzy z inicjatywą” (ASOS) – współpraca przy organizowaniu spotkań 

i warsztatów z udziałem seniorów, dokumentowanie tych wydarzeń.  

Katarzyna Kostrubiec – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (Profilaktyka 

społeczna i Resocjalizacja, specjalność Rewitalizacja i innowacje społeczne)  

 Praktyka w okresie: październik – grudzień 2014 – łącznie 60 godz. 

Udział w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.   
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Praktyki realizowane w ramach Porozumienia ze Stowarzyszeniem SPOZA 

W ramach Porozumienia praktyki odbyło 5 osób niepełnosprawnych, które ukończyły kurs 

zawodowy „Pracownik administracyjno-biurowy” – realizowany w ramach projektu „Niepełno-

sprawni – pełnoprawni na rynku pracy”.  

Praktyki były zorganizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2014 – łącznie kilka dni 

praktyk dla jednej grupy osób niepełnosprawnych.  

Praktykanci wykonywali prace biurowe na rzecz projektów w Centrum Społecznym PACA. 

 

III. STAŻE 

W Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL staże organizowane są w ramach 

współpracy z uczelniami, instytucjami społecznymi bądź organizacjami pozarządowymi.  

W 2014 roku w CAL zorganizowano 2 staże. 

 

Staż we współpracy ze Stowarzyszeniem SPOZA 

Staż realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami 

Emocjonalnymi SPOZA był zorganizowany w ramach projektu „Niepełnosprawni – 

pełnoprawni na rynku pracy. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełno-

sprawnych w województwie mazowieckim”. Był to staż dla osoby niepełnosprawnej, 

pozostającej bez zatrudnienia. Stażystką była: 

Małgorzata Dróżdż – staż na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego 

 staż 3-miesięczny – od 01.07 do 30.09.2014  

Podczas stażu pani Małgorzata wykonywała prace biurowe na rzecz projektów 

realizowanych w Centrum Społecznym PACA, w tym przygotowywanie ulotek, materiałów 

informacyjnych o Centrum, prowadzenie bazy kontaktów, itp. 

 

Staż realizowany we współpracy z Urzędem Pracy  

Staż był realizowany na podstawie umowy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy o zorganizowanie 

stażu dla osoby bezrobotnej. Stażystką była: 

Anna Woźniakowska – staż na stanowisku specjalisty ds. szkoleń 

  staż 6-miesięczny – w okresie od 02.06 do 27.11.2014 

 

Zakres zadań przydzielonych w okresie stażu umożliwiał uzyskanie umiejętności i zdobycie 

kwalifikacji zawodowych do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu:  

 współpraca z ośrodkami szkoleniowymi i hotelami w całym kraju – wyszukiwanie, 

kontakty telefoniczne i mailowe, prowadzenie i aktualizacja elektronicznej bazy tych 

ośrodków,  

 udział w rekrutacji uczestników szkoleń, 

 obsługa logistyczna konferencji i szkoleń, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją konferencji i szkoleń,  

oraz archiwizacja dokumentów. 
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4) Członkostwo w międzynarodowych sieciach organizacji 

 

 

 

International Federation of Settlements – IFS 

(Międzynarodowa Federacja Sąsiedztw) jest 

związkiem krajowych, regionalnych oraz lokal-

nych organizacji, pracujących nad wzmocnieniem 

społeczności całego świata.  

 

Misją IFS jest budowanie otwartych społeczności globalnych poprzez umacnianie, 

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

Członkowie IFS skupiają wielozadaniowe, skoncentrowane na społeczeństwie organizacje 

na całym świecie. 

 

Celem IFS jest wspomaganie sieci powiązań, zachęcających do wymiany innowacyjnych 

pomysłów i najlepszych praktyk oraz wpływanie na politykę społeczną w wymiarze 

globalnym.  

 

 

 

European Community Development Network 

[EuCDN] to organizacja sieciowa zrzeszająca 

organizacje działające na poziomie krajowym  

w: Katalonii, Szwecji, Flandrii (Belgia), Norwegii, 

Polsce, Czechach, Szkocji, Irlandii, Bułgarii, 

Rumunii i na Węgrzech. 

Skupia organizacje zajmujące się problematyką 

wykluczenia zmarginalizowanych społeczności 

poprzez zwiększenie demokratycznej partycypacji. 

 

EuCDN pracuje na rzecz inkluzji, partycypacji i demokracji poprzez promowanie i rozwijanie 

zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w Europie. Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL jest aktywnym członkiem EuCDN od 2010 roku.  

Od 2012 roku członkowie sieci wspólnie realizują projekt pt. „Silne społeczności lokalne – 

aktywni obywatele” (Empowered Communities – Active EU Citizens) w ramach Programu 

Europa Dla Obywateli. 

 
www.eucdn.net 
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5) Partnerzy CAL 

5.1 Lokalni 

Centrum Komunikacji Społecznej 

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum SZPITALNA 

Fundacja Naszyjnik Północy 

Fundacja Porozumienie Wzgórz Dałkowskich 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 

Małopolski Instytut Kultury 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 

Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej (SCWO) 

Stowarzyszenie BORIS 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 

Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt” 

Urząd Dzielnicy Praga Południe 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Zielonkowskie Forum Samorządowe 

 

 

5.2 Krajowi 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie   

Collegium Civitas 

Fundacja Fundusz Współpracy 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Instytut Pedagogiki Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 

Instytut Spraw Publicznych 

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego – Centrum Projektów Europejskich 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Narodowe Centrum Kultury 

Sieć SPLOT 

 

 

5.3 Międzynarodowi 

European Community Development Network [EuCDN]  

http://szpitalna.ngo.pl/
http://centrumwspolpracy.org.pl/
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Federacja FAVEC – Hiszpania 

Główna Biblioteka Naukowa im. Ilii Czawczawadze w Kutaisi, Gruzja 

Instytut Zarządzania Rozwojem Kultury – Kirowograd, Ukraina 

International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS)  

Millenium – organizacja pozarządowa, Mołdowa 

Paritätische Wohlfahrtsverband Akademie – Niemcy 

SOSTENGA – Wielka Brytania 

Światowa organizacja innowatorów społecznych Ashoka 
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6) Publikacje i wydawnictwa 

W 2014 roku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wydało samodzielnie bądź we 

współpracy z partnerami 17publikacji (książki i broszury – niektóre tylko w wersji elektronicznej), 

9 kwartalników, 1 rocznik. 

 

 

 

 

 

 

Dzień Sąsiada. Jak inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę. 

Praca zbiorowa, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja tu zostaję. Seniorzy na Paca. Praca zbiorowa pod red. Anety 

Ostaszewskiej, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno-

środowiskowe determinanty interwencji publicznej. dr Bohdan 

Skrzypczak, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dzien_sasiada.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dzien_sasiada.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Seniorzy-na-Paca.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Seniorzy-na-Paca.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/W-kierunku-spo%C5%82ecznos%CC%81ciowej-pracy-socjalnej.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/W-kierunku-spo%C5%82ecznos%CC%81ciowej-pracy-socjalnej.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/W-kierunku-spo%C5%82ecznos%CC%81ciowej-pracy-socjalnej.pdf
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Model środowiskowej pracy socjalnej/ organizowania 

społeczności lokalnej. Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk. 

Poradnik I. Seria ABC organizowania społeczności lokalnej. 

T. Kaźmierczak, B. Bąbska, P. Jordan, M. Dudkiewicz, 

M. Mendel, M. Popłońska-Kowałska, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy 

socjalnej. Poradnik II. Seria ABC organizowania społeczności 

lokalnej. B. Bąbska, M. Rymsza, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna. 

Poradnik III. Seria ABC organizowania społeczności lokalnej. 

M. Dudkiewicz, B. Bąbska, A. Skowrońska, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Model_OSL.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/Model_OSL.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-01_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-01_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-01_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-01_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-02_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-02_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-02_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-03_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-03_calosc-lekka.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Tryptyk-03_calosc-lekka.pdf
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Makropraktyka pracy socjalnej. Ellen Netting, Peter M. Kettner, 

Steven L. McMurtry, M. Lori Thomas, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silniejsze społeczności. Jak budować potencjał społeczności 

i sektora publicznego. Steve Skinner, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD. Mike 

Green, Henry Moore i John O’Brien, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju 

społecznościowym.  Alison Gilchrist, Warszawa, 2014 

http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Makropraktyka_plik_lekki_www.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/09/Makropraktyka_plik_lekki_www.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/Silniejsze-spo%C5%82ecznosci_publikacja.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/Silniejsze-spo%C5%82ecznosci_publikacja.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/03/ABCD_w_praktyce.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/03/ABCD_w_praktyce.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/03/Dlaczego_relacje_sa_wazne.pdf
http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2014/03/Dlaczego_relacje_sa_wazne.pdf
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Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, 

tom IV.Praca zbiorowa, Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie społeczności lokalnej. Praca środowiskowa: 

aplikacje, modele praktykowania. Prace LIS nr 4.                 

T. Kaźmierczak, red., Wyd. CAL/ISP, Warszawa, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie społeczności lokalnej. Wspólnota w zmianie. 

Prace LIS nr 5. B. Skrzypczak, red., Wyd. CAL/ISP, 

Warszawa, 2014 
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Superwizja pracy socjalnej. Seria: Nowa polityka  

społeczna. Red. M. Grewiński, B. Skrzypczak, Warszawa, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój społeczności lokalnych w Europie. Red. P. Jordan, 

Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk 

i inspiracji. Red. E. Chromniak, U. Engelmayer, Warszawa, 

2014 
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KWARTALNIKI 

 

 

 

 

Animacja Życia Publicznego nr 6 (13/2013, numer specjalny 

wydany w 2014 roku); Sejm społeczników bojowników i ekspertów. 

Uwolnić wiedzę społeczności. Red. prof. S. Mocek; Warszawa, 

2014 

 

 

 

 

 

 

Animacja Życia Publicznego nr 1 (14/2014), W stronę obywatel- 

skiej przedsiębiorczości. Red. prof. S. Mocek; Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animacja Życia Publicznego nr 2 (15/2014), System wspierania 

partycypacji publicznej. Red. prof. S. Mocek; Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animacja Życia Publicznego nr 3 (16/2014), Partycypacja a polityka 

zatrudnienia i rynku pracy. Red. prof. S. Mocek; Warszawa, 2014 
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Animacja Życia publicznego nr 4 (17/2014), Edukacja do 

partycypacji. Red. prof. S. Mocek; Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animacja Życia publicznego nr 1 (18/2014 – zeszyt wydany 

w ramach projektu FIO), Nieodkryty wymiar III sektora. Red. 

prof. S. Mocek; Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empowerment o polityce aktywnej integracji nr 1/2014. Red. 

prof. M. Grewiński; Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empowerment o polityce aktywnej integracji nr 2/2014. Red. 

prof. M. Grewiński; Warszawa, 2014 
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Empowerment o polityce aktywnej integracji nr 3/2014. Red. 

prof. M. Grewiński; Warszawa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNIKI 

 

 

Zoon Politikon – o animacji życia społecznego i publicznego 

(5/2014), Demokracja-zmiana społeczna-przestrzeń publiczna. 

Dylematy nowoczesnych społeczeństw. Wychowanie dla 

demokracji. Red. naukowy prof. E. Wnuk-Lipiński, red. naczelny 

prof. S. Mocek, Warszawa, 2014 
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II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

1) Centrum Aktywności Lokalnej 

1.1 Cel programu 

Nadrzędnym celem programu jest promocja koncepcji Centrum Aktywności Lokalnej wśród 

instytucji publicznych, takich jak ośrodki pomocy społecznej, szkoły, instytucje kultury, w tym 

biblioteki czy organizacje pozarządowe. 

CAL oznacza dążenie instytucji do stosowania i rozwijania edukacyjnych strategii, metod  

i narzędzi, zmierzających do odkrywania potencjału społeczności lokalnej poprzez budowanie 

sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i mieszkańcami 

oraz mobilizowanie istotnych dla niej wartości tradycji i kultury współczesnej. 

 

1.2 Zmiany w podejściu 

Realizacja projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” 

w okresie 2009-2014 przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL znacząco 

wpłynęła na nasze podejście do certyfikacji instytucji publicznych. Idąc za rozwiązaniami 

opracowanymi w ramach tego projektu niezbędne stało się wprowadzenie standardu, 

dotyczącego wdrażania modelu OSL w instytucjach pomocy i integracji społecznej.   

Dla instytucji integracji i pomocy społecznej Certyfikat Jakości CENTRUM AKTYWNOŚCI 

LOKALNEJ jest przyznawany w oparciu o Model Organizowania Społeczności Lokalnej 

(więcej szczegółów na www.osl.org.pl). 

Wdrażanie modelu OSL powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach regulujących 

funkcjonowanie tych instytucji oraz dokumentach strategicznych związanych z kształto-

waniem i realizowaniem polityki społecznej na terenie danej gminy. Odpowiednie zapisy 

powinny znaleźć się w statucie, regulaminie organizacyjnym oraz zakresach czynności 

pracowników realizujących zadania w obszarze organizowania społeczności lokalnej. 

W 2014 roku, zgodnie z nowymi standardami, Certyfikat CAL otrzymały następujące 

instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szklarskiej Porębie. Te ośrodki z sukcesem wdrażają model OSL w swojej pracy.   

Do certyfikatu z modelem OSL przymierzają się kolejne ośrodki.  

 

1.3 Źródła finansowania 

Działania związane z certyfikacją instytucji publicznych są finansowane z działalności 

statutowej CAL. 

  

1.4 Zespół Sieci CAL 

Lena Chotkiewicz – koordynatorka Sieci CAL 

Komisja Certyfikacyjna: Paweł Jordan, Magdalena Popłońska-Kowalska, Monika 

Makowiecka, Barbara Bąbska 
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2) Dział Współpracy i Szkoleń 

2.1 Cel programu 

Głównym założeniem programu jest promocja idei i modelu pracy środowiskowej poprzez 

działalność edukacyjną. Swoją ofertę edukacyjną Dział Współpracy i Szkoleń adresuje do 

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

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

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

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

 

Oferta edukacyjna jest wielowymiarowa i ma charakter zarówno edukacyjny, jak i wspierający.  

W jej zakres wchodzi: 

 organizowanie i przeprowadzanie szkoleń,  

 konferencji,  

 wizyt studyjnych w instytucjach,  

 prowadzenie superwizji animacji i współpracy środowiskowej,  

 realizacja spotów reklamowych. 

Celem prowadzonych działań jest podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników 

instytucji, liderów i animatorów poprzez zdobywanie umiejętności integrowania środowisk, 

znajomość zasad, celów i technik pobudzania aktywności społecznej, tworzenie solidnych 

więzi między ludźmi, budowanie uczciwej komunikacji społecznej i partnerskich relacji 

między instytucjami. To także upowszechnianie takich wartości jak solidarność, szacunek dla 

innych, wspólnota, troska o dobro wspólne. 

Dział Współpracy i Szkoleń oferuje szkolenia, które opierają się głównie na zasadach 

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

kładziony jest na ideę współpracy i wymiany doświadczeń w określonym środowisku.  

 

 

2.2 Najważniejsze wydarzenia w 2014 roku 

Szkolenia 

Zamawiający Tematyka 
Liczba 

szkoleń/ 
dni/godzin 

Liczba 
osób 

Termin 

Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej  
w Łodzi   

Wypalenie zawodowe 
w pomocy społecznej 

9 x 2 dni 180 02-11.2014 

Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich  
w Warszawie 

Rewitalizacja 
społeczna 

19 szkoleń 350 02-08.2014 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 
Województwa 
Śląskiego „Akademia 
Lidera Społeczności 
Lokalnej 

Warsztaty 
interpersonalne,  
Rola i zadania lidera,  
Środowisko działania, 
Aktywizacja i animacja 
społeczności lokalnej, 

7 x 2 dni (14h) 
wraz z opieką 
superwizyjną 

140 06-12.2014 
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Skuteczna realizacja 
inicjatyw lokalnych,  
Efektywna komuni- 
kacja społeczna, 
Współpraca 
międzyinstytucjonalna 
na rzecz zmiany 
społecznej 

Narodowe Centrum 
Kultury,  
Program Dom 
Kultury +,  
Projekt: „DK+ 
Inicjatywy lokalne 
2014” 

Rekrutacja  
animatorów, 
organizacja 
dwudniowego 
szkolenia,  
panel wsparcia 
mentorskiego, nadzór 
nad działaniami 

doradztwo 
dla 50 
domów 
kultury  
w całej 
Polsce 

25 
animatorów 

12.03-15.12.2014 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie, 
Departament 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  
i Rolnictwa 
 

Tworzenie planów 
odnowy miejscowości 

dwuzjazdowe 
szkolenie 
dla 3 grup 

120 17-18.07.2014 
31.07-01.08.2014 

Animowanie 
społeczności lokalnej 
 

dwuzjazdowe 
szkolenie  
dla 3 grup 
 

21-22.08.2014  
09-10.10.2014  
 

2 dni x 1 grupa 15-16.12.2014 
 

Mobilizowanie ludzi  
do działania 

2 dni x 1 grupa 9-10.08.2014 

Mazowieckie 
Centrum Polityki 
Społecznej   
w Warszawie 
Projekt: „Razem dla 
Mazowsza Edukacja  
w działaniu” 

Jak budować 
partnerstwo dla 
wspólnych działań 
projektowych 

24 x 2 dni 
w 24 miastach 
woj. 
mazowieckiego 

407 30.09-2.12.2014 

Kontrakt socjalny jako 
narzędzie aktywnej 
integracji 

10 x 4 dni 
dwuzjazdowych 

szkoleń 

200 27.10-16.11.2014 

Rozwój umiejętności  
w zakresie 
identyfikacji potrzeb 
klientów pomocy 
społecznej  
i projektowania dla 
nich wsparcia 
aktywizacyjnego 

7 x 2 dni 154 20.10-9.12.2014 

Szkolenie 
przygotowujące  
do wdrażania Modelu 
Systemowego Pracy 
Socjalnej 

3 x 2 dni 
 

150 13.10-12.12.2014 

GOPS Kowala  Szkolenie z zakresu 
aktywnej Integracji 

2 x 2 dni 
2 wizyty 
studyjne 

20 09-10.2014 

MOPS Szczecinek Szkolenie z zakresu 
aktywnej Integracji 

2 x 2 dni 
2 wizyty 
studyjne 

40 10-11.2014 
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MOPS Pionki Szkolenie z zakresu 
aktywnej Integracji 

2 x 2 dni 
2 wizyty 
studyjne 

40 09-10.2014 

Kowez Edukacja dla pracy 2 x 2 dni 120 10-11.2014 

ZGN Praga, 
 Warszawa 

Aktywna integracja Szkolenie 
dwudniowe 

25 06.2014 

                                 Łącznie 1971  

 

 

Konferencje 

Zamawiający Tematyka Liczba osób Termin 

Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich  
w Warszawie   

Rewitalizacja społeczna 1100 cykl 16 konferencji 
17.09-05.11.2014 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  
w Toruniu 
projekt: „Akademia 
pomocy i integracji 
społecznej – 
wsparcie kadr” 

Współpraca instytucji 
pomocy społecznej 
i instytucji rynku pracy 

200 16.06.2014 

Konferencja „Rodzina  
w pracy socjalnej” 

150 06.11.2014 

                        Łącznie 1450   

 

 

Inne działania 

 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, projekt: „Rewitalizacja społeczna” – 

oprócz szkoleń zrealizowano również 47 wizyt studyjnych (02-08.2014), w których 

udział wzięło 350 osób. 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – zrealizowano spoty reklamowe 

pn. STOP PRZEMOCY. 

 W ramach projektu "Stworzenie standardu superwizji pracy socjalnej" realizowanego 

z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie wydano 

wspólną publikację pt. „Superwizja w pracy socjalnej” – podręcznik pod redakcją prof. 

M. Grewińskiego i dr. B. Skrzypczaka. 

 

Łącznie Dział Współpracy i Szkoleń w 2014 roku zrealizował: 

 96 szkoleń (dni) dla 1971 osób, 

 53 wizyt studyjnych dla 350 osób,  

 18 konferencji dla 1450 osób. 

 

Łącznie w działaniach edukacyjnych realizowanych przez Dział Współpracy i Szkoleń  

w 2014 r. udział wzięło 3771 niepowtarzających się osób.  

 

 

2.3 Partnerzy 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie   

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 
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Narodowe Centrum Kultury 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

 

2.4 Zespół  

Anna Czarnecka – koordynatorka Działu Współpracy i Szkoleń  

Sylwia Choińska– specjalistka ds. szkoleń  

Beata Tomczak – specjalistka ds. szkoleń 

Anna Woźniakowska – stażystka 
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3) Instytut Edukacji Zaangażowanej im. H. Radlińskiej 

3.1 Idea Instytutu 

W 2012 roku zainicjowano tworzenie i rozwijanie Instytutu Edukacji Zaangażowanej 

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

i nieformalnej, jako kolejny krok w kierunku zbudowania mądrego i prestiżowego środowiska 

edukatorów – osób uprawiających różne odmiany społecznego uczenia (trenerów, 

mentorów, superwizorów, doradców, moderatorów, facylitatorów), czyli wszystkich tych, 

którym bliska jest nowocześnie pojmowana lokalność i wrażliwość społeczna. 

 

Instytut to przede wszystkim płaszczyzna do refleksji nad uczeniem, do wypracowywania 

nowego nurtu edukacji zaangażowanej, budowanie środowiska edukatorów. To także 

przygotowanie wydawnictw obejmujących nurt edukacji zaangażowanej, zbierających pracę 

edukatorów IEZ. W ramach Instytutu kontynuowany będzie Konkurs im. H. Radlińskiej oraz 

współpraca z Działem Współpracy i Szkoleń CAL w zakresie opracowywania i realizacji 

projektów rozwojowych, współtworzenia produktów edukacyjnych. Głównymi obszarami 

działania są edukacja wewnętrzna, warsztaty kompetencji edukacyjnych, seminaria 

metodyczne, podnoszenie kompetencji, projekty rozwojowe. 

 

3.1 Działania w 2014 roku 

W 2014 roku odbył się szereg spotkań koncepcyjnych oraz organizacyjnych mających na 

celu wypracowanie programu poszerzającego kompetencje i wiedzę edukatorów związanych 

z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  

 

 

Najważniejsze działania: 

 

I. 3-4 stycznia 2014, Białystok – spotkanie Zarządu, Rady Programowej i Grupy 

Roboczej ds. strategii Stowarzyszenia CAL  

Rozmawiano o potrzebach związanych z rozwojem kadry trenersko-eksperckiej CAL, 

dotychczas realizowanych formach, które służyły wymianie doświadczeń, wspólnemu 

„uczeniu się”, np. spotkania kadry trenerskiej poszczególnych projektów, FALe, 

Forum Animatorów, Studia Podyplomowe na UG, Instytut Edukacji Zaangażowanej. 

Dokonana została ocena sytuacji i wyznaczenie celów/ form pracy w tym zakresie. 

Działalność Stowarzyszenia od dłuższego czasu skupia się na rozwoju funkcji 

Edukatora, zdefiniowano kilka ról: trenera, mentora, coacha, superwizora pracy 

środowiskowej i obszary do uzupełnienia. Wskazano na pilną potrzebę pracy nad 

dookreśleniem istoty ról, standardów, zadbaniu o ich jakość.  

 

II. 20-21 lutego 2014 – rozpoczęcie projektu rozwojowego Edukatorów CAL 

Zainicjowano projekt rozwojowy edukatorów CAL, wypracowujący kluczowe role 

edukacyjne, tj. coacha społecznościowego i mentora społecznościowego. Założono, 

że wypracowana ścieżka rozwoju edukatorów CAL będzie elementem wspierającym 

działania Stowarzyszenia CAL. Edukatorzy i edukatorki  uczestniczyli w seminarium 

pt. Rozwój społeczności lokalnych – nowa szansa w Europie, prezentującym wizję 
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i zastosowanie podejścia rozwoju społeczności lokalnych (community development) 

we współczesnej Europie. Wydarzenie było częścią międzynarodowego projektu 

Empowered Communities – Active Citizens europejskiej sieci Combined European 

Bureau for Social Development z siedzibą w Brukseli. W 10 krajach wypracowano 

własne rozumienie pojęcia rozwoju społeczności lokalnej (community development), 

a następnie została ułożona wspólna definicja tego podejścia. Poszukiwano odpowiedzi, 

czy społeczności lokalne to ważne podmioty dla rozwiązywania współczesnych 

problemów w Europie. Zbierano przykłady z różnych krajów wskazujących pracę ze 

społecznościami jako ważny kierunek lepszego i sprawiedliwszego świata.   

W pierwszej części spotkania została zaprezentowana wypracowana europejska 

definicja rozwoju społeczności lokalnej, został pokazany film oraz materiały eduka-

cyjne. Seminarium odbyło się z uczestnictwem przedstawiciel instytucji i organizacji 

(akademików, praktyków) zajmujących się na co dzień rozwojem społeczności 

lokalnych. Została podjęta dyskusja nt. polskiej perspektywy rozwoju społeczności 

lokalnych w kontekście Europy. 

Druga część spotkania została poświęcona rozwojowi środowiska trenerów i ekspertów 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Została wypracowana propozycja 

sylwetki edukatora CAL i zaprojektowana nowa ścieżka rozwoju środowiska 

edukatorów CAL, uwzględniająca różne role edukacyjne. Stanowi ona element 

procesu wzmocnienia instytucjonalnego Stowarzyszenia CAL, obejmuje formułę 

systemu kształcenia i podnoszenia kompetencji, certyfikację, platformę wymiany 

informacji, dookreślenie standardów pracy w ramach określonych ról edukacyjnych.   

