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wstęp

Rozwój przez aktywność społeczną
Rozwój społeczności lokalnych to sposób na przygotowanie warunków dla pozytywnych zmian społecznych. Społeczeństwo rozwija się
poprzez nowe pomysły i zrozumienie, poprzez poczucie pewności
siebie i osobistego szacunku, nowe pragnienia i nowe nastroje, nową
wolę polityczną oraz nowe formy uczestnictwa w życiu publicznym.
Powodzenie zależy przede wszystkim od aktywności obywateli, od
ich rzeczywistego zaangażowania na rzecz rozwoju.
Demokratyczne państwo powinno opierać się na dwóch zasadach:
solidarności i subsydiarności. Kiedy człowiek poza własnym „ja”
zaczyna dostrzegać także „my” - to znak, że możemy liczyć na jego
solidarność i współpracę. Ważne jest też, by zasada subsydiarności
- tak akcentowana w nauce społecznej Kościoła1 i dokumentach Unii
Europejskiej2 - znalazła odzwierciedlenie nie tylko w procedurach
administracji, lecz również w ludzkiej mentalności.
Takie rozumienie rozwoju na pierwszym miejscu stawia współdziałanie i samoorganizację obywateli. Tylko aktywni mieszkańcy,
angażujący się na rzecz swojej wspólnoty (gminy, dzielnicy, miasta),
umożliwiają solidarny rozwój swojej miejscowości. Władzom lokalnym pozostaje wówczas zapewnić odpowiednie zasoby (instytucje,
finanse) i stworzyć warunki do wypracowania consensusu wokół
priorytetów (przy zachowaniu wszelkich różnic i sprzeczności).

definiowane jako dążenie do autonomii poprzez przekształcanie
świata i brak akceptacji tego, co tworzy aktualną rzeczywistość.
Kluczowa dla przemian jest obecność i aktywność liderów środowiskowych – osób potrafiących artykułować i reprezentować potrzeby
swojego środowiska. Stanowią oni niezbędny element każdego
trwałego ożywienia społeczności lokalnej. Co więcej, kiedy taki proces prowadzi do powstania lokalnych organizacji, mających poparcie
mieszkańców, takich jak: stowarzyszenia, grupy mieszkańców lub koalicje, oznacza to kamień milowy demokracji. Jeśli ludzie zaangażują
się w lokalne działania natury społecznej i publicznej, a także poznają
uczucie satysfakcji i sukcesu, wtedy bardziej prawdopodobne będzie
tworzenie przez nich porozumień i koalicji z innymi społecznościami
lokalnymi i grupami nacisku, w celu wywierania wpływu na szersze
procesy, zwłaszcza te związane z rozwojem lokalnym.

Partnerstwa lokalne – dorobek i szansa polskiej demokracji

Partycypacja obywatelska polega na braniu udziału w zbiorowych
działaniach i przedsięwzięciach, wyrastających z faktu użytkowania
zasobów danego terenu, zorientowanych na zaspokajanie potrzeb
ludzi tam zamieszkujących. Istotą partycypacji nie jest to, że dokonuje się na poziomie lokalnym, lecz że dotyczy potrzeb, które się
w tej przestrzeni ujawniają. Najczęściej oznacza więc uczestniczenie
w aktywności samorządowej, w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i religijnych oraz tworzenie samodzielnych
grup obywatelskich.

Prawdziwym fenomenem społecznym polskiej transformacji są partnerstwa lokalne. Obecne w życiu publicznym od początku lat 90-tych
ubiegłego wieku, stopniowo stały się elementem nowych wymiarów
społecznej i publicznej aktywności. Początkowo wielu osobom
i środowiskom trudno było uchwycić różnicę pomiędzy partnerską
koalicją lokalną, a znanym jeszcze z dawnej epoki komitetem obchodów święta czy budowy pomnika. Wobec partnerstw prezentowano
najczęściej dwa typy oczekiwań. Pierwsze wskazywało na partnerstwo, jako prosty mechanizm łączenia różnorodnych zasobów, który
umożliwia zwiększenie siły i skuteczności oddziaływania. A więc
partnerstwo tak, ale tylko takie, które łączy silnych i sprawnych, by
byli jeszcze sprawniejsi. Drugie, wręcz przeciwnie, widziało w partnerstwie raczej swego rodzaju demokratyczny obrzęd, polegający
na tym, że różnego typu przedsięwzięcia należy ozdobić partnerskim
„opakowaniem”, oczywiście tak, by nie przeszkadzało ono realizować
liderom swoich partykularnych interesów.

Przygotowanie ludzi do twórczego i czynnego uczestnictwa w życiu
zbiorowym to zadanie dla edukacji, ale widzianej z dzisiejszej perspektywy. Powodzenie transformacji zależy od oddziaływania edukacyjnego dziś - tu i teraz. Od tego, czy większość porzuci mocno
zakorzenione wzory, określane przez socjologów jako tzw. wyuczona
bezradność, zależy nie tylko pomyślność przeprowadzanych w naszym kraju reform, lecz przede wszystkim sukces każdego z nas.
Celem nie jest tylko zwykła aktywność, lecz działanie podmiotowe,

Z czasem wiedza o partnerstwie mocno ewoluowała, ale nadal widoczna była dwubiegunowość postaw – od traktowania współpracy
wyłącznie utylitarnie (potrzebne do realizacji projektu, uzyskania
grantu), po świadome, długofalowe inwestowanie we współpracę
wielu ludzi i podmiotów. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
ożywiło ideę partnerstwa i zaowocowało zdynamizowaniem jej praktycznego funkcjonowania. Z jednej strony partnerstwo jest często
obligatoryjne, wymuszane poprzez zapisy polityczne, programowe

1. W Encyklice Piusa XI, Quadragesimo Anno czytamy: „(…) nie wolno odbierać ludziom władzy, którą są w stanie sprawować z własnej inicjatywy i za pomocą własnych
środków i przekazywać jej społeczności (…)”, cyt. za: Zasada subsydiarności – raport przygotowany na zlecenie Komitetu Zarządzającego ds. Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Warszawa 1995, s. 8.
2. Traktat z Maastricht, który nowelizował Traktat Rzymski nadał zasadzie subsydiarności rangę konstytucyjną. W art. 5 czytamy: „Wspólnota podejmuje działania
zgodnie z zasadą subsydiarności(…)”.
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i projektowe. Z drugiej, pojawiło się wiele instytucji oraz mechanizmów wsparcia i edukacji, które pozwoliły wypracować pogłębione
wymiary partnerstwa, które jest skuteczne zarówno w działaniu,
jak i współbyciu ludzi. Ogólnokrajowe sieci Regionalnych Ośrodków
Europejskiego Funduszu Społecznego (które animują i wspierają
partnerstwa lokalne i projektowe), partnerstwa programu Leader,
czy jeszcze niedawno partnerstwa związane z przedsięwzięciami
ekonomii społecznej, ukazały nowy sens tej instytucji społecznego
współdziałania.
Pionierzy i innowatorzy wytyczyli szlak, za nimi poszli inni, ale dla
każdego widoczne jest, że partnerstwa są bardzo różne. Niektóre
nas inspirują, inne nie. Co trzeba wiedzieć, by w swoim środowisku
zbudować prawdziwe i perspektywiczne lokalne partnerstwo? Na to
pytanie starają się odpowiedzieć różnego typu organizacje, eksperci,
badania naukowe i sami praktycy. Choć wydano wiele broszur informacyjnych i raportów, wiedza na temat mechanizmów powstawania
dobrego partnerstwa wydaje się wciąż niewystarczająca.

Dobre praktyki - nazwa i sens projektu
Właśnie poczucie braku wystarczającej odpowiedzi na pytanie
o źródła sukcesu partnerstwa było inspiracją przygotowania przedstawionego w tej publikacji projektu „Dobre praktyki we współpracy
partnerskiej”. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, które od ponad 10 lat promuje własny
model koalicji na rzecz lokalnego i zrównoważonego rozwoju, a także
animuje i wspiera różnorodne inicjatywy społeczne oparte o ducha
i energię partnerskiej współpracy. Dlatego też omawiany projekt nie
był realizowany samodzielnie, lecz we współpracy ze sprawdzoną już
w innych projektach partnerskich Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.
Wspólny projekt ukierunkowany został na pogłębioną refleksję,
dotyczącą instytucji społecznej, jaką jest partnerstwo lokalne.
W związku z tym najważniejszym komponentem były badania realizowane w pięciu partnerstwach, związanych z: Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Radlinie, Federacją Forum Organizacji Pozarządowych
Subregionu Zachodniego, Partnerstwem „Szlak Reszków – Muzyka
i Konie”, Partnerstwem „Krzemienny Krąg” oraz ze Stowarzyszeniem
Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”.
Założyliśmy, że dzięki intensywnej pracy w tych środowiskach uzyskamy nowe doświadczenia i wiedzę, zarówno o „mechanice” jak
i „duchu” partnerstwa. Prezentowana publikacja stanowi opis i podsumowanie efektów przeprowadzonego procesu badawczego.
Struktura publikacji jest ściśle związana z następującymi zadaniami,
jakie postawiliśmy sobie w trakcie badania:
� Syntetyczne zebranie wiedzy dotyczącej rozwoju partnerstwa
w Polsce, wraz z przedstawieniem zasadniczych typologii i metodycznych rozwiązań,
� Przygotowanie koncepcji i perspektywy badawczej, a następnie
jej przetestowanie i opracowanie rekomendacji dotyczących
metodologii diagnozy partnerstw lokalnych,
� Zdiagnozowanie potencjału pięciu lokalnych partnerstw i opisanie ich w formie studium przypadku,
� Zanalizowanie i poddanie ogólniejszej refleksji wniosków z badania pięciu partnerstw oraz przygotowanie rekomendacji określonej jako „Dobre praktyki we współpracy partnerskiej”.

Podsumowaniem badania, zgodnie z założeniami projektu, jest
publikacja końcowa oraz konferencja i cykl kilkunastu seminariów
lokalnych, podczas których prezentowane będą wnioski i rekomendacje z badań.
Książkę otwiera artykuł autorstwa dr Agnieszki Ziomek, który przedstawia historię partnerstwa lokalnego w Polsce, międzynarodowe
inspiracje i kierunki rozwoju. Kolejny tekst, którego autorem jest Piotr
Henzler, prezentuje niezbędny kanon wiedzy związanej z metodyką
pracy w partnerstwie lokalnym. Następne dwa artykuły otwierają
serię tekstów bezpośrednio dotyczących prowadzonych badań.
Bohdan Skrzypczak opisuje konteksty teoretyczne i metodologiczne,
przedstawia przebieg procesu badania oraz rekomenduje społeczny
rekonstrukcjonizm, jako inspirujące podejście nie tylko do badania,
ale i rozwijania partnerstw lokalnych. Dalej publikacja zawiera pięć
studiów przypadku – poznawczych esejów ukazujących rozmaite
potencjały i społeczno-kulturowe wymiary badanych partnerstw lokalnych. Poszczególne środowiska przedstawili: Ewa Chromniak, Marta Grygorczyk, Anna Pasieka, Dorota Kobylec, Tomasz Otko. Całość
zamyka tekst autorstwa Bohdana Skrzypczaka, pokazujący różne
aspekty i wymiary dobrej praktyki w budowaniu partnerstwa lokalnego: rekomendacje i kontrowersje, inspiracje i ostrzeżenia. Tekst
zamyka publikację, ale mamy nadzieję, że otwiera kolejną odsłonę
dialogu na temat tego, jak i po co tworzyć lokalne partnerstwa.
Sens wspólnoty partnerskiej jest dla autorów oczywisty, a niezwykłe
i dające energię spotkania z przedstawicielami pięciu społeczności
tylko nas w tym utwierdziły. Dziękujemy Wam za otwartość, szczerość oraz partnerstwo i współpracę. Dziękujemy wszystkim osobom,
które spotkaliśmy podczas naszych wizyt, ale także tym, których nie
poznaliśmy osobiście, ale dzięki poznaniu współtworzonego przez
nich partnerstwa mamy wrażenie, jakbyśmy się znali od dawna.
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Partnerstwa lokalne w Polsce
– uwarunkowania i kierunki rozwoju

AGNIESZKA ZIOMEK

Partnerstwo to rodzaj współpracy, wynikającej
z dobrowolnej inicjatywy partnerów. W okresie zmian gospodarczych w Polsce
partnerstwo stało się jedną z metod działania na rzecz osiągania wspólnych celów. Wraz
z wdrażaniem kolejnych programów finansowanych środkami Unii Europejskiej, metoda
partnerskiej współpracy silnie ugruntowała się w świadomości uczestników rynku.
W wymaganiach dotyczących realizacji projektów spotykamy zalecenie ich realizacji
w ramach partnerstwa podmiotów. Tego rodzaju partnerstwo nazywamy partnerstwem
projektowym. W typologii partnerstw wyróżniamy, poza partnerstwem projektowym,
także partnerstwo publiczno-prywatne oraz branżowe. W każdym z typów partnerstw
spotkamy się z tym, iż są one osadzone w realiach gospodarki lokalnej, a współdziałanie
partnerów jest przyczynkiem do realizacji szeroko rozumianego celu rozwoju
regionalnego o charakterze społecznym i gospodarczym.

Odrębną kategorią partnerstwa jest partnerstwo lokalne, któremu przyjrzymy się bliżej w niniejszym opracowaniu. Partnerstwo
lokalne (PL) to porozumienie instytucji publicznych, przedsiębiorstw,
organizacji samorządowych, chcących wspólnie działać na rzecz
rozwoju regionu.1 Tego typu partnerstwo ma charakter długofalowy.
Rozwija się ono stopniowo i daje początek partnerstwom projektowym, publiczno-prywatnym, branżowym, funkcjonującym na terenie
regionu lub często wykraczającym obszarowo poza granice regionu.
Zasadniczo jednak treścią działań partnerów jest realizacja inicjatyw
na rzecz dobra wspólnego.
Głównym celem działań partnerstwa lokalnego jest rozwiązanie
problemów, wynikających z niskiego rozwoju na szczeblu lokalnym.
Oznacza to, że PL uruchamia mechanizmy ograniczające ryzyko wystąpienia podobnych problemów. Ogromną zaletą PL jest powstanie
forum wymiany informacji oraz usprawnienie ich przepływu. Rezultat ekonomiczny PL wyraża się w powstaniu efektu synergii działań
podmiotów oraz uzyskiwaniu zewnętrznych korzyści skali, w postaci
specjalizacji rynku dóbr i usług, uelastycznienia rynku pracy. Efekt synergii otrzymujemy dzięki współpracy sieciowej instytucji lokalnych,
będących podmiotami PL. Są to instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa, organizacje wspierające i eksperckie. Szerszy zakres potencjalnych podmiotów PL obejmuje takie instytucje jak:
� organizacje pozarządowe,
� agencje pośrednictwa pracy,
� izby gospodarcze,
� związki zawodowe,

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

związki wyznaniowe,
agencje rozwoju lokalnego,
przedsiębiorstwa,
instytucje sfery rzemiosła,
lokalne media,
banki,
samorząd delegujący radnych gminy i powiatu,
szkoły i ośrodki szkoleniowe,
Ochotnicze Hufce Pracy,
instytucje PUP,
ośrodki pomocy społecznej,
instytucje dialogu.

Koncepcja partnerstwa jest obecna w praktyce gospodarowania
a także w polityce regionalnej od wielu lat. W Polsce od 1990 roku
wdrażano wzorce partnerstw lokalnych stosowane uprzednio
w krajach UE oraz w USA. Dobre praktyki partnerstw lokalnych, dostosowane do rodzimych uwarunkowań i potrzeb, stopniowo trafiały
do kraju przy wsparciu programów i środków UE. Rozwój partnerstwa lokalnego na terenie Polski przybrał formę metod aktywizacji
lokalnych społeczności. W wyniku tych działań zainicjowano sieci
współpracy regionalnej, zwane partnerstwami lokalnymi. Ze względu na wagę metod inicjowania partnerstw dla postępu rozwoju
społeczno-gospodarczego gmin i powiatów, zasadne wydaje się zaprezentowanie kontekstu partnerstw lokalnych, czyli przedstawienie
uwarunkowań, rezultatów i kierunków działania tych podmiotów.

1. Działania grupowe mniejszej skali obejmują wybrane aktywne podmioty, które stanowią zrzeszenie o charakterze celowym. Stosunki współpracy oparte są wówczas
o „kontrakt”, inaczej umowę, w ramach której grupa reguluje podział ról i obowiązków uczestników, a także precyzuje cele i zadania. W toku rozwoju współpracy umowa może stać się podstawą do zainicjowania stowarzyszenia, powołanego w celu wzajemnego wspierania się uczestników w rozwiązywaniu lokalnych problemów
społecznych i gospodarczych. Zrzeszenie bywa początkiem nowej działalności gospodarczej o charakterze spółdzielni lub realizowanej w ramach stowarzyszenia
(A. Ziomek, Czy warto ekonomizować partnerstwa lokalne?, opracowanie na potrzeby KOEFS – w przygotowaniu).
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Uwarunkowania i przesłanki rozwoju
partnerstw lokalnych
Obecny stan rozwoju partnerstw lokalnych został ukształtowany
dzięki sprzyjającym czynnikom, które należy rozumieć jako pewien
układ procesów kształtujących warunki dla sprawnej aktywizacji
partnerstw.2 Oddziaływanie wspomnianych uwarunkowań pełni
funkcję podłoża stymulującego powstawanie PL. Gdy traktujemy
uwarunkowania jako czynniki i procesy kształtujące podłoże,
zwracamy uwagę na istniejące wzajemne sprzężenia pomiędzy
elementami uwarunkowań. Stąd uwarunkowania to złożony system
powiązanych czynników i procesów. Sfera uwarunkowań ma charakter dynamiczny i ewolucyjny. Uwzględniając wymiar czasowy uwarunkowań, interpretujemy je w kategorii postępujących, wybranych
zmian w gospodarce i społeczeństwie.
Kształtowanie partnerstwa lokalnego jest oparte o istniejącą wspólnotę mieszkańców i określa się je jako poczucie lokalności. Anna
Wolff-Powęska dość krytycznie ocenia poczucie lokalności w Polsce.
Autorka identyfikując przyczyny słabych korzeni lokalnej inicjatywy
nawiązuje do okupacji hitlerowskiej oraz lat komunizmu, które dokonały spustoszeń i destrukcji w poczuciu związków z „mała ojczyzną”.
Nauka bierności, zacieranie śladów tradycji, kultury, zrzeszeń, organizacji zniszczyły poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za region3.
Wydarzenia i polityka władz minionego okresu spowodowały, iż na
początku lat dziewięćdziesiątych uwarunkowania aktywizacji PL były
w Polsce bardzo niekorzystne.
Pokonanie bariery bierności oraz postępującej atomizacji społeczeństwa utrudniały zmiany wywołane przez transformację
ustrojową rozpoczętą w 1990 roku. Przekształcenia systemowe
gospodarki centralnie planowanej w rynkową doprowadziły do
głębokich zmian o charakterze ekonomicznym i społecznym. W kategorii zmian ekonomicznych należy podkreślić przede wszystkim
procesy prywatyzacji majątku państwowego, liberalizacji cen, oraz
deregulacji4. „Terapia szokowa” doprowadziła do pogorszenia wyników ekonomicznych przedsiębiorstw oraz w wielu przypadkach
do ich upadku. Konsekwencją tych zjawisk ekonomicznych było
rosnące bezrobocie i ubożenie społeczeństwa5. Wymienione zjawiska społeczne miały w późniejszym okresie bezpośredni wpływ
na pojawianie się PL, poprzez tworzenie się licznych organizacji
pozarządowych w formie stowarzyszeń, działających w sferze
ekonomicznej i społecznej.
Transformacja gospodarki ujawniła olbrzymie zaniedbania w stanie
infrastruktury, które były widoczne na obszarach miejskich i wiejskich
kraju. Równolegle, wyraźnie zaczęły zaznaczać się różnice pomiędzy
regionami, które pogłębiają się do dnia dzisiejszego. Wynikają one
z nierównomiernego tempa rozwoju: lepiej rozwinięte obszary zyskały m.in. na korzystnych uwarunkowaniach historycznych, napływie
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, imigracji siły roboczej, lep-
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szym zarządzaniu sferą edukacji w regionie, sprawnym kierowaniu
procesami rozwojowymi przez samorząd gminny i powiatowy.
Czynnikiem sprzyjającym powstawianiu PL była, wprowadzona
w 1990 roku, reforma administracyjna, polegająca na nadaniu samorządowi gminnemu prawa do dysponowania majątkiem komunalnym,
tworzenia i wdrażania reguł postępowania, regulowania dochodów
budżetu gminy.6 Samorząd gminny stał się instytucją reprezentującą
i zabezpieczającą potrzeby mieszkańców gminy. Kontynuacja reformy terytorialnej w 1998 roku, polegająca na utworzeniu samorządu
powiatowego i wojewódzkiego, ukształtowała bezpośrednio korzystne warunki dla aktywizowania PL, poprzez powstanie władzy
terytorialnej, odpowiedzialnej za kształtowanie postawy odpowiedzialności obywatelskiej i prowadzenie polityki rozwoju. Dlatego też,
udział samorządu w partnerstwie lokalnym jest szczególnie istotny.
Można zauważyć, że uwarunkowania powstawania PL w Polsce
zostały ukształtowane przez procesy transformacji systemu i efekty
im towarzyszące, a także nowe regulacje prawne, związane z organizacją władzy samorządowej. Dzięki tym zjawiskom pojawiły się
podmioty, które obecnie stają się członkami PL.
Kolejną grupą zjawisk są przesłanki, które prowadzą do podjęcia
aktywności wspomnianych podmiotów, w celu integracji i realizacji
działań partnerskich. Są to między innymi: występujące różnice
w rozwoju obszaru jednostki lokalnej, w tym wyraźne pogarszanie się
sytuacji społecznej i gospodarczej jednostki terytorialnej, w odróżnieniu od innej – szybko „rosnącej”. Towarzyszy temu utrzymujące
się bezrobocie, w literaturze naukowej określane jako strukturalne
oraz transformacyjne, zaś najczęściej występujące w postaci długookresowego pozostawania bez pracy. Problem bezrobocia wiąże
się z koniecznością poprawy poziomu życia mieszkańców, w tym:
poprawą jakości systemu edukacji, wzrostem poziomu kwalifikacji
i wzrostem zatrudnienia. Wzrost zatrudnienia jest osiągany poprzez
wzrost sprzedaży lokalnych produktów, inwestycje przedsiębiorstw
w nowe technologie, rozwój szeroko rozumianej infrastruktury,
w tym: edukacyjnej oraz drogowej. Wątek uwarunkowań odnosi się
do generalnych czynników, umożliwiających powstanie warunków
bezpośrednich. Przesłanki natomiast dotyczą wywołania efektu
podjęcia aktywności w ramach PL.

Proces wdrażania idei partnerstwa
lokalnego w Polsce
W Polsce rozwój partnerstwa rozpoczął się na fali implementacji kilku
inicjatyw społecznych. Wymienić tu należy metodę RAAKS, inicjatywę
LEADER, model partnerstwa lokalnego, aktywność animatorów ROEFS.
Od początku lat 90-tych, aktywizacja partnerstw lokalnych w oparciu
o wspomniane metody zachodziła zarówno na terenach wiejskich jak
i zurbanizowanych. Istotne jest także to, że obserwujemy w Polsce

2. Termin aktywizacja jest stosowany w rozumieniu procesu, który służy pobudzaniu aktywności lokalnych liderów na rzecz wspólnej pracy dla poprawy społecznej
i gospodarczej jednostki lokalnej.
3. A. Wolff-Powęska, Wielopolska regionalna?, red. K. Bondyra, i in., Wydawnictwo WSB, Poznań 2008, s. 120.
4. M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 186.
5. Tamże 188-195.
6. D. Waldziński, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005, s. 151-193.
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przyrost liczby i kumulowanie się inicjatyw pobudzających PL. Poza
metodą RAAKS, wszystkie z wymienionych metod są stosowane
do dnia dzisiejszego. Okres intensyfikacji działań pobudzających PL
w Polsce rozpoczął się wraz z wejściem do UE. W tym okresie pojawiło się finansowe wsparcie dla rozwoju instytucjonalnych form,
wspierających proces powstawania PL. Wsparcie to dotyczy zarówno
inicjowania, jak i utrzymania PL, poprzez finansowanie inicjatyw społeczno-ekonomicznych, realizowanych przez PL. W ramach inicjatywy
LEADER formą instytucjonalną, przyjmującą wsparcie ze środków UE,
jest sieć obsługująca LGD, a w ramach KOEFS są to tzw. ROEFS-y. Poniżej przedstawiono krótki opis wymienionych metod, z uwzględnieniem
chronologii pojawiania się metod w kraju.

1. Metoda RAAKS
Prawdopodobnie pierwszą metodą, która pojawiła się w kraju na
początku lat 90-tych, jest metoda RAAKS (Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems – Szybka Metoda Oceny Systemów Wiedzy
Rolniczej/Wiejskiej). Jest to podejście opracowane w Holandii i zrealizowane w gminach polskich w regionie Leżajska i Biłgoraja.
Metoda RAAKS pozwala:
� zidentyfikować możliwości podjęcia działań dla zmiany sytuacji,
� kształtować świadomość „aktorów lokalnych”, m.in. animatorów
działań prorozwojowych w regionie, czyli decydentów, odnośnie
ograniczeń i szans, które mają wpływ na ich skuteczność w generowaniu innowacji,
� zidentyfikować „aktorów” – inaczej lokalnych decydentów, reprezentantów władzy samorządowej, którzy mogą przezwyciężyć określone ograniczenia lub skorzystać z określonych szans.
Metoda składa się z trzech faz, tj. określanie granic systemu oraz
zdefiniowanie problemu, analiza ograniczeń i szans, sformułowanie
polityki i związanych z nią działań. RAAKS stosuje się w kilkunastoosobowym zespole, zapraszając moderatorów spoza regionu.
Metoda jest przydatna w poszukiwaniu rozwiązań problemów regionalnych oraz identyfikacji lokalnych aktorów. Metoda ta została
zastosowana jako narzędzie wspomagające proces przygotowania
strategicznego planu rozwoju regionalnego.7

2. Inicjatywa LEADER
Inicjatywa LEADER powstała w UE w roku 1991 i opiera się na wprowadzaniu w kontekście ochrony środowiska zintegrowanych strategii
lokalnego rozwoju. Nacisk kładzie się tu na uczestnictwo społeczności
lokalnych, współpracę i rozwój powiązań w ramach obszarów wiejskich.
Podejście oddolne inicjatywy LEADER, angażujące społeczności lokalne

i dodające wartości zasobom lokalnym, jest postrzegane jako sposób
na tworzenie miejsc pracy i firm na obszarach wiejskich. LEADER jest
zatem instrumentem rozwoju obszarów wiejskich.8 W Polsce inicjatywa
jest wdrażana za pomocą sieci. Sieć tworzą lokalne grupy działania
i instytucje zajmujące się LEADER-em. Natomiast dzięki istnieniu sieci
łatwiejsza jest komunikacja pomiędzy podmiotami sieci, co znacznie
ułatwia zawieranie kontaktów i przenikanie dobrych praktyk. Animatorem działań w ramach inicjatywy Leader jest Lokalna Grupa Działania,
która stanowi partnerstwo m. in podmiotów jednostki terytorialnej oraz
inicjuje kolejne partnerstwa lokalne. Istnieją w kraju liczne przykłady
partnerstw, powstałe dzięki aktywności LGD. Są to na przykład: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, „Stowarzyszenie LGD – Lider
w EGO”.9 Treścią działań LGD jest przygotowanie i wsparcie samorządu
w realizacji zintegrowanej strategii rozwoju regionu wiejskiego. W Polsce,
w połowie lat 90-tych, tworzono pojedyncze partnerstwa typu LEADER.
Od 2004 roku do połowy 2006 roku trwał tzw. schemat I programu
LEADER, a jego efektem było powstanie 176 LGD. Obecnie, w elektronicznej bazie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, znajduje
się 149 LGD.10 W grudniu 2006 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zawarło umowę na obsługę Krajowej Sieci LEADER z konsorcjum
w składzie: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowa Rada Izb
Rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA.11 Do roku 2014 w ramach inicjatywy LEADER
ma funkcjonować w Polsce 200 LGD. 12

3. Model Partnerstwa Lokalnego
Model Partnerstwa Lokalnego13 został opracowany przez Departament Pracy USA w latach osiemdziesiątych, jako odpowiedź na
problemy związane z restrukturyzacją przemysłu. W Polsce program
był finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Zawodowego i realizowano go w latach 1998-2000 na Górnym Śląsku oraz
w trzech powiatach województwa małopolskiego. W roku 2002, po
fazie wdrożeniowej, rozpoczęła się realizacja modelu partnerstwa
lokalnego począwszy od województw lubuskiego, małopolskiego,
pomorskiego. Model Partnerstwa Lokalnego zastosowano w 16 województwach, a w nich w wybranych powiatach. Warto wspomnieć,
że realizację modelu zainicjowano poprzez formalną współpracę
Prezydenta RP i Departamentu Pracy USA. Model Partnerstwa Lokalnego składa się z trzech komponentów, są to: Szybkie Reagowanie,
Lokalne Ożywienie Gospodarcze (LOG), Wzmacnianie Konkurencyjności Przedsiębiorstw (inaczej „Szybki Start”). Najcenniejszy dla lokalnego rozwoju, ze względu na pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości
i wzrost zatrudnienia, jest komponent LOG, który opiera się na cyklu
warsztatów z uczestnictwem lokalnych decydentów władzy publicznej i aktorów sektora prywatnego oraz pozarządowego. Efektem cy-

7. Przebieg i efekty projektu IBRD, maszynopis drukowany, s. 20-28.
8. Doświadczenia inicjatywy Leader w krajach członkowskich UE. Wyzwania i szanse dla społeczności lokalnych w Polsce, Materiały Międzynarodowej Konferencji,
Warszawa 9-11 kwietnia 2003, s. 5.
9. Więcej o partnerstwach w Polsce inicjowanych działaniem LGD oraz baza partnerstw na stronie: www.agro-info.org.pl, zakładka: FAOW > Działania typu LEADER >
Partnerstwa Lokalne - Baza Danych.
10. Podejście „Leader”: podstawowy poradnik, www.leaderplus.org.pl, dn. 13.07.2009.
11. Tamże.
12. Mapa inicjatyw typu LEADER w Polsce, stan we wrześniu 2006 roku, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2006.
13. Przewodnik Specjalisty i Koordynatora Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, red. J. Olszowska-Urban, A. Rabiej, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa,
Partners Network, Kraków 2005, Podręcznik Uczestnika Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, red. J. Olszowska-Urban, A. Rabiej, Międzynarodowe
Centrum Partnerstwa, Partners Network, Kraków 2005.
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klu warsztatów są konkretne projekty, które zostają przygotowane
przez zespoły. W projektach uwzględnia się lokalne potrzeby i preferencje mieszkańców, a ich realizację przejmuje grupa zadaniowa.14

4. Aktywność animatorów partnerstwa lokalnego ROEFS
W roku 2002 aktywność w zakresie pobudzania partnerstw lokalnych
została wsparta poprzez organizację Krajowego Ośrodka Europejskiego
Funduszu Społecznego (KOEFS), przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Równolegle powstała struktura regionalna KOEFS składająca
się z Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego
(ROEFS). Działania 52 jednostek ROEFS są prowadzone w każdym z województw przez „instytucje”, wybierane okresowo w drodze konkursu
przez jednostkę prowadzącą. Od 2008 roku działania ROEFS są kontynuowane w oparciu o zdecentralizowaną strukturę, w której podlegają
Urzędowi Marszałkowskiemu danego województwa.15 Jednym z działań
ROEFS jest aktywizacja i animacja partnerstw lokalnych w ramach
wspólnot lokalnych. Animatorzy ROEFS realizują projekty działań inicjujących PL w oparciu o wypracowane schematy działań. Schematy te
utrwaliły się już w praktyce ROEFS jako metody inicjowania PL. Są to na
przykład: metoda CAL, metoda PISOP oraz inne opracowane samodzielnie przez ośrodki ROEFS. Inicjowane partnerstwa, które przyczyniają

się do kształtowania czynników społecznych i ekonomicznych rozwoju
lokalnego, otrzymują wsparcie finansowe głównie z funduszy strukturalnych UE. Otrzymanie tych środków wiąże się z instytucjonalizacją
partnerstwa lokalnego w postaci umowy partnerskiej. Umowy partnerskie są przygotowywane przy współpracy mieszkańców z animatorami
ROEFS-u, a ich treścią są zapisy o formie i zasadach współpracy przy
realizacji określonego projektu. Umowy partnerskie, to porozumienia,
w których współpraca często bywa uzależniona od podpisania umowy
o finansowanie projektu UE. Kontynuacja współpracy wymaga z reguły
aplikowania o fundusze UE dla realizacji kolejnej inicjatywy.
Liczba zainicjowanych PL w roku 2008 sięgnęła poziomu 479 umów
partnerskich16 (patrz: Tabela na stronie 11).

Rezultaty działań i kierunki rozwoju partnerstw
lokalnych w Polsce
Stosowane metody aktywizacji i animacji mają na celu pobudzenie
aktywności lokalnej społeczności i rozwój regionalny typu bottomup17. Rozwój oddolny postępuje dzięki dostępności środków UE, które

14. Szerszy opis stosowania metody wraz z przykładami w: A. Ziomek, Partnerstwo Lokalne jako instrument rozwoju regionalnego, w: Polityka Spójności – Ocena i Wyzwania, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 315-335.
15. www.roefs.pl, dn. 13.07.2009.
16. Dane zaczerpnięto z archiwum KOEFS.
17. Rozwój typu bottom-up, inaczej oddolny, bazujący na zasobach endogenicznych, jest oparty na oddolnej aktywizacji wspólnoty lokalnej. Najczęściej opiera się na
aktywności mieszkańców i organizacji lokalnych. Rozwój w kierunku od dołu istnieje po to, by stymulować lepsze wykorzystanie zasobów w regionie, a nie poza nim.
Schemat ten nakłada obowiązek takiej modyfikacji systemu społeczno-gospodarczego regionu, by zasoby regionu, w tym zasób pracy, lepiej służyły społeczności,
zaspokajając jej potrzeby dobrami pochodzącymi z własnej społeczności. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region, i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007, s. 76.
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faworyzują realizację inicjatyw i osiąganie zamierzonych wyników
przez PL. Działania te są zintegrowane z wytycznymi polityki regionalnej i polityki spójności w UE.18
Rezultaty działań na rzecz pobudzania PL różnią się ze względu na stosowane metody aktywizacji. Metoda RAAKS oraz model partnerstwa
lokalnego w ramach modułu LOG, tworzą forum współpracy aktorów.
Natomiast LEADER i animatorzy ROEFS prowadzą działania aktywizacji
i animacji PL. Inicjatywa LEADER zasadniczo opiera się na aktywności
istniejących Lokalnych Grup Działania, nastawionych na pobudzenie
„oddolnej aktywności”. W podejściu LEADER nie inicjuje się bezpośrednio partnerstw poprzez identyfikację aktorów i przygotowanie projektów działań. Zasadniczo powołanie partnerstw zależy od aktywności
uczestników LGD. Z kolei wspólnoty mieszkańców największe wsparcie
uzyskują od animatorów ROEFS. Proces aktywizacji opiera się na poszukiwaniu liderów i szkoleniu19, a następnie pomocy przy opracowaniu
projektów działań. Prawdopodobieństwo trwałego rozwoju PL jest
w przypadku Inicjatywy LEADER i animatorów ROEFS znacznie wyższe
niż w przypadku LOG oraz, nieistniejącej już, metody RAAKS. Konkretne
rezultaty działań współpracy partnerskiej warto przedstawić na wybranych przykładach, pochodzących z gmin Pępowo i Bałtów.20
Działania Centrum Rozwoju Gminy Pępowo, organizacji pozarządowej powołanej w 1996 roku, by wspierać wszechstronny rozwój
lokalny, miały charakter miękki. Organizacja zajmuje się głównie
inspirowaniem i wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
szeroko pojętą edukacją, informacją gospodarczą oraz promocją
osiągnięć gminy i jej mieszkańców. Natomiast wykorzystywane
instrumenty działania to: szkolenia, informacja gospodarcza przy
wykorzystaniu Internetu, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi doradcze.21
Innym charakterystycznym przykładem działań na rzecz rozwoju
lokalnego rynku pracy oraz rozwoju postawy przedsiębiorczości
jest działalność Stowarzyszenia „Delta”. Stowarzyszenie powstało
w sierpniu 2001 roku w Bałtowie z inicjatywy mieszkańców gminy.
Powodem powołania Stowarzyszenia był ogólny sprzeciw mieszkańców gminy Bałtów wobec sytuacji społeczno – gospodarczej gminy
i nieudolność lokalnej władzy. Celem stowarzyszenia było wszechstronne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu
ostrowieckiego oraz inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań
na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności w zakresie:
przeciwdziałania skutkom bezrobocia, ochrony zdrowia oraz pomocy
społecznej i charytatywnej, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju kultury, oświaty, kultury fizycznej i sportu, wyrównania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warunkiem sukcesu, w postaci osiągnięcia dobrych wyników ekonomicznych, była koncentracja działań

18.
19.
20.
21.
22.
23.

na rozwoju turystyki w Bałtowie. Osiągnięte, twarde rezultaty to:
wzrost liczby przedsiębiorstw, w tym rozwój agroturystyki, wzrost
ruchu turystycznego do 300 000 osób rocznie w latach 2004-2008
oraz, w tym samym okresie, wzrost zatrudnienia w Stowarzyszeniu
do około 180 osób, a nawet wzrost wartości ziemi w gminie. Działania Stowarzyszenia „Delta” wpływają bezpośrednio na rozwój lokalnej gospodarki oraz wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Są to
takie działania, jak: zagospodarowanie terenów zielonych, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, uprawy rolne, organizacja pól kempingowych,
prowadzenie restauracji, placówek gastronomicznych, organizacja
targów i wystaw, działalność sportowa i rekreacyjna, działalność
wydawnicza i poligraficzna.22
Wspólne działanie aktorów, tj. organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, władz regionu, jest platformą wymiany wiedzy na temat potrzeb, możliwości rozwoju w regionie, czy istniejących nisz
inwestycyjnych. Stąd często z powstawaniem partnerstw wiąże
się słusznie oczekiwany proces organizowania firm i rozwoju knowhow. Przykładem takich rezultatów jest działanie klastra – „Dolina
Ekonomicznej Żywności” na Lubelszczyźnie23, Stowarzyszenia Unia
Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania
Małej Przedsiębiorczości oraz powstanie Małopolskiego Paktu na
Rzecz Ekonomii Społecznej.24
Przykłady działań PL wskazują na to, że zakres działania jest
różnorodny. Odpowiada on najczęściej aktualnym problemom
lokalnym. Wyróżniając kierunki rozwoju partnerstw lokalnych,
można usystematyzować ich aktywność ze względu na kryterium formy organizacyjnej i przedmiotu działania. Ze względu na
formę organizacyjną obserwujemy powstawanie: stowarzyszeń,
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych. Natomiast
uwzględniając kryterium przedmiotu działania, obserwujemy aktywność PL w zakresie ekonomicznym, społecznym i kulturowym.
W zakresie ekonomicznym PL podejmują działania w kierunku
wytwarzania dóbr i usług, przynoszących efekty w postaci korzyści finansowych oraz pozytywnych skutków społecznych.
W zakresie produkcji dóbr oferta wykracza poza przedmioty związane z kulturą regionu. Usługi natomiast obejmują doradztwo,
pośrednictwo, usługi turystyczne i rekreacyjne itp. Warto zaznaczyć, że działania w sferze ekonomicznej pojawiają się na tzw.
zaawansowanym stopniu organizacji partnerskiej współpracy.
Prawdopodobnie wiąże się to z wyższymi niż w przypadku usług
kosztami działalności. W sferze społecznej kierunków działań PL
istnieje oferta usług nastawionych na pobudzanie aktywności
zarówno edukacyjnej, jak i zawodowej mieszkańców. Natomiast
w zakresie działań o charakterze kulturowym, spotykamy szeroką

Strategiczne Wytyczne dla Spójności. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 5-46.
Szkolenia organizowane są m.in. przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, www.swr.pl, dn. 13.07.2009.
Więcej informacji: Atlas Dobrych Praktyk, www.bezrobocie.org.pl, dn. 14.07.2009.
Materiały promocyjne Gminy Pępowo.
Materiały promocyjne Stowarzyszenia „Delta”.
Więcej na temat wspomnianego klastra oraz przykłady partnerstw można znaleźć w: Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskich regionów
peryferyjnych. Przypadek Lubelszczyzny, Studia Regionalne i Lokalne, 1/2008, s. 81-87.
24. Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej to działanie, które wnosi wkład w tworzenie regionalnych paktów, działających na zasadzie partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego na terenie Małopolski. Autorzy projektu uznają, że działanie oparte na tego rodzaju partnerstwie, to jedno z najważniejszych zadań
w zakresie rozwoju i wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Co ciekawe, zakres działań Paktu, poza rozwojem kapitału ludzkiego wyróżnia się tym, że zachęca
pracodawców do poszanowania praw pracowniczych w firmach produkcyjnych i usługowych zrzeszonych w ramach Paktu, www.akademia-equal.pl, dn. 3.07.08.