 

Została omówiona koncepcja rozwoju środowiska CAL, gdzie podkreślono: 

 zaproszenie osób związanych z CAL do współtworzenia IEZ  

 wspólne budowanie środowiska edukatorów IEZ, osób uprawiających różne 

odmiany uczenia (trenerów, mentorów, superwizorów, doradców, moderatorów), 

których łączy edukacja 

 ukierunkowanie IEZ na rozwijanie edukacji  

 zakorzenienie w tradycji i nauce – Helena Radlińska 

 proces formowania IEZ – silna identyfikacja z CAL, brak woli tworzenia odrębnej 

struktury  

 afiliowanie IEZ przy Radzie Programowej CAL 

 zintegrowanie działalności IEZ z programową działalnością Stowarzyszenia CAL.  

Edukacja zaangażowana w kontekście IEZ: 

 angażuje edukatora i społeczność 

 opiera się na wartościach – źródłem edukacji zaangażowanej jest wrażliwość 

edukatora 

 jest prowadzona w oparciu o potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej  

 łączenie ról edukacyjnych (różnorodność osób i ról) w oparciu o doświadczenie 

i uczenie się od innych, zarówno edukatorów jak i społeczności 

 bezpośredni kontakt 

 wyróżnik – podwyższanie jakości edukacji w oparciu o wartości 

 wyzwanie – brakuje reguły niedookreśloności – czy pozwalamy sobie na 

eksperyment, skazę, beztroską frywolność? 



 

26 

 edukator – czego uczy? – jak uczy? – wprowadza zmianę 

 edukator zaangażowany - to postawa, styl życia. 

 

Omówiono ścieżkę rozwojową edukatora zaangażowanego CAL, która obejmuje:  

 wypracowanie sylwetki edukatora zaangażowanego CAL  

 edukator zaangażowany CAL – wiązka ról (trener, mentor, coach, moderator, 

konsultant, superwizor) 

 opis każdej z ról (wartości, wiedza, postawy/kompetencje, umiejętności) 

 stopnie edukatora zaangażowanego CAL. 

 

III. 29 maja 2014  – seminarium pt. Edukacja do partycypacji  

Instytut Edukacji Zaangażowanej im. H. Radlińskiej był reprezentowany przez Monikę 

Makowiecką na seminarium pt. Edukacja do partycypacji organizowanym przez 

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Collegium Civitas i Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach cyklu seminariów pt. Teoria i praktyka 

animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem”. 

Uczestniczyła ona w panelu pt. Edukacja zaangażowana jako metoda emancypacji, 

moderowanym przez prof. Marię Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego. Koncepcja 

panelu dotyczyła edukacji zaangażowanej jako metody emancypacji, stanowiącej 

istotę podejść pedagogicznych nakierowanych na wyswobodzenie z warunków, 

w których niemożliwe staje się osiąganie tożsamości o podmiotowym charakterze. 

Skupiono się na jednej z jej konstytutywnych cech, czyli sprawstwie, powiązanym 

z umiejętnością i możliwością autoekspresji, reprezentacji własnych potrzeb. 

Elementem moderacji dyskusji był nurt pedagogiki emancypacyjnej i pedagogiki 

miejsca. Rozmawiano o warunkach, jakie w najbliższej człowiekowi sferze działania 

czyli przestrzeni życia lokalnej społeczności, muszą być spełnione, by mógł 

kształtować on swoją podmiotową tożsamość obywatela sprawczego wobec 

zmieniającej się  rzeczywistości.  

W seminarium uczestniczyli: przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, 

reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych, animatorzy i przedstawiciele 

centralnej administracji publicznej. Celem seminarium było omówienie kluczowego 

zagadnienia, towarzyszącego podejmowaniu decyzji publicznych w skali lokalnej, 

czyli wątku edukowania w zakresie działań partycypacyjnych i animacyjnych jako 

sposobu na upowszechnianie się postaw i zachowań obywatelskich oraz rozszerzania 

ich zasięgu, zarówno z skali jakościowej, jak i ilościowej. Seminarium było okazją do 

przedstawienia najważniejszych problemów i dylematów, dotyczących formalnej 

i nieformalnej edukacji obywatelskiej, odbywającej się w ramach systemu oświaty, 

działań samorządowych i sektora pozarządowego.  

 

IV. 4-5 czerwca 2014 – spotkanie partnerskie w projekcie SLIC 

Spotkanie odbyło się w Manchesterze w Wielkiej Brytanii w ramach Sharing learning 

in communities- Grundtvig project, który dotyczył wymiany doświadczeń w dziedzinie 

kształcenia poza formalnego oraz nieformalnego w społecznościach, które są 

szczególnie narażone na wykluczenie społeczne oraz ograniczone możliwościami 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowo-rozwojowych poza systemem edukacji 
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formalnej z racji wieku, czy innych form dyskryminacji społecznej. Projekt SLIC 

zakłada także angażowanie grup i  osób w różnym wieku, na różnych poziomach 

wiedzy, celem budowania bardziej trwałego społeczeństwa obywatelskiego. 

W ramach projektu realizowanych jest szereg działań mających na celu wymianę 

doświadczeń i zebranie różnorodnych doświadczeń poszczególnych krajów uczestni-

czących w projekcie, m.in. w formie newslettera, Wsparciem w upowszechnianiu 

wyników wspólnej pracy partnerów są ambasadorzy – 10 przedstawicieli z każdego 

kraju. W Polsce rolę ambasadorów pełnią również przedstawiciele Instytutu Edukacji 

Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej jako edukatorzy oraz przedstawiciele inicjatyw 

sąsiedzkich, jako uczestnicy procesu edukacji. Instytut reprezentowała Monika 

Makowiecka.  

V. 27-29 czerwca 2014 – Forum Aktywności Lokalnej 
Forum było skierowane do członków Stowarzyszenia CAL i edukatorów współ-

pracujących z naszą organizacją na różnych płaszczyznach działań edukacyjnych. 

Została zaprezentowana koncepcja Wszechnicy CAL. Uczestnicy Forum poznali 

wypracowaną w ramach Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej 

sylwetkę edukatora CAL oraz koncepcję systemu podnoszenia kompetencji.   

 

Wszechnica CAL 

- wsparcie ścieżki rozwojowej ludzi CAL 

- potrzeba rozwoju w oparciu o doświadczenie edukacyjne 

- potrzeba i możliwość wzajemnej edukacji 

- dążenie do wyrównania wiedzy i umiejętności  

- kontynuacja edukacyjnych wydarzeń, szkolenia dla trenerów w UK  

i studia superwizji na UG 

- doskonalenie umiejętności pracy w formule edukacyjnej 

- gotowość do dzielenia się wiedzą 

- poszukiwanie/doprecyzowywanie/ustalenie kim jest edukator CAL (ustalenie 

wspólnych wartości, ideologicznej bazy, umiejętności w edukowaniu)  

 

Formuła pracy we Wszechnicy  CAL     

- Zespół Programowy – zarządzanie Wszechnicą i opieka merytoryczna  - Barbara 

Bąbska, Ewa Jasińska, Paweł Jordan, Bohdan Skrzypczak  

- Zespoły Merytoryczne – przygotowanie i prowadzenie sesji szkoleniowych przez 

specjalistów  

- koordynowanie Wszechnicy – Monika Makowiecka jako dyrektorka IEZ  

- terminy: IV.2015 – VI.2016 

Forum odbyło się w Ośrodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” 

w  Zaździerzu k/Płocka.  

 

VI. Lipiec – grudzień 2014 – przygotowania do uruchomienia studiów podyplomo-

wych, w tym spotkanie Zarządu i Rady Programowej CAL (5-6.12.2014) 

Prowadzono formalne rozmowy z uczelniami, które zaowocowały podjęciem 

współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka. Przygotowano wspólnie 



 

28 

program studiów podyplomowych pn. Kierowanie procesami edukacyjnymi 

w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej. Ich 

rozpoczęcie zaplanowano na kwiecień 2015 roku. 

 

3.2  Zespół 

Monika Makowiecka – dyrektorka IEZ 
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Konkurs dla Animatorów Społecznych im. H. Radlińskiej 

W 2014 roku odbyła się już VIII edycja Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny 

Radlińskiej zorganizowanego przy ścisłej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Centrum Projektów Europejskich (CPE). Patronat nad 

konkursem objął portal ngo.pl. 

 
Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie 

animatorów i animatorek społecznych – osób, 

które zarówno postawą, jak i pracą w swoim 

środowisku przyczyniają się do rozwoju 

społeczności lokalnej, a także promocja idei 

animacji oraz integracja środowiska animatorów.  

 

Na konkurs napłynęły 43 zgłoszenia. Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą animatorzy 

wyróżnieni w poprzednich edycjach oraz prezes CAL Bohdan Skrzypczak i przedstawiciel 

CPE Izabela Grabowska, obradowała 15-16 września w Warszawie.  

Dotychczas odbyło się 7 edycji Konkursu, a laureatami zostało 51 animatorów z całej Polski. 

 

Laureaci 2014 

W 2014 roku grono laureatów powiększyło się o 10 nowych osób z całej Polski, z czego 

cztery otrzymały wyróżnienia specjalne. Nagrody im. Heleny Radlińskiej wręczono 

animatorom 10 października podczas seminarium Środowisko życia i edukacja społeczna.  

Wydarzenie to odbyło się w Warszawie, w nieprzypadkowym terminie, w tym dniu bowiem 

przypadała 60. rocznica śmierci Heleny Radlińskiej (10 X 1954 r.) – patronki Konkursu. Z tej 

okazji uczestnicy spotkania – przedstawiciele katedr pedagogiki społecznej, a także 

animatorzy/ liderzy społeczni podjęli dyskusję nt. dziedzictwa Radlińskiej z perspektywy 

dzisiejszego świata. Dyskutowano m.in. o tym, jak idealistyczno-społecznikowska wizja 

edukacyjnego wspierania rozwoju człowieka Radlińskiej i przebudowy świata ma się do 

dzisiejszych działań prowadzonych na uczelniach, w środowiskach lokalnych i w życiu 

publicznym. 

Głównym punktem wydarzenia była prezentacja Laureatów Konkursu 2014. Nagrody 

otrzymali: 

Zbigniew Łukaszewski  

Katarzyna Kamecka- Lach  

Mateusz Konieczny  

Alicja Wioletta Tempes 

Janina Paprzycka 

Felicyta Pawelska-Król  

 

Kapituła przyznała także wyróżnienie specjalne dla Agnieszki Caban za pracę na rzecz 

mniejszości etnicznej i przeciwdziałania stereotypom poprzez działania kulturalne, łączenie 

pracy naukowej z pracą w środowisku. 

Edycja konkursu w 2014 roku była wyjątkowa także z racji kończącej się wieloletniej 

współpracy przy organizacji tego konkursu z Krajowym Ośrodkiem EFS, który ze względu na 

przeobrażenia strukturalne będzie pełnić w kolejnych latach inne zadania. Kapituła, mając na 
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uwadze ogromny wkład w rozwój konkursu, a także rozwój przestrzeni dla animacji 

społecznej w strukturach publicznych, przyznała Izabeli Grabowskiej (KOEFS) specjalne 

wyróżnienie. Nagroda została przyznana za łączenie różnych środowisk oraz tworzenie 

partnerstwa dającego fundament budowania animacji. 

 

Krajowy Ośrodek EFS jako wieloletni współorganizator Konkursu w trybie specjalnym 

przyznał także dwie nagrody dla Animatorów Regionalnych, którzy przez wiele lat trwania 

Konkursu podejmowali trud wyszukiwania i wspierania animatorów społecznych. W tym roku 

to im przyznano nagrody, podkreślając ich wkład w rozwój społeczności lokalnych.  

Nagrody otrzymali: 

 

Piotr Jaśkiewicz 

Maciej Knap 

 

Nagrody przyznawane są za pobudzanie do aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni 

publicznej, ożywianie społeczności lokalnej, inicjowanie różnego rodzaju działań oraz pracę 

z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra. 

 

 

Zespół 

Agnieszka Łeszczyńska – koordynatorka  
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4) Studia magisterskie II stopnia – Zarządzanie rozwojem 

społeczności lokalnych 

4.1 Cel programu 

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

lokalnych polityk publicznych. Pilną potrzebę kształcenia liderów społecznych, zdolnych  

do aktywizacji gmin i społeczności lokalnych oraz wspólnego wypracowywania i wdrażania 

strategii rozwoju lokalnego i polityk lokalnych zgłaszają pracodawcy sektora lokalnego – 

instytucje rządowe, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe. 

 

4.2 Program studiów 

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

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

 

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

w procesy tworzenia i realizacji lokalnych polityk publicznych oraz uruchamiania przedsięwzięć 

i projektów lokalnych opartych na partnerstwie międzysektorowym. 

 

Zaplecze merytoryczno-badawcze specjalizacji tworzy Centrum Badań Społeczności i Polityk 

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

prowadzenia własnych badań empirycznych. Najlepsi studenci będą mogli odbyć staże 

w instytucjach i organizacjach współpracujących z CAL. 

 

W 2014 roku na studiach było 23 studentów na II roku. Specjalizację do końca 2014 roku 

ukończyło 35 studentów. 

 

 

4.3 Partnerstwo 

Organizatorem interdyscyplinarnej specjalizacji jest Collegium Civitas w partnerstwie 

z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 

 

 

4.4 Źródła finansowania 

Specjalizacja realizowana jest w ramach projektu „Studia społeczno-polityczne z Pracodawcą” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

4.5 Zespół 

dr Bohdan Skrzypczak – kierownik studiów 

Joanna Augustowska – wykładowca  

Rafał Krenz – wykładowca 

Jacek Gralczyk – wykładowca 
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5) Specjalizacja Rewitalizacja i innowacje społeczne – Instytut 

Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW 

5.1 Cel programu 

Specjalizacja została otwarta w 2014 roku dla studentów I roku studiów na kierunku 

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Kierownikiem specjalizacji jest dr Bohdan 

Skrzypczak. Jest realizowana w nowatorskiej formule laboratorium innowacji społecznej we 

współpracy z doświadczonymi animatorami i innowatorami. 

 

5.2 Program studiów 

Program studiów obejmuje kluczowe przedmioty, takie jak rewitalizacja i pedagogika 

publiczna, lokalna polityka i partycypacja publiczna, innowacje oraz wspólnota lokalna i jej 

organizacja. Ważnym elementem specjalizacji jest realizacja w ramach laboratorium 

innowacji społecznej szeregu zajęć praktycznych i możliwość realizacji praktyk.  

 

Wśród tematów konwersatoriów pojawiają się przedmioty z zakresu innowacji, jak m.in. 

projektowanie innowacji, tematyka organizacji pozarządowych i wolontariatu, przedsiębiorczość 

w działaniach społecznych. Innym obszarem są przedmioty związane z tematyką 

rewitalizacji, m.in. architektura i kształtowanie przestrzeni, biografia i pamięć miejsca, nowe 

wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne. 

 

W ramach specjalizacji gwarantowane jest dla studentów bezpośrednie uczestnictwo 

(projektowanie, działanie, ewaluacja) pod opieką tutora w projektach społecznych, a także 

praca z grupami: dzieci i młodzież, seniorzy itd., realizowana we współpracy z CAL. 

 

W 2014 roku na studiach było 25 studentów. Aktualnie kończy się VI semestr (z VI) I edycji.  

 

 

5.3 Partnerzy 

Uniwersytet Warszawski – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 

Światowa organizacja innowatorów społecznych Ashoka 

 

 

5.4 Zespół 

dr Bohdan Skrzypczak – kierownik studiów 
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6) Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych 

6.1 Cele programu 

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych jest ośrodkiem naukowo-edukacyjnym 

i ekspercko-analitycznym, tworzącym idee i innowacyjne rozwiązania problemów w zakresie 

polityk publicznych, dotyczących szeroko pojętego rozwoju społeczności lokalnych. Swoją 

misję Centrum realizuje poprzez partnerską współpracę środowiska naukowego i praktyków 

życia społecznego opierającą się o stałe badanie, analizy, przedsięwzięcia edukacyjne 

i kontakt ze społecznościami lokalnymi na terenie Polski i Europy. 

 

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych zostało powołane w czerwcu 2010 roku 

jako wspólna inicjatywa Collegium Civitas oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 

CAL. Dyrektorem Centrum w 2014 roku został Rafał Krenz. 

 

Ważną rolę w pracach Centrum odgrywa Rada Naukowa, która zapewnia zaplecze akademickie 

i wsparcie intelektualne oraz gwarantuje wysoką jakość podejmowanych działań. 

 

6.2 Kluczowe działania  

Centrum Badań w 2014 roku zaangażowane było w realizację działań badawczo-naukowych 

w projekcie Decydujmy razem. Przygotowano m.in.:  

 seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych 

 Kwartalnik Animacja Życia Publicznego – 4 numery 

 Rocznik Zoon Politikon 

Zespół Centrum Badań uczestniczy także w realizacji projektu Nieodkryty wymiar III sektora 

– badania niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa. W ramach projektu 

wydano kolejny numer kwartalnika Animacja Życia Publicznego. 

 

6.3 Zespół 

dr Bohdan Skrzypczak  

Rafał Krenz 

Jacek Gralczyk 

 

W skład Rady Naukowej wchodzą: 

Edmund Wnuk-Lipiński (rektor Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN) 

Ewa Nalewajko (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN) 

Stanisław Mocek (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN) 

Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Białymstoku) 

Maria Mendel (Uniwersytet Gdański) 

Ewa Bobrowska (Uniwersytet Jagielloński) 

Andrzej Zybała (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej) 

Bohdan Skrzypczak (Stowarzyszenie CAL) 

Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas) 

Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych) 
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7) Forum Kraków 

Forum Kraków rozpoczęło działalność w 2009 roku. Forum jest samorządnym, 

dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział 

w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu 

Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 

Celami działania Forum są: 

– wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze  

   animacji kultury, 

– promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury, 

– reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej  

   i samorządowej. 

 

7.1 Kluczowe działania w 2014 roku 

W 2014 roku odbyły się trzy spotkania Forum Kraków. 

XVIII Forum Kraków odbyło się w dniach 10-11 lutego w siedzibie Małopolskiego 

Instytutu Kultury w Krakowie i było poświęcone NieKongresowi Animatorów Kultury. 

Uczestnicy Forum próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: co po NieKongresie? Jak 

można wykorzystać spotkanie wielu środowisk animacyjnych dla rozwoju animacji kultury 

w Polsce? Czy można przygotować scenariusze działań i rekomendacje dla współpracy 

MKiDN, NCK i innych organizacji zaangażowanych w rozwój animacji kultury.  

W spotkaniu udział wzięło 26 osób. CAL reprezentowali Jacek Gralczyk i Alina Hałoń. 

XIX Forum Kraków miało charakter dyskusji poświęconej przebiegowi i rezultatom 

NieKongresu Animatorów Kultury. Ustalenia poszczególnych sesji oraz grup roboczych 

przedstawił Marek Sztark, dyrektor programowy NieKongresu. Przebieg spotkania był 

podporządkowany wykorzystaniu tych elementów NieKongresu, które dają nadzieję na 

skuteczne i efektywne współdziałanie programowe w przyszłości. 

W spotkaniu udział wzięły 22 osoby. CAL reprezentował Jacek Gralczyk. 

XX spotkanie Forum Kraków odbyło się 3-4 października. Tematem spotkania były 

kompetencje animatora kultury, jedno z kluczowych zagadnień NieKongresu Animatorów 

Kultury. Podczas spotkania dokonano analizy profilu kompetencyjnego animatora kultury 

w trzech perspektywach: kulturowej, pedagogicznej oraz socjologicznej. Dyskutowane były 

również różne metodyki kształcenia animatorów kultury, próbowano wstępnie opisać zakresy 

kompetencji, które mogą być przydatne w tej działalności. 

W spotkaniu udział wzięło 19 osób. 

 

Wydarzenia współorganizowane przez Forum Kraków 

Niekongres Animatorów Kultury odbył się 26-28 marca 2014 roku w Warszawie. To 

pierwsze od dwudziestu lat spotkanie w Polsce, które zgromadziło w jednym miejscu ponad 

trzysta osób z prawie tysiąca chętnych uważających się za animatorów kultury. Spotkanie 

było pokłosiem pracy i determinacji Forum Kraków. NieKongres Animatorów organizacyjnie 

przygotowało Narodowe Centrum Kultury, zaś finansowo wsparło Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

http://www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres-aktualnosci.html
http://www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres-aktualnosci.html
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NieKongres Animatorów Kultury trwał trzy dni. Były to dni bardzo intensywne, pełne rozmów 

i sporów. Rozmawiali ze sobą animatorzy z instytucji kultury, z organizacji pozarządowych, 

uczelni, freelancerzy i animatorzy działający „poza systemem” lub w ramach ruchu 

społecznikowskiego. Uczestnicy spotkania dzielili się inspiracjami, prezentowali wzajemnie 

własne działania i projekty animacyjne, uczestniczyli w warsztatach rozwijających 

kompetencje i zaopatrujących w narzędzia pracy. W dyskusjach wybijały się trzy postawy 

wobec Niekongresu – prosystemowa, pozasystemowa, użytkowa.  

Rolę animatorów kultury w utrwalaniu poczucia obywatelskiej wolności w wolnej Polsce 

docenił Prezydent Bronisław Komorowski, który zaprosił uczestników NieKongresu na 

spotkanie i koncert do Pałacu Prezydenckiego. 

 

 

7.2 Partnerzy projektu 

Małopolski Instytut Kultury 

 

 

7.3 Zespół projektu 

Jacek Gralczyk – członek zarządu Forum Kraków 

Tomasz Ignalski – członek zarządu Forum Kraków 
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8) Projekt edukacyjny CAL w Programie Rozwoju Bibliotek (PRB) 

8.1 Okres realizacji 

sierpień 2009 – grudzień 2014 

 

8.2 Cele programu 

 

Program Rozwoju Bibliotek to długofalowy projekt o zasięgu 

ogólnopolskim, który ma pomóc bibliotekom ze wsi i małych 

miejscowości przekształcić się w centra wiedzy i aktywności 

lokalnej.  

 

Dzięki Programowi biblioteki lokalne, przy zachowaniu swoich tradycyjnych funkcji, będą 

mogły oferować nowe usługi, będą lepiej zaspokajały potrzeby mieszkańców, pełniąc ważną 

rolę w rozwoju lokalnych społeczności. Kluczowe w Programie jest także zachęcanie 

bibliotekarzy do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.  

 

Pierwszą rundę szkoleń w ramach PRB realizowano w latach 2010-2011, drugą rundę – 

w latach 2012-2013, do grudnia 2014 roku kontynuowano realizację Programu.  

 

Model edukacyjny CAL realizowany w ramach Programu pokazuje bibliotekę jako miejsce 

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

rozwoju i spotkań.  

 

8.3 Kluczowe działania w PRB w 2014 roku 

W 2014 roku działania realizowane były w ramach dwóch programów: 

 Program pogłębionego wsparcia dla bibliotek I i II rundy PRB; 

 Programu budowania partnerstw dla bibliotek III rundy PRB. 

 

PROGRAM POGŁĘBONEGO WSPARCIA DLA BIBLIOTEK I i II RUNDY PRB 

Wspieranie partnerstw 

Program był skierowany do istniejących i funkcjonujących partnerstw zainicjowanych z udziałem 

bibliotek, zarówno wiodących, jak i partnerskich, uczestniczących w I lub II rundzie Programu 

Rozwoju Bibliotek. Udział w Programie był dobrowolny, uczestnicy zostali wyłonieni na 

zasadach konkursowych. Łącznie do Programu aplikowało 31 partnerstw bibliotek. 

Partnerstwa realizowały wypracowany scenariusz oraz przygotowywały raport. Partnerstwa 

zainicjowane przez biblioteki z I lub II rundy PRB podczas realizacji scenariusza otrzymały 

wsparcie merytoryczne w postaci 4 webinariów:  

 Prezentacja programu wsparcia, zasady uczestnictwa oraz omówienie realizacji 

scenariusza „krok po kroku”. 

 Razem planujemy – partnerstwo z samorządem w zakresie kreowania polityki 

lokalnej (partycypacja i rzecznictwo).  
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 Współpraca na co dzień, czyli jak przekonać lokalny biznes i organizacje 

pozarządowe do współpracy? Perspektywy i interesy środowisk I, II i III sektora 

(specyfika współpracy z biznesem, NGOs, przykładowe formy).  

 Rozwijamy współpracę (Grupy Przyjaciół Bibliotek, stowarzyszenie przy bibliotece, 

instytucjonalizacja/ formalizacja partnerstw, ewolucja – kierunki rozwoju partnerstw). 

Ponadto, na portalu labib.pl były publikowane materiały edukacyjne w formie „wiedzy 

w pigułce”, a także eksperci CAL telefonicznie i w trakcie dyżurów udzielali partnerstwom 

merytorycznego wsparcia. 

 

Opracowanie koncepcji wsparcia partnerstw 

Nad opracowaniem koncepcji pracowali eksperci: Barbara Bąbska, Anna Miodyńska, Teresa 

Jankowska. Efektem ich pracy były materiały informacyjno-edukacyjne dla uczestników 

i trenerów, regulamin i standardy wsparcia dla bibliotek I i II rundy, oraz scenariusze spotkań 

dotyczące obszarów tematycznych takich jak: wolontariat, współpraca międzynarodowa, 

budowanie zespołu partnerskiego, promocja, PR i elementy rzecznictwa, rozwijanie 

potencjału partnerstwa. 

Przygotowano trenerów do pracy z bibliotekami. 28-29 marca w Warszawie odbyło się 

spotkanie animatorów zaangażowanych do realizacji wsparcia.  

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób 

 

Doradztwo 

Doradztwo dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB było realizowane przez animatorów od 

1 maja do 30 października. Wsparcie było udzielane w trakcie spotkań roboczych, kontaktów 

telefonicznych i e-mailowych, spotkań partnerstw. 