Partnerstwa lokalne w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju

ofertę organizacji imprez, nawiązujących do tradycji i walorów
przyrodniczych regionu.
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rozdział 2

Partnerstwo to ludzie.
O czym nie można zapomnieć,
planując pracę partnerską

PIOTR HENZLER

Sprawnie działające partnerstwo
nie jest organizmem stabilnym,
który od momentu zawiązania, do końca swojego funkcjonowania, działa według
określonych na początku zasad i nie zmienia swojego kształtu. Zmiany te nie mają
związku tylko z fluktuacją członków czy realizacją celów, ale przede wszystkim
– z fazami rozwoju, jakie każde partnerstwo przechodzi.

Partnerstwo, czyli dobrowolny związek pewnej liczby podmiotów
(instytucji, organizacji, firm, grup nieformalnych), działających we
wspólnie zdefiniowanym celu, z reguły związanym z rozwiązaniem
określonego problemu i zakładający równoważność wszystkich
partnerów niezależnie od potencjału i pozycji w środowisku lokalnym, jest strukturą zmienną, na którą wpływają zarówno czynniki
zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Ich wpływ determinuje moment powstania partnerstwa, skład, czas
i sposób jego nawiązywania, szybkość przechodzenia przez kolejne
fazy, wybór celów, zmianę składu, metody pracy, a w końcu – środowisko zewnętrzne wpływa na to, jakie konsekwencje działania
partnerstwa odczuje środowisko lokalne.
Od czynników wewnętrznych zależy natomiast, czy partnerstwo
będzie w stanie powstać, jak będzie działać, czy będzie luźnym
związkiem podmiotów czy ścisłą strukturą, jak będzie przebiegała
praca wewnątrz partnerstwa, a także czy partnerstwu uda się
osiągnąć cele i zbudować porozumienie między ważnymi aktorami
życia społecznego, czy też będzie fasadową strukturą, niezdolną do
efektywnej pracy środowiskowej.

1. Fazy rozwoju partnerstwa
W „życiu” każdego partnerstwa można wyróżnić dwie podstawowe
fazy, które decydują o tym, czy i jak partnerstwo funkcjonuje – faza
budowania tożsamości i faza efektywnej pracy.

Budowanie tożsamości

W pierwszej z tych faz – budowania tożsamości – działania i wysiłki
członków partnerstwa skierowane są do wewnątrz – na budowanie
relacji między członkami, na ustalanie zasad działania (wybór zarządu, układanie i negocjacje regulaminu). W tym czasie powstają też
więzi członków partnerstwa z samym partnerstwem. Jest to okres,
w którym decyduje się, czy uczestnicy będą widzieć siebie jako przedstawicieli tego partnerstwa czy nadal jako przedstawicieli swoich
organizacji macierzystych. Czy o swoich wspólnych działaniach będą
mówić: „zrobiło to nasze partnerstwo” czy też „zrobiliśmy to razem
ze szkołą, klubem seniora i wójtem”.
To również czas ostatecznego (na dany moment) stabilizowania
składu. Wtedy okazuje się, czy wszystkie osoby, które pojawiły się na

spotkaniu założycielskim, nadal są zainteresowane wspólnym działaniem. Wyłania się wówczas też lider partnerstwa lub jego facylitator,
pozostali członkowie przyjmują swoje role (o procesie grupowym,
jako czynniku kluczowym dla partnerstwa, będzie mowa w dalszej
części artykułu).
Wówczas też powinno dojść do określeniu celu partnerstwa oraz
wyznaczenia kierunku działania, np. cel: poprawa bezpieczeństwa
drogowego w miejscowości, kierunek działania: spowodowanie ograniczenia ruchu albo działania edukacyjne.

Efektywna praca

Drugim etapem jest „efektywna praca”. To czas, kiedy partnerstwo
stanowi już spójną (co nie oznacza, że mocno sformalizowaną)
strukturę, z określonymi celami, działaniami, procedurami i zaczyna
działać już bezpośrednio w tym celu, dla którego zostało powołane. Działania te mogą być poprzedzone zmianami organizacyjnymi,
np. podziałem na sekcje tematyczne (np. komisje/działy zajmujące
się konkretnymi zagadnieniami szerszego problemu). To również
moment podziału obowiązków w ramach partnerstwa, spotkań
roboczych, itd.
Częstym błędem jest zakładanie, że dopiero ten drugi etap jest
prawdziwym działaniem. I w wielu przypadkach liderzy starają się
jak najszybciej przejść przez fazę budowania tożsamości do konkretnych działań. To myślenie na krótką metę – można osiągnąć szybki
efekt w postaci realizacji konkretnego celu, ale nie można wówczas
liczyć na to, że partnerstwo stanie się trwałą strukturą w środowisku
lokalnym. Uczestnikami partnerstwa są ludzie, więc zatem zabiegając, aby praca przebiegała sprawnie, trzeba też zadbać o szeroką
rozumianą „atmosferę” – integrację, poznanie się, wspólne wypracowanie zasad pracy, itd.
Tych dwóch faz nie można traktować rozdzielnie. Przedstawiony
dalej model pokazuje zresztą, że jeden z etapów działania jest
wspólny dla fazy budowania tożsamości i fazy efektywnej pracy
– jest to etap „ustalania kierunku działania, budowania zaufania
i konsolidacji”. To kluczowy moment, podczas którego partnerstwo
przechodzi z poziomu integrowania się, poznawania, pozornie „lekkich spraw”, do pracy skierowanej na zewnątrz. To chwila, w której
trzeba wziąć odpowiedzialność za zadania, złożyć zobowiązania.
Może to być moment krytyczny, pokazujący, czy partnerstwo jest
gotowe do działania.
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***
Partnerstwo działa w konkretnej rzeczywistości społecznej, nie jest bytem
samym w sobie. Dlatego też analizując etapy jego rozwoju, trzeba wziąć
pod uwagę czynniki zewnętrzne. Środowisko zewnętrzne – ludzie (władza,
mieszkańcy, przyjezdni), instytucje (macierzyste i pozostałe), wydarzenia,
regulacje prawne, pogoda, zmiany demograficzne, itd. – wpływają ustawicznie na poszczególnych uczestników partnerstwa i samą strukturę,
ułatwiając lub utrudniając pracę, wpływając na zmianę celów lub sposobów działania, integrując lub dezintegrując członków partnerstwa. To
czynniki, których można się spodziewać, planując działania partnerskie, ale
też nie zawsze (a nawet – dość rzadko) można przewidzieć, jak wpłyną na
partnerstwo. Partnerstwo musi być czujne i elastyczne.
Na działania i formę partnerstwa wpływa też sam etap przygotowawczy. Jeśli inicjator (inicjatorzy) przeprowadził rzetelną diagnozę,
to można założyć, że skład partnerstwa został właściwie zaplanowany, a problem społeczności właściwie zidentyfikowany. Ale jeśli
badanie nie zostało przeprowadzone lub dało błędne wyniki, to może
się okazać, że już na wstępie został popełniony błąd. Co więcej, nie
zawsze ten błąd się ujawni w początkowej fazie i jego skutki będzie
można odczuć np. już podczas pracy, po długich przygotowaniach.
Przedstawiony poniżej model rozwoju partnerstwa jest modelem
linearnym. Warto jednak zauważyć, że działanie partnerstwa, czyli
jego wpływ na środowisko (ostatni fragment modelu) oznacza, że
środowisko będzie się zmieniało. Czyli, że będą się też zmieniały
realia, w jakich działa partnerstwo, trzeba je będzie więc na bieżąco
poznawać (powrót do pierwszego etapu).
Takie „powroty” do wcześniejszych faz, choć na mniejszą skalę, będą
miały miejsce również w przypadku zmian personalnych. Pojawienie

się nowych członków partnerstwa (nawet jednego) oznacza chociażby krótki, ale powrót do fazy budowania tożsamości, integracji,
uwspólniania celów, wartości, itd.
Na efektywne i sprawne działanie partnerstwa wpływa wiele
czynników ściśle związanych z przedstawionymi wyżej fazami
rozwoju. Czynniki te łączą w sobie aspekty organizacyjne, ale
i psychospołeczne. Jeżeli zaproszenie na spotkanie inicjujące
będzie wysłane w odpowiednim momencie, ale wyśle je osoba,
która nie cieszy się autorytetem w społeczności, powodzenie
inicjatywy będzie wątpliwe. I odwrotnie – jeśli na czele partnerstwa stanie osoba ciesząca się wielkim prestiżem, ale nie
mająca pojęcia o sposobach organizowania spotkań, to efekt
będzie podobny.

2. Kluczowe czynniki wpływające
na jakość pracy w partnerstwie
Doświadczenia ekspertów Stowarzyszenia CAL wskazują wyraźnie na
kilka niedocenionych przez inicjatorów partnerstwa obszarów, które
są kluczowe z punktu widzenia sprawnego działania i wprowadzania
zmiany w środowisku lokalnym. Dążenie do osiągnięcia szybkiego
efektu, wymogi formalne, związane z nawiązywaniem partnerstwa,
jako elementem realizowanego projektu, czy ograniczenia czasowe powodują, że partnerstwa często stają się luźnym związkiem
przedstawicieli instytucji, którzy prą do szybkiego zrealizowania celu,
pomijając bardzo ważną kwestię tworzenia sieci współpracy, nawiązywania głębszych relacji czy ustalania norm i wartości – elementów
niezbędnych, jeśli traktować partnerstwo nie jako kilkumiesięczny
byt, ale jako silną strukturę, która będzie trwale funkcjonowała

FAZY ROZWOJU PARTNERSTWA1
Środowisko zewnętrzne

Tożsamość
Przygotowanie:
Poznanie środowiska
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Efektywna praca

Etap 1:

Etap 2:

Etap 3:

Negocjacje
i ustalanie
działania

Ustalanie kierunku,
budowanie
zaufania
i konsolidacja

Struktura
i działanie

Środowisko zewnętrzne

1. S. Habana i H. B. Reed, Partnerstwo dla rozwoju społecznego: porady dla praktyków i szkoleniowców.

Ocena:
Wpływ na środowisko
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w środowisku lokalnym jako miejsce wspólnych działań instytucji
i ludzi zaangażowanych w życie społeczne środowiska.

sąsiedzkiej z najbliższej okolicy niebezpiecznego skrzyżowania czy
drogi.

Do tych kluczowych obszarów należą:

Druga opcja zakłada utworzenie szerokiego partnerstwa. Inicjatorzy
zapraszają wszystkie podmioty, które działają w środowisku lokalnym. Niezależnie od tego, czy zajmują się sprawami chociaż trochę
związanymi z bezpieczeństwem drogowym, czy nie mają – pozornie
– żadnych związków, jak np. dom kultury, organizację ekologiczną
czy klub seniora. Najbardziej otwarta formuła zakłada zaproszenie
również mieszkańców, niezwiązanych z żadną instytucją.

� kwestia składu partnerstwa – kogo i kiedy zapraszać do współpracy,
� osoby „funkcyjne” w partnerstwie: inicjator, lider, facylitator,
� proces grupowy,
� obawy przed zmianą, jaką partnerstwo może wprowadzić.
Powyższe elementy pojawiają się podczas różnych faz rozwoju partnerstwa, z różnym natężeniem, omawiane więc będą jako całość,
z nawiązaniem do momentów, w których mogą się pojawić.

2.1 Skład partnerstwa
Zastanawiając się nad składem, w jakim ma funkcjonować partnerstwo, należy wyróżnić dwa etapy. Etap pierwszy związany jest
z zainicjowaniem działania, zaproszeniem pierwszych uczestników
na spotkanie, ukonstytuowaniem partnerstwa. Drugi etap to czas
działania partnerstwa i przygotowania go do zmian personalnych
– pojawiania się nowych i odchodzenia starych członków.

Etap inicjowania

Inicjowanie partnerstwa nie jest zadaniem dla jednej osoby. Ludzie
chętnie dołączają się do inicjatywy, która już cieszy się poparciem.
Osoba, która chciałaby założyć partnerstwo, powinna znaleźć jak
najszybciej „sojusznika”, który ją poprze. Nie musi to być wiele osób,
jedna-dwie wystarczą, ale nie należy tego elementu pomijać. Zwłaszcza, jeśli pierwotnym inicjatorem jest osoba, która nie jest kluczowa
w danym środowisku, nie stoi za nią wieloletnie doświadczenie w pracy
z daną społecznością, nie jest powszechnie rozpoznawalna i ceniona.
Tak sformowana „grupa założycielska” powinna podjąć decyzję, kogo
zaprosić na spotkanie inaugurujące partnerstwo, czyli komu dać
możliwość uczestnictwa w partnerstwie od samego początku.
Możliwości są dwie. Pierwsza z nich, częściej wykorzystywana, zakłada zaproszenie przedstawicieli kilku-kilkunastu instytucji, organizacji,
grup nieformalnych, którzy wydają się szczególnie zaangażowani
w obszary związane z problemem, którym inicjatorzy chcą się zająć.
Czyli np., jeśli inicjatorzy zakładają, że warto zająć się bezpieczeństwem drogowym w miejscowości, to na spotkanie zaproszą przedstawicieli władzy lokalnej, szkół, policji, straży miejskiej i organizacji

Obie opcje mają swoje zalety, obie też wiążą się z pewnymi zagrożeniami. Prostsza w realizacji jest opcja „węższego partnerstwa”.
Zaproszenie ograniczonej liczby i sprecyzowanych partnerów spowoduje, że łatwiej będzie zorganizować spotkanie, rozmowy będą
przebiegać szybciej, w gronie ekspertów lub przynajmniej osób
mocno zaangażowanych w dany problem i zainteresowanych jego
rozwiązaniem. Warto też dodać, że partnerstwo skupiające tylko
osoby bezpośrednio zaangażowane sprawia wrażenie (nie zawsze
prawdziwe) większej spójności, a przez to większej gotowości
i zdolności do działania. Mała grupa to też prostsza komunikacja,
łatwiejsze „zapanowanie” nad grupą i szybsze przejście do fazy
„efektywnej pracy”.
Zastosowanie drugiej opcji jest trudniejsze. Począwszy od konieczności dotarcia z zaproszeniem do większej liczby podmiotów,
przez trudności organizacyjne związane z zapewnieniem miejsca na
masowe spotkania, przez wyzwania związane z komunikacją między
partnerami w dużej grupie, zapewnianiem każdemu przestrzeni do
wypowiedzi, zaprezentowania swojego stanowiska.
Szerokie partnerstwo to również mniej spójny skład, o różnym poziomie kompetencji i wiedzy w dziedzinie, nad którą partnerstwo ma pracować, zagrożenie związane z rozmyciem się idei i celu partnerstwa,
a nawet problem ze zdefiniowaniem celu z powodu różnic interesów.
Ale z drugiej strony – większa liczba partnerów czy nawet udział
mieszkańców to większa legitymizacja działań, poczucie reprezentatywności środowiska lokalnego, możliwość skorzystania z nieoczekiwanych zasobów (np. ośrodek kultury może zorganizować wystawę
promującą bezpieczeństwo na drodze, mieszkańcy mogą włączyć się
w opiekę nad dziećmi na placu zabaw leżącym koło ulicy, a organizacja pozarządowa zajmująca się na co dzień segregacją śmieci może
wnieść swoje doświadczenie w negocjacjach z przedstawicielami in-
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partnerstwo „wąskie”

partnerstwo „szerokie”

prostsza komunikacja

trudniejsza komunikacja

obecność specjalistów/ekspertów

możliwość dojścia do niespodziewanych rozwiązań, nowych pomysłów

możliwość szybszego przejścia do działania/ominięcie podstaw

większy, nieoczekiwany potencjał

większa waga merytoryczna - eksperci

poczucie reprezentowania wszystkich aktorów

zagrożenie wyspecjalizowaniem się i niezdolnością do działania w
innych obszarach

szansa na zaangażowanie mieszkańców/osób i instytucji
niezwiązanych z problemem

zagrożenie „elitarnością”

rozmycie się odpowiedzialności za działania
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stytucji centralnych). Większa liczba partnerów to również szansa na
niespodziewane pomysły, nowe idee, wykorzystanie efektu synergii
we wspólnej pracy, rozszerzenie horyzontów.
Decyzja, którą formułę wybrać, powinna zależeć od kilku czynników.
Inicjatorzy powinni zastanowić się, na jakim etapie rozwoju i świadomości jest ich społeczność lokalna. Jeżeli jest to środowisko, w którym tego typu inicjatywy jeszcze się nie pojawiały albo spotykały
się z mało życzliwym przyjęciem, warto zacząć od polityki małych
kroków, skierować zaproszenia tylko do wybranej grupy. I dopiero
później, gdy partnerstwo zacznie działać, odnosić sukcesy – pomyśleć o systemowym poszerzeniu składu. Podobnie, jeśli inicjatorzy są
osobami mało znanymi, nie cieszą się powszechnym autorytetem,
nie są osobami, za którymi – na jedno hasło – pójdą ludzie.
Jeśli jednak partnerstwo ma powstać w społeczności „doświadczonej”, która jest aktywna, angażuje się w sprawy publiczne, instytucje
mają doświadczenie we współpracy, w tym międzysektorowej – warto spróbować. Stworzenie szerokiego partnerstwa, które zaangażuje
różne instytucje i organizacje, grupy nieformalne i aktywnych mieszkańców, jest cenne nie tylko dla rozwiązania zdefiniowanych przez
partnerów problemów, ale też dla całej społeczności, która integruje
się, wzmacnia i zyskuje poczucie wpływu na wszystkie ważne dla
niej aspekty.