We wszystkich bibliotekach uczestniczących w Programie odbyły się po 2 spotkania 

partnerstw, w których wzięli udział animatorzy. Tematyka spotkań dotyczyła głównie trzech 

obszarów:  

 badanie stanu partnerstw, 

 generowanie pomysłów na wspólne działania, w tym praca nad planami rozwoju, 

 szkolenia (lub elementy szkolenia) z zakresu partnerstwa, jego idei i form, zasad 

budowania i funkcjonowania partnerstwa, określania jego potencjału, zasad 

komunikacji oraz dokumentacji, w oparciu o którą powinno działać partnerstwo 

(porozumienie i regulamin). 

Plany rozwoju partnerstw 

Wszystkie partnerstwa objęte wsparciem wypracowały i złożyły plany dotyczące ich rozwoju. 

Przedstawione plany były bardzo zróżnicowane – różny był ich zakres i poziom 

szczegółowości. 

Generalnie plany działań partnerstw można podzielić na dwie grupy: (1) plany obejmujące 

działania realizowane w różnych obszarach, na rzecz różnych grup i (2) plany, które 

obejmują działania w jednym obszarze, skierowane do jednej grupy, czy też skoncentrowane 

na realizacji jednego – dwóch konkretnych projektów. 

 

Analizy i wnioski 

Analiza refleksji animatorów w zakresie szans na dalsze funkcjonowanie partnerstw 

wskazuje, że zdecydowana większość partnerstw dobrze rokuje i będzie się rozwijała. 
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Analiza partnerstw przygotowana przez biblioteki wskazuje, że dominują partnerstwa 

dwusektorowe, w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych i/lub społecznych. Nie ma w nich natomiast przedstawicieli sektora 

biznesowego. Z refleksji animatorów wynika, że relacje między partnerami we wspieranych 

partnerstwach są dobre. Partnerzy najczęściej dobrze się znają zarówno na gruncie 

zawodowym, jak i prywatnym, są do siebie pozytywnie nastawieni, darzą się zaufaniem 

i wzajemnie szanują. Liderem partnerstwa zwykle jest biblioteka. 

 

Wizyty studyjne 

Partnerstwa bibliotek I i II rundy PRB zostały podzielone na siedem grup, w ramach których 

od 18 sierpnia do 24 września były realizowane wizyty studyjne: 

 18-19 sierpnia – partnerstwa w Dynowie i Rakszawie, 

 20-21 sierpnia – lider partnerstwa w Bałtowie, 

 21-22 sierpnia – LGD Zielony Pierścień w Kośminie, Powiatowo-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Rzeczniowie oraz LGD Krzemienny Krąg w Bałtowie, 

 26-27 sierpnia – izba muzealna w Bornem Sulinowie, 

  3-4 września – MBP im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, Wiejskie Centrum Aktywności 

w Giżach k. Olecka, w Starych Juchach, Filia nr 9 Książnicy Podlaskiej, 

 11-12 września – partnerstwo w Brusach, 

 23-24 września – biblioteka w Żmigrodzie. 

 

Szkolenia 

26-27 września w Warszawie odbyło się seminarium podsumowujące Program wsparcia 

partnerstw bibliotek I i II rundy PRB. Uczestniczyło w nim 40 przedstawicieli bibliotek i ich 

partnerów. Seminarium połączone ze szkoleniem dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB 

zostało tak przygotowane, aby możliwe było podsumowanie dotychczasowej realizacji 

Programu, wymiana doświadczeń oraz zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnej na różnych 

etapach budowania partnerstwa. 

 

Konkurs „Partnertwo – to nas kręci” 

Konkurs został ogłoszony 30 czerwca. Biblioteki mogły składać wnioski do 31 lipca. Spośród 

nadesłanych zgłoszeń wybrano: 

  3 biblioteki (partnerstwa w Rzeczniowie, Pieszycach i Luzinie), z którymi 

zrealizowano ok. 15-minutowe klipy wraz z 1-minutowym skrótem, 

  3 biblioteki (partnerstwa w Moniatyczach, Barczewie i Bolszewie), które otrzymały po 

2 plakaty promocyjne. 

Poradnik praktyk i inspiracji 

Działaniem promocyjnym zrealizowanym w ramach Programu była publikacja poradnika 

pt. „Przepis na współpracę w bibliotece. Poradnik praktyk i inspiracji”. Poradnik został 

wydany w wersji elektronicznej (na płycie CD) oraz w skróconej wersji tradycyjnej – na 

papierze – w postaci ulotki. Ulotka wraz z płytą CD zostały przekazane bibliotekom 

uczestniczącym w I, II i III rundzie PRB. 
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PROGRAM BUDOWANIA PARTNERSTW DLA BIBLIOTEK III RUNDY PRB 

Przygotowania 

Rekrutację prowadzono do 4 marca. Zgłosiło się 78 bibliotek, z czego 48 przyznano grant. 

Do Programu wybrano biblioteki, które zadeklarowały chęć udziału i otrzymały dotację na 

realizację projektu w konkursie grantowym. Wyłoniono 31 partnerstw. Koncepcję wsparcia 

opracowały ekspertki: Barbara Bąbska, Anna Miodyńska i Teresa Jankowska. 

 

Doradztwo 

Od maja do października 14 animatorów udzielało wsparcia 31 bibliotekom i zainicjowanym 

przez nich partnerstwom. Wsparcie było udzielane w trakcie spotkań roboczych, kontaktów 

telefonicznych, skypowych i e-mailowych oraz spotkań partnerstw. 

We wszystkich wspieranych bibliotekach odbyły się po 3 spotkania partnerstw, w których 

brali udział animatorzy. Biblioteki (liderzy partnerstw) głównie wybierały obszary współpracy 

bliskie ich działaniom, takie jak: 

 wspieranie rozwoju czytelnictwa,  

 wspieranie promocji biblioteki, 

 pomysły na spędzenie czasu wolnego dla dzieci i seniorów. 

Plany rozwoju partnerstw 

28 partnerstw objętych wsparciem wypracowało i złożyło plany dotyczące ich rozwoju. 

Przedstawione plany były bardzo zróżnicowane - różny był ich zakres i poziom szczegółowości. 

 

Analizy i wnioski 

Analiza refleksji animatorów w zakresie szans na dalsze funkcjonowanie partnerstw 

wskazuje, że 21 partnerstw dobrze rokuje i będzie się rozwijało, 7 partnerstw nie potrafiło się 

jeszcze określić, 3 partnerstwa zawieszą działania. Na 21 bibliotek rokujących dalsze 

działania 20 podejmuje wyzwania bycia liderem partnerstw. 

Z analizy partnerstw wynika, że 82% to przedstawiciele dwóch sektorów: instytucji 

publicznych i organizacji pozarządowych, 18% to partnerstwa. 

 

Opis praktyk z dziedziny funkcjonowania partnerstw zagranicznych 

Celem opracowania tekstów opisujących praktyki z dziedziny funkcjonowania partnerstw 

zagranicznych było zgromadzenie materiałów przydatnych na każdym etapie realizacji 

programu przez animatorów, opiekunów wizyt studyjnych oraz trenerów szkolenia. Zbiór 

dobrych praktyk służył promowaniu szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej oraz 

transgranicznej współpracy lokalnej. Grupa ekspercka, w skład której weszli: Iwona Kusak, 

Magdalena Świergolik, Aleksandra Hawel-Zawalska przeanalizowała wybrane, zawarte już 

partnerstwa międzynarodowe. Opisane partnerstwa to: 

 Partnerstwo w Piekarach Śląskich; 

 Partnerstwo w Czechowicach-Dziedzicach; 

 Partnerstwo w Proszowicach. 

Spotkanie ewaluacyjne 

W dniach 7-8 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne, podsumowujące realizację 

cykli szkoleniowych dla bibliotek. W Warszawie spotkało się 18 osób, w tym animatorzy 

partnerstw, opiekunki wizyt studyjnych, specjalistki ds. partnerstw, przedstawiciele FRSI, 
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CAL i ewaluator. Efektem pracy uczestników spotkania jest narzędzie do autoewaluacji 

partnerstw. 

 

 

8.4 Źródła finansowania 

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

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

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

Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten 

cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

 

8.5 Partnerzy 

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

zleceniodawca dla CAL  

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

bibliotek  

Inne organizacje pozarządowe, współpracujące przy PRB – Centrum Edukacji Obywa-

telskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. 

 

 

8.6 Zespół PRB  

Aleksandra Kaliszewska/Kaźmierak – koordynatorka programu  

Lidia Skassa – asystentka ds. organizacyjnych  
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III. CENTRUM SPOŁECZNE PACA 

1) Animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do 

mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum 

Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA) 

 

1.1 Okres realizacji  

grudzień 2012 – grudzień 2015 

 

1.2 Cel projektu 

Projekt Centrum Społeczne PACA jest zadaniem publicznym, 

realizowanym we współpracy z m.st. Warszawa. Zakłada stworzenie 

na Pradze-Południe centrum aktywności, prowadzącego działalność 

animacyjną na rzecz mieszkańców Warszawy, organizacji poza-

rządowych, grup inicjatywnych, w tym szczególnie mieszkańców 

dzielnicy Praga Południe.  

 

Celem głównym zadania jest wzmocnienie społeczności lokalnej 

poprzez: 

1) działania międzypokoleniowe – skierowane do rodzin, seniorów i dzieci; 

2) innowacje społeczne – poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

aktywności społecznej w oparciu o ekonomię społeczną (funkcjonowanie kooperatyw: 

sąsiedzkiej, spożywczej, rodzinnej); 

3) inicjatywy obywatelskie, w tym miastotwórcze i kulturalno-artystyczne, w ramach 

których wspieramy grupy nieformalne, organizacje pozarządowe.  

Animujemy i wspieramy inicjatywy poprzez organizowanie otwartego naboru pomysłów 

na działania skierowane do społeczności lokalnej, tzw. „minigranty”. Centrum PACA 

jest także miejscem aktywizowania społeczności lokalnej do współdecydowania 

o sprawach dzielnicy – wspieramy i promujemy ideę budżetu partycypacyjnego, 

inicjatywy lokalnej; 

4) użyczanie miejsca i sprzętu dla inicjatyw obywatelskich, grup nieformalnych  

i organizacji oraz lokalnych i miejskich instytucji publicznych. 

 

 

Oferta oraz przestrzeń Centrum są dostępne dla wszystkich grup społecznych, niezależnie 

od wieku, ograniczeń ruchowych, zamożności. Aby odpowiadać na potrzeby mieszkańców 

związane ze spędzaniem ciekawie i twórczo wolnego czasu, Centrum jest otwarte 

codziennie, także w soboty i niektóre niedziele. 
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1.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

Działalność Centrum 

Realizacja projektu w roku 2014 wpłynęła na zwiększenie dostępu do zajęć edukacyjnych, 

artystycznych i integracyjnych dla różnorodnych grup zarówno wiekowych, jak i społecznych 

(seniorzy, dzieci, młodzież, dorośli, bezrobotni, studenci, matki wracające na rynek pracy, 

osoby samotne, etc.). Łącznie zorganizowano ok. 2089 akcji – zajęć, warsztatów, szkoleń 

i spotkań. Szczególną popularnością cieszyły się zajęcia komputerowe, językowe, 

podróżnicze, kulinarne i rękodzielnicze. Niemal 80% z nich było zaproponowanych 

i zrealizowanych przez wolontariuszy – okolicznych mieszkańców. Zwiększenie aktywności 

społecznej wśród osób korzystających z oferty Centrum PACA miało także odzwierciedlenie 

w podjęciu przez uczestników aktywności wolontariackiej – zawarto 40 umów wolontariackich.  

Osoby odwiedzające Centrum, oprócz korzystania z jego oferty, miały możliwość zgłaszania 

swoich pomysłów na działania (prowadzenie swoich zajęć, zapraszanie innych organizacji, 

etc.), nawiązywania nowych znajomości, wchodzenia w interakcje międzypokoleniowe 

(np. wspólne gotowanie, poranki międzypokoleniowe, Dzień Sąsiada). 

Wszystkie działania Centrum PACA były prowadzone, zgodnie z umową, w dni powszednie 

w godz. 10.00-20.00, w soboty w godz. 10.00-18.00 oraz w wyjątkowych przypadkach 

w niedziele. Działania Centrum PACA były wspierane dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. 

Współpracowało z nami około 60 osób, spośród których 40 podpisało porozumienia 

wolontariackie, pozostałe osoby to: studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

lokalnych instytucji.  

 

Zajęcia stałe (20 rodzajów):  

1. Komputerowe (6 razy w tygodniu, 4 grupy), 

2. Językowe (2 grupy angielskiego, 1 grupa hiszpańskiego, 1 grupa angielskiego  

dla dzieci oraz pogotowie lekcyjne z j. angielskiego), 

3. Cztery kursy rękodzieła (decoupage, sutasz, koraliki, szydełkowanie), 

4. Artystyczne (malarstwo, pantomima, warsztaty kreatywne i improwizacyjne), 

5. Spotkania klubu rodziców (3 razy w tygodniu), 

6. Spotkania kooperatywy sąsiedzkiej (raz w tygodniu), 

7. Spotkania kooperatywy spożywczej (2 razy w tygodniu), 

8. Spotkania seniorów (2 grupy), 

9. Zajęcia ruchowe: tai-chi (2 razy w tygodniu), jogi (raz w tygodniu), gimnastyka  

dla seniorów (2 razy w tygodniu), ping-pong (2 razy w tygodniu), 

10. Punkt Informacji Obywatelskiej (1 raz w tygodniu dyżur osoby udzielającej porad), 

11. Porady dla dłużników mieszkaniowych (raz w tygodniu),  

12. Porady psychologa (3 w tygodniu), 

13. Porady prawne (raz w tygodniu), 

14. Warsztaty dla młodzieży – sztuka społeczności,  

15. Gry planszowe (raz w tygodniu), 

16. Pracownia komputerowa dostępna dla mieszkańców, 

17. Integracyjny Klub Szachowy (3 razy w tygodniu), 

18. Pracownia Montessori (2 razy w tygodniu), 

19. Próby Chóru „Grochów” (raz w tygodniu), 

20. Zajęcia logopedyczne (raz w tygodniu). 
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Przeprowadzono także 178 pojedynczych (często jednorazowych) wydarzeń – warsztatów, 

spotkań i debat. 

 

Wydarzenia 

Zorganizowano dwie imprezy o charakterze sąsiedzkim – w maju „Dzień Sąsiada”, w grudniu 

w ramach odchodów „Podwórkowej Gwiazdki” odbyły się „Sąsiedzkie Mikołajki na Paca”. 

Imprezy były wspierane przez Q-Ruch Sąsiedzki, a w ich przygotowanie i organizację 

włączyli się okoliczni mieszkańcy, a także instytucje i organizacje pozarządowe.  

Centrum PACA brało udział również w imprezach dzielnicowych: we wrześniu – w pikniku 

„Witryna Grochów”, w październiku – w imprezie „Południowo-praskie prezentacje”, 

proponując mieszkańcom różne formy aktywności, np. robienie pamiątkowych przypinek.  

Centrum PACA włączyło się także w dzielnicową akcję „Zima w mieście 2014” oraz „Lato 

w mieście 2014” proponując dzieciom z dzielnicy warsztaty plastyczne, językowe i pantomimy. 

4 grudnia Centrum PACA i partnerstwo 9 organizacji i instytucji pozarządowych współ-

pracujących z wolontariuszami zorganizowało w Gimnazjum nr 18 „Drugi Dzielnicowy Dzień 

Wolontariusza”, którego celem była promocja idei wolontariatu. 20 wyróżniających się 

wolontariuszy (spośród 29 zgłoszonych) otrzymało wyróżnienia od Burmistrza Dzielnicy 

Praga Południe. W imprezie, której towarzyszyły także targi wolontariatu i występy 

artystyczne (szkolny Teatr N.O.R.A. i lokalny Chór „Grochów”) wzięło udział około 120 osób. 

 

1. Działania międzypokoleniowe 

 

Działania międzypokoleniowe skierowane do rodzin, seniorów i dzieci oparte były głównie 

o wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się, odkrywanie potencjału i budowanie więzi. 

Działania te to wspólne akcje, warsztaty (np. gotowania, komputerowe, taneczne).  

W 2014 roku kontynuowano zajęcia wspólnego czytania i rysowania dla opiekunów 

(rodziców i dziadków) z dziećmi, Integracyjny Klub Szachowy, spotkania kawiarniane dla 

seniorów, rękodzieło i zajęcia komputerowe, które cieszyły się największą popularnością.  

 

Klub MaTa 

Od ubiegłego roku w Centrum PACA prowadzona jest Pracownia Montessori, która oferuje 

zajęcia dla dzieci i rodziców. Utworzony pod koniec ubiegłego roku Klub Rodziców MaTa, 

rozwija się z dużymi sukcesami. Klub powstał z myślą o dzieciach i ich rodzicach, 

mieszkających na Pradze Południu, szczególnie Grochowie. Głównym celem, jaki 

przyświecał jego utworzeniu, była chęć stworzenia przestrzeni do rozwoju, zabawy 

i „wspólnego przebywania” dzieci i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

i oczekiwań tych ostatnich. Dorośli członkowie klubu mogą w przyjaznym otoczeniu poznać 

się, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, być dla siebie wsparciem, inspirować się 

do nowych działań, a najmłodsi mają okazję do rozwoju, nauki, wspólnej zabawy, 

doświadczania obecności innych dzieci, spożywania wspólnych posiłków. 

Spotkania klubu odbywają się trzy razy w tygodniu. W ramach tych spotkań, członkowie 

przygotowują dla siebie różne warsztaty i prezentacje, np. “Odkrywanie swoich talentów”, 

“Dziecko w obiektywie”, “Jak nauczyć małe dziecko czytać”, “Rękodzieło z filcu i nie tylko”, 

“Naturalna Farmacja”, “NVC, czyli porozumienie bez przemocy”, “Rodzina w Indiach”, 

„Podróże alternatywne”, „Zabawy oddechowe” oraz cykliczne śpiewanki dla dzieci w języku 

angielskim „Sing a Song”. 
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Powstał również blog, który początkowo był poświęcony tylko klubowi rodziców. Stopniowo 

blog stał się przestrzenią informacyjną i obrósł w różne wydarzenia towarzyszące. 

Członkowie klubu zamieszczają tam informacje dotyczące m.in.: możliwości spędzania 

wolnego czasu z dzieckiem – “Co w okolicy?”; przepisów na smaczne potrawy/przekąski lub 

kosmetyki naturalne – “Przepis na zdrowie”; teksty piosenek po angielsku dla dzieci – 

“Śpiewanki dla dzieci”. Znaczącym działaniem, wskazującym na osadzenie się tej grupy 

w Centrum, było przygotowanie projektu „minigrantowego” przez trzy mamy, które 

postanowiły zdobyć dodatkowe dofinansowanie na działania Klubu. 

 

Zajęcia dla dzieci 

Centrum PACA było jednym z punktów w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato 

w mieście”, w którym zaoferowano grupom szkolnym z dzielnicy zajęcia plastyczne, teatralne 

i dźwiękowe prowadzone przez wolontariuszy Centrum. Ponadto dzieciom oferowano: stałe 

zajęcia – naukę języka angielskiego, zajęcia komputerowe „Internetowy alternator”, zajęcia 

kodowania „Koduj na Paca z Mikołajem” (we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej), 

natomiast we współpracy z lokalnymi streetworkerami – warsztaty dziennikarskie, kurs 

języka angielskiego oraz udział w projekcie „Sztuka społeczności”.  

 

Sztuka społeczności 

„Sztuka społeczności” to cykl warsztatów dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Grochowa, 

których celem było dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi związanych z tradycją 

i prowadzeniem społecznych projektów artystycznych (community art, sztuka społeczności) 

oraz przeprowadzenie przez uczestników pierwszego, autorskiego projektu z zakresu 

„community art”. Warsztaty trwały od listopada 2013 roku do maja 2014 i były podzielone na 

dwa etapy. Etap pierwszy – warsztaty, podczas których uczestnicy poznawali sposoby pracy 

ze społecznościami lokalnymi przy użyciu narzędzi sztuki i pracy kreatywnej. Drugi etap 

projektu rozpoczął się wraz z początkiem 2014 roku. Od stycznia, korzystając ze zdobytej 

wcześniej wiedzy i narzędzi, grupa zaczęła pracować nad koncepcją projektu z zakresu 

sztuki społeczności (community art) do realizacji w najbliższej okolicy. Z inicjatywy 

uczestników powstał pomysł międzypokoleniowej pracy nad książką kucharską, która miała 

zawierać przepisy opatrzone historiami z życia prywatnego ich autorów – seniorów 

z dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej. W efekcie, powstała książka kulinarna 

pt. „Opowiedz mi o kuchni” opatrzona biograficznymi anegdotami bywalców OPS. Uczestnicy 

warsztatów przygotowali ilustracje do książki i zebrali fotografie autorów przepisów. 22 maja 

w OPS odbyła się uroczysta promocja publikacji, podczas której uczestnicy warsztatów 

i bywalcy Domu Dziennego OPS oraz Klubu Seniora wspólnie gotowali, po czym jedli pierogi 

ruskie przygotowane według jednego z przepisów zamieszczonych w tej książce.  

Projekt dostarczył uczestnikom wiedzy, narzędzi i doświadczenia z zakresu community art, 

sztuki społeczności. Pozwolił im skonfrontować nową wiedzę z rzeczywistością w kreatywny 

sposób oraz poznać bliżej znacznie starszych od siebie mieszkańców Grochowa. Bywalcom 

OPS dostarczył natomiast kontaktu z kreatywnymi i ciekawymi ich doświadczenia młodszymi 

ludźmi, przyjemności wymiany ważnych dla nich przepisów kulinarnych i dobrej pamiątki 

w postaci publikacji „Opowiedz mi o kuchni”. Udało nam się też umożliwić wymianę 

doświadczeń kulinarnych między różnymi pokoleniami. W dwóch etapach projektu 

(warsztatach w Centrum PACA i OPS) udział wzięły 34 osoby (4 stali uczestnicy pierwszego 

i drugiego etapu prac, 30 seniorów). 
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Zajęcia dla seniorów 

W 2014 roku w Centrum kontynuowano cykle zajęć dla seniorów rozpoczęte w 2013 r, 

Dodatkowo wprowadzono zajęcia komputerowe oraz ruchowe we współpracy z Fundacją 

„Teraz twój Ruch”, a także zajęcia z pierwszej pomocy dla seniorów, pantomimę, spotkania 

klubu brydżowego i warsztaty psychologiczne. Osoby uczestniczące w różnych zajęciach 

powoli budują silną grupę w Centrum. Z ich inicjatywy odbywają się dodatkowe spotkania raz 

w tygodniu, podczas których seniorki podejmują działania skierowane także do innych grup. 

Dzięki energii i zaangażowaniu seniorek odbyły się np. wspólne tworzenie pisanek czy 

poranek międzypokoleniowy na Powitanie Wiosny.  

Grupa seniorek uczestnicząca systematycznie w zajęciach gimnastycznych napisała także 

wniosek o dofinansowanie w ramach „minigrantów” i zrealizowała cykl 4 warsztatów 

kulinarnych „Poznaj i pokochaj kuchnię polską”.  

Razem z seniorami przygotowaliśmy także szereg warsztatów kulinarnych, skierowanych do 

różnych grup wiekowych – warsztaty z Fundacją Kuroniówka, kuchnia etiopska, wspólne 

robienie humusu, kuchnia indonezyjska.  

 

W maju 2014 rozpoczęto w Centrum realizację projektu „Seniorzy z inicjatywą” w  ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2016 

(więcej o działaniach w projekcie str. 55 Raportu) 

 

2. Innowacje społeczne 

 

Działania w obszarze innowacji społecznej w oparciu o ekonomię społeczną opierały się 

na poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywności społecznej. 

Realizowano je dwutorowo – praktycznie oraz teoretycznie, tworząc w Centrum swoiste 

laboratorium innowacji. Były to spotkania dyskusyjne praktyków i teoretyków, akademików 

w obszarze nowych rozwiązań, pomysłów i aktywności. Zgodnie z umową oferta Centrum 

PACA i jego zagospodarowanie zostały oparte na działaniach etycznych, społecznościowych, 

z szerokim wykorzystaniem klauzul społecznych (np. zlecanie sprzątania i ochrony 

podmiotom społecznym, w działalność których zaangażowane są osoby wykluczone 

i zagrożone wykluczeniem społecznym). W ten sposób budowany jest wizerunek Centrum 

PACA jako miejsca przyjaznego, otwartego i zaangażowanego społecznie. 

 

Kawiarnia sąsiedzka 

W roku 2013 rozpoczęła działalność „Kawiarnia sąsiedzka” jako przestrzeń do dialogu 

i wymiany pomysłów, które można byłoby wcielić w życie w Centrum PACA. W 2014 roku 

w kawiarni kontynuowała spotkania kooperatywa sąsiedzka, w ramach której mieszkańcy 

dzielnicy/sąsiedzi spotykają się, wymieniają doświadczeniami oraz organizują własne 

inicjatywy (np. akcja „naleśnikowa” czyli spotkanie i wspólne gotowanie). Kooperatywa 

sąsiedzka to grupa osób w wieku 22-60 lat. Spotkania kooperatywy są otwarte dla 

wszystkich, którzy chcieliby dołączyć i dzielić się swoimi umiejętnościami, zaintereso-

waniami. Kooperatywa sąsiedzka opiera się na idei wzajemności i odpowiada na potrzeby 

lokalnej społeczności. W ramach jej działalności zrealizowano już takie pomysły, jak 

wymiana usług (Bank Usług Sąsiedzkich – BUS), wymiana ubrań (Szlufka Grochowska), czy 

Kiermasz Spożywczy. Członkowie kooperatywy to osoby, które włączyły się w tę działalność 

poprzez warsztaty prowadzone w Centrum PACA (finansowane z FIO), a także okoliczni 

sąsiedzi, którzy zainteresowali się inicjatywą i postanowili ją także współtworzyć. Członkowie 
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grupy sami zorganizowali cykl czterech warsztatów dotyczących planowania domowych 

finansów, poszukiwania oszczędności pn. „Jak przeżyć od pierwszego do pierwszego?”, 

szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania podróżnicze oraz wspólnie 

z grupą „Warszawa Szyje” – zajęcia krawieckie. Ze względu na wycofywanie się liderki 

(nowa sytuacja zawodowa) grupa znacząco ograniczyła swoją działalność pod koniec roku.  

 

Kooperatywa Spożywcza 

Od początku projektu Centrum Społeczne PACA z przestrzeni Centrum korzysta także 

Kooperatywa Spożywcza, której działania koncentrują się wokół zdrowej żywności, lokalnych 

producentów spożywczych. Kooperatywa zorganizowała 3 warsztaty kulinarne połączone 

z prezentacjami, które odbyły się w przestrzeni „Kawiarni sąsiedzkiej”. Trwają rozmowy na 

temat możliwości stworzenia w Centrum spółdzielni socjalnej i jeszcze większego włączenia 

tej grupy w działania Centrum (np. warsztaty ekologiczne, ogrodnicze, kulinarne, etc.) 

 

Co-working 

W ubiegłym roku zainicjowaliśmy funkcjonowanie przestrzeni co-workingowej. W roku 2014 

pomimo braku dedykowanego projektu grupa kilku mam skupionych w klubie MaTa 

kontynuowała jej działanie we własnym zakresie, wymiennie opiekując się dziećmi podczas 

gdy pozostałe mamy pracowały. 

 

3. Inicjatywy obywatelskie 

 

W ramach animowania inicjatyw obywatelskich realizowano wsparcie dla grup nieformalnych, 

organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa dot. samoorganizowania się, animowania 

działań, budowania sieci i koalicji współpracy, aktywizowania mieszkańców/społeczności 

do działań, formalizowania działań (w tym zakładania organizacji pozarządowej), małych 

grantów, finansowania inicjatyw lokalnych. Wsparcie realizowane było zarówno poprzez 

kontakt e-mailowy, jak i osobisty podczas indywidualnych konsultacji (np. konsultacje 

wniosków konkursowych, doradztwo w zakresie zakładania stowarzyszenia, etc.).  

 

Współpraca administracji i organizacji 

Istotnym elementem wsparcia dla aktywnych organizacji okazała się realizacja projektu 

„Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego 

Warszawy”, skierowanego do organizacji pozarządowych działających na rzecz 

mieszkańców dzielnicy. W ramach tego projektu zrealizowano szereg działań wspierających. 

Przeprowadzono 8 spotkań szkoleniowych, których tematyka obejmowała zarówno 

zagadnienia związane z bieżącą działalnością organizacji (rozliczenia, pozyskiwanie grantów 

itp.), jak i zajęcia kształtujące postawę i dające umiejętności pomocne w nawiązywaniu 

współpracy i realizacji projektów w ramach partnerstw z innymi NGO i lokalnym 

samorządem. W szkoleniach uczestniczyło ok. 45 osób z organizacji pozarządowych. 

(więcej o projekcie na str. 60 Raportu) 

 

Ambasadorzy FIO Mazowsze Lokalnie 

Centrum PACA zostało ambasadorem projektu regrantingowego FIO – Mazowsze Lokalnie, 

promując program i pomagając w dotarciu do lokalnych liderów i grup nieformalnych. 

W ramach tego projektu zostały zorganizowane 2 spotkania informacyjne (wzięło w nich 

udział koło 20 osób) oraz indywidualne konsultacje wniosków. Z najbliższego kręgu Centrum 
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złożono 5 wniosków, z czego 3 otrzymały dofinansowanie. Występowaliśmy w nich jako 

formalny wnioskodawca dla 2 grup nieformalnych – jedną była grupa sąsiadów z ulicy 

Jaktorowskiej, drugą – grupa „Miłośników psów” skupiona wokół Centrum. Grupa ta 

w ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowała program integrujący lokalną społeczność 

(50 osób) poprzez wspólną zabawę z psami w pobliskim parku Polińskiego, zorganizowała 

spotkania integracyjne i 2 wykłady zoopsychologa. Po zakończeniu projektu grupa nie 

zaprzestała działalności, ale wystąpiła o dofinansowanie w ramach „minigrantów”, a następnie 

z tych środków zakupiła sprzęt do zabaw z psami i kontynuowała spotkania. Autorką 

trzeciego wniosku była Katarzyna Książczyk, jedna z mam z „Klubu MaTa”, która wraz 

z sąsiadami przeprowadziła rewitalizację trawnika przed swoją kamienicą. Teraz grupa wraz 

z mieszkańcami przyległej kamienicy planuje rewitalizację podwórza między budynkami, 

rozważając skorzystanie z inicjatywy lokalnej. 

 

Wizyty studyjne 

W ciągu kilku miesięcy działalności Centrum Społeczne PACA w oczach organizacji 

warszawskich i ogólnopolskich stało się miejscem dobrej praktyki w dziedzinie tworzenia 

i prowadzenia community centre. W efekcie, różnorodne instytucje, organizacje, grupy 

nieformalne z Warszawy, Polski, a także zagranicy zwracały się do nas z prośbą 

o możliwość zorganizowania dla nich wizyty studyjnej prezentującej działania Centrum.  

W 2014 roku łącznie zorganizowaliśmy 22 wizyty studyjne. W ramach tych wizyt odwiedziły 

nas organizacje chcące zapoznać się ze sposobami pracy w obszarze edukacji 

pozaformalnej i pracy ze społecznością lokalną: Akademia  Lokalnego Lidera w Ostródzie, 

grupa „Seniorzy w Akcji” ze Stowarzyszenia Ę, Wawerskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie 

Kobiet Gminy Hrubieszów - Polskie Kwiaty – w ramach projektu „Młodzi-aktywni-skuteczni”; 

uczestnicy projektu „Brave Kids”. Odwiedzili nas także goście z Włoch, Armenii i Ukrainy, 

Mołdawii, Węgier, Gruzji oraz w ramach programu Grundtvig: goście z Wielkiej Brytanii, 

Finlandii, Niemiec, Włoch, Grecji, Cypru, Słowenii i Węgier oraz międzynarodowa grupa 

„Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji”. 

Nieformalna grupa „Kultura na Sielcach”, urzędnicy z Wrocławia, menedżerowie kultury 

z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, Fundacja Przasnyska oraz grupa seniorów z Lublina podczas 

wizyty zapoznawały się z metodyką i praktyką powadzenia centrum społecznego. Grupa 

studentów pracy socjalnej z Berlina wraz z wykładowcami z UK i USA uczestniczyła 

w zajęciach na temat roli community centre w pracy socjalnej.  

W ramach działań wspierających samoorganizowanie się w innych miastach Polski animatorzy 

Centrum byli zapraszani do udziału w spotkaniach i konferencjach – w Lublinie i Drobinie.  

 

Staże i praktyki 

W 2014 roku w Centrum pracowało 5 praktykantów i 1 stażysta w ramach programu 

„Niepełnosprawni, pełnosprawni na rynku pracy” we współpracy ze Stowarzyszeniem SPOZA. 

Praktykanci mieli możliwość realizowania swoich praktyk w zakresie pomocy organizacyjnej, 

własnych projektów animacyjnych, działań promocyjnych, organizacji wydarzeń. Najczęściej 

wspierali Centrum w działaniach promocyjnych – relacjonowanie wydarzeń i opisywanie 

działań Centrum; wyszukiwanie informacji o działaniach innych organizacji, tworzenie własnych 

reportaży. Pomagali też w organizowaniu spotkań w ramach projektu „Seniorzy z Inicjatywą” 

i „Dnia Sąsiada”. 
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Od października 2014 w Centrum PACA wprowadzono w życie usystematyzowany program 

praktyk, oparty na kwartalnych cyklach, skierowany do studentów takich kierunków, jak 

animacja społeczno-kulturalna, praca socjalna, rewitalizacja, psychologia społeczna na UW, 

APS, SPWS i Collegium Civitas. Program ma pomóc w zdobyciu doświadczenia w prowadzeniu 

własnego projektu animacyjnego. W pierwszym naborze przyjęto na praktyki 5 studentów, 

którzy zaproponowali i realizują spotkania „Wieczór z kalamburami” oraz cykl warsztatów 

o kulturze młodzieżowej dla seniorów „Seniorzy na czasie”. Poza prowadzaniem własnego 

projektu animacyjnego praktykanci poznają i wspierają bieżące działania Centrum. 

Dodatkowo grupy studentów m.in. IPSIR UW, psychologii społeczności APS wielokrotnie 

odbywali część swoich planowych zajęć w przestrzeni Centrum Społecznego PACA. 

 

Inicjatywa lokalna 

Od lutego 2014 trwają prace nad przeprowadzeniem inicjatywy lokalnej dot. rewitalizacji 

ogródka przy budynku. Inicjatorką jest Katarzyna Książczyk (członkini Klubu MaTa). Projekt 

powstał przy współudziale wolontariuszy – architektki krajobrazu, mam, mieszkańców 

budynku przy ul. Paca 40, przedstawiciela Zarządu Wspólnoty, przedstawicielki ZGN 

i w konsultacji z zastępcą Burmistrza, zajmującego się sprawami rewitalizacji w Dzielnicy. 

W październiku została podpisana trójstronna umowa – CAL, Urząd Dzielnicy Praga-

Południe i Wspólnota Mieszkaniowa Paca 40, ale z przyczyn formalnych prace zostały 

przeniesione na rok 2015. 

W ramach tych działań zorganizowano 3 spotkania z mieszkańcami, konsultowano projekt 

z architektem krajobrazu, spisywano projekt inicjatywy, budżet i harmonogram. 3 lutego 

odbyło się drugie spotkanie w sprawie rewitalizacji skwerku przy ul. Paca. W spotkaniu wziął 

udział Burmistrz Dzielnicy, przedstawiciele policji, straży miejskiej i wspólnot mieszkaniowych 

oraz mieszkańcy okolicy (ok. 60 osób). 

 

Debaty, spotkania – miejskie i artystyczne 

Centrum Społeczne PACA stało się także miejscem aktywizowania społeczności lokalnej do 

współdecydowania o sprawach dzielnicy (partycypacja obywatelska) czy miasta. 

 26 marca w Centrum odbyła się debata dot. polityki rowerowej w mieście, 

zorganizowana przez ZTM w ramach cyklu „Warszawa 2.0, zmieniamy Warszawę”. 

W debacie udział wzięło ok. 60 osób.  

 W Centrum ulokowany został dzielnicowy punkt informacyjny dot. budżetu 

partycypacyjnego. Przedstawiciele Centrum zostali włączeni do zespołu ds. budżetu 

partycypacyjnego w Dzielnicy.  

 W kwietniu uczestniczyliśmy w projekcie realizowanym przez Centrum Komunikacji 

Społecznej „Sezon na działania lokalne”. Celem spotkań, warsztatów było uwolnienie 

siły tkwiącej w lokalnych społecznościach oraz nawiązanie dobrosąsiedzkich relacji. 

8 kwietnia odbyło się jedno ze spotkań warsztatowych przybliżających mieszkańcom 

ideę działań na rzecz własnej okolicy oraz prezentujących możliwe do wykorzystania 

narzędzia współpracy mieszkańców z miastem.  

 W dniach 24 i 24 czerwca odbyło się szkolenie dla pracowników ZGN o inicjatywie 

lokalnej. 

 Przedstawiciele Centrum uczestniczyli także w spotkaniach  Dzielnicowej Komisji 

Dialogu Społecznego. 
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Centrum PACA gościło także szereg inicjatyw artystycznych – cykl warsztatów teatru 

improwizowanego, próby sąsiedzkiego Chóru „Grochów”, który włącza się w zewnętrzne 

działania Centrum, np. Dzień Sąsiada, Dzień Wolontariusza.  

Staramy się również wspierać lokalnych artystów, organizując cykliczne wystawy (malarstwo, 

rękodzieło, fotografia) oraz wieczory poetyckie i koncerty muzyczne. Były to m.in. wystawa 

fotografii mieszkanki Pragi-Południe pt. „Przy torach”; wystawa zdjęć z wycieczek rowerowych 

„Preteksty rowerowe po Grochowie”. 

 

Minigranty 

W ramach projektu przewidziano także wspieranie inicjatyw obywatelskich (w tym 

miastotwórczych, kulturalno-artystycznych) poprzez organizowanie konkursów naboru 

pomysłów na działania skierowane do społeczności lokalnej, które miały być wspierane 

finansowo (koszty niezbędnych zakupów – fakturowanie na Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL). Wsparcie finansowe nie ma cech regrantingu; środki 

finansowe nie były przekazywane bezpośrednio osobom/grupom realizującym projekty 

społeczne. Mieszkańcy, grupy nieformalne czy organizacje, które miały skonkretyzowany 

pomysł na akcje, działanie, warsztaty itp. mogły starać się o niewielkie dofinansowanie tych 

działań (w wys. max. 3000 zł, z wyjątkiem ostatniej edycji, kiedy przyznano także środki 

niewykorzystane w poprzednich edycjach).  

Zgodnie z projektem przeprowadzono 4 edycje konkursu. Łącznie wsparto finansowo 

16 projektów społecznych, z czego 7 stanowiły propozycje samych mieszkańców, 

niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych ani instytucjach, 5 inicjatyw zgłosiły grupy 

nieformalne zarówno związane bezpośrednio z Centrum PACA, jak i działające poza 

Centrum, jedną zgłosiła lokalna, początkująca fundacja, jedną – rada osiedla. Niewielki Klub 

Sąsiada z ulicy Skaryszewskiej działający nieformalnie przy spółdzielni mieszkaniowej 2 razy 

wystąpił o środki na działania skierowane do sąsiadów i dwukrotnie uzyskał dofinansowanie.  

Wybór pomysłów był oparty na otwartym naborze – zgłoszenie na odpowiednim formularzu, 

następnie spotkanie z przedstawicielem komisji konkursowej i przedstawienie założeń 

projektu. Z każdego etapu postępowania konkursowego (wybór projektu, głosowanie) 

sporządzane były protokoły, które umieszczano na stronie www.centrumpaca.pl.  

Dobór projektów do wsparcia odbywał się na podstawie przyjętych kryteriów: m.in. 

użyteczność i wpisywanie się w potrzeby społeczności lokalnej, innowacyjność – 

nowatorskie podejście do rozwiązania problemu, otwartość na różne grupy społeczne, 

angażowanie mieszkańców i lokalnych instytucji, tworzenie sieci współpracy przy realizacji 

pomysłów i działań. Kryteria oraz opis procedury konkursowej zostały zawarte w regulaminie 

konkursu zamieszczonym na stronie Centrum.  

Każda osoba, grupa lub organizacja, które otrzymały wsparcie finansowe, były zobligowane 

do podpisania porozumienia, przeprowadzenia działania i przygotowania refleksji końcowych. 

 I edycja (02. 2014) – wzięły w niej udział 4 podmioty. Do realizacji wybrano 3 projekty: 

rozwój klubu rodziców, warsztaty ogrodnicze (projekt niezrealizowany) i młodzieżowa 

wystawa fotograficzna; 

 II edycja (05.2014) -– przystąpiły 3 podmioty i wszystkie zostały nagrodzone: 

warsztaty kreatywne wokół ważnych miejsc na Grochowie, wspólne tworzenie 

wiatraka na Rondzie Wiatraczna (projekt niezrealizowany) i spotkanie podróżniczo-

fotograficzne; 

http://www.centrumpaca.pl/
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 III edycja (07.2014) – zgłoszenia nadesłało 7 podmiotów z czego 4 otrzymały 

dofinansowanie: grupa nieformalna „Arbuz” z projektem „Poznaj swojego sąsiada, 

otwórz się na innych, działaj!”, Klub Sąsiada „Skaryszewska” z projektem „Kółko 

i krzyżyk” – gry planszowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych , seniorki z Centrum 

PACA z projektem Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Poznaj i pokochaj 

kuchnię polską”, grupa nieformalna z projektem „Preteksty rowerowe po Grochowie”, 

osoba prywatna z projektem „Ogród na Paca 40” (projekt potem wycofano);  

 IV edycja (11.2014) – zgłoszonych zostało 5 inicjatyw i wszystkie otrzymały 

dofinansowanie: Chór „Grochów” z projektem „Chór Grochów”; grupa nieformalna 

Miłośnicy Psów z projektem „Integracja mieszkańców Pragi Południe poprzez psy – 

nauka, zabawa i ćwiczenia agility”; osoba prywatna z projektem „Warsztaty tkackie”; 

Klub Sąsiada „Skaryszewska” z projektem „Pędzel opowiada bajkowe opowieści 

w teatrzyku cieni.”, osoba prywatna z projektem „Nasza gra”. 

Konkurs miał także dużą wartość edukacyjną dla osób zgłaszających się ze swoimi 

pomysłami. Niejednokrotnie były to pierwsze ustrukturyzowane działania i zgłaszający się, 

przy naszym wsparciu, mogli nauczyć się lub rozwinąć swoją wiedzę z zakresu pracy 

metodą projektową. 

 

4. Użyczanie miejsca i sprzętu dla inicjatyw 

 

Centrum PACA jest miejscem otwartym dla osób, liderów, grup nieformalnych, organizacji, 

które poszukują miejsca, sprzętu biurowego i audiowizualnego do prowadzenia działań/ 

spotkań na rzecz społeczności lokalnej, miasta. W 2014 roku udostępniano przestrzeń 

(miejsce biurowe, miejsce na spotkania, warsztaty, akcje, wystawy, pokazy) oraz niezbędny 

sprzęt biurowy (komputery z dostępem do internetu, ksero, drukarka, skaner, bindownica) 

dla aktywnych osób, grup nieformalnych i organizacji. Z miejsca spotkań korzystały także 

lokalne i miejskie instytucje publiczne – spotkania Burmistrza z mieszkańcami, wewnętrzne 

spotkania Centrum Komunikacji Społecznej, spotkania Ochotniczego Hufca Pracy. 

Na stronie www.centrumpaca.pl jest dostępny kalendarz działań, spotkań w Centrum, co 

pozwala zorientować się w wolnej przestrzeni Centrum. Zgłoszenia dotyczące potrzeb 

w zakresie wykorzystania miejsca czy sprzętu są przyjmowane telefonicznie oraz poprzez 

formularz internetowy utworzony na stronie www. Stworzona przez nas procedura ogranicza 

wszelkie formalności i pozwala realizować działania tak szybko, jak tylko jest to możliwe (bez 

zbędnego oczekiwania na decyzje).  

Udostępnianie sal w Centrum odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego, w oparciu 

o regulamin szczegółowo określający warunki użyczania przestrzeni (w tym cele, do których 

może służyć Centrum, jasne kryteria oceny wniosków – m.in. użyteczność, odbiorcy, 

innowacyjność, sieciowość realizacji działań; formę zgłaszania zapotrzebowania, wyboru 

pomysłów i inicjatyw do realizacji ). 

Zarówno formularz, jak i wniosek są udostępnione na stronie www.centrumpaca.pl 

W 2014 roku łącznie udostępniono przestrzeń oraz sprzęt ponad 33 organizacjom, grupom 

nieformalnym (np. sąsiedzkim), osobom indywidualnym (28 wypełnionych formularzy i 15 

porozumień, często organizacje korzystały z naszej przestrzeni spontanicznie, bez 

wcześniejszej rezerwacji). 

 

http://www.centrumpaca.pl/
http://www.centrumpaca.pl/
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1.4 Centrum PACA w liczbach 

W 2014 roku, zgodnie z prowadzonymi listami obecności, w proponowanych przez Centrum 

działaniach animacyjnych wzięło udział 3187 niepowtarzających się osób. 

Udostępniono przestrzeń oraz sprzęt ponad 33 (28 formularzy zgłoszeniowych, 15 porozumień) 

organizacjom, grupom nieformalnym (np. sąsiedzkim), osobom indywidualnym.  

 

Międzypokoleniowe działania świetlicowo-klubowe: 

178 pojedynczych wydarzeń: 

 6 spotkań w ramach projektu młodzieżowego „Sztuka społeczności”  

 13 spotkań plastycznych i teatralnych dla dzieci (Klub Myszki Norki) 

 4 Turnieje Szachowe 

 5 warsztatów kulinarnych (z Fundacją Kuroniówka, kuchnia etiopska, indonezyjska 

i wspólne robienie humusu) 

 1 Bal karnawałowy dla dzieci i rodziców – przygotowany przez Kooperatywę 

Sąsiedzką 

 5 warsztatów w ramach dzielnicowej akcji „Zima w mieście 2014”  

 1 Powitanie wiosny – poranek międzypokoleniowy 

 1 spotkanie Wielkanocne dla wolontariuszy, animatorów i przyjaciół Centrum 

 2 warsztaty Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 

 3 spotkania organizacyjne dot. Dnia Sąsiada na PACA 40 

 1 wystawa fotograficzna podsumowująca projekt młodzieżowy „Widzi mi się” 

 14 warsztatów umiejętności miękkich (negocjacje, rozmowa o pracę, asertywność, 

komunikacja) 

 1 Dzień Sąsiada 

 37 wydarzeń zamkniętych (użyczanie przestrzeni innym organizacjom, grupom) 

 1 seans Harcerskiego Kina Powstańczego 

 1 Tragi Pracy i 1 dyżur pośrednictwa pracy – we współpracy z OPS 

 1 Mała Liga Paca – zajęcia sportowe dla dzieci w okresie letnim 

 1 warsztaty oraz animacja dla mam – w ramach Tygodnia Bliskości 

 1 warsztaty fotograficzne ze współpracy z Fundacją „Wspólne podwórko” 

 1 debata „Jak projektować miasto przyjazne seniorom” z Fundacją „Zaczyn” 

 1 test poziomujący z języka angielskiego 

 7 spotkań i warsztatów w ramach festiwalu Brave Kids 

 1 konkurs fotograficzny Grupa Farbuz 

 1 „Warsztaty z chustą” dla mam 

 3 spotkania w ramach realizowania inicjatywy lokalnej „Sąsiedzki ogród na Paca” 

 5 spotkań organizacyjnych „Sąsiedzkich Mikołajek” 

 1 „Sąsiedzkie Mikołajki” w ramach Podwórkowej Gwiazdki 

 3 imprezy międzypokoleniowe „PacaFest” 

 2 warsztaty pracy z ciałem w tańcu 

 14 spotkań i szkoleń z DOPR 

 2 warsztaty filcowania dla dzieci 

 3 spotkania grupy „Miłośników Psów” 

 5 warsztatów pisarskich 
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 5 warsztatów tkackich 

 5 zajęć samoobrony 

 4 warsztaty „Poznaj i pokochaj kuchnię polską” 

 1 wernisaż fotografii „Przy torach” 

 3 spotkania dotyczące programu „FIO Mazowsze Lokalnie” 

 1 konsultacje CV 

 4 warsztaty dla dzieci „ŻongloMania” 

 6 działań teatralnych 

Zajęcia stałe – łącznie 1350 wydarzeń:  

 97 spotkań w ramach klubu MaTa 

 163 zajęć komputerowych (6 razy w tygodniu, 4 grupy) 

 108 zajęć językowych (2 grupy angielskiego, 1 grupa hiszpańskiego, 1 grupa 

angielskiego dla dzieci, 2 grupy dla młodzieży oraz pogotowie lekcyjne  

z j. angielskiego) 

 11 zajęć z szydełkowania 

 18 zajęć decoupage 

 48 zajęć rękodzieła – koraliki 

 20 zajęć rękodzieła – sutasz i inne techniki 

 35 zajęć z malarstwa 

 53 zajęć z pantomimy 

 67 spotkań seniorów  

 110 zajęć ruchowych  – tai-chi i jogi 

 96 zajęć gimnastyki dla seniorów  

 16 dyżurów – Punkt Informacji Obywatelskiej  

 38 dyżurów Biura Porad Obywatelskich – porady dla dłużników mieszkaniowych   

 28 dyżurów psychologa i prawnika   

 29 wieczorów z grami planszowymi  

 87 spotkań w ramach Integracyjnego Klubu Szachowego  

 45 zajęć ping-ponga 

 13 spotkań klubu brydżowego 

 30 zajęć Montessori 

 88 spotkań z młodzieżą  

 18 korepetycji 

 27 spotkań coachingowych dla rodziców 

 19 zajęć pedagogów ulicy 

 10 zajęć międzypokoleniowych „Gotowanie z panem Henrykiem” 

 11 zajęć logopedycznych 

 47 prób Chóru „Grochów” 

 18 spotkań kooperatywy sąsiedzkiej 

 Pracownia komputerowa dostępna dla mieszkańców 

Innowacje społeczne 

 18 spotkań kooperatywy sąsiedzkiej 

 3 wymiany garażowe 
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 1 kiermasz rękodzieła 

 1 warsztaty szycia 

 4 spotkania co-workingu 

 1 cykl warsztatów dot. budżetu domowego 

Inicjatywy obywatelskie 

 22 wizyty studyjne 

 7 osób skorzystało ze stażu i praktyk 

 1 spotkanie mieszkańców z Burmistrzem dot. problemów społeczności lokalnej  

 1 ogólnowarszawska debata dot. polityki rowerowej miasta, debata „Jak projektować 

miasto przyjazne seniorom”  

 3 spotkania z mieszkańcami dot. rewitalizacji ogródka 

 10 warsztatów teatru improwizowanego i grupy kreatywnej 

 47 prób nowopowstałego Chóru „Grochów”  

 5 warsztatów fotograficznych dla młodzieży  

 6 spotkań w ramach międzykulturowego projektu „Brave Kids” 

 1 warsztaty rodzinne z montowania i nagrywania dźwięków 

 6 warsztatów teatralnych 

 przeprowadzono 4 edycje konkursu, w którym nagrodzono 16 projektów.  