Etap pracy

Po stronie inicjatorów leży decyzja, jak partnerstwo ma wyglądać na
początku. Jednak decyzję, czy i kiedy przyjmować nowych członków
w trakcie pracy, muszą już podjąć wszyscy partnerzy.
Otwartość na nowych członków nie należy do podstawowych zasad,
jakimi powinno kierować się partnerstwo, jednak pełne wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje społeczność lokalna, będzie możliwe
tylko przy gotowości do poszerzania składu. Nie oznacza to zarazem,
że jeśli tylko pojawi się nowy chętny do dołączenia, to należy od razu
tę osobę/instytucję przyjmować.
Partnerstwo, tak jak każda inna grupa ludzi, rządzi się swoimi prawami, przechodzi przez proces grupowy przygotowujący ich do
wspólnej pracy i pojawienie się w dowolnym momencie nowej osoby
poważnie zaburzy funkcjonowanie grupy.
Rozwiązaniem, które pozwoli zachować otwartość partnerstwa
i korzystać z potencjału tych, którzy z różnych powodów nie współuczestniczyli w jego tworzeniu, a zarazem nie będzie zaburzało
pracy, jest ustalenie, kiedy partnerstwo jest gotowe przyjmować
nowych członków.
Powinno to nastąpić już po ustaleniu najważniejszych form działania
– celu partnerstwa, regulaminu i kierunków działań. W tak ukształtowaną rzeczywistość – a warto dodać, że jest to już też moment,
w którym partnerzy są w pewnym stopniu zintegrowani, czują więź
z partnerstwem, pojawia się zaufanie – można wpuszczać nowe,
obce osoby, które zaakceptują wcześniej przyjęte ustalenia.
Przyjęcie nowych członków oznaczać też będzie dla partnerstwa
przynajmniej czasowe cofnięcie się do fazy budowania tożsamości
i ponownej integracji grupy. W zależności od liczby nowych członków,
a także otwartości wszystkich uczestników partnerstwa, proces ten
może być szybszy i łatwiejszy lub dłuższy i związany z trudnościami.
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Płynne wprowadzenie nowych członków do partnerstwa, podobnie
jak pierwsza integracja partnerów na etapie inicjacji partnerstwa,
to w pewnym stopniu odpowiedzialność facylitatora partnerstwa,
który mając wiedzę o zachowaniach ludzi, procesie grupowym, a i doświadczenie w podobnych działaniach (pracą z grupą, prowadzeniem
zebrań, itd.), jest w stanie ułatwić przejście przez ten etap.

2.2 Kto prowadzi prace partnerstwa?
Wszyscy partnerzy są równi sobie, jednak niektóre funkcje – formalnie lub nieformalnie – zostają obsadzane. Bardzo często inicjatorzy
partnerstwa wykazują skłonności do kierowania nową strukturą
– nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia pozostałych uczestników.
Rozważając kwestię „prowadzenia partnerstwa”, trzeba zwrócić
uwagę na dwie role, jakie mogą się pojawić – i je wyraźnie rozgraniczyć. Pierwsza rola to osoba, która „rządzi partnerstwem”, jego lider.
Osoba, która osiągnęła dominującą pozycję (z racji swoich osobistych
kompetencji, z racji wielkości/wagi instytucji, którą reprezentuje, z innego powodu). Lider partnerstwa jest postacią, która ma największy
wpływ na działanie partnerstwa, z rolą tą wiąże się też duża odpowiedzialność i zagrożenie – lider może pokierować partnerstwo
w innym kierunku niż chce większość, jego działania mogą rodzić
opór (albo wprost wobec lidera, albo też wobec całego partnerstwa).
Oczywiście może też pełnić tylko pozytywną rolę – mobilizować ludzi
do działania, angażować ich w działania partnerstwa, pokazywać
nowe kierunki, itd.

Lider

Liderem partnerstwa można zostać nieoficjalnie, stać się osobą, która faktycznie będzie kierowała pracami, ale nie znajdzie to żadnego
odzwierciedlenia w strukturze. Ale partnerstwo może też podjąć
decyzję o sformalizowaniu swojej struktury zarządczej i powołać
np. zarząd partnerstwa, z określonymi osobami, które mają większy
wpływ na działania partnerstwa.
To od decyzji partnerów zależy, jakimi uprawnieniami będzie dysponować zarząd lub lider partnerstwa – czy to funkcja bardziej organizacyjna, czy również reprezentacyjna lub decyzyjna.
Warto jednak pamiętać, że obecność silnego lidera może negatywnie
wpływać na inne osoby, które dla dobra partnerstwa powściągnęły
swoje ambicje osobiste (z reguły kandydatów do „rządzenia” nie brakuje) i szczególnie trudna będzie dla nich „wszechwładza” lidera.
Biorąc pod uwagę zarówno względy czysto personalno-emocjonalne,
jak i dobro całego partnerstwa i troskę o równoważność partnerów,
warto zastosować model cyklicznej zmiany „ciała zarządzającego”,
które zresztą nie powinno być jednoosobowe (też pozwoli zmniejszyć napięcie). Wybory – czy zmiana ustaloną inną metodą, np.
dającą szansę każdemu członkowi być w zarządzie – nie powinny
odbywać się zbyt często, żeby nie stały się głównym przedmiotem
obrad partnerów. Ale zmiana zarządu co kilkanaście miesięcy jest
wskazana, zwiększa prawdopodobieństwo, że partnerstwo nie zostanie „zawłaszczone” przez jedną grupę ludzi.
Sformalizowanie zarządu jest dobrym pomysłem zwłaszcza w sytuacji, gdy w grupie jest wielu kandydatów na liderów i tylko wprowadzenie systemu może zapobiec personalnym tarciom.
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Facylitator

Pojawia się więc pytanie, kto powinien być odpowiedzialny np. za zauważenie, że jest problem z liderami. Albo kto ma przeprowadzać partnerstwo
przez poszczególne fazy rozwoju, prowadzić spotkania, itd.? Na pewno
nie lider. Po pierwsze, nie zawsze jest on obecny od samego początku,
po drugie – lider nie musi mieć takich kompetencji, a po trzecie – jako
lider, członek zarządu partnerstwa i mocno zaangażowany mieszkaniec
społeczności – nie będzie w stanie zachować bezstronności.
Rolę taką powinien pełnić facylitator2, osoba, której zadaniem jest
„ułatwianie” pracy. Facylitator powinien prowadzić spotkania partnerskie z bezstronnej pozycji, dbać o przestrzeganie reguł, wyjaśniać
pojawiające się trudności dotyczące funkcjonowania grupy, dbać
o zapewnienie wszystkim partnerom równych praw. Może również
– chociaż praktyka pokazuje, że nie jest to zbyt częste – pracować
z partnerstwem również w okresie między spotkaniami, podczas
normalnej pracy.3
Facylitator jest osobą, od której oprócz umiejętności związanych
z komunikacją, prowadzeniem spotkań, umiejętności pokazywania
sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnościami, wymaga się bezstronności, obiektywizmu, nieopowiadania się
po żadnej ze stron. Facylitator nie jest doradcą, który powie, że
partnerstwo powinno zająć się problemem takim a nie innym. Powie
natomiast, w jaki sposób pracować, żeby udało się grupie zdefiniować cel i uwspólnić go do tego stopnia, żeby wszyscy członkowie
partnerstwa czuli, że jest to ich cel.
Wielu inicjatorów partnerstw, jeśli nie starają się zostać liderami,
uważa siebie za naturalnych facylitatorów, którzy mogą poprowadzić
prace partnerstwa, a przynajmniej spotkania członków.. Nie powinno
to być jednak takie oczywiste, chociażby dlatego, że pojawia się pytanie – co z obiektywnością i bezstronnością?
Najbardziej przejrzysta sytuacja ma miejsce wówczas, gdy facylitatorem jest osoba niezwiązana ze środowiskiem lokalnym, w którym
działa partnerstwo. Taki facylitator widzi sytuację z dystansu, na
chłodno, nie jest osobiście dotknięty problemem, z którym mierzy się
partnerstwo. Nie jest też osadzony w lokalnej strukturze zależności,
dzięki czemu może nie tylko widzieć, ale i nazywać sytuacje i procesy,
które widzi – nawet negatywne. Dzięki „obcości”, może formułować
pewne rekomendacje (ale nie rozwiązania) bez narażania się na zarzut,
że chce dzięki temu odnieść korzyść osobistą. A jako osoba niezwiązana z żadną instytucją lokalną, może doprowadzać do nawiązywania
współpracy między różnymi podmiotami, nie wiedząc o historycznych
problemach, zaszłościach, dotąd uniemożliwiających współpracę.
Nie oznacza to jednak, że bez zewnętrznego facylitatora praca partnerstwa nie jest możliwa. Teoretycznie może być nim osoba z wewnątrz środowiska lokalnego, musi jednak pamiętać o kilku zasadach.
Facylitator „wewnętrzny” może funkcjonować sprawnie dla dobra
partnerstwa, jeśli potrafi zrezygnować z własnych interesów i przekonać o tym innych członków partnerstwa, jeśli cele pozostałych
uczestników są zbieżne i nie ma zasadniczych różnic dotyczących
celów czy sposobów działania. Bardzo ważne jest, aby taka osoba
była w stanie zapanować nad swoimi emocjami i zachowywała bezstronność podczas spotkań, nie opowiadała się za żadną ze stron, nie

oceniała wypowiedzi partnerów. Musi stać z boku. Najlepiej, gdyby
był to człowiek cieszący się w społeczności powszechnym szacunkiem, niekojarzony bezpośrednio z konkretną instytucją, a przede
wszystkim – z instytucjami władzy, zwierzchnictwem.
Natomiast nie można dopuścić do tego, aby facylitatorem była
osoba mocno zaangażowana w problem, którym ma się zajmować
partnerstwo (co w zasadzie wyklucza inicjatora), nie może być to
też zwierzchnik żadnej z osób uczestniczących w partnerstwie, ani
osoba pozostająca w bliskiej relacji z którymś z uczestników. Nawet
jeśli taki facylitator pamiętałby o wszystkich regułach związanych
z bezstronnością, nie byłby w stanie zapewnić uczestnikom poczucia
bezpieczeństwa.

2.3 Proces grupowy
To pojęcie określa pewne fazy i zjawiska, jakie występują w każdej grupie,
która razem spędza czas i wspólnie pracuje. Nieznajomość zasad procesu grupowego może skutkować nieefektywną pracą, rozpadem grupy,
zniechęceniem partnerów do współpracy, narodzeniem się konfliktów.
Znajomość – pozwala wytłumaczyć pojawiające się sytuacje, zapobiegać niebezpiecznym zjawiskom, a momenty trudne – których nie da się
uniknąć – wykorzystać dla dobra grupy i celu, dla którego powstała.
Koncepcja procesu grupowego zakłada, że każda grupa przechodzi
przez czteroczęściowy cykl: fazę integracji (ang. forming), fazę konfliktu (storming), fazę kształtowania się norm, zasad (norming) i fazę
działania/pracy (performing). Typologia ta została stworzona przez
Bruce’a Tuckmana.

Faza integracji

Niezależnie od tego, czy uczestnicy spotkania inicjującego partnerstwo znają się już dobrze, czy widzą się po raz pierwszy w życiu, faza
integracji występuje. Tworzy się nowa grupa, która jeszcze nie istniała
do tej pory, i każdy jej członek musi znaleźć swoje miejsce w nowej
strukturze. To czas, kiedy członkowie grupy się poznają, nawiązują się
– lub odnawiają – więzi między nimi, powstaje poczucie przynależności
do nowej grupy (a w tym wypadku – przynależności do partnerstwa).
Kształtują się też role w grupie – ktoś zostaje liderem, ktoś inny ekspertem, a inna osoba może się wycofać i pozostać obserwatorem.
W tej pierwszej fazie facylitator partnerstwa musi zadbać o to, aby
stworzyć warunki do miłego spędzenia czasu. „Miłego” nie oznacza,
że poświęconego zabawie – nawet praca, ustalanie celu czy zasad
działania może odbywać się w przyjaznych warunkach, w sytuacji,
w której każdy uczestnik może zabrać głos, czuje się bezpiecznie.
Trzeba pamiętać też o takich (pozornie) drobiazgach, jak zarezerwowanie przestronnej sali na spotkanie czy zapewnienie małego
poczęstunku (wystarczą kawa/herbata i paluszki).

Faza konfliktu

Pewna struktura, podział ról czy zasady funkcjonowania ustalone
w pierwszej fazie istnienia partnerstwa rzadko kiedy pozostają
niezmienione. Osoba, która na początku powstrzymywała swoje ambicje lidera, zaczyna się domagać swoich praw, inny uczestnik może
być niezadowolony z zasad rządzących spotkaniami, nie podoba mu

2. Pojęcie „facylitacja” (łac.) oznacza psychologiczny wpływ obecności innych osób na efektywność wykonania jakiegoś zadania; facylitacja może sprzyjać lepszej jakości
wykonywanych zadań bądź ją obniżać – za: Słownik Wyrazów Obcych PWN.
3. Więcej na temat roli facylitatora: Marta Henzler, Poradnik dla facylitatorów, partnerstw, węzłów współpracy lokalnej i ponadlokalnej, Stowarzyszenie CAL 2008.
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się np. ustalona „zwyczajowo” kolejność zabierania głosu, innej osobie przestaje odpowiadać sposób sformułowania celu partnerstwa…
Rozpoczyna się faza konfliktu, na ogół już podczas pierwszego etapu
funkcjonowania partnerstwa, w fazie budowania tożsamości, najpóźniej – na etapie ustalanie kierunków działań.
Faza ta nie jest przyjemna, ale jest niezbędna. Unikanie jej – np.
poprzez niedopuszczanie do pojawienia się konfliktów/sporów – jest
poważnym błędem. Jeżeli jakieś problemy nie pojawią się teraz, to
pojawią się później i mogą np. poważnie zakłócić pracę. Jeżeli na
etapie realizacji celów pojawią się konflikty personalne, wyjdą na
jaw zawiedzione ambicje, tłumione frustracje – partnerstwo może
się rozpaść. Jeśli jednak te różnorodne kwestie sporne ujawnią się
na początku współpracy, szanse na doprowadzenie do zrozumienia
i jedności są bardzo duże.
Podczas fazy konfliktu duża odpowiedzialność spoczywa na facylitatorze partnerstwa. Musi zadbać o to, aby każda osoba w bezpiecznych
warunkach mogła zgłosić swoje wątpliwości, żale, problemy i aby konflikty mogły być rozwiązane, a reguły dopasowane do woli uczestników. Przechodzenie przez fazę konfliktu może być długotrwałe, ale nie
należy jej przyspieszać, dążąc do jak najszybszego zajęcia się „prawdziwą pracą”. Nie będzie jej, jeśli ta faza nie zostanie zamknięta.
Ludzie nie lubią konfliktów i starają się ich unikać, zakładają, że
świadczy to o braku kultury lub egoizmie. Facylitator musi oprzeć się
pokusie przejścia nad nimi do porządku dziennego. Wręcz przeciwnie
– jeśli tylko wydaje mu się, że któryś z uczestników partnerstwa ma
jakiś problem – personalny lub związany z funkcjonowaniem partnerstwa – musi dołożyć wszelkich starań, aby taki konflikt wydobyć na
światło dzienne i rozwiązać wspólnie z całą grupą.

Faza kształtowania się norm

Opisana wyżej faza konfliktu jest niezbędna, żeby przejść do kolejnego etapu rozwoju grupy, czyli kształtowania się norm. To podczas
konfliktów, sporów, dyskusji wyłaniają się zasady, według których
grupa chce pracować. To podczas sporów ujawniają się emocje,
prawdziwe poglądy, czyli to, co warunkuje ujawnienie realnych wartości, którymi grupa chce się kierować.
To podczas kształtowania się norm partnerzy określają, w jaki sposób
będą pracować, jak rozumieją kwestię otwartości partnerstwa na nowych członków, w jakiej relacji pozostaną wobec swojej organizacji/
instytucji macierzystej, które działania będą miały priorytet, ale też
kwestie bardziej przyziemne - czy utworzą ciało zarządcze (zarząd
partnerstwa) i jakie będą jego kompetencje, czy będą pracować jako
jedna grupa czy podzielą się na sekcje tematyczne, itd.

Faza pracy

Ostatnia faza, przez jaką przechodzi grupa, to faza działania. Jej
członkowie są już zintegrowani – zarówno podczas pierwszej, poznawczej fazy, jak i mocniej, dzięki wspólnie przeżytym kryzysom
i konfliktom – i połączeni wspólnymi wartościami i zasadami (w
fazie kształtowania norm). Oznacza to, że grupa jest gotowa do
prawdziwej pracy, zgodnie z ustalonymi zasadami. Dla partnerstwa
oznacza to wejście w fazę „efektywnej pracy”, czyli tego działania,
dla którego oficjalnie partnerstwo zostało powołane. „Oficjalnie”, bo
wielką wartością partnerstwa są nie tylko mierzalne efekty działania,
ale też integracja, współdziałanie, więzi, jakie zostały nawiązane
między jego uczestnikami.
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Wejście w fazę pracy nie oznacza, że od tego momentu nie powinny
pojawiać się już żadne przeszkody i partnerstwo może w 100%
poświęcić się realizacji ustalonych celów. Grupa ludzi jest strukturą
mało stabilną i czasem niewielki bodziec może ją zakłócić. Pojawienie
się nowej osoby, odejście uczestnika, zmiana lidera (jeśli np. partnerstwo zdecyduje o cykliczności pełnienia funkcji zarządczej), kryzys
personalny, porażka w działaniach lub sukces – to tylko niektóre
z czynników, które mogą przesunąć grupę z fazy działania do innej
– zwykle konfliktu (który wymusi wprowadzenie nowych norm) lub
na sam początek, do fazy integracji.
Cofnięcie się do innej fazy jest poważnym zakłóceniem dla działania
partnerstwa – oznacza często wstrzymanie pracy, pojawienie się
niespodziewanych trudności, odrodzenia nierozwiązanych sporów
czy niewygasłych konfliktów, zmianę ról. Zadaniem facylitatora jest
nie tylko dostrzeżenie tych procesów, ale też pokazanie ich grupie.
Ujrzane i wytłumaczone nie będą już takie groźne, a pojawiające
się często w takich sytuacjach głosy o „końcu partnerstwa”, żal,
że „znów się nie udało”, złość, że „niepotrzebnie zgadzaliśmy się na
przyjęcie nowego członka”, mogą stracić rację bytu. Grupa zobaczy,
że znajduje się w procesie grupowym, a to, co się dzieje, jest normalne i nie tylko nie wpłynie negatywnie na partnerstwo, ale jeszcze
bardziej je wzmocni.
Opisana wyżej rola facylitatora nie ogranicza się oczywiście tylko do
interwencji w przypadku „cofnięcia się” grupy do poprzedniej fazy.
Osoba ta musi czuwać nad grupą od samego początku jej powstania
i wyjaśniać, pokazywać poszczególne fazy, tłumaczyć m.in., że pojawienie się kryzysu czy konfliktu nie oznacza końca, ale jest normalnym etapem jej rozwoju.