Użyczanie miejsca i sprzętu dla inicjatyw 

Użyczono miejsca i sprzętu dla ponad 33 grup – organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, 

instytucji (28 wypełnionych formularzy i 15 porozumień). 

 

Promocja 

 Przygotowano materiały informacyjno-promocyjne dot. Centrum PACA – 1000 sztuk 

ulotek i 800 sztuk przypinek promocyjnych;  

 Za pośrednictwem profilu na portalu Facebook komunikuje się z nami już 2060 osób;  

 Pisali o nas m.in. na portalach ngo.pl, Wawalove, Twoja Praga; ukazały się artykuły 

w Gazecie Stołecznej, SuperExpresie i Wprost;  

 Na stałe współpracujemy z lokalną gazetą „Wiadomości Sąsiedzkie.” 

 

 

1.5 Źródło finansowania 

Zadanie publiczne m.st. Warszawy  

 

 

1.6 Zespół projektu 

Agata Gajda – koordynatorka działań animacyjnych 

Karolina Kopińska – koordynatorka działań animacyjnych (do 31.05.2014) 

Lidia Skassa – manager Centrum Społecznego PACA 

Magdalena Czoch – koordynatorka projektu „Seniorzy z inicjatywą” 
Agnieszka Kowalska – koordynatorka projektu „Wspólnotowo razem” 
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Ewelina Bartosik – animatorka w projekcie „Wysokie standardy współpracy z NGO’s 

 w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy” 

Agata Konarzewska – koordynatorka programu Q-Ruch Sąsiedzki 

Wolontariusze (40 podpisanych porozumień wolontariackich) 

Stażyści i praktykanci (5 osób) 

 

 

1.7 Partnerzy 

Urząd Dzielnicy Praga-Południe 

Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy 

Lokalne organizacje pozarządowe 
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Projekty realizowane w Centrum Społecznym PACA 

2) Seniorzy z inicjatywą 

2.1 Okres realizacji  

maj – grudzień 2014  

 

2.2 Cel projektu 

Projekt dotyczył aktywizacji społecznej seniorów z warszawskiej Pragi-Południe (szczególnie 

Grochowa), a jego głównym celem była poprawa aktywności społecznej i poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym 50 osób starszych w ramach obywatelskiej grupy 

samopomocowej. 

 

2.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

W działaniach projektowych (spotkania, warsztaty, wydarzenia wzajemnościowe, wizyty 

studyjne oraz wystawa podsumowująca projekt) systematycznie uczestniczyło ponad 

80 osób powyżej 60. roku życia. 

 

Wydarzenia wzajemnościowe 

W czasie trwania projektu odbyły się 4 wydarzenia wzajemnościowe zorganizowane przez 

seniorów: 

– dwa „Senior Festy” (29 sierpnia i 4 października),  

– „Paca Fest” (15 listopada), 

– oraz Spotkanie Mikołajkowe (6 grudnia).  

Łącznie w tych wydarzeniach wzięło udział 206 osób. Warto zaznaczyć, że grupa osób 

zaangażowanych w planowanie i realizację działań była większa niż grupa spotykająca się 

co tydzień w ramach spotkań kawiarniano-integracyjnych. 

 

Spotkania kawiarniane 

Odbyło się 30 cotygodniowych spotkań kawiarniano-integracyjnych, które miały na celu 

zintegrowanie grupy aktywnych seniorów i ich zaktywizowanie do podejmowania działań na 

rzecz własnego środowiska i dzielnicy. Uczestniczyło w nich 31 niepowtarzających się osób 

powyżej 60. roku życia. W miarę upływu czasu grupa się rozrastała i poszerzała swoje 

działania o nowe aktywności. 

W czasie spotkań seniorzy wspólnie gotowali i wymieniali się przepisami, organizowali 

spotkania artystyczne (2 spotkania z artystami zorganizowane przez jedną z uczestniczek 

i nazwane „Spotkaniami wokół sceny”), zapraszali gości, uczyli się nawzajem tego, co 

potrafią (np. haftowania), dzielili się ze sobą wiedzą i doświadczeniem (np. prelekcja jednego 

z seniorów na temat zdrowego trybu życia), wymieniali poglądy na temat możliwości 

włączenia się w życie społeczne Centrum PACA (np. organizacji otwartego Klubu Seniora), 

ale również dzielnicy. 
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Wystawa „ Seniorzy z inicjatywą” 

Przez cały okres trwania działań projektowych wolontariusze prowadzili dokumentację 

fotograficzną spotkań kawiarnianych, wydarzeń wzajemnościowych, warsztatów organizo- 

wanych przez seniorów dla dzieci, a także spotkań z artystami. Zwieńczeniem tej pracy była 

wystawa zdjęć, których bohaterami byli seniorzy. Zdjęcia na wystawę wybrali sami seniorzy. 

Wystawa została oficjalnie otwarta 5 grudnia 2014 roku w przestrzeni Centrum Społecznego 

PACA 40, w otwarciu uczestniczyło ok. 25 osób. 

 

Spotkania warsztatowe 

Odbyło się, zgodnie z założeniem, 8 spotkań warsztatowych. Uczestnikami byli najaktywniejsi 

seniorzy wyłonieni z całej grupy projektowej – Animatorzy Partycypacji. Każdorazowo 

w warsztatach uczestniczyło 8-10 osób. Każdy warsztat trwał 2-3 godziny. 

 

Wizyty studyjne 

Wizyty studyjne miały charakter doradczy i inspirujący, miały pokazać seniorom przykłady 

i rozwiązania przydatne dla nich w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.  

W ramach wizyt studyjnych seniorzy odwiedzili:  

 Fundację Zaczyn, gdzie uczestniczyli w spotkaniu redakcyjnym „Głosu Seniora”,  

 Centrum Komunikacji Społecznej, gdzie mogli dowiedzieć się, jakie są możliwości 

wsparcia działań seniorów przez samorząd –  m.in. w ramach inicjatywy lokalnej,  

 Urząd Dzielnicy Praga-Południe – gdzie z powodów niezależnych od nas nie udało 

się odbyć zaplanowanego wcześniej i ustalonego spotkania z naczelnik Wydziału 

Spraw Społecznych i Zdrowia, natomiast mogliśmy razem z seniorami złożyć do 

Urzędu dwa wnioski o wsparcie finansowe ich inicjatyw dotyczących działań 

lokalnych, dzięki czemu grupa mogła zobaczyć, jak wygląda procedura składania 

takich dokumentów. 

 

Projekty inicjatyw lokalnych/oddolnych  

Efektem spotkań-warsztatów oraz indywidualnych spotkań seniorów z coachami wspierającymi 

ich pomysły były:  

 4 inicjatywy oddolne złożone do samorządu lokalnego, z czego 3 w formie wniosków 

o wsparcie finansowe działań seniorów do Urzędu Dzielnicy, 1 w formie prośby 

o rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie zmiany w ruchu drogowym 

(propozycja pasów dla pieszych w określonym miejscu) wraz z podpisami 

mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych,  

 4 inicjatywy w formie zajęć, warsztatów, spotkań cyklicznych, które już zaczęły się 

odbywać w Centrum Społecznym PACA (zajęcia dla dzieci prowadzone przez 

jednego z seniorów „Gotowanie z panem Henrykiem”; otwarte spotkania z artystami 

organizowane przez jedną z seniorek – „Spotkania wokół sceny”) lub rozpoczną się 

w styczniu 2015 roku (spotkania Klubu Seniora powstałego jako kontynuacja spotkań 

grupy projektowej; spotkania literackie – ze szczególnym uwzględnieniem poezji – 

organizowane przez jedną z seniorek). 

 

Publikacja katalog dobrych praktyk „Seniorzy z inicjatywą” 

Publikacja „Seniorzy na PACA. Ja tu zostaję” pod redakcją dr Anety Ostaszewskiej została 

wydrukowana w nakładzie 280 egzemplarzy. Publikacja powstała na podstawie rozmów/ 

wywiadów z animatorami partycypacji. Znajdują się tu również pomysły seniorów na działania 
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w przestrzeni publicznej, tekst wstępny redaktorki publikacji oraz jej rozmowa z animatorką 

i coachami. 

 

Plakaty i ulotki promocyjne 

W ramach środków przydzielonych na ten cel w budżecie projektu udało się wydrukować 

więcej niż zakładano plakatów (ponad 110 sztuk) i ulotek (ponad 300 sztuk) promocyjnych. 

 

Uczestnicy projektu stali się zgraną grupą i chcą nadal działać razem. Co równie ważne, przy 

okazji ujawniły się indywidualne zdolności liderskie poszczególnych osób, które przy 

wsparciu z naszej strony zaczęły samodzielnie prowadzić warsztaty, organizować spotkania 

z artystami, składać wnioski do urzędów w sprawie poprawy życia swojego i sąsiadów. 

Poczuli się pewnie nie tylko jako aktywni uczestnicy życia Centrum Społecznego PACA, ale 

również jako obywatele dzielnicy, którzy chcą i mogą wpływać na jej kształt i charakter. 

Z odbiorców oferty kulturalno-edukacyjnej stali się jej twórcami. 

 

 

2.4 Źródło finansowania 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

(ASOS) 

 

 

2.5 Zespół projektu 

Magdalena Czoch – animatorka 

Ewelina Bartosik – coach 

Małgorzata Krysa – coach 

Aneta Ostaszewska – ekspert-superwizor 

Aleksandra Kaliszewska/ Renata Szymańska – koordynator projektu  

Wolontariusze 
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3) Wspólnotowo razem 

3.1 Okres realizacji  

styczeń – grudzień 2014  

 

3.2 Cel projektu 

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania młodzieży (w wieku gimnazjalnym, 

ponadgimnazjalnym) oraz osób dorosłych z terenu Pragi Południe doświadczających bądź 

zagrożonych przemocą, uzależnieniem, współuzależnieniem w rodzinie. Projekt zakładał: 

 nabycie i poprawę kompetencji społecznych poprzez uczestniczenie w spotkaniach 

grupowych, podejmowanie wspólnych działań środowiskowych, 

 integrację środowiska osób o podobnych problemach oraz chcących podejmować 

działania na rzecz najbliższego środowiska,  

 integrację i współdziałanie środowiska specjalistów, ekspertów pracujących 

z osobami doświadczającymi przemocy, uzależnienia, współuzależnienia z terenu 

Pragi Południe. 

3.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

W ramach projektu prowadzone były działania: 

1) badania potrzeb;  

2) działania animacyjne;  

3) ewaluacja Laboratorium Profilaktyki Społecznościowej.  

 

W projekcie udział wzięła młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z terenu 

Pragi Południe uczestnicząca w grupach młodzieżowych – 17 osób niezależnie od płci. 

Uczestnikami byli młodzi ludzie doświadczający przemocy, agresji, współuzależnienia, 

mający za sobą pierwsze próby z narkotykami i alkoholem, osoby z rodzin niepełnych, ale 

także z rodzin, w których rodzice/rodzic z różnych powodów nie są w stanie zapewnić 

właściwej opieki i wsparcia, co powoduje, że dzieci są pozostawione same sobie. 

Ważnym elementem projektu była aktywizacja tych grup młodzieży do realizacji projektów 

społecznych, co będzie wskazywać na wzrost kompetencji w obszarze współpracy, 

komunikowania się, planowania działań.  

 

Badania potrzeb 

Badania w ramach projektu (obserwacja, wywiady jakościowe, ankiety) były prowadzone 

przez dwie studentki pracy socjalnej z Uniwersytetu Warszawskiego wydziału IPSiR, przy 

wsparciu koordynatorki projektu. Z badań został przygotowany raport z wynikami, wnioskami 

i obserwacją. 

 

Działania animacyjne 

Młodzież uczestnicząca w projekcie została podzielona na trzy grupy wiekowe: 9-11 lat,   

11-14 lat, 14-17 lat.  
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Do maja 2014 roku odbyło się osiem spotkań z najmłodszą grupą. Od czerwca do grudnia 

2014 roku odbyło się 25 spotkań z tą samą grupą. W grupie byli głównie chłopcy i jedna 

dziewczynka. Spotkania odbywały się regularnie, raz w tygodniu (ok. 2-4 h).  

Kolejna grupa działań animacyjnych skierowana była do grupy chłopców w wieku 11-14 lat. 

Chłopcy spotykali się z animatorem raz w tygodniu (2-3 h). Spotkania odbywały się od 

czerwca do grudnia 2014. Odbyło się 28 spotkań.  

Grupa najstarsza (14-17 lat) to grupa mieszana, spotkania odbywały się nieregularnie, 

często były to spotkania indywidualne – uczestnika z animatorem. Łącznie odbyło się około 

24 spotkań.  

 

Podczas działań środowiskowych wszystkie grupy miały szeroki zakres tematyczny spotkań. 

We wszystkich grupach animatorzy i wolontariusze starali się pokazywać różne pasje – 

odbyły się spotkania z raperem, mistrzem Sumo, aktorką teatralną. W ramach zajęć 

uczestnicy poznawali tajniki teatru improwizacji, streetartu, technik pisarskich, tworzenia 

postaci, mapowanie dzielnicy, podstawy diagnozy społecznej, fotografii, scenografii, 

odbywały się także zajęcia komputerowe. Część zajęć (szczególnie przy dobrej pogodzie) 

odbywała się w plenerze. W ramach spotkań młodzież zorganizowała: wystawę zdjęć, dwóch 

chłopców poprowadziło kurs z modelowania 3D oraz turniej w grę Liero.  

 

Laboratorium Profilaktyki Społecznościowej 

Odbyło się 13 spotkań Laboratorium Profilaktyki Społecznościowej, plus cztery spotkania 

nadprogramowe. Na spotkania przychodziło 4-8 osób, czas trwania to 1,5-2,5 h.  

W ramach spotkań Laboratorium stworzono dwa autorskie projekty dla młodzieży: „Stop 

przemocy! Program edukacyjny dla młodzieży” oraz „Grochowska Piwnica”. Projekty zostały 

złożone na konkursy. W ramach Laboratorium zgłoszono dwie ofiary przemocy, które 

spotkały się z psychologiem i prawnikiem.  

Na spotkaniach Laboratorium pojawiali się wolontariusze, streetworkerzy, psycholodzy, 

pracownicy socjalni, animatorzy, pracownicy innych organizacji pozarządowych pracujących 

z młodzieżą. Warto zaznaczyć, że odbyły się również trzy wizyty studyjne w klubach 

młodzieżowych: w dzielnicy Włochy – Mierz Wysoko i na Woli.  

 

 

3.4 Źródło finansowania 

Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

 

 

3.5 Zespół 

Agnieszka Kowalska – koordynatorka projektu, animatorka wspierająca  

Marta Żakowska – animatorka 

Karolina Jastrzębska-Mitzner – coach 
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4) Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga 

Południe Miasta Stołecznego Warszawy 

4.1 Okres realizacji  

luty 2014 – maj 2015  

 

4.2 Cel projektu 

Celem projektu jest usprawnienie współpracy administracji publicznej i organizacji poza-

rządowych w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. Wśród szczegółowych celów 

zarówno w odniesieniu do Urzędu Dzielnicy, jak i lokalnych organizacji są ponadto: 

 wzmocnienie mechanizmów komunikacji, wymiana informacji i doświadczeń, 

 usprawnienie mechanizmów zlecania zadań i realizacji zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców dzielnicy, 

 podniesienie poziomu wiedzy w obszarze współpracy, 

 wsparcie procesów integracji.  

 

4.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL uczestniczy wraz z partnerami w realizacji 

trzech zadań. W 2014 roku w ramach dwóch zdań zrealizowano następujące działania: 

 

Zadanie 1 – Przygotowanie Strategii Współpracy JST-NGO’s 

 

Na potrzeby prac nad Strategią Współpracy JST z NGO, zasad i form współpracy została 

przeprowadzona diagnoza. Działania badawcze były skierowane łącznie do ponad 200 

podmiotów realizujących projekty na rzecz mieszkańców dzielnicy. Wyniki badań i rekomendacje 

posłużyły do sformułowania wstępnych założeń Strategii Współpracy – kluczowego 

dokumentu podsumowującego wszystkie ustalenia i propozycje usprawnień wypracowanych 

w czasie wspólnych spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i Urzędu Dzielnicy. 

Dokument Strategii ma być zatwierdzony przez Zarząd Dzielnicy w 2015 roku. 

Badania jakościowe – diagnoza lokalna 

Przeprowadzono desk research raportów opracowanych przez podmioty monitorujące 

współpracę międzysektorową oraz analizę dokumentów i diagnozy powstałe na poziomie 

lokalnym. Następnie wyłoniono badacza do realizacji 20 wywiadów badawczych z mieszkańcami 

i przedstawicielami ngo. Z każdego wywiadu przygotowano transkrypcje w formie notatek 

zawierających podsumowanie poruszanych w wywiadach kwestii wraz z cytatami. Z całości 

badania jakościowego opracowano raport – Diagnoza lokalna, który zaprezentowano 

podczas spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji. 

Badania ilościowe dotyczące indeksu jakości współpracy 

Badanie ilościowe obejmowało przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców 

dzielnicy. W ramach tego badania przeprowadzono ankiety dotyczące strategii współpracy 

oraz autoanalizy.  
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Przeprowadzono pierwszą edycję badań w ramach Lokalnego Indeksu Współpracy oraz 

wyłoniono ewaluatora. Opracowano narzędzia do autoanalizy w wersji papierowej oraz 

przygotowano wysyłkę ankiet z możliwością bezkosztowej wysyłki zwrotnej (samodzielne 

odesłanie ankiety przez przedstawicieli NGO’s). Ponadto przygotowano wersję online ankiety 

dot. Strategii Współpracy w celu poszerzenia grupy respondentów.  

 

Konsultacje społeczne 

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano cykl spotkań konsultacyjnych zbierających 

opinie lokalnych aktywistów i działaczy na temat finansowych i niefinansowych form 

współpracy z lokalnym samorządem. Uczestniczyło w nich ponad 50 przedstawicieli 

III sektora. Efektem konsultacji, oprócz raportu, była publikacja opisująca w prosty i przystępny 

sposób procedury i zagadnienia formalne towarzyszące finansowej i niefinansowej 

współpracy I i III sektora. W konsultacjach i szkoleniach wzięło udział około 60 organizacji 

pozarządowych.  

Opracowano szczegółowy scenariusz spotkania sondującego z mieszkańcami i spotkania 

sondującego z NGO’s i przygotowano materiały. Za rekrutację uczestników i przeprowadzenie 

spotkań był odpowiedzialny animator. W spotkaniach uczestniczyło po 20 mieszkańców. 

 

Nowe formy konsultacji 

Jednym z elementów podejmowanych działań było przetestowanie nowych, aktywnych form 

konsultacji polityki publicznej opartej na dużym współudziale organizacji pozarządowych jako 

współorganizatora spotkań (udostępnienie siedziby, wsparcie procesu rekrutacji). Autorem 

nowej metody konsultacji był Tomasz Schimanek, który przygotował narzędzie, a także 

przygotował raport z przeprowadzenia jego pilotażu.  

Powołano zespół roboczy składający się z 3 osób ngo, 4 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy 

Praga Południe, który spotyka się co miesiąc. 

 

Inne działania 

 konsultacje z Liderem i Partnerem w projekcie,  

 zainicjowanie i udział organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy 

w indywidualnych spotkaniach dotyczących projektu,  

 konsultacja narzędzi badawczych z zespołem roboczym ds. przygotowania Strategii 

Współpracy;  

 udział w spotkaniach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, 

 koordynacja prac zespołu ds. przygotowania Strategii Współpracy, 

 animowanie środowiska organizacji pozarządowych z Pragi-Południe – informowanie 

o postępach projektu, wsparcie rekrutacji uczestników szkoleń,  

 animowanie środowiska organizacji pozarządowych z Pragi-Południe: wybór 

wykonawcy i nadzór nad przygotowaniem i wdrożeniem platformy internetowej dla 

organizacji pozarządowych „Spinacz NGO Praga-Południe”, działania informacyjno- 

promocyjne, 

 przekazywanie informacji dot. wyników prac nad projektem jednostkom Urzędu 

Miasta Stołecznego Warszawy pośrednio zaangażowanym w Projekt Centrum 

Komunikacji Społecznej. 
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Zadanie 3 – Przeprowadzenie/uaktualnienie wdrożeń dot. współpracy JST-NGOs 

 

W celu realizacji usprawnień współpracy nakreślono dwa obszary, które zostały objęte 

wsparciem doradczym w ramach projektu. Wyłoniono dwóch doradców, po jednym do 

każdego obszaru. Powołano także zespół ds. usprawnień realizacji zadań publicznych 

i inicjatyw integracji ngo oraz zespół ds. mediacji. W skład każdego zespołu wchodzą 

reprezentanci JST – 4 osoby i NGO – 3 osoby. 

 

Doradca zespołu ds. mediacji Jolanta Kaczorek w 2014 roku uczestniczyła w 11 sesjach 

doradczych, w ramach których: 

 opracowano regulamin pracy zespołu, uzgodniono harmonogram prac, ustalono tryb 

i tematykę wspólnych spotkań, 

 ustalono zadania i obowiązki mediatora społecznego, wdrożono harmonogram prac,  

 omawiano organizację bezpłatnych konsultacji mediacyjnych dla mieszkańców 

dzielnicy,  

 opracowano sposób promocji wydarzenia i szczegóły organizacyjne, 

 ustalono terminy i przebieg spotkań w ramach obchodów „Tygodnia mediacji”, 

a następnie dokonano podsumowania,  

 podjęto i omówiono dwie mediacje,  

 podjęto działania promocyjno-informacyjne na rzecz zwiększenia ilości spraw 

wpływających do zespołu. 

Doradca zespołu ds. usprawnień realizacji zadań publicznych i inicjatyw, integracji 

NGO’s Artur Gluziński uczestniczył w 2014 roku w 11 sesjach doradczych, w ramach 

których: 

 opracowano regulamin pracy zespołu, uzgodniono harmonogram prac, ustalono 

scenariusz i tematykę spotkań, 

 zapoznano uczestników z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie nowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 

zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, 

 przygotowano katalog kosztów niekwalifikowalnych (wraz z uzasadnieniem), wstępnie 

opracowano ( z założeniem dalszej konsultacji) nowy, bardziej przejrzysty układ karty 

oceny oferty w konkursach na zadanie publiczne w Dzielnicy Praga-Południe, 

 podjęto dalsze prace nad Protokołem Komisji Konkursowej do opiniowania ofert, 

omówiono słabe i mocne strony konkursów ofert na podstawie wyników wstępnych 

z badań dot. Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,  

 przygotowano listę finansowych i pozafinansowych form współpracy NGO-JST,  

 omawiano możliwość wprowadzenia w Dzielnicy Praga-Południe dodatkowego 

wsparcia dla NGO w postaci pożyczek i poręczeń udzielanych przez samorząd 

lokalny,  

 omówiono treść umowy o powierzenie/wsparcie zadania publicznego (zapisy 

fakultatywne i obligatoryjne, interpretacja konkretnych zapisów),  

 omówiono możliwość uzupełnienia do przygotowanej w ramach SCWO „Instrukcji 

wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. 

Warszawy” autorstwa Ewy Kolankiewicz, omówiono katalog błędów formalnych. 
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4.4 Źródło finansowania 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, Poddziałanie 5.4.2 

Rozwój Dialogu Obywatelskiego 

 

 

4.5 Partnerzy 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – lider projektu 

Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

 

 

4.6 Zespół 

Ewelina Bartosik – animatorka 

Anna Czarnecka/Ewa Kowalik – asystentka ds. projektu  
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5) Wsparcie Aktywności Obywatelskiej przez Rozwój Ruchu 

Sąsiedzkiego 

5.1 Okres realizacji 

styczeń – grudzień 2014 

 

5.2 Cele projektu 

Ruch Sąsiedzki to inicjatywa animacyjno-edukacyjna dążąca do rozwoju 

działań sąsiedzkich w Warszawie, rozwijania i promowania życzliwości 

oraz aktywności sąsiedzkiej. Ruch Sąsiedzki powstał na bazie Akademii 

Inicjatyw Sąsiedzkich wspierającej swoimi działaniami oddolne inicjatywy 

i przedsięwzięcia sąsiedzkie, realizowanej w ramach Stołecznego 

Centrum Współpracy Obywatelskiej. 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Warszawy niezależnie od 

wieku, do osób związanych z warszawskimi organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami publicznymi, samorządowymi, lokalnym biznesem, grupami 

nieformalnymi, partnerstwami lokalnymi, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz 

innymi podmiotami, którym bliska jest idea dobrego sąsiedztwa w Warszawie. 

Celem projektu jest promowanie idei dobrego sąsiedztwa, wzmacnianie więzi sąsiedzkich 

pomiędzy mieszkańcami Warszawy, wspieranie i animowanie inicjatyw sąsiedzkich oraz 

edukowanie liderów lokalnych w zakresie rozwoju aktywności obywatelskiej na lokalnym 

gruncie. 

 

5.3 Kluczowe działania w projekcie w 2014 roku 

Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich przyczynia się do tworzenia i wzmocnienia mechanizmów 

samorządności poprzez warsztaty (cykl 7 szkoleń) organizowane dla około 20-osobowej 

grupy osób zainteresowanych działaniem w swoich społecznościach lokalnych, organizację 

otwartych debat i seminariów dla mieszkańców Warszawy oraz stworzenie wspólnego ruchu 

ludzi i organizacji, którzy animują swoje sąsiedztwa. Mieszkańców stolicy aktywizuje poprzez 

kampanie Dnia Sąsiada w maju i Podwórkową Gwiazdkę w grudniu. 

 

Spotkania w ramach Klubu Sąsiedzkiego Paca 40 

27.01 – „Po sąsiedzku” – spotkanie Kooperatywy Sąsiedzkiej związanej z Centrum 

Społecznym PACA 40 z zespołem Q Ruchu Sąsiedzkiego. Celem spotkania była wzajemna 

integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy sąsiedzkimi animatorami; 

20.03 – „Lider w społeczności lokalnej” – spotkanie organizowane we współpracy ze Szkołą 

Liderów, miało na celu wzmocnienie kompetencji liderskich wśród organizatorów inicjatyw 

sąsiedzkich oraz osób, które chcą lepiej radzić sobie z przywództwem w swoich 

sąsiedztwach; 

6.09 – „Sąsiedzkie fotostory” – warsztaty fotograficzne podczas pikniku „Witryna Grochów” 

na placu Szembeka, skierowane do mieszkańców Pragi Południe, warsztaty miały na celu 

wypracowanie definicji dobrego sąsiedztwa;  
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2.10 – „Od animacji kultury do animacji sąsiedztwa” – warsztat inspiracyjny dla pracowników 

Wawerskiego Centrum Kultury, celem warsztatu było pokazanie jak angażować najbliższe 

sąsiedztwo i sąsiadów w działalność placówki kultury; 

13.11 – „Jak zorganizować Podwórkową Gwiazdkę?” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne 

z organizatorami inicjatyw sąsiedzkich, służące wsparciu ich przygotowań do Podwórkowej 

Gwiazdki.  

 

Warsztaty Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 

Rekrutacja na warsztaty trwała od początku do końca lutego 2014 i odbywała się za 

pośrednictwem kanałów internetowych oraz plakatów w przestrzeni publicznej Warszawy. 

Zgłosiło się 36 osób, a na warsztaty zakwalifikowane zostały 23 osoby. Szkolenie ukończyło 

19 osób. Odbyło się siedem warsztatów: 

12.03 – I warsztat: „Ja w moim sąsiedztwie”, trener: Paweł Jordan, miejsce: Państwomiasto, 

ul. Andersa 29, 

2.04 – II warsztat: „Diagnoza lokalna: zasoby i potencjały sąsiedztwa”, trener: Agata 

Konarzewska, miejsce: Warsztat Centrum Komunikacji Społecznej, pl. Konstytucji 4, 

7.05 – III warsztat: „Mobilizowanie ludzi do działania”, trener: Magdalena Pachel, miejsce: 

Centrum Społeczne PACA, ul. Paca 40, 

11.06 – IV warsztat: „Lokalna promocja”, trener: Agnieszka Matan, miejsce: Stołeczne 

Centrum Współpracy Obywatelskiej, ul. Warecka 4/6 

3.09 – V warsztat: ”Budowanie sieci współpracy”, trener: Grażyna Gnatowska, miejsce: Klub 

Osiedlowy Surma, ul. Białobrzeska 13, 

1.10 – VI warsztat: „Sąsiedzi fundraising”, trener: Andrzej Pietrucha, miejsce: Stołeczne 

Centrum Współpracy Obywatelskiej, ul. Warecka 4/6, 

12.11 – VII warsztat: „Od pomysłu do projektu”, trener: Paweł Jordan, miejsce: Centrum 

Społeczne PACA. 

 

Seminaria 

25.02 – Seminarium inaugurujące „Współpraca międzysektorowa na wspólnym podwórku”. 

Seminarium miało na celu pokazanie nowym uczestnikom Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 

wielowymiarowość inicjatyw sąsiedzkich oraz możliwości międzysektorowego działania na 

poziomie lokalnym. Prelegentkami były przedstawicielki Fundacji Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych, programu City Partnerships oraz firmy LokaLOVE; 

7.04 – Seminarium otwarte „Jak zorganizować Dzień Sąsiada”. Seminarium poświęcone było 

prezentacji historii i idei Europejskiego Dnia Sąsiada oraz zachęceniu nowych środowisk 

sąsiedzkich w Warszawie do zainicjowania sąsiedzkich działań w swojej okolicy. Było także 

okazją do prezentacji dobrych praktyk organizatorów ubiegłorocznych inicjatyw, którzy 

podzielili się swoimi doświadczeniami z uczestnikami; 

21.10 – Seminarium otwarte „Społecznicy czy buntownicy - nowe formy obywatelskiego 

zaangażowania”. Celem seminarium było przedstawienie rosnącej roli nieformalnych ruchów 

i inicjatyw społecznych w polskiej przestrzeni publicznej, w tym inicjatyw sąsiedzkich. 

Seminarium zorganizowano we współpracy z ekspertami z Collegium Civitas, Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Fundacji Zespół Analizy Ruchów Społecznych;  



 

66 

11.12 – Seminarium podsumowujące „Droga do dobrego sąsiedztwa” miało na celu oficjalne 

zakończenie Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich, podsumowanie tegorocznego sezonu inicjatyw 

sąsiedzkich oraz pokazanie dobrych praktyk aktywnych działaczy sąsiedzkich. Prelegentką 

spotkania była przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek. Na 

seminarium została przygotowana publikacja w wersji elektronicznej „Dzień Sąsiada. Jak 

inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę”. Publikacja Est dostępna na stronie: 

http://inicjatywysasiedzkie.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dzien_sasiada.pdf  

 

Dzień Sąsiada 

W ramach przygotowań do V Warszawskiego Dnia Sąsiada stworzono identyfikację 

wizualną akcji, przygotowano materiały promocyjne (torby ekologiczne, plakaty, balony) oraz 

materiały plastyczne do Niezbędników Sąsiedzkich dystrybuowanych wśród organizatorów 

wydarzeń. Finał Dnia Sąsiada odbywał się 31 maja 2014 roku. W wydarzeniu udział wzięło 

58 sąsiedztw z większości dzielnic Warszawy.  

Reportaż filmowy dokumentujący Dzień Sąsiada zamieszczono na: http://youtu.be/kkJBJdTL1WI 

 

Podwórkowa Gwiazdka 

W ramach przygotowań do Podwórkowej Gwiazdki opracowano identyfikację wizualną akcji, 

przygotowano materiały promocyjne (naklejki, torby ekologiczne, plakaty, ulotki i kartki 

pocztowe) oraz materiały plastyczne do Niezbędników Sąsiedzkich dystrybuowanych wśród 

organizatorów wydarzeń. Finał Podwórkowej Gwiazdki odbywał się w weekend 13 i 14 grudnia 

2014 roku. W wydarzeniu udział wzięło 47 sąsiedztw z większości dzielnic Warszawy.  

Strona akcji: www.podworkowagwiazdka.blogspot.com  

Reportaż filmowy dokumentujący Podwórkową Gwiazdkę: http://youtu.be/MGrVmfKrJfs  

 

Strefa Dzień Dobry (projekt minigrantowy w ramach Tygodnia Obywatelskiego  

Towarzyszącego VII Ogólnopolskiemu Forum Inicjatyw Pozarządowych) 

Kampania „Strefa Dzień Dobry” miała na celu promowanie życzliwych wzorów stosunków 

sąsiedzkich jako pożądanej postawy obywatelskiej poprzez zachęcanie mieszkańców 

Warszawy do mówienia sąsiadom „dzień dobry”, stworzenie katalogu dobrych praktyk 

sąsiedzkich i zwrócenie uwagi na problem anonimowości mieszkańców w swoich sąsiedztwach.  

W trakcie Tygodnia Obywatelskiego (8-14 września 2014) każde sąsiedztwo w Warszawie 

mogło przyłączyć się do Strefy Dzień Dobry i na własnym przykładzie pokazać, jak wyglądają 

dobre stosunki sąsiedzkie.  

Strona projektu: www.strefadziendobry.blogspot.com 

 

5.4 Źródła finansowania 

Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego Prowadzenie Stołecznego Centrum 

Współpracy Obywatelskiej, współfinansowany ze środków m.st. Warszawy  

 

5.5 Partnerzy 

Partnerzy użyczający przestrzeń na spotkania i działania: WARSZTAT Centrum Komunikacji 

Społecznej, Centrum Społeczne PACA 40, klubokawiarnia Państwomiasto, Dom Kultury 

Zacisze, Muzeum Woli, 3 pokoje z kuchnią, Klub Osiedlowy "Surma" 
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Patroni medialni akcji Dzień Sąsiada i Podwórkowa Gwiazdka: warszawa.ngo.pl, Tramwaje 

Warszawskie, kulturalnie.waw.pl, Wiadomości Sąsiedzkie, Kurier Warszawski, Wesoła 

Gazetka Sąsiedzka, Radio Kampus, Halo-wawa.pl, Przegląd praski, dobraulica.pl. 

 

 

5.6 Zespół projektu 

Agata Konarzewska – koordynatorka projektu, redaktorka strony, trenerka 

 

 

5.7 Kluczowi współpracownicy 

Grażyna Gnatowska – ekspert ds. rozwoju społecznego, trenerka 

Paweł Jordan – ekspert, trener 

 

Anna Warwas – specjalistka ds. Dnia Sąsiada (luty-czerwiec) 

Aleksandra Wolczyk – specjalistka ds. Podwórkowej Gwiazdki (wrzesień-grudzień) 
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IV. PROJEKTY 

 

1) Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów 

partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk 

publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych 
 

1.1 Okres realizacji  

listopad 2009 – czerwiec 2014  

 

1.2 Cel projektu 

Celem projektu była budowa mechanizmu partycypacji 

publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityki lokalnej, 

szczególnie w czterech obszarach: przedsiębiorczości, 

zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego 

rozwoju.  

 

Projekt zakładał ponadto wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej  

z wykorzystaniem animacji społecznej, opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania 

partycypacji, stworzenie mechanizmu jej oceny i monitoringu oraz upowszechnianie i promocję 

modeli partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych. 

 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL realizowało te cele poprzez działania: 

 badawczo-diagnostyczne obejmujące organizację seminariów i konferencji, 

wydawanie zeszytów poseminaryjnych i rocznika naukowego, 

 metodyczno-edukacyjne, w tym budowanie środowiska animatorów promujących 

partycypację społeczną oraz pracujących nad dialogiem między społecznościami 

lokalnymi a samorządem i ich wzajemnym uczestnictwem we współkreowaniu 

lokalnych polityk, 

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

na poziomie subregionów, oraz działania animacyjne na poziomie lokalnym 

(gmina/powiat), służące partycypacyjnemu wypracowaniu gminnych programów 

dotyczących zrównoważonego rozwoju, rynku pracy, przedsiębiorczości i integracji 

społecznej. 

 

1.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

Zadanie 1 – Diagnoza i badanie 

Seminaria i wydarzenia 

Ważnym wydarzeniem w ramach projektu była zorganizowana w Warszawie 16-17 stycznia 

konferencja pn. Rzeczpospolita Lokalna – Sejm społeczników, bojowników i ekspertów 

poświęcona problematyce partycypacji publicznej w wymiarze lokalnym. Głównym obszarem 

prac podejmowanych podczas tego wydarzenia było zainicjowanie publicznej debaty 
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dotyczącej rozwiązań systemowych wspierających partycypacyjne mechanizmy kreowania 

lokalnych polityk publicznych. Hasłem przewodnim było „Uwolnij wiedzę społeczności”, a co 

za tym idzie prezentacja różnorodnych form partycypacji i jej wielowymiarowego charakteru. 

Rzeczpospolita lokalna była okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między osobami, 

instytucjami oraz samorządami uczestniczącymi w projekcie „Decydujmy razem”, a także 

innymi aktywnymi podmiotami w obszarze partycypacji publicznej. 

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego. Ambasadorem Rzeczpospolitej Lokalnej 2014 był Pan Henryk 

Wujec, Doradca Prezydenta RP. W wydarzeniu udział wzięło ponad 300 uczestników, 

40 panelistów i moderatorów z różnych środowisk: rządowych, samorządowych, poza-

rządowych, naukowych, opiniotwórczych i społeczności lokalnych. Przedstawiciele wszystkich 

środowisk mogli zaprezentować swój punkt widzenia na partycypację. 

29-30 maja odbyło się seminarium w ramach tematu Aktorzy, scena i mechanizmy 

partycypacji pt.: Edukacja do Partycypacji. Celem seminarium było omówienie kluczowego 

zagadnienia towarzyszącego podejmowaniu decyzji publicznych w skali lokalnej, a mianowicie 

edukowania w zakresie działań partycypacyjnych i animacyjnych jako sposobu na 

upowszechnianie się postaw i zachowań obywatelskich. Zaprezentowano casestudy 

samorządu Gołdapi jako przykładu „uczącej się” społeczności w zakresie edukacji lokalnej 

i roli edukatorów lokalnych. W seminarium uczestniczyły 43 osoby, 22 panelistów oraz 

8 przedstawicieli partnerów. 

 

Kwartalniki i roczniki 

Wymiernym efektem spotkania świata nauki i praktyki są zeszyty tematyczne. W roku 2014 

wydano cztery numery kwartalnika pod redakcją prof. S. Mocka Animacja Życia Publicznego 

oraz numer specjalny z 2013 r. Analizy i rekomendacje:  

 Animacja Życia Publicznego nr 6 (13)/2013, Rzeczpospolita Lokalna, Sejm 

społeczników bojowników i ekspertów. Uwolnić wiedzę społeczności, 

 Animacja Życia Publicznego nr 1 (14)/2014, W stronę obywatelskiej 

przedsiębiorczości, 

 Animacja Życia Publicznego nr 2 (15)/2014, System wspierania partycypacji 

publicznej, 

 Animacja Życia Publicznego nr 3 (16)/2014, Partycypacja a polityka zatrudnienia 

i rynku pracy, 

 Animacja Życia Publicznego nr 4 (17)/2014, Edukacja do partycypacji  

W 2014 roku wydano także kolejny numer rocznika naukowego Zoon Politikon (5/2014), 

Demokracja – zmiana społeczna – przestrzeń publiczna. Dylematy nowoczesnych społeczeństw. 

Wychowanie dla demokracji. Pismo to skierowane jest do środowiska akademickiego oraz 

osób zainteresowanych zgłębianiem tematyki obywatelskiej. Redaktorem naukowym jest 

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

 

Zadanie 2 – Metodyka i edukacja/budowanie środowiska animatorów 

 

Prowadzono działania zmierzające do zwiększenia liczby użytkowników forum 

decydujmyrazem.pl. Na forum przygotowana została mapa animatorów, na której 

umieszczono opisy 39 animatorów partycypacji publicznej. 
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Na platformie zarejestrowało się 9 nowych użytkowników, zamieszczono 323 nowe posty na 

forum oraz 12 plików do samokształcenia użytkowników w zakładce materiały merytoryczne. 

W ostatnich dniach trwania projektu całkowita liczba użytkowników wynosiła 183 osoby.  

E-platforma została rozbudowana, zamieszczane tu były materiały edukacyjne. Główną 

funkcją e-platformy było umożliwienie procesu samokształcenia animatorów oraz osób 

planujących nimi zostać. Na platformie sukcesywnie zamieszczano materiały edukacyjne 

do samodzielnego wykorzystania, tzw. „samouczek partycypacji” wraz z testami wiedzy. 

 

Zadanie 3 – Laboratoria Animacji Społecznej/Wprowadzanie Subregionalnego Modelu 

Wdrażania Partycypacji 

 

Model partycypacji wdrażany był w 38 gminach i powiatach, w 8 subregionach (Naszyjnik 

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

Krzemienny Krąg, Wzgórza Dalkowskie). 

W 2014 roku zostały podpisane porozumienia z samorządami dotyczące udziału 8 JST 

w projekcie jako obserwatorów. Porozumienia podpisały: Kunów, Sienno, powiat ostrowiecki 

oraz Gardeja, Świętajno (EGO), Kowale Oleckie (EGO), Krajenka (Naszyjnik Północy), 

Zakrzewo (Naszyjnik Północy). 

 

Działania subregionalne 

Panele diagnostyczne 

Panele były skierowane do animatorów partycypacji publicznej oraz przedstawicieli 

społeczności lokalnych z JST wdrażających i obserwatorów. W 2014 roku odbyły się cztery 

panele diagnostyczne w subregionach: 

 EGO dn. 18.02,  

 Nadwiślańskim dn. 12.03, 

 Mazowsze Płockie dn. 08.05, 

 Puszcza Białowieska dn.16.05. 

Szkolenia subregionalne 

Szkolenia subregionalne były skierowane do obserwatorów — pracowników instytucji 

publicznych z obszaru subregionów i służyły upowszechnieniu wiedzy o partycypacji 

publicznej. Podczas szkoleń prezentowano dobre praktyki partycypacji. W 2014 roku zostały 

zorganizowane cztery szkolenia: 

 w subregionie Nadwiślańskim  27-28.01, uczestniczyło 13 osób, 

 w subregionie Mazowsze Płockie 06-07.03, uczestniczyło 16 osób, 

 w subregionie Cud nad Wisłą 23-24.06, uczestniczyło 15 osób, 

 w subregionie Krzemienny Krąg 17-18.06, uczestniczyło 20 osób. 

Fora subregionalne 

W 2014 roku odbyło się 5 forów subregionalnych:  

 dwa w subregionie EGO: dn.18 lutego dot. przygotowania subregionu do ewaluacji 

społecznej oraz 17 czerwca – poświęcone podsumowaniu działań w projekcie, 

 w subregionie Puszcza Białowieska dn.12 lutego – poświęcone prezentacji projektów 

społecznych, 
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 w subregionie Naszyjnik Północy dn. 18 czerwca – poświęcone podsumowaniu 

działań w projekcie, 

 w subregionie Mazowsze Płockie dn. 24 kwietnia – poświęcone podsumowaniu 

realizacji projektu.  

 

W forach uczestniczyło łącznie 135 osób – przedstawicieli społeczności lokalnych z JST 

wdrażających i obserwatorów z danego subregionu. 

Warsztaty dobrych praktyk 

Tematem warsztatów była prezentacja pozytywnych przykładów wdrażania partycypacji  

w subregionach. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele JST wdrażających i JST 

obserwatorów. W 2014 roku odbyły się warsztaty w subregionach: 

 Mazowsze Płockie dn.07.02,   

 Cud nad Wisłą dn. 06.03,  

 EGO dn. 30.03, 

 Mazowsze Płockie dn. 03.04, 

 Krzemienny Krąg dn.13.06. 

W warsztatach łącznie udział wzięły 24 osoby. 

 

Ewaluacja 

W 2014 roku organizowano wydarzenia poświęcone zamknięciu projektów społecznych,  

a także wejściu w nowy etap projektu, jakim jest ewaluacja społeczna. W 6 subregionach 

odbyły się szkolenia dla animatorów partycypacji publicznej, wprowadzające ich w tę 

tematykę (przeszkolono animatorów z subregionów Wzgórza Dalkowskie i Nadwiślański). 

Przygotowano 8 raportów rocznych z poszczególnych subregionów. 

 

Działania lokalne 

Na poziomie lokalnym odbywały się warsztaty w społecznościach i fora partycypacji 

publicznej skierowane do szerokiego grona mieszkańców gmin i powiatów. 

Warsztaty w społecznościach w JST wdrażających 

Celem warsztatów było opracowanie programów rozwojowych. Uczestniczyli w nich 

przedstawiciele społeczności lokalnych z gmin i powiatów wdrażających, między innymi 

przedstawiciele władz, pracownicy instytucji publicznych, członkowie organizacji poza-

rządowych, seniorzy i młodzież. Uchwalono programy w dwóch gminach w subregionie 

Naszyjnik Północy – Rzeczenica oraz Czarne.  

W 2014 roku warsztaty dotyczyły głównie realizacji projektów społecznych, ewaluacji 

społecznej i ich podsumowania.  

We wszystkich subregionach łącznie odbyło się 61 warsztatów, w których udział wzięło 

prawie 1700 osób. 

 

Lokalne fora partycypacji publicznej 

Odbyło się 18 forów partycypacji publicznej w gminach i powiatach wdrażających model. 

Celem forów było przybliżenie tematyki partycypacji publicznej szerszemu gronu 

mieszkańców gmin biorących udział w projekcie.  
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W 2014 roku fora poświęcone były przede wszystkim projektom społecznym i przekazaniu 

wyników ewaluacji społecznej gmin. Fora organizowali lokalni animatorzy partycypacji we 

współpracy z animatorem subregionalnym. 

W lokalnych forach partycypacji publicznej udział wzięło łącznie ponad 1200 osób. 

 

Projekty społeczne 

Na początku roku zrealizowano projekt społeczny w Zielonce. Projekt dotyczył przebiegu tras 

rowerowych w tej miejscowości. Wraz z zakończeniem projektu Decydujmy razem zakończono 

realizację 19 projektów społecznych. 

 

Spotkania operacyjne 

W dniu 26.02.2014 odbyło się spotkanie operacyjne poświęcone podsumowaniu pierwszych 

warsztatów dotyczących ewaluacji społecznej oraz przygotowaniom do drugiego warsztatu.  

 

Wydarzenia obserwatorów 

W 2014 roku zorganizowano jedno wydarzenie (21.03.2014) w gminie Olecko uczestniczącej 

w projekcie jako obserwator. Wzięło w nim udział 40 osób. 

 

 

1.4 Źródło finansowania 

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

realizacji Strategii Lizbońskiej” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

1.5 Partnerzy projektu 

Liderem projektu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Partnerzy: Instytut Spraw 

Publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy 

 

1.6 Zespół projektu 

Renata Tess – koordynatorka projektu 

Renata Szymańska – specjalistka ds. administracyjno-finansowych 

Maciej Konieczny – analityk-superwizor 

Emilia Sobol – analityk-superwizor 

Kaja Cudak – analityk-superwizor 

Eliza Iwańska – specjalistka ds. monitoringu i sprawozdawczości 

Aleksandra Paliwoda – specjalistka ds. organizowania spotkań 

Marta Kozłowska – specjalistka ds. budowania środowiska animatorów 

Stali eksperci – moderatorzy zadań 

prof. Stanisław Mocek – moderator seminariów, redaktor zeszytów i rocznika 

Teresa Jankowska –  konsultant ds. wprowadzenia Subregionalnego Modelu Wdrażania 

Partycypacji 
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2) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej 

 

2.1 Okres realizacji 

marzec 2009 – grudzień 2014 

 

 

2.2 Cel projektu 

Głównym celem projektu było podniesienie profesjo-

nalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy 

i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu 

wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, prze-

testowanie oraz wdrożenie standardów instytucji 

i usług pomocy oraz integracji społecznej.  

 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP) 

realizowały wspólnie zadanie, którego celem było wypracowanie innowacyjnego standardu 

środowiskowej pracy socjalnej/ organizowania społeczności lokalnej. Zadanie to 

wiązało się z aktywizującym wsparciem grup i społeczności lokalnych zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz zakładało wykorzystanie trzech nowych ról 

zawodowych pracowników socjalnych: animatora, mediatora (osoby budującej sieci 

współpracy) i lokalnego polityka społecznego, które złożą się na specjalizację – organizatora 

społeczności lokalnej.  

 

W ramach projektu CAL wraz z Instytutem Spraw Publicznych realizowały Laboratorium 

Innowacji Społecznej (LIS). To stały zespół ekspertów i badaczy, skupiający osoby łączące 

wiedzę teoretyczną (udział przedstawicieli środowisk akademickich) i praktyczną (udział 

przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej). Działalność LIS skupiała się na 

opracowaniu standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej 

(metodologia i narzędzia stanowiące warsztat pracownika socjalnego) oraz standaryzacji 

środowiskowej pracy socjalnej jako kwalifikowanej usługi społecznej. Osiemdziesięciu dwóch 

pracowników socjalnych testowało standard w wybranych środowiskach lokalnych. 

 

2.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

ZADANIE 3 

Laboratorium Innowacji Społecznej  

W 2014 roku odbyły się trzy spotkania Laboratorium Innowacji Społecznej (grupy ekspertów 

i praktyków partnerów zadania) poświęcone pracom nad poradnikami pn. ABC 

organizowania społeczności lokalnej, a także omówieniu merytorycznych aspektów 

konferencji upowszechniających i akceptacji produktów projektu. Spotkania odbyły się w dn.: 

24.01, 24.02 i 24.03.2014 r. 
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W ramach prac Laboratorium wydano publikacje: 

 Praca środowiskowa: aplikacje, modele praktykowania, Prace LIS nr 4, CAL/ISP 

red. T. Kaźmierczak, 

 Organizowanie społeczności lokalnej – wspólnota w zmianie, Prace LIS nr 5, 

CAL/ISP, red. B. Skrzypczak i M. Mendel. 

 

FAZA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI 

Akty prawne 

W 2014 roku przygotowano pismo wyjaśniające w odpowiedzi na uwagi zawarte w opinii 

Departamentu Pomocy Społecznej (DPS) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

a następnie naniesiono poprawki na propozycji zmian do Ustawy o pomocy społecznej 

i rozporządzeniu w sprawie przygotowania, realizacji, finansowania i monitorowania 

lokalnych programów organizowania społeczności lokalnej i przekazano je do akceptacji. 

Ostatecznie uzgodniono treść rozporządzenia i zmian prawnych do ustawy o pomocy 

społecznej z DPS w październiku 2014 roku. 

 

Broszury/poradniki 

W 2014 roku kontynuowano prace redakcyjne nad wydaniem 3 opracowań o charakterze 

poradników nt.: organizatora społeczności lokalnej, metodyki pracy oraz usługi społecznej. 

Publikacje zostały wydane w jednolitej szacie graficznej pod wspólnym tytułem: ABC 

organizowania społeczności lokalnej, w nakładzie 1000 egzemplarzy każda. 