2.4 Obawa przed zmianą
Zadaniem partnerstwa jest rozwiązanie określonego problemu,
zaspokojenie wspólnie zdefiniowanej potrzeby. Niezależnie od tego,
czego dokładnie będzie dotyczyć praca, jej celem jest wprowadzenie
zmiany. Zmiany, która ma polepszyć warunki życia w społeczności
lokalnej, ale która zarazem budzi lęk – przed nieznanym, przed utratą
pozycji, przed naruszeniem może nie najlepszego, ale jednak już dobrze znanego i oswojonego status quo.
Lęk przed zmianą jest zjawiskiem naturalnym. Występuje on nie tylko
wśród ludzi z zewnątrz, spoza partnerstwa, którzy mogą z niepewnością obserwować, co jego działanie przyniesie, ale także wewnątrz
partnerstwa. Lęk wśród członków partnerstwa może pochodzić
z trzech obszarów i najczęściej się przeplata. „Lęk osobisty”, związany ze zmianą, jaką aktywność w partnerstwie i efekty jego pracy,
mogą wnieść w życie osobiste partnera. „Lęk społeczny”, związany
ze zmianą, jaka może zajść w społeczności lokalnej (zarówno na poziomie „czy się uda, czy nie uda?”, „czy na pewno robimy dobrze?”,
„czy wybraliśmy dobry cel i środki?”). Do tego może jeszcze dojść „lęk
instytucjonalny”, związany ze zmianą, jaką partnerstwo wprowadzi
w zaangażowane w nie instytucje (np. utrata pozycji, narażenie
prestiżu na nieudane przedsięwzięcie, zaakceptowanie obcej osoby
jako lidera działania).
Niezależnie jednak od tego, z jakim obszarem lęk jest w największym
stopniu związany, warto zwrócić uwagę na najczęstsze przyczyny
obawy przed zmianą, jakie występują wśród ludzi – zarówno tych,
którzy tylko obserwują zmianę, jak i tych, którzy ją wprowadzają.
Znajomość przyczyn obaw – czyli źródła oporu wobec zmiany – po-
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zwala zastosować skuteczne narzędzia do zminimalizowania tego
lęku i zmniejszenia oporu. Narzędzia te nie mogą być techniką manipulacyjną, ale realną i prawdziwą odpowiedzią na zgłaszane obawy.
Najczęstsze powody obaw:
� obawa przed utratą kontroli – osoba zaangażowana w zmianę
obawia się, że utraci władzę, przestanie być „ważna” (często
dotyczy osób zajmujących kierownicze stanowisko w swoich
macierzystych instytucjach, które obawiają się, że w partnerstwie nie będą miały już takiego dużego wpływu; sposób na
obawę: aktywne włączanie osoby w działania, dawanie poczucia
kontroli,
� niepewność – zbyt mała wiedza o planowanych zmianach,
niejasne postanowienia, nieprecyzyjne określenia celu działania
powodują, że część osób nie jest pewna, do czego partnerstwo
zmierza, jakie w rzeczywistości zmiany ma wprowadzić, co one
będą oznaczały; sposób na obawę: stałe, partycypacyjne włączanie wszystkich partnerów w działania, udzielanie pełnej informacji (zwłaszcza w dużych partnerstwach, o skomplikowanej
strukturze, podziale na podgrupy tematyczne, itd.),
� strach przed utratą twarzy – zgoda na zmianę oznacza przyznanie, że stan obecny wymaga poprawy, nie jest idealny; to dla
wielu osób oznacza też przyznanie, że to, co dotąd robiły, nie
sprawdziło się, źle działało, itd.; obawiają się, że akceptacja zmiany oznacza dla nich przyznanie się do błędu; sposób na obawę:
pokazanie zalet z wprowadzenia zmiany, wskazanie, że problemy
nie wynikają z powodu jednego działania/jednej instytucji, że sytuacja w środowisku/społeczności się zmienia i trzeba stosować
inne, nowe metody pracy,
� lęk przed brakiem kompetencji – zmiana może oznaczać
konieczność sprawdzenia się w nowej sytuacji, wymagającej
wiedzy czy umiejętności, co do których uczestnicy nie są pewni,
że je posiadają; boją się, że się nie sprawdzą; sposób na obawę:
pomóc w „odkryciu” kompetencji, przywołanie przykładów sytuacji, w których dana osoba radziła sobie z podobnym zadaniem
lub zapewnienie kompetencji, np. poprzez szkolenie,
� obawa przez nawałem pracy – zwiększenie ilości pracy może
budzić opór; nawet wówczas, gdy dana osoba intelektualnie
przyznaje, że wprowadzenie zmiany jest konieczne, to może
się w niej zbudzić opór przeciw dodatkowej pracy; sposób na
obawę: pokazanie przyszłych korzyści, pokazanie sensu i atrakcyjności wspólnej pracy, wynagradzanie dodatkowego wysiłku
(pochwałą, uznaniem),
� przeszłe urazy – nie jest to typowa „obawa”, jednak zadawnione, nierozwiązane konflikty mogą skutecznie powstrzymać
potencjalnego członka partnerstwa od aktywnego zaangażowania się w pracę; sposób na obawę: rozwiązanie konfliktów, wyjaśnienie – brak tego skutecznie może rozbić pracę partnerstwa,
zwłaszcza, jeśli w konflikt zaangażowane są kluczowe osoby,
� lęk przed porażką – czasem jest tak, że zagrożenie porażką jest
realne: partnerstwo działa w trudnym obszarze, stawia sobie
bardzo ambitne cele, narasta oczekiwanie na sukces; sposób
na obawę: wzajemne wsparcie, wytworzenie poczucia jedności
i współpracy (wszyscy odnosimy sukcesy, wszyscy ponosimy
porażki), rozłożenie odpowiedzialności.
Warto zwrócić uwagę, że większość z tych lęków może pojawiać się
zarówno po stronie uczestników partnerstwa, osób zaangażowa-

nych w pracę i świadomych wprowadzanych zmian, jak też wśród
osób, które tylko wiedzą, że powstało partnerstwo, które pracuje nad
ważnymi sprawami, ale nie znają szczegółów i tylko mogą snuć domysły. Szczególnie dwie ostatnie „obawy” mogą stać się udziałem ludzi z zewnątrz, chociaż występują również i wewnątrz partnerstwa:
� obawa przed zaskoczeniem – gwałtowna, niezapowiedziana
zmiana, napawa lękiem; połączona z brakiem informacji i niepewnością może skutecznie odstraszyć od jej poparcia; sposób na
obawę: szybkie dzielenie się wizją zmiany, informowanie o działaniach, planach, itd.,
� efekt różnicy – gwałtowna, radykalna odmiana stanu codziennego budzi opór; ludzie, nawet widząc pewne niedogodności
w swoim życiu czy środowisku, nie są z reguły gotowi na rewolucyjne rozwiązania; sposób na obawę: pełna informacja i metoda
małych kroków.
Pojawienie się lęku u członków partnerstwa jest pewne. Nie u każdego, nie tego samego rodzaju, ale nie ma wątpliwości, że się pojawi.
Zadaniem wszystkich członków partnerstwa (ale szczególna odpowiedzialność spoczywa na facylitatorze, którzy może tę lęki wychwycić wcześniej), jest zadbanie o to, aby były one jak najmniejsze.
Zaproponowane wyżej „sposoby na obawy” sprawdzą się wówczas,
gdy całe partnerstwo będzie świadome powodów lęków i będzie stanowiło spójną całość, gotową do zmierzenia się z nimi.
Nieprzecenioną rolę odgrywa tutaj kwestia informacji – większość
obaw bierze się z niedoinformowania. Partnerstwo nie może zapominać, że nie działa w zamkniętej rzeczywistości, lecz jest otoczone
światem zewnętrznym, który może nie do końca interesuje się tym,
co dokładnie robi partnerstwo, ale strzeże swojej rzeczywistości
i status quo i nie chce zmian, na które nie ma wpływu, a co najmniej
nie jest o nich uprzedzony.
***
Przedstawione wyżej cztery kluczowe dla bytu partnerstwa obszary
nie obejmują wszystkich ważnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem tej skomplikowanej struktury, w której ścierają się wartości, poglądy i interesy przedstawicieli różnych instytucji i organizacji
lokalnych, działaczy społecznych czy aktywnych mieszkańców.
Zwrócenie szczególnej uwagi na te zagadnienia związane było ze
względnym niedoszacowaniem ich wartości w pracy większości
partnerstw. Na ogół nacisk kładziony jest na kwestie organizacyjne
i formalne: układanie regulaminu partnerstwa, wybieranie władzy,
sposób organizacji spotkań partnerów, identyfikacji zasobów, zbierania deklaracji uczestnictwa, itd. Bez tego też partnerstwo nie będzie
funkcjonować i nie są to sprawy błahe.
Jednak na partnerstwo przede wszystkim trzeba patrzeć jako na
grupę ludzi, która chce razem pracować na rzecz swojej społeczności
lokalnej. To, że reprezentują różne instytucje, różne potencjały – to
jedno. Ale nie zmienia to faktu, że są to ludzie, którzy nie tylko chcą
„wykonać pracę”, ale zależy im na poczuciu sukcesu, zależy na dobrej
atmosferze, na czystych i jasnych relacjach wewnątrz grupy. Bez
tego nikt nie będzie w pełni zmobilizowany do działania, a efekty
osiągane przez partnerstwo – bo mierzalne, twarde efekty można
osiągnąć tak czy tak – nie będą stanowiły podstawy do dalszej,
systematycznej pracy, włączającej coraz większą liczbę instytucji
i mieszkańców, a staną się tylko świadectwem niewykorzystanego
potencjału.
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I. Teoretyczne konteksty badania partnerstw
lokalnych – poszukiwania i rekomendacje
Jednym z czterech kluczowych celów projektu „Dobre praktyki we
współpracy partnerskiej” było poszukiwanie i próba wypracowania
innowacyjnej perspektywy metodologicznej, za pomocą której można poddawać analitycznej refleksji działalność partnerstw lokalnych.
Pomimo że fenomen partnerstw lokalnych, jako nowej „instytucji
społecznej”, rozwija się w Polsce od 20 lat, a po wejściu do Unii
Europejskiej stał się wręcz zjawiskiem masowym, nie dysponujemy
bogatą literaturą dotyczą metodologicznych uwarunkowań badania
tej nowej formy organizacji społeczności lokalnych. Partnerstwa
lokalne są zbiorowym bohaterem wielu publikacji, ale najczęściej
o charakterze broszurowym, informacyjno-reklamowym lub sprawozdawczo-opisowym. Rzadko mamy do czynienia z pogłębionymi
analizami naukowymi.
Stan ten wynika w dużej mierze z dynamiki rozwojowej zjawiska.
Ruch partnerstw lokalnych ciągle ewoluuje, zmienia formy organizacyjne, odpowiada na nowe inspiracje i wyzwania związane z polityką
krajową i europejską, a także, a może przede wszystkim, jest emanacją zmieniających się postaw modernizacyjnych w środowiskach
lokalnych. W tej rwącej rzece nowych inicjatyw trudno o zatrzymanie
się i spokojną, pogłębioną refleksję.
W związku z tym nieprzypadkowo w oglądzie tego zagadnienia
dominuje perspektywa ewaluacji charakterystyczna dla procedur
Unii Europejskiej. Ważne jest w niej przede wszystkim oszacowanie wartości danego zadania publicznego, a więc praktyki, programu
lub projektu, w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów,
na podstawie celowo zebranych i zanalizowanych informacji (Evaluating Socio-Economic Programmes 1999). Ewaluacja łączy się więc
z konkretnymi działaniami i ma charakter wartościująco-oceniający.
Stąd w publikacjach o partnerstwach wiele miejsca zajmuje porównywanie osiąganych efektów, przyjętych standardów i procedur,
zgodności z celami i harmonogramem realizacji zadań. Jej cel jest
bardzo praktyczny – ma zwrotnie służyć zespołom podejmującym
dane zadanie ku lepszej reorganizacji pracy (Krzyczała, Zamorska
2008, s. 21).
Ograniczenie się do perspektywy ewaluacyjnej pociąga jednak za
sobą szersze konsekwencje poznawcze. Ważny w procesie badania
jest przede wszystkim produkt działania, a dużo mniej samo działanie. W centrum uwagi mamy produktywność, a analizy, mimo że
odnoszą się do sfery społecznej, stają się w dużym stopniu kalką
podejść charakterystycznych dla poznawania procesów gospodarczych. Tego typu orientacja poznawcza dominuje także dlatego, że
większość partnerstw powstała jako przedsięwzięcia prorozwojowe,
w których widziano skuteczny sposób na pobudzenie i połączenie
lokalnych zasobów dla zdynamizowania rozwoju.
Innym ważnym nurtem refleksji związanej z partnerstwami lokalnymi
były analizy projektów realizowanych w programie wspólnotowym
Unii Europejskiej EQUAL1. Program zakładał rozwinięcie w praktyce
idei przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. Ale i tu ekonomiczność
narzucała pewien typ analizy, który koncentrował się na weryfikacji
gospodarczej efektywności współdziałania.

1. Zob. www.equal.org.pl

Podsumowując dotychczasowe kierunki refleksji nad partnerstwami, można zauważyć, że dominują w nich badania oparte o logikę
przyczynowo-skutkową, a więc najpierw określamy, co chcieliśmy
osiągnąć podejmując zadanie, a potem sprawdzamy krok po kroku,
jak się nam to udało. Zakładane zamiary mają bowiem przekładać się
bezpośrednio na efekty.
Wydaje się, że tak naszkicowana perspektywa tylko w niewielkim
stopniu wyczerpuje potencjał zmiany, jaki niesie ze sobą zjawisko
partnerstwa lokalnego. Mamy przecież w tym przypadku do czynienia z działaniem długofalowym, powiązaniem wielu projektów. W ramach takiego procesu powstają wytwory niezamierzone, cele ulegają
znacznej modyfikacji, tak, że nieadekwatne staje się stosowanie prostej
logiki: zamiar określa działanie (Krzyczała 2008, s. 22). Trzymanie się
wyłącznie tej perspektywy umożliwia – jak pisze Sławomir Krzyczała
– tylko pozorny wgląd w sytuację. Mierzenie efektów daje poczucie sprawstwa, konkretu, ale często gubi rzeczy ważniejsze, które
zdają się oczywiste (Krzyczała 2008, s. 22). Dla obserwatora, ale
i dla uczestnika zdarzeń społecznych, wyjaśnienie rzeczywistości
społecznej tylko w oparciu o analizę związków przyczynowo-skutkowych (tzw. myślenie logiczne), jest przydatne w ograniczonym
zakresie. Życie ludzi podlega permanentnej zmianie, jest w procesie
ciągłego stawania się – rekonstrukcji.
Dlatego ważniejszą i bardziej poznawczo inspirującą perspektywą
może być optyka samych aktorów wydarzeń. Koniecznością staje
się wówczas wyjaśnienie, jaką wiedzą posługują się oni na co dzień,
bo to ona determinuje ich działania. Nie zawsze będzie ona tożsama
też z logicznym, przyczynowo-skutkowym sposobem rozumienia rzeczywistości. Poznanie danego problemu społecznego wymaga wejścia
w dynamikę oraz złożoność sytuacji i istniejących relacji. Bardziej – jak
twierdzi J. Bruner – chodzi o perspektywę interpretacyjną, w której
badacz dokonuje rekonstrukcji znaczeń, jakie badani nadają doświadczanym przeżyciom ( Bruner 2006, s. 64). Naturalnym sposobem ujmowania naszych doświadczeń są opowieści, potrzebujemy historii,
by zaprezentować wiedzę o świecie relacji – do tego niezbędne jest
„myślenie narracyjne” .

Suma jednostek, czy całość widziana z perspektywy
jednostki
W przypadku badania partnerstw istotne wydają się kolejne pytania: w czym przejawia się rzeczywistość społeczna, co stanowi
bezpośredni obiekt badania, czy patrzymy na partnerstwo jako całościowy twór społeczny, czy też widzimy je jako sumę tworzących
je instytucji i ludzi? Proponowane w tej pracy podejście analityczne
odwołuje się do klasycznej wykładni E. Durkheima, który pisał: Życie
jest w całości nie w częściach (...) Twardość brązu nie bierze się ani
z miedzi, ani z cyny, ani z ołowiu, z których go wytworzono, gdyż są to
ciała miękkie i giętkie; powstaje ona z ich połączenia (Durkheim 1968, s.
14). Dlatego też nie da się zjawisk społecznych sprowadzić do sumy
jednostek. Fakt społeczny współtworzony przez jednostkę jest więc
syntezą działań zbiorowych. Durkheim podkreślał, że nic zbiorowego
nie powstanie bez świadomości jednostek, ale by powstał fakt społeczny, muszą one być połączone (Szacki 2002, s. 374-380). To z tego
połączenia wynika życie społeczne. Taki sposób życia wymaga jednak
pozyskania nowych kompetencji społecznych i jednostkowych, które
kształtują się przede wszystkim w najbliższej grupie, w środowisku
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lokalnym. Prawdziwą szkołą tych kompetencji są lub mogą być interesujące nas w tej analizie partnerstwa lokalne. Nie należy więc
pomijać jednostek, bo właśnie one tworzą to, co społeczne, ale fakty
społeczne wyjaśniać trzeba poprzez formy świadomości zbiorowej.
Nie szukajmy bytów społecznych ograniczając się do jednostek, ale
starajmy się dotrzeć do całościowego spojrzenia poprzez jednostki
(Trutkowski 2000, s. 12),.
Podejmując badania społeczne warto przypominać sobie, że świat
natury, zewnętrzny w stosunku do badacza, jest przedmiotem zainteresowania nauk przyrodniczych, zaś odrębność nauk humanistycznych
polega na tym, że nie ograniczają się one do analizy zjawisk obserwowalnych, lecz próbują poznawać przejawy ludzkiej świadomości. Takie
postrzeganie usytuowania nauk społecznych wymusza konieczność
poszerzenia procedur metodologicznych poza typowe dla nauk
przyrodniczych. To właśnie z tych względów szukając teoretycznych
odniesień, jakie można zastosować przy badaniu partnerstw lokalnych,
niezbędne wydaje się odwołanie do dość szeroko pojętej orientacji
humanistycznej. Najistotniejszą cechą faktów badanych przez humanistę jest to, że są „czyjeś”, czyli istnieją w działaniu i doświadczeniu
pewnych ludzi oraz posiadają znaczenia, które im owi działający ludzie
nadają. Badając partnerstwa nie zapominajmy o – jak to określił F.
Znaniecki (1987) – współczynniku humanistycznym2.