 Poradnik 1 Organizator społeczności lokalnej - refleksyjny praktyk, 

 Poradnik 2 Organizowanie społeczności lokalnej - metodyka pracy środowiskowej, 

Poradnik3 Organizowanie społeczności lokalnej - usługa społeczna. 

Model organizowania społeczności lokalnej (OSL) 

Zakończono prace związane z uproszczeniem Modelu OSL zgodnie z otrzymanymi uwagami 

DPS. Wersję skróconą wraz ze słowniczkiem przekazano do Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich (CRZL) – lidera projektu, akceptację ostatniej wersji uzyskano we wrześniu 2014 r. 

Przygotowano graficzną oprawę modelu, zamieszczono go na stronie www.osl.org.pl 

 

FAZA UPOWSZECHNIANIA 

Szkolenia 

W 2014 roku kontynuowano szkolenia upowszechniające model OSL. Współpracowano 

w tym zakresie z trenerami oraz firmą organizującą szkolenia.  

Styczeń: Odbyło się 13 szkoleń, w których zostało przeszkolonych 322 os: 

Jesionka 8-9.01 21 

Warszawa  7-8.01 24 

Opole 9-10.01 23 

Bielsko-Biała 9-10.01 25 

Radomsko 9-10.01 24 

Kielce 13-14.01 27 

Poznań 16-17.01 26 

Rzeszów 20-21.01 22 

Częstochowa 20-21.01 23 

Wrocław 23-24.01 23 
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Warszawa  27-28.01 29 

Kraków 30-31.01 27 

Wrocław 30-31.01 28 

Luty: Odbyło się 6 szkoleń, w których zostało przeszkolonych 158 osób: 

Gdynia 04-05.02 27 

Gdynia 04-05.02 27 

Kalisz 05-06.02 27 

Lublin 06-07.02 27 

Bydgoszcz 06-07.02 23 

Katowice 06-07.02 27 

Liczba osób w bazie PEFS – 2954.  

Prowadzono bieżącą ewaluację szkoleń. Szkolenia były dobrze oceniane przez uczestników. 

Podkreślano ich wartość merytoryczną oraz możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami 

i przykładami działań podejmowanych w ramach pilotażowej fazy wdrażania modelu OSL. 

Opracowano raport końcowy z fazy upowszechniania. Łącznie uczestniczyło w niej 3112 

pracowników socjalnych. 

 

KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE 

I konferencja upowszechniająca pn. „Aktywna wspólnota – o nowe oblicze pomocy 

społecznej” odbyła się 13-14 marca 2014 r. i została zorganizowana dla kierowników/ 

dyrektorów instytucji pomocy społecznej. Podczas konferencji glos zabrali przedstawiciele 

różnych szczebli samorządu, eksperci, naukowcy oraz praktycy. Poruszano tematykę 

związaną z krajową polityką społeczną w kontekście rozwoju wspólnot lokalnych. 

Dyskutowano m.in. o roli ROPS w upowszechnianiu i wspieraniu rozwiązań w obszarze 

organizowania społeczności lokalnej. Z własnych doświadczeń działania na poziomie 

lokalnym zaprezentowały Ośrodki Pomocy Społecznej ze Słupna (gmina wiejska), Kościana 

(mała gmina miejska) i Wrocławia (duże miasto na prawach powiatu, miasto wojewódzkie). 

Drugiego dnia konferencji zaprezentowane zostały dwa filmy pokazujące różne perspektywy 

pracy ze społecznością lokalną (mieszkańcy osiedli w Gdańsku oraz w Warszawie) – 

przykłady pracy domu sąsiedzkiego oraz interwencji animatorów kultury w środowisku 

wieloproblemowego osiedla socjalnego. Filmy były doskonałą okazją do dyskusji nt. 

sposobów i metod pracy ze społecznością, wykorzystywania niekonwencjonalnych 

i nowatorskich, może czasem kontrowersyjnych metod pracy ze środowiskiem trudnym. 

Podsumowaniem konferencji były prezentacje planowanych kierunków zmian w systemie 

pomocy społecznej w Polsce oraz wyzwania stojące przed pracownikami socjalnymi i samą 

pomocą społeczną.  

W konferencji wzięło udział 151 osób, zespół zarządzający i stali eksperci LIS. 

 

II konferencja upowszechniająca pn. Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej 

odbyła się 14-15 kwietnia 2014 r. i była skierowana do osób pracujących ze społecznością 

lokalną, pracowników socjalnych – organizatorów społeczności lokalnej, praktyków chcących 

poszerzać swoją wiedzę, zawiązywać kontakty i sieć współpracy. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali pakiety edukacyjne. Podczas konferencji podsumowano działania podejmowane 

w ramach projektu, przedstawiono wizje i plany działań w obszarze rozwoju metody 

organizowania społeczności lokalnej oraz podjęto dyskusję nad tworzeniem środowiska 
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zawodowego organizatorów społeczności lokalnej skupiającego przedstawicieli ośrodków 

pomocy społecznej i organizacji pozarządowych pracujących tą metodą. Na zakończenie 

konferencji przeprowadzono warsztaty nt. narzędzi OSL i pracy w środowiskach trudnych.  

W konferencji udział wzięły 132 osoby, zespół zarządzający i stali eksperci LIS. 

 

III konferencja upowszechniająca pn, „Organizowanie społeczności lokalnej – nowa 

jakość, perspektywa, wyzwanie” odbyła się 24-25 listopada 2014 r. w Krakowie. Skierowana 

była do osób pracujących ze społecznością lokalną, pracowników socjalnych – 

organizatorów społeczności lokalne, praktyków. Konferencję zorganizowano we współpracy 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Ogólnopolskim Forum 

Organizatorów Społeczności Lokalnej. Celem konferencji była prezentacja rozwiązań w 

zakresie OSL, które udało się opracować i wdrożyć w niektórych środowiskach lokalnych, 

wcześniej uczestniczących w projekcie. Przeprowadzono warsztaty pod hasłem „Dylematy 

OSLowca” dotykając różnych kwestii pracy OSLowca – współpracy, relacji, trudności itp. 

Zrealizowano także panel dyskusyjny pod hasłem „Przyszłość OSL”, czyli różne rozwiązania 

we wdrażaniu OSL. Drugiego dnia konferencji odwiedzono 7 ośrodków w Krakowie, gdzie 

zapoznawano się z doświadczeniami we wdrażaniu OSL w praktyce.  

W konferencji wzięło udział: łącznie 139 osób, w tym 19 przedstawicieli MOPS Kraków jako 

wolnych słuchaczy, oraz 3-osobowy zespół zarządzający.  

 

Doradztwo 

Doradztwo było formą wsparcia dla pracowników socjalnych realizowaną w końcowej fazie 

projektu. Do udziału w spotkaniach doradczo-szkoleniowych zaproszone zostały ośrodki 

pomocy społecznej, których pracownicy nie brali udziału w szkoleniach organizowanych 

w projekcie. Wybrano 450 instytucji pomocy społecznej i przydzielono je 39 doradcom. 

W dniach 7-8 lipca 2014 w Warszawie zorganizowano spotkanie przygotowujące kadrę 

doradców do realizacji doradztwa z zakresu modelu OSL. W spotkaniu udział wzięło 

40 osób. Omówiono program doradztwa, zakres merytoryczny, wymogi formalne oraz 

niezbędną dokumentację.  

Liczba instytucji, w których udzielone zostało wsparcie w formie doradztwa przez Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, wyniosła łącznie 454, łączna liczba uczestników 

objętych wsparciem – 2167 osób. 

 

Województwo 

Liczba ośrodków,  

które wzięły udział  

w doradztwie 

Liczba uczestników 

objętych wsparciem 

dolnośląskie 27 119 

kujawsko-pomorskie 9 54 

lubelskie 38 202 

lubuskie 6 32 

łódzkie 50 198 

małopolskie 20 96 

mazowieckie 109 521 

opolskie x x 

podkarpackie 12 60 

podlaskie 33 166 



 

77 

pomorskie 22 88 

śląskie 31 138 

świętokrzyskie 19 83 

warmińsko-mazurskie 17 88 

wielkopolskie 36 163 

zachodniopomorskie 25 159 

                 RAZEM 454 2167 

Łącznie w projekcie udział wzięło 5279 osób (3112 uczestników indywidualnych oraz 

2167 pracowników).  

 

Publikacje zagraniczne 

W 2014 roku zakończono tłumaczenie publikacji Socialwork makro practis i przekazano ją do 

redakcji merytorycznej, a następnie do akceptacji i prac redakcyjno-graficznych. W marcu 

zakończono prace wydawnicze i odebrano 3 wydrukowane publikacje zagraniczne:  

 Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. ABCD w praktyce,  

 Dlaczego relacje są ważne. Networking w rozwoju społecznym,  

 Silniejsze społeczności. Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego,  

Publikacje projektowe 

Zakończono prace graficzne i wydawnicze publikacji dot. autorefleksji w pracy socjalnej, 

ostatecznie publikacji nadano tytuł: W kierunku społecznościowej pracy socjalnej" - 

Edukacyjno-środowiskowe determinanty interwencji publicznej – nakład1000 egzemplarzy. 

Zrealizowano wysyłkę 330 paczek z kompletem publikacji wydanych w ramach projektu do 

instytucji pomocy i integracji społecznej, wyższych uczelni, bibliotek, regionalnych ośrodków 

polityki społecznej itp. 

 

Informacja i promocja zadania 3 

W ramach promocji zadania 3 realizowano następujące zadania: 

 Prowadzenie profilu na temat organizowania społeczności lokalnych (OSL) 

na Facebooku, zamieszczanie informacji na temat działań realizowanych w projekcie 

na fanpage’u Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  

 W czerwcu 2014 r. uruchomiono forum internetowe dla członków ogólnopolskiego 

forum organizatorów społeczności lokalnych. Odbyły się spotkania zarządu Forum 

OSL w dn. 16.06.2014 oraz 29.09.2014. 

 Administracja forum internetowego dla członków ogólnopolskiego forum 

organizatorów społeczności lokalnych; przygotowywanie artykułów do zamieszczania 

na stronie www.osl.org.pl 

 Współpraca z autorami tekstów (członkami Forum OSL) do newslettera OSL, odbiór 

artykułów i wywiadów na temat organizowania społeczności lokalnej; 

przygotowywanie comiesięcznego biuletynu (01-12.2014) do newslettera na temat 

organizowania społeczności lokalnej.  

 

 

http://www.osl.org.pl/
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ZADANIE 6 – PROMOCJA PROJEKTU 

Głównym zadaniem zespołu realizującego Zadanie 6 była promocja działań prowadzonych 

przez wszystkich partnerów projektu. Od lutego 2013 roku realizowano następujące 

działania: 

 prowadzenie strony internetowej www.standardywpomocy.pl, 

 prowadzenie fanpage projektu na portalu społecznościom Facebook, 

 wysyłka newslettera Standardy w pomocy społecznej dot. aktualności w projekcie, 

 uczestnictwo i promocja wydarzeń organizowanych przez partnerów projektu, 

 produkcja i dystrybucja gadżetów (pendrivy, torby, zestaw piśmienniczy), 

 opracowanie i wydawanie kwartalnika „Empowerment”. 

Prowadzenie strony www 

Na stronie internetowej www.standardywpomocy.pl systematycznie zamieszczano artykuły 

dot. działalności partnerów projektu, wydarzeń promocyjnych oraz informacje o publikacjach 

i materiałach wydawanych w ramach projektu, a także zamieszczane były filmy pokazujące 

działania w projekcie. Filmy były sukcesywne nagłaśniane na profilu projektu na Facebooku. 

W 2014 roku, z powodu wygaśnięcia strony www.standardywpomocy.pl, przygotowano nową 

stronę, na której zaprezentowano materiały podsumowujące wszystkie zadania projektu. 

Strona powstała pod adresem: www.standardypomocy.com 

Filmy i materiały audio 

Ważnym elementem prowadzonych działań promocyjnych były filmy. Co miesiąc powstawało 

6 filmów oraz 3 materiały audio, łącznie w 2014 r. powstało 45 filmów i 15 materiałów audio. 

Materiały audio mają formę krótkich newsów opartych na informacjach z pilotażowego 

wdrażania wypracowywanych standardów usług pomocy i integracji społecznej. Filmy 

prezentują proponowane rozwiązania w obszarze standardów usług (wypracowanych 

w ramach projektu), dobre praktyki oraz promują nowe role pracownika socjalnego. Wśród 

felietonów znajdują się też krótkie wypowiedzi partnerów projektu, sylwetki organizacji 

uczestniczących w projekcie, lidera oraz inicjatora projektu. Filmy dostępne są na stronie 

CAL, projektu oraz na kanale TV CAL na Youtube.  

W 2014 roku, w związku z przedłużeniem czasu trwania projektu do grudnia i włączeniem 

nowych działań, zlecono dodatkowy pakiet filmów i materiałów audio nt. doradztwa – 

nowatorskiej formy dotarcia z informacją o projekcie do małych miejscowości. 

 

Informacje w mediach 

 20 i 22.05.2014 – wystąpienia z informacją o projekcie Standardy Pomocy 

w audycjach Polskiego Radia pr. 1 i „4 Pory Roku” oraz Polskie Radio24;  

 15 i 21.07.2014 – dwie audycje o standardach zadania 4 i wywiad z jednym 

z partnerów zadania 4 w Polskim Radio „Trójce”, przygotowane przed dziennikarkę 

uczestnicząca w wyjeździe studyjnym; 

 1.10. 2014 (godz. 18.15 Polskie Radio Program Trzeci) – ogólnopolska audycja 

z wyjazdu studyjnego do Paryża w lipcu 2014 r. dot. Zadania 4;  

 9.10. 2014 – w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł nt. Zadania 4 porównujący 

doświadczenia francuskie (wyjazd studyjny do Paryża w lipcu br.) i polskie; 

 13.10.2014 – emisja ogólnopolskiej audycji z inauguracji Forum Współpracy 

Empowerment (Polskie Radio Program Trzeci);  

http://www.standardywpomocy.pl/
http://www.standardywpomocy.pl/
http://www.standardywpomocy.pl/
http://www.standardypomocy.com/
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 06.10.2014 – emisja materiałów przygotowanych przed dziennikarzy – uczestników 

konferencji prasowej. 

Promocja w Gazecie Wyborczej 

W 2014 roku przygotowano 2 specjalne dodatki promocyjno-informacyjne do ogólno-

polskiego wydania Gazety Wyborczej: 

 21 lutego ukazał się dodatek nt. Zadania 2, nakład 468 tys. egz.;  

 31 października ukazał się dodatek nt. Forum Współpracy Empowerment i innych 

osiągnięć projektu.  

Forum Współpracy Empowerment 

Forum Współpracy Empowerment tworzyło stałe grono ekspertów (8-10 osób) reprezen-

tujących poszczególne zadania w projekcie: pracownicy merytoryczni, współpracujący 

eksperci oraz przedstawiciele MPiPS i CRZL. Poza stałym zespołem na seminaria 

dodatkowo byli zapraszani eksperci, naukowcy, praktycy z zakresu omawianego obszaru 

tematycznego.  

Problemowe seminaria eksperckie służyły także konfrontowaniu i uzgadnianiu propozycji 

rozwiązań w zakresie standardów usług pomocy i integracji społecznej oraz szeroko 

rozumianej tematyki usług społecznych. Stanowiły platformę wymiany wiedzy, dorobku 

merytorycznego poszczególnych zadań, propozycji rozwiązań systemowych w obszarze 

usług społecznych. Spotkania wytyczały tematy kolejnych wydań kwartalnika „Empowerment”.  

 

Czasopismo Empowerment 

Pismo powstało jako efekt prac podejmowanych przez Forum Empowerment. Na jego 

łamach były promowane produkty i działania projektu, ale także integrowana była wiedza 

z projektu z innymi dobrymi doświadczeniami i praktykami, tworzącymi ważny dorobek idei  

i rozwiązań w polityce społecznej. 

Za przygotowanie pisma odpowiadała Rada Programowa, a redaktorem naczelnym był 

dr hab., prof. WSP Mirosław Grewiński. Celem pisma była popularyzacja nowych idei 

i działań, które wypracowuje się w ośrodkach akademickich i think tankach oraz przy realizacji 

projektów systemowych i konkursowych, czy też w instytucjach publicznych i organizacjach 

pozarządowych zajmujących się systemowo problematyką społeczną i socjalną. 

Pismo było skierowane do służb społecznych różnorodnych instytucji i organizacji, do 

decydentów, podmiotów centralnych i samorządowych zajmujących się polityką społeczną, 

do teoretyków i praktyków wrażliwych na zagadnienia społeczne. 

W 2014 roku wydano trzy numery czasopisma „Empowerment”: 

Nr 1/2014 – poświęcony innowacjom w polityce społecznej, ważnemu aspektowi rozwoju 

usług, metod i instrumentów wykorzystywanych w systemie pomocy i integracji społecznej; 

Nr 2/2014 – poświęcony problematyce samorządowej i inwestycyjnej polityce społecznej; 

Nr 3/2014 – poświęcony przyszłości polityki społecznej w Polsce w kontekście kończących 

się projektów systemowych POKL w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. 

 

Konferencje podsumowujące projekt 

I konferencja CZY SAMORZĄD POWINIEN INWESTOWAĆ W POMOC SPOŁECZNĄ? 

odbyła się w Warszawie 6-7.10.2014 r. Jej uczestnikami byłi samorządowcy, pracownicy 

socjalni, przedstawiciele Sejmu, MPiPS, CRZL, partnerów projektu i zaproszeni goście. 

Łącznie w konferencji udział wzięło 200 osób. Poruszano następujące tematy: 
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w jaki sposób standardy wypracowane w ramach projektu „Standardy w Pomocy” mogą 

pomóc w realizacji polityki społecznej przez samorządy, czy i jak samorządy mogą dzisiaj 

kreować regionalną i lokalną politykę społeczną?, jak finansować samorządową politykę 

społeczną?, czego brakuje, aby skutecznie realizować samorządową politykę społeczną?, 

jak wygląda współpraca jednostek samorządu terytorialnego z innymi (organizacjami, 

biznesem) przy realizacji lokalnych usług społecznych?, jakie warunki trzeba stworzyć, aby 

samorządy mogły skuteczniej realizować politykę społeczną i rozwiązywać problemy 

społeczne? oraz co powinno zrobić państwo i MPiPS, aby samorządowa polityka społeczna 

mogła się rozwijać?  

Wydarzenie odbyło się w formule aktywnych warsztatów, paneli dyskusyjnych, animacji 

i prezentacji ekspertów z zakresu pomocy i polityki społecznej. Zaprezentowano również 

nową stronę internetową www.standardypomocy.com. W czasie konferencji zostało 

powołanie Forum Współpracy Empowerment – jako niezależne zrzeszenie osób i instytucji, 

którym zależy na aktywnym uczestnictwie w zmianach pomocy społecznej.  

Drugiego dnia konferencji w godz. 17-18 odbyła się konferencja prasowa nt Forum 

Współpracy Empowerment, w której wzięły udział m.in. dziennikarze Gazety Stołecznej, 

Polskiego Radia Program Trzeci, ops.pl.  

 

II konferencja podsumowująca pn. ARCHITEKTURA ZMIAN W POMOCY SPOŁECZNEJ 

odbyła się 5-6.11.2014 r. w Warszawie. Konferencja była organizowana pod patronatem 

Władysława Kosiniak-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej i miała na celu pokazanie 

nowych rozwiązań, które w istotny sposób już wkrótce zmienią funkcjonowanie pomocy 

społecznej na poziomie lokalnym. Konferencja była kierowana w szczególności do 

pracowników jednostek pomocy społecznej, a także do kadry kierowniczej jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze 

pomocy i integracji społecznej, będących partnerami projektu lub zaangażowanymi w projekt. 

W konferencji udział wzięło 200 osób. Odbyła się także konferencja prasowa.  

 

 

2.4 Źródło finansowania 

Projekt został zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). 

 

 

2.5 Partnerzy projektu 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) – lider projektu, 

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

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 

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

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

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

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

http://www.standardypomocy.com/
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2.6 Zespół projektu 

Magdalena Ramos-Smul/ Agnieszka Łeszczyńska – główna specjalistka  

ds. wdrażania Zadania 3 

Agnieszka Deja/Lena Chotkiewicz – specjalistka ds. mentoringu i ewaluacji procesu zmiany  

Anita Sochacka-Melon – specjalistka ds. administracyjno-finansowych 

Aleksandra Dobrosielska – specjalistka ds. organizacji spotkań i szkoleń 

WandaTulwin – księgowa 

Sylwia Piętka/Lena Chotkiewicz – specjalistka ds. promocji Zadania 3 

Dorota Starzyńska – główna specjalistka ds. promocji Zadania 6 

Michał Świderski– specjalista ds. logistycznych promocji projektu 

 

Stali eksperci 

dr Bohdan Skrzypczak – kierownik LIS 

Paweł Jordan – lider ds. edukacji 

Barbara Bąbska – ekspert ds. animacji  

Magdalena Popłońska-Kowalska – ekspert ds. polityki społecznej 

prof. Maria Mendel – główny konsultant i opiekun naukowy 

 

Inni kluczowi współpracownicy 

Monika Makowiecka – redaktor newslettera 

Marta Wieczorek – redaktor merytoryczny serii publikacji tłumaczonych 

Hubert Gorczyca – filmowiec 

prof. Mirosław Grewiński – redaktor naczelny kwartalnika Empowerment 
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3) Akademia EKO-logicznego rozwoju 

3.1 Okres realizacji 

kwiecień 2012 – maj 2014 

 

3.2 Cel projektu 

 

 

Projekt jest odpowiedzią na niską aktywność 

społeczno-zawodową kobiet po pięćdziesiątym 

roku życia. W jego ramach poszukiwane są 

innowacyjne narzędzia wsparcia z wykorzystaniem 

zagadnień ekologicznych do aktywizacji społeczno-

zawodowej kobiet. 

 

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

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

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

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

łączącej role animatora społecznego i doradcy zawodowego. 

 

W trakcie realizacji projektu opracowane zostaną: 

Środowiskowy model aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet 50+; 

Partnerstwo w ramach modelu współpracy: Laboratorium Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. 

Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego; 

 

3.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

Beneficjentami projektu było 30 kobiet w wieku 50+ zamieszkujących tereny wiejskie. 

Poprzez szkolenia, projekty społeczne, staże, wsparcie brokera zawodowego aż 17 spośród 

nich otrzymało pracę.  

 

Etap Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego oraz walidacja produktu 

finalnego 

Projekt pozytywnie przeszedł walidacje, a jego sukces przejawiający się wysokim stopniem 

zatrudnienia i wieloma wymiarami innowacji, skupia obecnie uwagę wielu instytucji 

zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych. Realizacją projektu potwierdziliśmy, iż 

aktywność społeczna stymuluje aktywność zawodową. 

 

Etap Upowszechnianie oraz włączanie produktu do głównego nurtu polityki 

Seminarium 

Odbył się cykl seminariów upowszechniających i mainstreamingowych m.in. w Kozłówce, 

Częstochowie, Warszawie. 

Seminarium Animacja społeczna a usługi rynku pracy – w poszukiwaniu skutecznych metod 

wdrażania efektów projektów innowacyjnych odbyło się w dniu 16.06.2014 w Centrum Paca 
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w Warszawie. Podczas seminarium wspólnie z uczestnikami oraz na podstawie doświadczeń 

projektu poszukiwano odpowiedzi na pytania: Jak aktywność społeczna może przełożyć się 

na aktywność zawodową? Jak włączenie ekologicznej perspektywy wpływa na aktywizacje 

osób bezrobotnych? Czy zadeklarowany 50% wskaźnik zatrudnienia w projekcie 

skierowanym do osób długotrwale bezrobotnych, z terenów wiejskich, jest możliwy do 

osiągnięcia? Dlaczego warto “rozwlekać” do sześciu miesięcy cykl szkoleniowy, mimo że 

osoby bezrobotne mają dużo czasu, a szkolenia można skumulować do 2-3 tygodni? 

 

 

3.4 Źródło finansowania 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 

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

projekty innowacyjne 

 

 

3.5 Partnerzy projektu 

Stowarzyszenie Eko – lider projektu 

CECH Rzemiosł Różnych w Kwidzynie – partner projektu 

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie – partner projektu 

 

 

3.6 Zespół projektu 

Rafał Krenz – koordynator ds. opracowania i wdrażania produktu finalnego  

Aleksandra Kaliszewska/Kaźmierak – specjalista ds. obsługi finansowej projektu  

 

 

3.7 Kluczowi współpracownicy 

Ewa Romanow-Pękal 

Ewa Jasińska 

Jacek Gralczyk 

dr Bohdan Skrzypczak 

prof. Maria Mendel 
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4) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego 

4.1 Okres realizacji 

listopad 2012 – kwiecień 2015  

 

 

4.2 Cel projektu 

Projekt realizuje wsparcie skierowane do podmiotów ekonomii społecznej z terenu Mazowsza 

Płockiego (miasto Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński). 

Głównym celem projektu jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej Subregionu 

Płockiego w zakresie kreowania nowych usług społecznych poprzez utworzenie Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej i prowadzenie jego kompleksowej działalności. Ważnym 

elementem jest budowanie partnerstw, wspieranie istniejących Podmiotów Ekonomii 

Społecznej oraz inkubowanie nowych inicjatyw lokalnych.  

Celem projektu jest także Intensyfikacja trójsektorowej współpracy na rzecz rozwoju 

Podmiotów Ekonomii Społecznej w Subregionie Mazowsza Płockiego oraz wzrost wiedzy 

i umiejętności rozwoju i samoorganizacji w obszarze Ekonomii Społecznej osób z Subregionu 

Płockiego nieaktywnych zawodowo i wykluczonych społecznie. 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako partner projektu odpowiada za 

realizację: 

 studium Budowania Partnerstw Lokalnych; 

 animację w powiecie gostynińskim; 

 Laboratorium Animacji Społecznej. 