Kultura wspólnego doświadczania rzeczywistości
Nauki społeczne grawitują obecnie w kierunku postrzegania życia,
jako nieustannego procesu komunikacji i społecznego negocjowania
rzeczywistości. Badacze mogą go jedynie reinterpretować, wykorzystując różnorodne metody, ukształtowane na bazie humanistycznej
orientacji poznawczej.
Swoistym wstępem i warunkiem procesu interakcji, niezbędnym
w każdym partnerstwie, jest styczność społeczna. Gdy partnerów
łączy jedność miejsca i czasu, można mówić o styczności bezpośredniej. Obecnie jednak coraz częściej musi się brać pod uwagę
interakcje przebiegające za pośrednictwem mediów elektronicznych,
czyli styczność pośrednią, która nie tylko wpływa, ale coraz częściej
modeluje nasze bezpośrednie kontakty. Szczególnie ważną kategorię
w prowadzonych badaniach partnerstwa zajmuje pojęcie działania
społecznego, którym określa się świadome wzajemne interakcje (aktywność), zmierzające do wywarcia wpływu na zachowanie partnera. Gdy ma się do czynienia z kulturowo zdefiniowanymi sposobami
działania zbiorowego, pojawia się tożsamość.
Przyjmując taki sposób analizy rzeczywistości, partnerstwo lokalne
można by, upraszczając, sprowadzić do wielu układów (sieci) zachodzących na siebie interakcji, wynikających ze styczności (przede
wszystkim bezpośredniej) zbiorowości ludzi, współpracujących na
rzecz jakiegoś celu lub/i terytorium. Czynnikiem budującym trwałą
identyfikację – czyli tożsamość – tak rozumianej społeczności lokalnej (community), stanowi więź społeczna, a więc poczucie wspólnoty
wartości i interesów. Taki właśnie ogląd problematyki partnerstwa
lokalnego stał się kluczowy w opisywanej perspektywie badawczej.
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Nasze wspólne doświadczenia, nasza tożsamość, która wyrażana
jest poprzez różnorodne symbole, tworzą przestrzeń kultury3. By
zrozumieć siebie i rzeczywistość społeczną, sięgamy więc do kultury,
ponieważ to jej wytwory umożliwiają nam działanie (...), mówią nam
co mamy robić, co myśleć i co postrzegać, czyli są swoistym zbiorem
instrukcji życiowych (Turner 1998, s. 37). Potrzebne są miejsca, inicjatywy i instytucje, które sprzyjają wytworzeniu tak poszukiwanego
dobra, jakim jest dziś kapitał społeczny (zaufanie, współpraca, solidarność) i kulturowy (tolerancja, żywa tradycja, twórczość).
Jak się zdaje, instytucja partnerstwa lokalnego odpowiada na poczucie
braku społecznego miejsca, prawdziwej wspólnoty opartej o wspólne
wartości, normy, przeżycia. Co prawda w partnerstwie – jak w wielu innych działaniach – ludźmi rządzą namiętności, ideologie oraz wyznawane
wartości, ale nawet kiedy górę bierze rachunek ekonomiczny, musi się to
dziać w imię pewnych wartości. Płynie stąd wniosek – jak pisze D. Bell
– że w świecie zdominowanym przez ekonomię i technologię, różnice między ludźmi są wypadkową edukacji i kultury4. W takim ujęciu kultura staje
się przede wszystkim wyzwaniem edukacyjnym, które towarzyszy
i umożliwia rozwój zarówno indywidualny jak i społeczny. Wrażliwość
na kontekst kulturowy zabezpiecza przed niebezpieczeństwem – jak
to określał P. Freire – „inwazji kulturowej”, w której grupa rządząca,
korzystając z atrybutu siły, narzuca grupie podporządkowanej swoje
wzorce i wartości (P. Freire, 1972), co w przypadku partnerstwa lokalnego niekiedy może być rzeczywistym zagrożeniem.

Edukacja jako rekonstrukcja społeczna
Kulturę partnerstwa lokalnego można więc potraktować nie tylko
jako realnie istniejący i wpływowy wymiar jego funkcjonowania, ale
jako przestrzeń, którą można kształtować i zmieniać, by lepiej sprostać rzeczywistości, a więc jako wyzwanie edukacyjne.
„Edukacja drogą do zmiany społecznej” – to wiodąca idea i hasło
społecznego rekonstrukcjonizmu, wciąż mało znanego w Polsce
nurtu społeczno-pedagogicznego5. Jego podstawowym celem
było/jest opracowanie innowacyjnych, zorientowanych społecznie
strategii pedagogicznych, które przyczyniłyby się do wykształcenia
w partnerach spotkania edukacyjnego (np. w ramach partnerstwa
lokalnego), a poprzez nich – nowego poziomu świadomości w całym
społeczeństwie, co do potrzeby i możliwości kolektywnej współpracy
prorozwojowej w wymiarze lokalnym, regionalnym i szerszym. Rekonstrukcjonizm jest modelem zmiany społecznej poprzez edukację
wypracowanym w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych., ale
można go wykorzystać do rekonstrukcji każdej kultury i edukacji
także dzisiaj. Jest ciągle niewykorzystanym sposobem organizowania edukacji, zwłaszcza społecznej, dziejącej się poza instytucjami
formalnej oświaty. Otwiera bowiem nowy sposób myślenia „o edukacji i w edukacji”. Jest koncepcją, która sytuuje się zdecydowanie po
stronie zmiany i emancypacji, a nie transmisji i adaptacji. Nie chodzi
tylko o samą ideę emancypacji, która jest często obecna w różnych
koncepcjach edukacyjnych, ale o świadomość, że ważniejsza od celu
jest droga, która do niego prowadzi (Kostyło 2005, s 19).

2. Zob. też: Hałas, E., 1994, Perspektywy socjologii humanistycznej, w: Turowski, J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin.
3. Kultura w znaczeniu szerokim obejmującym wyobrażenia, znaczenia (symbole) i formy życia danej grupy. Por. Traba, R. (red.), 2004, Codzienność zapamiętana. Warmia
i Mazury we wspomnieniach, Olsztyn – Warszawa, s. 9
4. D. Bell cytat za: Harrison, L. E., S. P. Huntington S. P., (red.) 2003, Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwa, Poznań.
5. Koncepcję rekonstrukcjonizmu społecznego analizuje i popularyzuje w polskiej literaturze pedagogicznej H. Zielińska-Kostyło z UMK w Toruniu.

26

W poszukiwaniu społeczno-edukacyjnej metodologii badania partnerstw lokalnych

Tak postrzegana, skuteczna zmiana kultury poprzez edukację, jest
możliwa tylko przy zachowaniu procedur demokratycznych. Cechuje
ją duża wrażliwość na problemy społeczne, zwłaszcza grup marginalizowanych i wykluczonych. Kładąc nacisk na rekonstruowanie
społeczeństwa ku idealnym celom, szczególnie dobrze odpowiada na
wyzwania czasu transformacji i kryzysu społecznego. Rekonstrukcjoniści utrzymują, że każdy pogląd na temat rzeczywistości zawiera
w sobie zarówno idealny, jak i praktyczny aspekt. Świat może być
lepszy, a w związku z tym należy dążyć do jego doskonalenia (Kostyło 2005, s. 20). Nabywanie wiedzy dokonuje się poprzez społeczną
interakcję, co w przypadku interesujących nas partnerstw jest centralnym zagadnieniem poznawczym.

Społecznie wytwarzana wiedza
We współczesnym dyskursie modernizacyjnym podkreśla się, że zmierzamy od gospodarki opartej na przetwarzaniu informacji, do gospodarki,
a lepiej społeczeństwa, opartego na przetwarzaniu i tworzeniu wiedzy.
Wśród analityków i prognostyków rozwoju poczesne miejsce zajmują
koncepcje (Toffler 1996), dotyczące roli wiedzy w gospodarce i rozwoju
społecznym. Zgodnie z tymi analizami wiedza jest substytutem wszystkich czynników produkcji i postępu społecznego. Jeszcze do niedawna
wydawało się, iż nową wiedzę można uzyskać tylko jako efekt badań
naukowych, dlatego też intencjonalnie dzielono je na poznawcze i stosowane. Obecnie podkreśla się, że społeczeństwo wiedzy to wspólna
zdolność do budowania przesłanek, służących jutro tworzeniu nowej
wiedzy, nowych produktów, nowych usług, których wczoraj nawet sobie
nie wyobrażaliśmy, a które pojutrze już mogą się okazać przestarzałe6.
Społeczeństwo wiedzy musi zadomowić się także na poziomie lokalnym.
Przy takiej ocenie zmieniającej się rzeczywistości na partnerstwa lokalne
można patrzeć jako na główny lokalny podmiot społecznego wytwarzania wiedzy i innowacji, niezbędnej do dalszego rozwoju.
W koncepcji rekonstrukcji społecznej (Kostyło 2005) w procesie wytwarzanie wiedzy zwraca się uwagę na:
� dążenie do celu
Nabywanie wiedzy jest funkcją dążenia do celu. Zarówno treść
przyswajanej wiedzy, jak i intensywność procesu uczenia się, zależy od tych celów, dlatego określenie celów, które są ważne dla
większości ludzi uczestniczących w partnerstwie, ma kluczowe
znaczenie dla społecznego wytwarzania innowacji.
� poziom nie-racjonalności
W życiu indywidualnym jak i grupowym znaczną role odgrywają
siły nie-racjonalne. Dotychczasowe badania koncentrowały się
na nie-racjonalności jednostki (np. Z. Freud), ale w rekonstrukcjoniźmie w centrum uwagi jest nieracjonalność społeczna,
przejawiająca się w nieprzystosowaniu i konfliktach grupowych
i międzygrupowych. Prorozwojowy konsensus, do jakiego dążą
partnerstwa, nie powinien bagatelizować tych nie-racjonalnych
różnic, lecz przeciwnie, traktować je jako wartość.
� utopię
Utopia to obraz praktyk, idei instytucji, które tworzą kulturę różną od tej panującej. Poprzez utopie staramy się żądać nowych
celów i rozwiązań instytucjonalnych, dzięki którym możemy
rozwiązać stare problemy.

� potwierdzenie wypływające ze zgodnego uznania
Prawda doświadczenia w życiu grupy/partnerstwa jest określana
nie tyle przez satysfakcję, lecz przez zakres, w jakim jest uzgodniona, po to, by następnie być podstawą do działania możliwie
najszerszej liczby ludzi.
� wartości
Nie stanowią jakiegoś wyabstrahowanego zbioru zasad, lecz
związane są z zaspokojeniem istniejących potrzeb, zakorzenionych w grupie i jednostkach, i są połączone z realizacją celów. Ich
odkrywanie i afirmacja jest częścią potwierdzania, wynikającego
ze zgodnego ich uznania.

II. Metody i narzędzia badawcze – poszukiwania
i rekomendacje
Badania jakościowe
Realizowane w ramach projektu poszukiwania adekwatnych
narzędzi/metod do refleksji nad tożsamością partnerstw skoncentrowały się ostatecznie na obszarze strategii badań jakościowych. W przyjętej i rekomendowanej w tej publikacji perspektywie, istotę badania rozumieć należy jako proces interaktywny,
kształtowany przez własne doświadczenie badacza (biografię,
płeć, aktywność zawodową i społeczną). Wynikiem pracy tak
pojętego badania jest swoisty collage, a więc twór odzwierciedlający wyobrażenia, sposób rozumienia i interpretacji świata lub
analizowanych zjawisk.
Słowo „jakościowe” wskazuje na położenie akcentu na procesy i znaczenia, które nie poddają się ścisłym badaniom i pomiarowi (ilość,
gęstość, częstotliwość). Badacze posługujący się strategią jakościową podkreślają naturę rzeczywistości jako konstruktu społecznego.
Zwracają uwagę na fakt obciążenia aktu badawczego wartościami.
Poszukują odpowiedzi na pytanie, jak wytwarzane jest doświadczenie społeczne i w jaki sposób nadawane jest im znaczenie.
W latach 90-tych pojawił się obraz aktywnego badacza, zorientowanego na działanie, obdarzonego krytycyzmem społecznym.
Poszukiwanie wielkich narracji zastąpiono przez bardziej lokalne
teorie o małym zasięgu, odpowiadające specyficznym problemom
i sytuacjom. Dzięki temu każdy badacz przemawia z wnętrza odmiennej społeczności, która na swój sposób kształtuje elementy
procesu badawczego.
Strategie badań polegają na tworzeniu wiązki umiejętności, założeń i praktyk, którymi badacze posługują się, przechodząc od
paradygmatu do świata empirycznego. Takie strategie uaktywniają
paradygmaty interpretatywne i jednocześnie przywiązują badacza
do określonych metod i technik zbierania danych... Zasadnicze
spektrum paradygmatyczne tworzy etnometodologia, interakcjonizm symboliczny i hermeneutyka. Należy podkreślić, że w podejściu jakościowym „wyjaśnienie” dotyczy tylko jednego miejsca
i czasu, nie pozwalając na generalizowanie zjawisk. Jednak takie
aktywne poznawanie (współuczestniczenie) życia społecznego niezależnie od intencji badacza zawsze uruchamia i wpływa na proces
jego przekształcania.

6. M. Kleiber, wypowiedź na portalu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy www.isw.org.pl.
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Badacz stosujący strategię jakościową wykorzystuje metody i materiały empiryczne, jakie ma w danej chwili „pod ręką”. Wybór praktyk
badawczych zależy od zadawanych pytań, te zaś, od kontekstu. Połączenie różnorodnych metod, materiałów empirycznych, perspektyw
i obserwatorów w jednym akcie badawczym należy rozumieć jako
strategię ukierunkowaną na poszerzenie perspektywy i pogłębienie
prowadzonych badań (Denzin, Lincoln 1994, s. 9). Opiera się ona na
przemyślanym wykorzystaniu i zebraniu różnorodnych materiałów
empirycznych (studium przypadku, doświadczenie osobiste, samoobserwacja, biografie, wywiad, materiały historyczne, interakcyjne
i wizualne), które przedstawiają życie jednostek, trudne momenty
i znaczenia pojawiające się w jego toku (Ibidem, s. 6).
Cechy badań jakościowych7:
� zrozumienie procesów społecznych i zależności o charakterze
holistycznym,
� akcentują niepowtarzalność i jednostkowość doświadczeń,
� dążą do rekonstrukcji złożonych procesualnych zjawisk społecznych, szczególnie ważna jest społeczna historia: biograficzne
losy, grupowe i środowiskowe procesy,
� w centrum uwagi są mechanizmy, które stoją za postawami,
przekonaniami, nawykami aktorów,
� uwzględniają perspektywę uczestników, ich mentalne konstrukcje, emocjonalne doznania, osobisty i zbiorowy punkt widzenia,
a więc nie tyle jak jest, tylko jak postrzegają to ludzie,
� są praktyką społeczną, spotkaniem, w którym zachodzą te same
procesy, co w życiu (obawy, nadzieje),
� badacz skupia się nie tylko na temacie, ale na procesie badania,
swoich reakcjach, reakcjach uczestników, itp.
� postawa refleksywna i krytyczna,
� postawa otwartości i elastyczności (badacz zmienia swoje zamiary,
wprowadza nowe perspektywy i kategorie analityczne).
W badaniu jakościowym nie ma gotowych recept, nie ma czystych
technik i metod (Krzyczała 2008, s.35). Naszym zadaniem nie jest dostarczenie zleceniodawcy gotowej wiedzy, ale pośredniczenie w próbie
zrozumienia społecznego doświadczenia, w które jest się samemu zaangażowanym oraz próbie interpretacji doświadczenia innych stron.

Rekonstrukcja wiedzy milczącej
Tradycyjny dylemat badań edukacyjnych polega na tym, czy badając
rzeczywistość społeczną bardziej analizować, kierować, pielęgnować, komunikować czy animować. Jeśli przyjmiemy, że pedagogika
powinna być drogą ku mądrości i etyczności, to znaczy zdolnością do
samodzielnego rozumienia świata, odkrywania innego człowieka i do
pomagania mu w rozstrzyganiu rozmaitych dylematów życiowych,
to rola pedagoga/badacza polega na dialogu, w którym pełni on raczej rolę moderatora, rzadziej tłumacza i przewodnika.
Proponowaną i rekomendowaną do wykorzystania w tej publikacji koncepcją jakościowego wglądu w rzeczywistość społeczną
partnerstw lokalnych jest perspektywa badań rekonstrukcyjnych8.
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Metodologia ta odwołuje się do: socjologii fenomenologicznej (A.
Schulz), socjologii hermeneutycznej (J. Habermasa), chicagowskiej
szkoły badań etnograficznych (B. G. Glaser, A. Strauss) i socjologii
wiedzy (K. Mannheim).
W koncepcji rekonstrukcyjnej podkreśla się, że doświadczenie jednostek i zbiorowości jest symbolicznie ustrukturyzowane i odznacza się
refleksyjnym charakterem. Badamy nie tylko „twardą” rzeczywistość,
ale i praktyczne tezy, według których ludzie tę rzeczywistość postrzegają (Krzyczała 2007, s. 21). W związku z tym wiedzę dzielimy
więc za K. Mannerheim (1992) na subiektywnie formułowane przez
jednostki motywy i intencje działania oraz na względnie stałe, ponadjednostkowe wzory orientacji i działania. W ten sposób uzyskujemy
dwa wymiary doświadczenia:
� komunikatywny, gdy trzeba swą praktykę opowiedzieć innej osobie, która jest tym zainteresowana (np. badaczowi).
Mamy tu do czynienia z komunikatywną interpretacją praktyki
(np. w sytuacji wywiadu). Jest to wiedza o działaniu związana
ściśle z celami formalnymi, o aktorach społecznych, dotyczy
planów zawartych w dokumentach, projektach.
� koniunktywny, włączony w codzienną praktykę i działanie9.
Wiedza w działaniu wynika z doświadczenia, z bezpośredniej relacji
i wielu wspólnie spędzonych ze sobą godzin, stanowią ją codzienne,
nawykowe zachowania powiązanych (współpracujących) ze sobą
aktorów społecznych. Wiedza ta pozwala im razem działać, porozumiewać się, negocjować i przeforsowywać swoje sprawy, jest mocno
osadzona w praktyce i z praktyki wynika, jest wpisana w specyfikę
lokalnego i bezpośredniego doświadczenia danego partnerstwa,
danej instytucji (Krzyczała 2008, s. 14).
Wiedza koniunktywna wymyka się bezpośredniemu opisowi, nie można
o nią badanych po prostu zapytać. Wzory orientacji są raczej charakterystyczne dla intuicji, porozumienia bez słów, wyczucia, że coś pasuje
lub coś nie gra, że coś działa sprawnie, płynnie lub nie. Można to określić
jako kulturę organizacji, partnerstwa, kulturę społeczności, mentalność,
styl albo przyzwyczajenia podzielane przez dany zespół. (Ibidem, s. 14).
Chcąc pokazać różnicę pomiędzy wiedzą komunikatywną a koniunktywną, można powiedzieć, że w pierwszym przypadku ktoś zewnętrzny
może wiedzieć o naszym partnerstwie wszystko (mieć wiedzę jawną),
a nie zrozumie specyfiki pracy, obaw, radości, motywacji, które decydują
o jego tożsamości i skuteczności (wiedza ukryta). Uczestnicy partnerstwa poprzez współpracę podzielają podobne doświadczenia i wypracowują zbliżone wzory orientacji oraz wzory działania charakterystyczne
dla danego partnerstwa, dla jego społeczno-kulturowego świata.
To właśnie wiedza koniunktywna, którą gromadzimy codziennie,
pamiętamy, porządkujemy, przywołujemy i odwołujemy się do niej
z czasem, tworzy logiczny wzór, który jest punktem odniesienia
codziennego działania. Działania odwzorowują wiedzę, która jest
przechowywana w pamięci indywidualnej i zbiorowej. Wzór orientacji
określa w miarę stabilną perspektywę poznawczo-emocjonalną, która jest z jednej strony efektem interpretowania codziennego działania, z drugiej jest podstawą interpretowania nowych doświadczeń

7. zob. Denzin, N. K., Licoln,Y. S., Introduction. Enterring the Field of Qualitative Research, w: Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., (red.) 1994, Handbook of Qualitative Research, London
– New Delhi; Lamnek S., 1995, Quaulitative Socialforschung, Band 1 I 2, Weinheim: Beitz.
8. W polskiej literaturze rozwijana jest przez środowisko badaczy skupionych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji m. in. Z. Kwieciński, D. Gołebniak, E. Kurantowicz,
M. Nowak-Dziemianowicz, B. Zamorska, S Krzyczała.
9. Wiedza milcząca – tacit knowledge (Polanyi 1985, s. 14), świadomość praktyczna (Giddens 2001, s. 51).
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(Krzyczała 2008, s. 16). Partnerstwo uczy i wyposaża w kulturowe
narzędzia do nowego rozumienia i konstruowania rzeczywistości,
dlatego badając je, powinniśmy kierować się w dużej mierze – jak
pisze Kopciewicz – wyczuciem miejsca, spraw, granic, dzięki którym
jednostka niejako intuicyjnie odnajduje właściwe miejsce (Kopciewicz
2007, s. 73).