4.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

Studium Budowania Partnerstw Lokalnych to: 

 kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia, inicjowania grup i relacji  

w społeczności lokalnej, 

 nabycie podstawowej wiedzy z zakresu partnerstwa: cechy, formy, etapy, 

 uświadomienie osiągania większej skuteczności poprzez wspólne działanie, 

 nabycie umiejętności z zakresu rozpoznawania środowiska lokalnego, 

 nabycie umiejętności łączenia potencjałów celem rozwoju społeczności lokalnej  

i rozwiązywania lokalnych problemów. 

Zaplanowane bloki tematyczne w ramach Studium Budowania Partnerstw Lokalnych na rok 

2014 zrealizowano w ramach następujących spotkań: 

 

I. Od partnerstwa do Strategii Lokalnej 

21-22 marca – dla powiatu płockiego, Joanna Augustowska 

3-4 kwietnia – dla miasta Płocka, Zbigniew Mieruński 

7-8 kwietnia – dla powiatu sierpeckiego, Jacek Gralczyk 

11-12 kwietnia – dla powiatu gostynińskiego, Joanna Augustowska 
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II. Tworzenie strategii wspierania ES 

5-6 maja – dla miasta Płocka, Monika Makowiecka 

15-16 maja – dla powiatu  płockiego, Zbigniew Mieruński 

22-23 maja – dla powiatu sierpeckiego, Monika Makowiecka 

13-14 czerwca – dla powiatu gostynińskiego, Jacek Gralczyk 

 

III. Od partnerstwa do promowania regionu 

10-11 czerwca – dla miasta Płocka, Jacek Gralczyk 

23-24 czerwca – dla powiatu płockiego, Monika Makowiecka 

 

Spotkania miały charakter dwudniowych wyjazdowych warsztatów, z wykorzystaniem 

interaktywnych form pracy. W Studium udział wzięli przedstawiciele Instytucji Otoczenia 

Sektora Ekonomii Społecznej – samorządowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu gostynińskiego, sierpeckiego, płockiego i miasta Płocka.  

 

Animacja w powiecie gostynińskim 

Celem animacji prowadzonej w powiecie gostynińskim przez animatorkę Joannę 

Augustowską jest budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju sektora Ekonomii 

Społecznej, w tym szczególnie: 

 współpraca i aktywizacja społeczności lokalnych; 

 poznanie sytuacji i potrzeb środowisk lokalnych; 

 wspieranie i dążenie do przywrócenia wzajemnie korzystnych interakcji  

w środowiskach lokalnych; 

 organizowanie i prowadzenie spotkań animacyjnych; 

 organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach  

w szczególności o charakterze integracyjnym. 

Praca animacyjna polegała na wyszukiwaniu liderów i organizacji, łączeniu środowisk z całym 

spektrum potencjałów, możliwości i interesów, tak aby wypracować wspólną drogę rozwoju 

społeczności lokalnych. 

 

Laboratorium Animacji Społecznej 

W 2014 roku odbyły się 2 spotkania Laboratorium Animacji Społecznej: 3-4 stycznia – dla 

osób z terenu powiatu płockiego i miasta Płock, 27 czerwca – dla osób z terenu powiatu 

gostynińskiego i powiatu sierpeckiego 

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Instytucji Otoczenia Sektora Ekonomii 

Społecznej – samorządowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych. 

Laboratorium stwarza przestrzeń do dialogu w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na 

terenie Mazowsza Płockiego. Uczestnicy Laboratorium mają możliwość wymiany 

doświadczeń, refleksji, bezpośredniej rozmowy, uczenia się nawzajem społecznie odpowie-

dzialnego podejścia, diagnozy, wspólnego wypracowania rozwiązań w wymiarze lokalnym 

i ponadlokalnym. 

 

Wizyta studyjna (Genua, Włochy) 

25-31 maja 2014 r. została zorganizowana wizyta studyjna. Partnerzy i uczestnicy projektu 

odwiedzili Genuę, gdzie mieli okazję zapoznać się z włoskimi modelami spółdzielczości 

socjalnej. Wizyta została zorganizowana we współpracy z partnerem z Włoch – Spółdzielnią 
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Socjalną „Gente di Mare”. Wizytę zrealizowano w ramach komponentu ponadnarodowego, 

a udział w niej wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa 

Informacyjnego, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Gminy i Miasta Płocka, 

Powiatu Sierpeckiego, Obwodowej Rady Lwowa (Ukraina), Miasta Zlate Morawce 

(Słowacja), Cooperativa Sociale „Gente di Mare” (Włochy) oraz reprezentanci spółdzielni 

socjalnych z terenu Mazowsza Płockiego. 

 

Konferencja pn. „Znaczenie ekonomii społecznej w polityce zatrudnienia” 

28 czerwca 2014 została zorganizowana  konferencja, której celem było zwiększenie wiedzy 

mieszkańców subregionu Mazowsza Płockiego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, 

tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz roli ekonomii społecznej w polityce 

zatrudnienia. Program konferencji przewidywał przedstawienie „dobrych praktyk”, 

podejmowanych inicjatyw, a prelegentami były osoby posiadające doświadczenie zawodowe 

w zakresie ekonomii społecznej oraz polityki zatrudnienia. 

 

 

4.4 Źródło finansowania 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 

7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 

 

 

4.5 Partnerzy projektu 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego  

Partnerami: Miasto Płock, Powiat Sierpecki  

 

 

4.6 Zespół projektu 

Rafał Krenz – ekspert projektu 

Renata Szymańska – asystentka kierownika projektu 

Joanna Augustowska – animator 

Monika Makowiecka – animator 

Zbigniew Mieruński – animator 

Jacek Gralczyk – animator 
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5) Nieodkryty wymiar III sektora – badania  

niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa 

5.1 Okres realizacji 

czerwiec 2014 – grudzień 2015 

 

 

5.2 Cel projektu 

Projekt zakłada odkrycie nowych motywacji społeczni-

kowskich, ułatwiających uruchomienie komunikacji i dialogu 

pomiędzy sektorem publicznym a środowiskiem poza-

instytucjonalnych inicjatyw społecznych, a także poznanie 

instytucjonalnych mechanizmów jakie przybierają nowe 

inicjatywy społeczne i uzyskanie stosowanej/ praktycznej 

wiedzy z zakresu organizacji zarządzania nowymi inicjatywami społecznymi. Celem projektu 

jest także zapewnienie własnego głosu społecznikom „nieodkrytego wymiaru III sektora”. 

 

5.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

Pierwsza część projektu zrealizowana w roku 2014 miała na celu zebranie materiału 

empirycznego, wstępne opracowanie, przygotowanie ekspertyz prawnych oraz podjęcie debaty 

wokół tematu "niezinstytucjonalizowanych form społecznikostwa". Wyniki badań były 

upowszechniane podczas debat na otwartych seminariach, w kwartalniku Animacja Życia 

Publicznego (1/2014 – kolejny nr 18 Zeszytów) oraz w publikacji „Nieodkryty wymiar III sektora”.  

 

Seminaria 

Odbyło się 5 seminariów, w tym 2 otwarte – jedno w Centrum Społecznym Paca, drugie – 

w Warsztacie na Placu Konstytucji. Udział w nich wzięli praktycy, eksperci, naukowcy, osoby 

zainteresowane (łącznie ok. 60 osób) oraz Doradca Prezydenta Henryk Wujec jako 

przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. 

Seminarium pn. Społecznicy czy buntownicy - nowe formy obywatelskiego zaangażowania 

odbyło się w Centrum Społecznym Paca 21 października 2014. Zostały tu zaprezentowane 

wyniki najnowszych badań nad oddolnymi inicjatywami obywatelskimi w przestrzeni 

Warszawy. Moderatorem seminarium był prof. Stanisław Mocek. Debatowano m.in. o tym 

kim są współcześni społecznicy i skąd popularność niezinstytucjonalizowanych form 

aktywności mieszkańców. 

Badania jakościowe – wywiady indywidualne 

Podmioty, które wzięły udział w badaniu jakościowym to nieformalne, tj. niezinstytucjona-

lizowane inicjatywy obywatelskie, młode organizacje pozarządowe oraz wybitne jednostki – 

działacze społeczni i aktywiści. Zbadane zostały trzy główne aspekty:  

 motywacje osób zakładających lub uczestniczących w sektorze społecznościowym; 

 instytucjonalny wymiar tego zjawiska, 

 zrekonstruowanie portretu grupowego osób tworzących badaną odmianę trzeciego 

sektora.  
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Badana grupa to około 85 osób objętych wywiadami indywidualnymi. Wyróżniono w niej 

4 grupy respondentów: 

 60 IDI z inicjatywami nieformalnymi i aktywistami w mieście i na wsi;  

 10 IDI z młodymi organizacjami pozarządowymi;  

 10 IDI z instytucjami pozarządowymi wspierającymi te inicjatywy;  

 5 IDI z informatorami zewnętrznymi i ekspertami.  

Spośród zebranych wywiadów wybrano 15 do poszerzonego opisu casestudy.  

Badania jakościowe – fokusy 

Przeprowadzono 5 badań fokusowych, w których badaniem objęto: przedstawicieli inicjatyw 

miejskich, ekspertów projektu "Mazowsze Lokalnie" (finansowanego z I Priorytetu Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich), przedstawicieli ruchów miejskich, przedstawicieli inicjatyw 

wiejskich, uczestników konferencji "Mazowsze Lokalne" będących realizatorami mini-

projektów dofinansowanych z projektu "Mazowsze Lokalnie". 
 

Raporty z badań 

Przygotowano 3 raporty z badań desk research: 

1. Nieodkryty wymiar III sektora – badania niezinstytucjonalizowanych przejawów 

społecznikostwa. Przegląd literatury. 

2. Niezinstytucjonalizowane inicjatywy obywatelskie. Obecność w dyskursie publicznym 

w internecie. 

3. Sektor społecznościowy w dokumentach strategicznych państwa. 
 

Publikacje 

Został wydany numer kwartalnika Animacja Życia Publicznego Nieodkryty wymiar III sektora 

w nakładzie 500 sztuk obejmujący 15 tekstów. Numer jest poświęcony ruchom nieformalnym, 

nowym zjawiskom w sektorze obywatelskim, niezinstytucjonalizowanym przejawom 

społecznikostwa.  

Została przygotowana i wydana publikacja podsumowująca badania deskresearch oraz dwie 

ekspertyzy prawne (prof. Huberta Izdebskiego i Grzegorza Makowskiego dotyczące uwarun-

kowań prawno-formalnych działalności organizacji pozarządowych, inicjatyw nieformalnych oraz 

aktywistów i społeczników). Recenzentką publikacji była prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska. 
 

5.4 Źródło finansowania 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

 

5.5 Partnerzy projektu 

Collegium Civitas 

 

5.6 Zespół projektu 

Rafał Krenz – koordynator 

Bohdan Skrzypczak – kierownik Laboratorium 

Stanisław Mocek – moderator seminiariów i redaktor naczelny kwartalnika Animacja Życia 

Publicznego 

Renata Szymańska – specjalista ds. finansowych 
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V. PROJEKTY ZAGRANICZNE 

1) Współpraca z European Community Development Network  

(EuCDN) oraz projekt Aktywni Obywatele, Aktywne  

Społeczności 

1.1 Okres realizacji 

wrzesień 2012 – luty 2014 

 

1.2 Cel projektu 

Celem projektu było stworzenie wspólnych ram dla rozwoju społeczności lokalnych 

(community development). Kluczowym elementem było zdefiniowanie tego pojęcia, 

wyjaśnienie jego celu, metod, jakimi posługują się praktycy, by osiągnąć zamierzone cele, 

narzędzi wspierania zaangażowania i mobilizowania społeczności oraz głównych wyników 

ich pracy. 

Wspólne ramy dla rozwoju społeczności widoczne na płaszczyźnie europejskiej (A Common 

Framework for Community Development in Europe) są budowane poprzez współpracę 

organizacji rozwoju społeczności lokalnych pochodzących z 10 różnych krajów Europy, 

zapewniając tym samym odniesienie do różnych organizacji, krajów, kontekstów, uznając 

różnice związane z odmiennymi zasadami prawodawstwa i realizacji polityki, ale także  

podstawowe podobieństwa, wartości i zasady. 

 

1.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

Działania w ramach projektu 

21-22 lutego 2014 w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące działania w projekcie 

pt.: „Silne społeczności lokalne – Aktywni obywatele.” W spotkaniu wzięli udział edukatorzy 

społeczni z Polski.  

Na zakończenie projektu wydano broszurę „Rozwój społeczności lokalnych w Europie” pod 

red. Pawła Jordana. Publikacja jest raportem z realizacji projektu. 

 

1.4 Źródło finansowania 

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu  “Europe for 

Citizens” (Europa dla Obywateli) 

 

1.5 Partnerzy projektu 

Foundation Desenvolupamentcomunitari – Hiszpania 

CESAM – Szwecja 

SamenlevingsopbouwVlaanderenvzw – Belgia 

HACD – Hungarian Association for Community Development – Węgry 
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AGORA CE – Czechy 

Scottish Community Development Centre – Szkocja 

Community Workers’ Co-operative – Irlandia 

C.E.G.A. – Creating Effective Grassroots Alternatives” Foundation – Bulgaria 

PACT Foundation – Rumunia 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – Polska 

 

 

1.6 Zespół projektu 

Paweł Jordan 

Lena Chotkiewicz 
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2) Sharing learning in communities – Grundtvig project 

2.1 Okres realizacji 

sierpień 2012– czerwiec 2014 

 

2.2 Cel projektu 

 

SLIC jest projektem partnerskim. W zespole projektu jest 9 krajów: 

Wielka Brytania – lider, oraz Polska, Niemcy, Finlandia, Włochy, 

Słowenia, Węgry, Cypr i Grecja. Projekt daje szansę edukatorom 

dzielenia się doświadczeniami oraz innowacyjnymi pomysłami. 

 

Edukatorzy wymieniają się doświadczeniami w dziedzinie kształcenia pozaformalnego oraz 

nieformalnego w społecznościach, które są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne 

oraz mają ograniczoną możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowo-rozwojowych 

poza systemem edukacji formalnej z racji wieku, czy innych form dyskryminacji społecznej. 

Projekt SLIC zakłada także angażowanie grup i osób w różnym wieku, na różnych 

poziomach wiedzy, celem budowania bardziej trwałego społeczeństwa obywatelskiego. 

Upowszechnieniu projektu mają służyć specjalnie przygotowane newslettery dotyczące 

różnych sposobów edukowania i uczenia w społecznościach, a także wspólny dokument, 

który będzie dotyczył wizji społeczeństwa uczącego się oraz edukacji w zmieniającej się  

i zagrożonej kryzysem Europie (sharingpositionpaper). 

 

 

2.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

W 2014 roku ujednolicono i zebrano w całość biuletyny (newslettery), które obejmowały takie 

zagadnienia jak punkt widzenia uczestników różnych programów/warsztatów w kontekście 

możliwości edukacyjnych dostępnych dla nich w ich społeczności, najbardziej skutecznych 

metod i technik angażowania ludzi do uczenia się i co należy zrobić, aby edukacja była 

bardziej włączająca.  

Wszyscy partnerzy mieli swój wkład w opracowaniu materiałów edukacyjnych, które opisują 

perspektywę, punkt widzenia partnerów – jak będzie wyglądać edukacja w społeczeństwach, 

jakie były wyzwania w obszarze angażowania uczniów w proces edukacji w ramach różnych 

podziałów społecznych, i jak sfera edukacji nieformalnej i pozaformalnej jest ujmowana 

w ramach formalnych struktur społecznych w krajach partnerskich. 

Partnerstwo utworzyło system pracy polegający na wymianie doświadczeń przez partnerów 

poprzez małe grupy robocze zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami w projekcie. 

Ważnym elementem współpracy były wspólne spotkania partnerskie i wizyty studyjne, podczas 

których  partnerzy mieli okazję zaobserwować realizację innowacyjnych i ciekawych projektów, 

polegających na rozwiązywaniu problemów osób wywodzących się ze społeczności 

zmarginalizowanych.  

W 2014 roku odbyły się 2 spotkania partnerskie. 
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Spotkanie partnerskie w Polsce – 6-7 marca, Warszawa 

W wizycie udział wzięło 28 osób z 8 krajów. Uczestnicy wizyty przyjechali zobaczyć, co 

robimy w Polsce w obszarze edukacji ludzi dorosłych. Jednym z punktów programu 2-dniowej 

wizyty studyjnej w Polsce były inicjatywy Centrum Społecznego Paca 40. Grecy i Włosi 

zwrócili uwagę na inicjatywy realizowane przez Uniwersytet III wieku w Collegium Civitas, 

Finowie i Węgrzy odnotowali pomysły, które zaobserwowali w „Laboratorium ee”, Cypryjczycy 

zachwycili się historią powstania Skwerka-Berka na Pradze-Południe, a przedstawiciele 

Słowenii postanowili utworzyć miejsce podobne do Centrum Społecznego Paca 40. Podczas 

wizyty odbyło się także kilka spotkań roboczych związanych z realizacją projektu. 

 

Spotkanie partnerskie w Wielkiej Brytanii – 22-23 maja, Manchester 

W wizycie uczestniczyły 22 osoby, w tym 4 osoby z CAL – dwie osoby zaangażowane 

w realizację projektu i dwoje członków Rady Programowej: Paweł Jordan i Monika 

Makowiecka. Było to ostatnie spotkanie partnerów w związku z tym dużo uwagi poświęcono 

podsumowaniom, przygotowaniu wspólnego raportu i analizie efektów projektu.  

Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z angielskim systemem edukacji 

łączącej edukację pozaformalną z formalną – recongition oraz przykładami działań 

edukacyjnych prowadzonych w Luther King House oraz kawiarni społecznej Art. Cafe. 

Kolejnym punktem programu była wizyta w miejscowości Limehurst, gdzie przy współpracy 

z właścicielem osiedla jest prowadzony szeroki projekt z udziałem mieszkańców (badania 

zasobów, zbieranie opinii mieszkańców, a następnie realizacja). 

 

 

2.4 Źródło finansowania 

Program Uczenie się przez całe życie – Grundtvig 

 

 

2.5 Partnerzy projektu 

Eur.Adi.Po.Net – Włochy 

Cyprus Youth Clubs Organisation – Cypr 

August Horsch Akademie GmbH – Niemcy 

Intergenerational Centre Celje – Słowenia 

Seinojoki University of Applied Science – Finlandia 

Civil College Foundation – Węgry 

ESB –  Anglia 

Epimorfotiki Kilkis – Grecja 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – Polska 

 

 

2.6 Zespół projektu 

Lena Chotkiewicz 
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3) Partnerstwo w Sieci Active Inclusion 

3.1 Cel projektu 

Komisja Europejska przyznała w 2012 roku granty na założenie sieci tematycznych Drugiej 

Generacji. Powstałe w ramach sieci „The ESF Learning Networks 2013–2014” będą 

zajmować się wsparciem osób wykluczonych i grup marginalizowanych poprzez identyfikację 

oraz weryfikację nowych środków i metod, które mogą pomóc rozwiązać ich problemy 

integracji społecznej i zatrudnienia. 

Sieć Active Inclusion stara się stworzyć nowe podejście do aktywnej integracji. Poprzez 

połączenie organizacji pozarządowych i praktyków z całej Europy w ramach wspólnego 

zarządzania i badania dotyczącego różnych i specyficznych potrzeb grup docelowych, 

partnerzy chcą znaleźć skoordynowane i wspólne strategie integracji zamiast polegać na 

pojedynczych interwencjach. 

Wszystkie badania prowadzone w ramach projektu będą dostępne bezpłatnie na stronach 

internetowych organizacji stowarzyszonych i partnerskich. Informacja będzie zawierać 

wnioski z posiedzeń ekspertów, przeglądy systemowe i wzajemne oceny. Ustalenia te będą 

włączone do raportów tematycznych, które będą dostępne w języku angielskim, włoskim 

i niemieckim. 

W 2013 roku CAL przystąpił do prac Sieci Active Inclusion jako organizacja stowarzyszona. 

Odbyło się jedno spotkanie w Centrum Projektów Europejskich (styczeń 2013 r.) oraz 

w 2014 roku dwa spotkania partnerów – w Sztokholmie (maj 2014) i Atenach (czerwiec 

2014). Udział w pracach Active Inclusion pozwoli wypracować standardy pracy na rzecz 

osób wykluczonych. Eksperci włączą się w prace na rzecz tej sieci, bazując na 

doświadczeniach wypracowanych w trakcie trwania Projektu Standardy w pomocy.  

 

3.2 Źródło finansowania 

Grant przyznany ze środków Komisji Europejskiej 

 

3.3 Partnerzy projektu 

Lider:National Offender Management Service, Ministry of Justice on behalf of the ESF 

Managing Authority – Wielka Brytania 

ESF Flanders Managing Authority – Belgia 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Polska 

Ministry of Employment and Social Security, ESF Managing Authority – Hiszpania 

Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, ESF Managing Authority –  

Czechy 

Federal Ministry of Labour and Social Affairs, ESF Managing Authority – Niemcy 

Sweden ESF Council, ESF Managing Authority – Szwecja 

 

3.4 Zespół projektu 

Rafał Krenz – reprezentant CAL 
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4) Gruzińskie Biblioteki – nowoczesne, aktywne, atrakcyjne! 

4.1 Okres realizacji 

kwiecień – lipiec 2014 roku 

 

4.2 Cel projektu 

Celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników bibliotek z zachodniej Gruzji 

w zakresie animacji środowiska lokalnego. W ramach projektu biblioteki poszerzały swoją 

ofertę o działania na rzecz grup defaworyzowanych. Podniesienie kompetencji umożliwiała 

wizyta studyjna w Polsce 12 bibliotekarzy z Gruzji. Po wizycie inspirowanej doświadczeniami 

polskich bibliotek bibliotekarze z Gruzji realizowali miniprojekty w swoich społecznościach. 

Promocja tych działań w całej Gruzji odbywała się poprzez forum www.georgia.cal.org.pl 

Projekt był kontynuacją projektu pn. „Bliżej edukacji, informacji i pracy – nowoczesna oferta 

gruzińskich bibliotek” realizowanego w 2013 roku i finansowanego ze środków MSZ. 

 

 

4.3 Kluczowe działania w 2014 roku 

Rekrutacja 

Za rekrutację uczestników projektu odpowiedzialny był gruziński partner – Państwowa 

Biblioteka Naukowa z Kutaisi. Uczestnicy wywodzili się z dwóch regionów zachodniej Gruzji: 

Imereti (główne miasto Kutaisi) i Gurii (główne miasto Ozurgeti). Byli to bibliotekarze, którzy 

brali udział w poprzednim projekcie realizowanym w 2013 roku przez Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Po konsultacji 

z polskimi partnerami – CAL i FRSI – wybrano 12 uczestników projektu. 

 

Wizyta studyjna 

Bibliotekarze z Gruzji gościli w Polsce w dn. 25.05-01.06.2014. Za przygotowanie 7-dniowej 

wizyty odpowiadało Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przy wsparciu 

logistyczno-merytorycznym Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  

Celem wizyty było poszerzenie wiedzy na temat metod pracy bibliotek ze społecznością 

lokalną, obserwacja pracy polskich bibliotek oraz innych instytucji i organizacji pracujących 

na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, zebranie pomysłów i inspiracji, które miały 

posłużyć do przygotowania i realizacji miniprojektów w społecznościach gruzińskich. 

Program wizyty studyjnej został podzielony na dwa etapy. W pierwszym goście zapoznali się 

z działaniami realizowanymi przez warszawskie organizacje, w drugim – pokazano działalność 

bibliotek i organizacji w woj. podlaskim.  

Uczestnicy wizyty poznali m.in. działania realizowane w Centrum Paca na warszawskim 

Grochowie, działalność Stowarzyszenia Karta, Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami 

Sobie” na Ochocie jako miejsca otwartego na lokalne społeczności, organizacji pozarządowych 

wspieranych przez samorząd dzielnicy oraz działania edukacyjne prowadzone przez 

bibliotekę „Przystanek Książka” na Ochocie.  

Partner projektu – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprezentowała 

system pracy z bibliotekami w Polsce. W woj. podlaskim pokazano przykłady pracy bibliotek 

http://www.georgia.cal.org.pl/
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w Łapach oraz biblioteki w Poświętnym. Oprócz działań i projektów prowadzonych w małych 

społecznościach odbyły się spotkania w Białymstoku w Książnicy Podlaskiej oraz w Filii nr 9, 

gdzie m.in. zaprezentowano sprzęt do obsługi niepełnosprawnych i Pracownię Digitalizacji. 

Na zakończenie wizyty odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy mogli uporządkować 

zebrane informacje, planując realizację własnych miniprojektów. Ich odbiorcami byli 

mieszkańcy miasteczek i wsi, osoby starsze, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne oraz 

ich rodziny (ok. 200 osób). Zrealizowano 10 projektów, których tematyka wiązała się 

z angażowaniem we wspólne działania, włączaniem w nie osób starszych, organizowaniem 

zajęć dla niepełnosprawnych, przeprowadzaniem wywiadów z osobami, które współtworzyły 

najstarszą bibliotekę w Kutaisi, uporządkowaniem starych pomników. Opisy miniprojektów 

ze zdjęciami z ich realizacji zaprezentowano na Forum dla bibliotekarzy Gruzji.  

 

 

4.4 Źródło finansowania 

Projekt był współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu 

„Przemiany w regionie” – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

 

 

4.5 Partnerzy projektu 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

Główna Biblioteka Naukowa im. Ilii Czawczawadze w Kutaisi 

 

 

4.6 Zespół projektu 

Lena Chotkiewicz – koordynatorka projektu 