Wzory działania
Wzory działania wynikają z wiedzy koniunktywnej i nie są zwykle poddawane refleksji, a to one kształtują relacje i sposoby radzenia sobie
z problemami. To one decydują, co postrzegamy jako problem, jak go
ujmujemy i co ostatecznie uznamy za jego rozwiązanie. Inaczej mówiąc, są lokalną mądrością, a także przyzwyczajeniem i rutyną, która
może być ograniczeniem i barierą rozwoju (Krzyczała 2008, s. 17). Osoby tworzące jakąkolwiek wspólnotę w zakresie wiedzy teoretycznej
(wzory działania) podzielają również wspólną warstwę doświadczenia,
rozumianą jako kolektywna pamięć. W obszarach, w których aktorzy
społeczni dysponują takimi egzystencjalnymi powiązaniami wspólnego
doświadczenia, możliwe jest też bezpośrednie wzajemne zrozumienie.
Mówimy wtedy o „przestrzeniach koniunktywnego doświadczenia”.
(Mannheim 1980, s. 230-231; Krzyczała 2007, s. 34) W zależności
od trybu i rodzaju współzależności możemy rozróżnić przestrzenie
uwarunkowane środowiskowo, pokoleniowo, historycznie, edukacyjnie,
w razem przeżytej praktyce (Bohnsack 2005, s. 20). Stanowią one tzw.
modus operandi (wzory teoretyczne orientacji praktycznych), który
identyfikujemy poprzez rekonstrukcję procesu, historii, genezy trybu
sposobu nabycia danych wzorów orientacji. Ważny jest wzór orientacji, który dokumentuje się w pojedynczych wypowiedziach, w całości
tekstu, a uwidacznia poprzez porównanie z innymi przypadkami, w których ta sama tematyka – ze względu na odmienne doświadczenia
– podjęta będzie w inny sposób (analiza komparatywna).

Refleksyjny praktyk – badacz uwikłany
W proponowanej koncepcji badań rekonstrukcyjnych nie można
pominąć osoby (osób) badacza. Nie jest to „bezstronny” obserwator, lecz refleksyjny praktyk „uwikłany” we własny punkt widzenia.
Przychodzi do badanego partnerstwa z własnym doświadczeniem
aktywności społecznej, z zapleczem swojej biografii, swojego środowiska społeczno-kulturowego. W metodzie dokumentarnej (Krzyczała 2004) i w badaniach animacyjnych jego własne doświadczenie
(„uwikłanie”) nie zostaje zawieszone, ale jedynie poddane metodologicznej kontroli. Świadomość i monitorowanie własnego „uwikłania”
pozwala lepiej wczuć się w postawy osób badanych, które w ramach
partnerskiej współpracy przeżywają proces refleksyjnej zmiany.
Kiedyś przemiany wiązały się bowiem z koniecznością psychicznej
reorganizacji, wyrażanej w tzw. rytuałach przejścia, dziś w układach
nowoczesnych, zmiany tożsamościowe wymagają odkrywania i konstruowania w ramach refleksyjnego procesu w których przemiana
osobista przeplata się ze społeczną (Giddens 2001, s. 47).
Dziś wzrasta także zapotrzebowanie na refleksyjność w odniesieniu
do życia społecznego. Jak pisze Beck, refleksyjność przejawia się najpierw jako refleks, czyli odruch spontaniczny, intuicyjny, wyobrażony,
dopiero potem przyjmuje postać refleksji nad ryzykiem oraz własną
reakcją, czyli nad refleksem (Beck, Giddens, Lash 2009). Można do-

konywać refleksji nie tylko po działaniu, ale także zatrzymywać się
na moment, aby uchwycić to, co się dzieje, bądź myśleć w biegu.
Nazywa to ponownym obramowaniem problemu. Refleksja biegnie
symultanicznie wraz z działaniem (Gołębniak 1998, s. 121).
Uczestnik partnerstwa nie działa w pojedynkę, jest zanurzony w kolektywnym stylu myślenia. Podobnie badacz, nawet jeśli jakaś grupa
podziela ten sam wzór orientacji co on (podobne doświadczenia, płeć,
edukacja), może przekroczyć wspólnie podzielane i niedostrzegane
oczywistości poprzez wprowadzenie innego przypadku, o odmiennym wzorze orientacji i doświadczeniu.
Badacz może pozostać na poziomie interpretacji wiedzy, czyli skupiać się na dosłownym analizowaniu tego, co badany chciał nam
powiedzieć (czyli odkodowanie struktury wypowiedzi) lub wejść
w przestrzeń doświadczenia, która istnieje niezależnie od intencji
nadawcy (Krzyczała 2007, s. 33).

Narzędzia badawcze
W ramach przedstawionej koncepcji badawczej szczególnie przydatne, a zarazem inspirujące i efektywne poznawczo, są następujące
techniki i narzędzia badawcze.

Dyskusja grupowa

Zogniskowany wywiad grupowy – „focus group”, polega na zorganizowaniu dyskusji na określony temat, przy odpowiednim doborze uczestników ze względu na określone cechy i poglądy. Dyskusja ta jest nagrywana i poddawana analizie. Szczególną rolę pełni tu moderator, którego
zadaniem jest skłonienie wszystkich uczestników do wypowiedzenia
swojego zdania i takiego prowadzenia dyskusji, aby wszystkie aspekty
problemu zostały wyczerpane. Ten sposób gromadzenia informacji pojawił się w naukach społecznych w latach dwudziestych XX wieku. Różne
jego odmiany wykorzystywane były do rozmaitych celów. W tym właśnie okresie zainicjowano jeden z najbliższych współczesnemu sposób
zastosowania tej metody. Focus to „dyskusja sterowana” scenariuszem,
zawierającym między innymi zestaw pytań zadawanych przez osobę
prowadzącą – moderatora – wszystkim uczestnikom spotkania.
Co odróżnia focus od wywiadu grupowego? Wydaje się, że różnica
ta związana jest ze słowem „zogniskowanie”. Takie słowa jak zogniskowanie, skupienie czy koncentracja mają oznaczać to, że badanie
prowadzone taką metodą ogranicza się do szczegółowej penetracji
jednego konkretnego tematu, czy wręcz wątku tematycznego. Badacz prowadzący dyskusję dąży do zainicjowania samobieżnego toku
dyskusji, nie skupia się na indywidualnych opiniach, rozwija koncepcje
przekonań grupowych, które traktuje jako przekonania aktualizowane, a nie jako dopiero tworzone w czasie dyskusji. W rzeczywistości
bowiem, ukształtowały się one już uprzednio pomiędzy członkami
danego kolektywu.10 Podstawowym kryterium doboru uczestników
do badań jest podzielana przez nich wspólna przestrzeń doświadczenia. Koniunktywna wiedza zostanie ujawniona tylko wówczas,
gdy rozmówcy będą się rozumieć, bez potrzeby wyjaśniania sobie
nawzajem tego, o czym mowa. Chodzi o wspólne wyczuwanie
oczywistości danych spraw. Wspólna przestrzeń niekoniecznie musi
wynikać z fizycznego przebywania w tym samym miejscu (Krzyczała
2008, s. 78). Może być nią wspólnota przeżyć historyczno-społecznych, zaangażowanie w ruch partnerski. Najlepiej, gdy uczestnicy

10. Szerzej o samobieżnej dyskusji grupowej w: Krzyczała, Dokumentarna interpretacja tekstu – od samobieżnego toku dyskusji do refleksywnej interpretacji dyskursu, w:
Krzyczała S. (red.) 2004, Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej, Wrocław.
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tworzą grupy naturalne, które spotykają się częściej, które coś razem
przeżyły. Grupie przedstawiamy cel, sposób wykorzystania informacji, zapewniamy o anonimowości. Ważne jest autentyczne zainteresowanie ich doświadczeniem. Konieczne jest dawanie uczestnikom
przestrzeni na wyrażanie wątpliwości, niejasności pytań. Ważne jest
też miejsce i czas, skupienie uwagi, ustawienie krzeseł w kręgu, rejestracja przebiegu dyskusji.
Podobnie jak w innych procedurach, badacz prowadzący dyskusję powinien umożliwić swobodny rozwój toku wypowiedzi. Grupa swobodnie
określa tok dyskusji. Istnieje pewna standaryzacja tematyki, a przynajmniej standaryzowanych pytań wyjściowych. Dopytywanie o szczegół ma
sens, jeśli rozmowa utknie w martwym punkcie i dopiero w późniejszej
cześci dyskusji dopuszcza się narzucanie tematów dotychczas przez
grupę nieporuszanych. Może to być propozycja tematów, lecz nie kierunków dyskusji, prowadzący nie definiuje znaczenia, kierunku i sposobu
dyskusji, nie podpowiada kontekstu, w jakim należałoby omówić temat.
Podstawowym zadaniem prowadzącego jest zainicjowanie swobodnej, czyli samobieżnej dyskusji. Samobieżność dyskusji można uznać
za podstawową cechę heurystyczną organizacji i prowadzenia dyskusji. Badacz pozwala na odpłynięcie dyskusji, ponieważ jego celem
nie jest uzyskanie porównywalnego efektu.

Metafora

Elementem organizującym dyskusję może być metafora, która ma
dużą siłę oddziaływania transformacyjnego. Metafora jest środkiem
urzeczywistniania natychmiastowej fuzji dwóch oddzielnych sfer
w jedno oświecające, ikoniczne, skrótowe wyobrażenie. Metafora
może być formą tego, co za M. Polanyim nazywa się wiedzą ukrytą.
Człowiek próbując zrozumieć świat rozgląda się wokół siebie za
kluczem do jego rozumienia. Wybiera pewien obszar codziennych
doświadczeń i próbuje sprawdzić, czy nie może zrozumieć w jego
kategoriach innych obszarów (Turner 2005).
Moc otwierającą skojarzenia ma przede wszystkim metafora źródłowa (to z niej pojawiają się inne skojarzenia, metafory), będąca
swoistym archetypem pojęciowym, czyli systematycznym repertuarem pojęć, za pomocą których dany badacz opisuje i rozszerza
skojarzenia oparte na analogii.

Wywiad narracyjny

Wywiad narracyjny polega na tym, że badany relacjonuje pewien etap
swojego życia, zdarzenia, w których uczestniczył. Przeprowadzający
wywiad jest głównie słuchaczem, nie powinien przerywać opowiadającemu i zadawać mu pytań. Przedmiotem wywiadu narracyjnego
są głównie historie życia, takie jak np. historie karier zawodowych,
historie doświadczeń np. związanych z budowaniem partnerstwa..
Nie wszystkie opowieści są narracjami. Narracje mają wyraźnie zaznaczony (w historycznym czasie) początek, po którym następuje
opis rozwoju pewnych zdarzeń w jakiś sposób ze sobą powiązanych,
a następnie wyraźnie zaznaczony przez opowiadającego koniec.
W koncepcji wywiadu narracyjnego zakłada się, że opowiadający jest
najlepiej zorientowany w swojej biografii i dlatego należy mu zostawić
pełną swobodę w opowiadaniu swojej historii życia. Bardzo ważnym
elementem technicznym wywiadu narracyjnego jest zaaranżowanie
otoczenia, w którym wywiad ma zostać przeprowadzony. Miejsce
powinno zapewnić wystarczający komfort opowiadającemu, by mógł
spontanicznie przedstawić historię swego życia, bądź jej części.
Wywiad narracyjny jest nagrywany na dyktafon, po czym jego treść
jest dokładnie i w całości przepisywana.
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Wywiad narracyjny składa się z pięciu części:
� początek wywiadu, kiedy buduje się zaufanie i tworzy relację
oraz odpowiednią atmosferę, sympatię pomiędzy słuchaczem
i opowiadającym.
� „stymulowanie narracji”. W tej fazie przeprowadzający wywiad
wyjaśnia, że wywiad narracyjny nie jest klasycznym wywiadem,
że badacz jest bardzo zainteresowany opowieścią o tym, czego
dana osoba doświadczyła.
� przedstawienie narracji bez ingerencji przeprowadzającego wywiad. Nawet wtedy, gdy opowiadający robi przerwy, zastanawia
się, wzrusza, denerwuje, przeprowadzający wywiad nie powinien
tego komentować ani zadawać pytań.
� dodatkowe pytania. Pytania te wyłoniły się w fazie poprzedniej,
właściwej narracji, kiedy przeprowadzający wywiad zanotował
sobie pewne niejasności. Przeprowadzający wywiad wyjaśnia te
niejasności, zagmatwaną czasami chronologię wydarzeń, tematy, których nie zrozumiał (np. czy na stanowisko dyrektora dany
kierownik został awansowany z wewnątrz przedsiębiorstwa czy
też przyszedł do firmy z zewnątrz?).
� „normalizowanie konwersacji”, powrót do zwyczajnej rozmowy.
Przeprowadzający wywiad powinien opowiedzieć coś o sobie, by
wytworzyć poczucie równowagi, otrzymał bowiem od respondenta bardzo dużo osobistych informacji.
Potrzebujemy historii, by zaprezentować wiedzę o świecie, relacjach
z ludźmi – powieści są naturalnym sposobem ujmowania naszych
doświadczeń.
Nasza historia jest negocjacją z gotowym zewnętrznym wzorcem
(np. jak powinno wyglądać partnerstwo).

Biografia

Żywe organizacje mają swoją biografię: od narodzin, poprzez różne
etapy rozwoju, do śmierci. Organizacje formowane są przez swe
korzenie (źródła i inspiracje, które ważne są przy narodzinach organizacji), idee (wizje i obrazy, które założyciele pragną zrealizować
i które przechodzą na kolejne generacje, ulegając przetwarzaniu), fazy
(etapy życia organizacji, czyli dzieciństwo, pionierstwo, racjonalność,
biurokrację i śmierć) i wreszcie erę (kontekst ekonomiczny, polityczny,
społeczny, kulturowy). Główne źródło zróżnicowania organizacji i ich
„osobowości” stanowią idee. Nawet wtedy, gdy organizacje działają
w ramach tej samej dziedziny usług, stworzone są na podstawie
odmiennych idei i dla odmiennych celów. Aktualna era dla większości
organizacji charakteryzuje się wielkim stopniem konkurencyjności oraz
bezprecedensowymi zmianami. Faza rozwoju organizacji/instytucji
stanowi kolejne źródło zróżnicowania. Bardzo często o organizacjach/
instytucjach mówi się tak samo, jak o ludziach – są organizacje silne
lub słabe, młode lub stare, nieformalne lub zimne. Podobnie jak ludzie,
niektóre z organizacji, energiczne i dynamiczne w czasach młodości, tracą
impet i schodzą z drogi, podczas gdy innym udaje się odnawiać zapasy
energii i stawiać przed sobą coraz to nowe cele. Traktowanie organizacji
jako jedynej w swoim rodzaju kultury lub „osobowości” pomaga w dedukcji
tego, co może przynieść najbliższa przyszłość: (Pedler, Aspiewall 1999,
s. 141-144). Ich innowacyjność i refleksyjność zależy też od etapu
społeczno-biograficznego procesu. Przykładowo tożsamość nabyta
w okresie dorastania staje się psychospołecznym kapitałem pozwalającym instytucji na syntezę i integrację doświadczeń, i ostateczne
pożegnanie dzieciństwa i przyjęcie zadań dorosłości.

30

W poszukiwaniu społeczno-edukacyjnej metodologii badania partnerstw lokalnych

Studium przypadku – „case study”

„Case study” to studium indywidualnego przypadku. Jednostką analizy może być: konkretny pojedynczy człowiek, małżeństwo, rodzina,
instytucja lub organizacja, ruch społeczny, społeczność lokalna,
wydarzenia o niepowtarzalnym charakterze, konkretna decyzja i jej
skutki. Jest to w miarę kompletna, wyczerpująca badany problem,
szczegółowa analiza jakiegoś konkretnego przypadku. Przypadek ów,
to zjawisko społeczne, dziejące się tu i teraz.
W obrębie tej strategii badawczej możliwy jest brak dążenia do generalizacji, co nie jest wadą tych badań; uogólnienia są wprawdzie
możliwe, ale zależy to od charakteru badanego przypadku. Dialogowość procesu badawczego to cecha szczególna tego badania. Ciągły
dialog pomiędzy hipotezami a procesem zbierania danych, to przygoda intelektualna, co do której nie wiadomo, jak się skończy. W miarę
jak poznajemy obiekt badania, wyjściowa koncepcja badawcza nie
jest tak sztywna, jak w innych technikach badawczych. Bada się zjawiska w ich naturalnym społecznym kontekście, powiązania między
badanymi zjawiskami można obserwować w warunkach naturalnych.
W tych badaniach analiza ma bardzo szczegółowy charakter, jest dla
nich charakterystyczna. Specyficzną cechą jest tu głębia badania
– badacz znajduje się w badanym zjawisku (obserwacja uczestnicząca); różne opisy zjawiska (techniki zbierania danych poddają
nam właśnie tę „głębię” (wywiady swobodne, badania dokumentów
osobistych). Obiektem badania mogą być zjawiska w toku, w trakcie
rozwoju, zmiany dynamiczne. Raport jest trudny do napisania, gdyż
jest dużo danych jakościowych. Jest to sztuka a nie rutyna, a często
bywa tak, że pisanie o obiekcie case study jest prowadzone z perspektywy osoby zaangażowanej.

Metodologia jako produkt procesu badania
Przestawione rozważania natury teoretycznej i metodologicznej
nie mają charakteru prostego zalecenia. Wskazują raczej kierunki
i inspirujące – zdaniem autora – koncepcje intelektualne, których
praktyczne „przepracowanie” może zdyscyplinować i poszerzyć sposób oglądu problematyki tożsamości i funkcjonowania partnerstw
lokalnych. Wyłaniające się z tych rozważań priorytety powinny
być twórczo i w autorski sposób zaadaptowane przez zainteresowanych badaczy. Omawiane podejście o wyraźnym podłożu teorii
społecznej rekonstrukcji nie zostało w dosłowny sposób wdrożone
podczas badań pięciu lokalnych partnerstw. Na odwrót wręcz:
przemyślenia i ustalenia teoretyczno-metodologiczne są efektem
procesu badawczego. Tak więc przystępując do badania kierowano
się raczej pewnymi ogólnymi wytycznymi, charakterystycznymi dla
strategii jakościowej, wkomponowując w pracę zespołu badawczego
systematyczną refleksję nad prowadzonymi badaniami – „refleksję
nad refleksją”. To z tej podwójnej refleksyjności ukształtowały się
rekomendacje natury teoretycznej i metodologicznej, będące nie tyle
źródłem, co efektem prowadzonych badań.
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Załącznik 1
scenariusz wywiadu grupowego wykorzystany podczas badania Partnerstwa „Krzemienny Krąg”
WYWIAD GRUPOWY – KRZEMIENNY KRĄG
I. Wprowadzenie do socjologicznej metafory – „teatr życia codziennego” (E. Goffman)
II. Przestrzenie teatru
Wprowadzenie: partnerstwo jako podmiot kreujący rzeczywistość, grający symbolami kultury, tworzący spektakl.
1. Rysunek poszczególnych przestrzeni teatru (praca w zespołach dwuosobowych);
A. Typ teatru (widziany z zewnątrz),
B. Afisz z repertuarem,
C. Scena,
D. Widownia,
E. Zaplecze/kulisy.
2. Omówienie przestrzeni teatru (dyskusja wszystkich);
A. Typ teatru (relacja: teatr nasz a inne teatry; teatr a przestrzeń),
� „klasyczny”,
— „eksperymentalny”,
— „dramatyczny”, „komediowy”,
— „regionalny/lokalny/powszechny”,
— „off-owy”,
— „komercyjny”,
— „prywatny”,
— „stały/obwoźny”,
— …
B. Repertuar/rodzaj granych sztuk (relacja: teatr a sztuka),
— „sztuki własne”,
— „jeden spektakl/wiele spektakli”,
— „światowe hity”,
— „sztuki na zamówienie”,
— …
C. Scena/aktorzy, przestrzeń (relacja: teatr a odtwórcy ról),
— „gdzie gramy”,
— „ile osób na scenie”,
— „aktorzy stali/wynajmowani/kontraktowi”,
— „relacje z widownią”.
D. Widownia (relacja: teatr a odbiorcy),
— „lokalni/przyjezdni”,
— „jedna stała grupa/szeroka publika”,
— „płacą czy nie”,
— „wielkość”,
— …
E. Zaplecze organizacyjne, techniczne/kulisy (relacja: teatr a rynek),
— „kto stoi za sztukami (reżyseria, scenariusze)”,
— „kto organizuje widownię”,
— „kto płaci za sztuki”.
3. Ja/moje miejsce w teatrze,
Wypisać role w teatrze: reżyser, dyrektor artystyczny, scenarzysta, inne … - każdy się określa sam).
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III. Refleksja nad częścią I
Wprowadzenie: różne rodzaje teatrów i artystów,
— dylematy: typ kultury (wysoki/niski),
— upowszechnianie kultury,
— komercjalizacja,
— animacja.
Zmierzenie z pojęciem „sztuki społecznej” i „artysty społecznego”.

Załącznik 2
scenariusz wywiadu grupowego wykorzystany podczas badania Partnerstwa „Szlak Reszków” – „Muzyka i Konie”
WYWIAD GRUPOWY – SZLAK RESZKÓW
1. Moje miejsce w partnerstwie Szlak Reszków – Muzyka i Konie,
— rysunek.
2. Omówienie rysunków – chwila dla każdego na zaprezentowanie rysunku i przedstawienie, co się na nim znalazło i co to symbolizuje.
3. Rundki problemowe – prośba o odpowiedzi na pytania (bez komentowania odpowiedzi innych).
Co wnoszę do partnerstwa?

Co chciałbym z partnerstwa wynieść?

Jakie są moje obawy w związku z moim byciem/działaniem w partnerstwie?

Jakie są moje nadzieje w związku z moim byciem/działaniem
w partnerstwie?

Jakie są moje kompetencje do bycia w tym partnerstwie?

Jakich kompetencji mi brakuje?

Jakie wartości są dla mnie ważne we współpracy w partnerstwie?

Co partnerstwo zmieni w moim najbliższym środowisku (tym, z którym się identyfikuję)?

4. Rundka: proszę o dokończenie zdania:
„Jak myślę o partnerstwie, to widzę……”

rozdział 4

Proces badania
partnerstw lokalnych w praktyce

BOHDAN SKRZYPCZAK

Realizacja badań w ramach projektu
„Dobre praktyki we współpracy partnerskiej”
składała się trzech zasadniczych etapów:
przygotowawczego, realizacyjnego i analitycznego. Cały proces badawczy trwał od
października 2008 r. do lipca 2009 r. i przebiegał w przedstawiony poniżej sposób.

1. Przygotowanie badania
Wstępna koncepcja badawcza została przedstawiona we wniosku
złożonym do programu grantowego. Zakładano w niej jedynie
w sposób ogólny pogłębione rozpoznanie problematyki partnerstw
lokalnych, wykonane na podstawie 5 wybranych studiów przypadku
na terenie Polski Południowej, głównie województw małopolskiego,
śląskiego i podkarpackiego. Organizatorem badań było Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) w Warszawie, które do partnerstwa w tym przedsięwzięciu zaprosiło Fundację Biuro
Inicjatyw Społecznych z Krakowa.

Utworzenie zespołu realizującego
Pierwszym istotnym krokiem w fazie przygotowawczej było powołanie zespołu badawczego. Po dyskusji pomiędzy partnerami zarysowała się następująca koncepcja.
Badania terenowe prowadzone będą przez pięć osób, każda z nich
opowiada za opracowanie jednego studium przypadku. Zgodnie
z zakładaną już na etapie wstępnym perspektywą badawczą „refleksyjnej praktyki”, zespół utworzyły osoby zaangażowane w działania
w sferze społecznej, pracujące w sektorze obywatelskim, na co dzień
zajmujące się wspieraniem i animowaniem inicjatyw społecznych,
w tym różnego typu partnerstw. Tak więc były to osoby mające
praktyczne doświadczenie, wiedzę i emocjonalny stosunek do
badanej problematyki. Badanie miało dla nich znaczenie nie tylko
poznawcze, ale mogło dać wiedzę (lub ją zweryfikować), potrzebną
w ich codziennej pracy. Perspektywa badaczy była więc na starcie
zbliżona do uczestników badania. Osoby realizujące badania miały
także doświadczenia związane z ewaluacją i udziałem w projektach badawczo-dokumentacyjnych, co zapewniało uwspólnienie
podstawowej wiedzy związanej z metodologią badań społecznych,
a jednocześnie dawało podobny punkt wyjścia do pracy nad wytworzeniem odmiennej od „czysto” socjologicznej – perspektywy
badań pedagogicznych/edukacyjnych. Istotnym punktem wyjścia
była podzielana przez wszystkich potrzeba samoobserwacji swojego
stosunku do badanego zjawiska, tak by być świadomym wzajemnego
przenikania się wiedzy i doświadczenia, a także perspektywy własnej
i badanych. Kierownikiem i moderatorem pracy zespołu był dr Bohdan
Skrzypczak, reprezentujący metodologię badawczą charakterystyczną dla pedagogiki społecznej, ale jednocześnie wieloletnie doświadczenie w animowaniu i wspieraniu lokalnych inicjatyw, w tym także
partnerstw. Ważnym wstępnym zabiegiem organizacyjnym okazała
się decyzja, żeby 4 środowiska lokalne były badane przez przedsta-

wicieli BIS (Ewę Chromniak, Annę Pasiekę, Tomasza Otko oraz Dorotę
Kobylec), a jedno przez Martę Grygorczyk ze Stowarzyszenia CAL,
która pełniła jednocześnie funkcję koordynatorki projektu. Ten zabieg
umożliwił stworzenie w Warszawie dwuosobowego zespołu koordynującego, który, posiadając bieżące doświadczenie w pracy terenowej w konkretnym środowisku lokalnym, mógł w bardziej adekwatny
sposób organizować pracę i refleksję całego zespołu badawczego.

Ustalenie perspektywy metodologicznej
W badaniu dobrych praktyk przyjęto podejście charakterystyczne dla
pedagogicznych badań jakościowych. Nie postawiono więc żadnej
hipotezy, którą następnie próbowano by w badaniach empirycznych
zweryfikować. Ustalono, że proces badania będzie stopiono ewoluował, a zespół będzie się spotykał w cyklu co ok. 1,5 miesiąca, by
przedyskutować nowy etap, w jakim znalazł się zarówno zespół, jak
i poszczególne osoby. Od początku ukształtowała się też procedura
i praktyka tych systematycznych spotkań, polegająca na tym, że
każdy przedstawiał stan swoich prac, kierownik proponował różne
koncepcje możliwe do zastosowania, aby następnie wspólnie dyskutować nad wspólną dla wszystkich perspektywą, aż w końcu ustalić
zadania dla każdego badacza i całego zespołu.
Na początku przyjęto świadomie jedynie ogólną ramę problemową
badania. Zakładano bowiem, co potwierdziło się później w praktyce,
że uszczegółowienie i wyostrzenie perspektyw poznawczych będzie
następowało wraz z postępem prac. Jednocześnie postanowiono
nie „wchodzić” ponownie w już wielokrotnie przetarte szlaki badań
ewaluacyjnych, studiów przypadku o charakterze socjologicznym
czy analiz związanych z ekonomią społeczną. Zrezygnowano też
z badań ilościowych, uznając, że dane dotyczące pomiaru potencjału
partnerstw, ich składu, wielkości budżetu czy liczby uczestników
działań były już wielokrotnie przedstawiane, a poza tym zakładana
w projekcie analiza jedynie 5 partnerstw, z góry wskazywała inny
kierunek poszukiwań. Przyjęto ramę merytoryczną badania, którą
przedstawiono w układzie tabelarycznym poniżej.
Założono więc poszukiwanie w dwóch kierunkach:
� strategicznym, który miał przejawiać się w swego rodzaju inżynierii partnerstwa i w jego kulturze, która aczkolwiek widoczna
„gołym okiem” trudna była do empirycznego uchwycenia,
� rozwojowym, który próbował odnaleźć główne siły i dynamizmy
danego partnerstwa i wskazać sfery o szczególnym potencjale
stymulowania zmiany i innowacyjnego oddziaływania.

Proces badania partnerstw lokalnych w praktyce
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ZMIANA

1/ „MECHANIKA” PARTNERSTWA (inicjowanie, budowanie, rozwój partnerstwa) 1/ POTENCJAŁ, DYNAMIKA, SIŁA (działanie)
2/ „DUCH” PARTNERSTWA

Wybór partnerstw – podmiotów badania
Wybór partnerstw do badania okazał się szczególnie trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Pod uwagę brane były możliwości i kontrowersje, przedstawione w poniższej tabeli.
Tę skomplikowaną łamigłówkę dodatkowo utrudnioną tym, że wybrane partnerstwo powinno być zainteresowane udziałem w projekcie, rozwiązano w następujący sposób. Wybrano jeden przykład partnerstwa o dużym doświadczeniu, powszechnie uznanego za dobrą
praktykę, wielokrotnie opisywanego i analizowanego (Partnerstwo
Krzemienny Krąg) oraz 4 środowiska dopiero wyruszające w partnerską podróż. Każde z tych czterech przypadków stanowiło inny typ
partnerstwa o następujących cechach charakterystycznych:
� koalicję lokalną animowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radlinie (sfera pomocy społecznej, animatorem jest instytucja
publiczna, inicjatywa inspirowana modelem CAL, a więc bardzo
dobrze znanym zespołowi badawczemu),
� Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY w Tarnowie (szeroka
filozofia partnerstwa stosowana w wielu przedsięwzięciach
społeczno-kulturalnych i edukacyjnych przez dynamicznie rozwijającą się organizację pozarządową, utworzoną przez grupę
młodych animatorów kultury),
� Federację Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego
z Rybnika (klasyczny przykład działania federacyjnego o charakterze rzeczniczym, opartego o terytorium subregionu, inkubowaną przez organizację infrastrukturalną),
� Partnerstwo „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” (rozwijane niestandardowo partnerstwo, będące efektem poszukiwań grupy
ludzi mających doświadczenie we współtworzeniu innych partnerstw o charakterze instytucjonalnym, np. Leadera).

2/ INNOWACYJNOŚĆ

Taki kształt badanych partnerstw wynikał z przyjęcia perspektywy
analizy komparatywnej, w której centralnym punktem jest partnerstwo już ukształtowane. Ujawniane doświadczenia i dylematy pozostałych (dopiero startujących) służą stałej interakcji porównawczej
z głównym modelem. Dobre praktyki polegają więc nie tyle na opisie
każdego z nich oddzielnie, ale wynikają z analizy porównawczej poszczególnych elementów i wymiarów kultury partnerskiej współpracy jako całości.

Określenie harmonogramu realizacji
Proces badania był swego rodzaju kompromisem pomiędzy wymogami
projektu, rytmem rozwoju i działań w poszczególnych środowiskach
oraz potencjałem organizacyjnym zespołu badawczego. W podstawowym zarysie harmonogram wyglądał w następujący sposób:
� październik 2008 – grudzień 2008 – analiza sytuacji zastanej
w partnerstwach,
� styczeń 2009 – marzec 2009 – wywiady pogłębione z członkami
partnerstw,
� kwiecień 2009 – czerwiec 2009 – badania fokusowe.

2. Właściwe badanie
Zespół badawczy dysponował następującymi założeniami i możliwościami organizacyjno-finansowymi. W projekcie przewidziano
realizację 75 wywiadów indywidualnych, 15 wywiadów grupowych,
warsztat auto-ewaluacyjny, spotkania monitorujące oraz konferencję podsumowującą.

Rozważane koncepcje

Trudności i argumenty przeciw

Wybór możliwie (wedle naszej wstępnej wiedzy) najlepszych
przykładów partnerstw lokalnych, bo dzięki temu odnaleźć będzie
można naprawdę „dobre praktyki”.

Znowu zostaną opisane te same przykłady, które już wielokrotnie
wskazywano jako dobre praktyki.

Skupienie się na jednym województwie, tak by wybrane przykłady
miały podobny (porównywalny) kontekst kulturowy, ekonomiczny,
społeczny i polityczny.

Projekt grantowy zakładał różnorodność, poza tym kontekst regionalny jest także wewnętrznie mocno zróżnicowany.

Zdecydowanie się na partnerstwa o podobnym profilu działalności.

Nastąpiłoby ograniczenie perspektywy poznawczej do jednego
typu partnerstwa, często jednego programu grantowego, tego
samego modelu, podobnego systemu wsparcia zewnętrznego.

Wybranie partnerstw, z którymi już współpracujemy, bo będziemy
mieli dobry kontakt i zapewnioną szeroką współpracę.

Trudno będzie o obiektywizm, badanie przenikać się będzie ze
wsparciem, a wnioski z naszymi życzeniami.

Wybranie partnerstw wyłącznie nieznanych.

Brak wiedzy co do partnerstwa może skazać nas całkowicie na
przypadek, nie będziemy mieli wiedzy „kuluarowej”, wyjaśniającej
niekiedy niektóre posunięcia.
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Pierwsze spojrzenie na partnerstwo
Dla całego badania ważne jest pierwsze wrażenie ze spotkania
z partnerami, pierwszy ogląd lokalnej przestrzeni. Każdy z badaczy
miał zwrócić uwagę na swoje pierwsze skojarzenia i odczucia. Ich
świadomość miała ułatwić późniejszy wewnętrzny dialog prowadzony z samym sobą, ale także z zespołem badawczym. Jak pierwsze
wrażenia badaczy wpływają na przyjmowanie przez nich kolejnych
informacji o badanym środowisku? Wrażenia były na tyle silne, że
późniejsza ewidentna potrzeba skorygowania opinii następowała
niezwykle opornie. Uprzednie odnotowanie swojego pierwszego
wrażenia pozwoliło w końcu skorygować opinię i uporać się z zagrożeniem trwania w uproszczonym obrazie partnerstwa. Ta prediagnoza uzupełniona była inwentaryzacją wiedzy formalnej, która
oparta została o dane pochodzące przede wszystkim z Internetu.

Druga wizyta – powtórna analiza danych
Kolejny etap badania można określić jako dokumentacyjny, polegał
bowiem na wizytach, podczas których badacze gromadzili i analizowali źródła pisane, a więc dokumenty formalno-prawne (porozumienia, statuty, umowy) i dokumentację działalności (sprawozdania,
projekty, raporty ewaluacyjne, relacje lokalnych mediów).

Trzecia wizyta – wywiady pogłębione (część o charakterze
narracyjnym)
Na tym etapie koncentrowano się na wiedzy, która w części teoretycznej zidentyfikowana została jako komunikatywna (wiedza jawna). Aktorzy społeczni zaangażowani w partnerstwo przedstawiali
i wyjaśniali, czym jest i jak funkcjonuje ich instytucja partnerska.
Część wywiadów miała charakter narracyjny o charakterze biograficznym, co pozwoliło wychwycić pewne tożsamościowe i kulturowe aspekty danego partnerstwa.

Czwarta i piąta wizyta – wywiady grupowe
Kolejnym krokiem badawczym były wywiady grupowe. Zrealizowano
je w konwencji mieszanej, łączącej elementy tradycyjnego wywiadu
zogniskowanego, metody dokumentarnej i animacyjnej. W zależności
od lokalnej sytuacji, a także wyczucia każdego z badaczy, realizowano kombinację tych trzech podejść. W wersji klasycznej było to badanie fokusowe z grupą 6-10 osób o podobnej strukturze doboru (staż
i rola w partnerstwie). W wersji pośredniej badanie miało charakter
dyskusji grupowej, z akcentem na stymulowanie samobieżnej dynamiki jej rozwoju. W wersji najbardziej rozbudowanej wywiad grupowy
składał się z dwóch części: pierwszej, mającej charakter animowanej
dyskusji grupowej (narracyjnej) i drugiej, będącej samobieżną dyskusją o charakterze refleksji nad pierwszą częścią spotkania. W tym
ostatnim podejściu brało udział dwóch badaczy, którzy wymieniali się
rolami moderatora i obserwatora.

3. Analiza i podsumowanie
Przygotowanie wstępnych wersji case studies
Zespół badaczy przygotował pierwsze nieustrukturyzowane szkice
o swoich partnerstwach. Przedyskutowano szczegółowo stan wiedzy o poszczególnych środowiskach, dając kierunkowe wskazówki do
warsztatu grupowego.

Ustalenie ramowego scenariusza opracowywania studium
przypadku
W tej fazie głównym zadaniem było przedyskutowanie formuły opracowania poszczególnych studiów przypadku tak, by zachować ich
indywidualność, a jednocześnie nie tracić aspektu porównawczego,
podobnego rysu opisu i analityki. Opracowano następujący ramowy
schemat każdego studium przypadku.

Scenariusz:
a) Metafora,

b) Dialogi o instytucjonalnej stronie partnerstwa (historia powstania,
cel/misja, struktura/skład, funkcje, program działania),
c) Mapy partnerstwa,
1) Terytorialna i instytucjonalna,
2) Potencjałów i zasobów (ludzkie, materialne, symboliczne) – zasoby wykorzystywane i niewykorzystywane, które są najważniejsze w danym partnerstwie,
3) Wartości partnerstwa,
d) Dialogi o moim/naszym partnerstwie,
e) Odniesienie do typologii partnerstw: uczących się, solidarnych,
przedsiębiorczych, kreatywnych, współpracujących. Który z tych
aspektów dominuje w partnerstwie?

Przygotowanie 5 studiów przypadku
Każdy z badaczy samodzielnie zanalizował i opisał „własny” przypadek partnerstwa.

Dyskusja końcowa
Dyskusja podsumowująca miała charakter dwuczęściowy. W pierwszej
zespół badawczy przedyskutował w formie konferencji wirtualnej zasadnicze rekomendacje, wskazał też trudności i wypracował pewien własny
rys dobrych praktyk, będących rezultatem prowadzonego badania. Druga
część polegała na dyskusji panelowej, zainicjowanej przez zespół koordynacyjny, podczas której doświadczeni animatorzy różnych partnerstw
z całej Polski (14 osób) dyskutowali, w oparciu o poprojektowe refleksje
badawcze, nad wyzwaniami, dotyczącymi tej instytucji społecznej.

Opracowanie rekomendacji końcowych
Ostatnim etapem badań było zredagowanie przez zespół koordynacyjny wypracowanych wcześniej wniosków i rekomendacji dotyczących dobrych praktyk partnerskich.

Zredagowanie raportu końcowego
Raport końcowy przyjął formę publikacji książkowej, łączącej opis
poszczególnych przypadków partnerstwa z rekomendacjami, dotyczącymi dobrych praktyk partnerskich, przedstawianymi w szerszym
kontekście teoretycznym, metodologicznym i metodycznym, na tle
historycznym 20 lat polskiej demokracji.

rozdział 5

Sprawnie
działająca maszyna,
czyli potencjał wynikający z różnorodności

ANNA PASIEKA

Współpraca w Radlinie kojarzy mi się ze
sprawnie działającą maszyną.
Maszyna ma swój mechanizm, służy do przetwarzania energii i wykonywania pracy.
Jej trybiki współdziałają, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał indywidualny
i skanalizować wytworzoną energię. Choć w Radlinie mamy do czynienia z jeszcze
niesformalizowanym partnerstwem – siecią współpracy – można śmiało powiedzieć,
że maszyna ruszyła. Poszczególne instytucje, wchodzące w inicjatywę partnerską,
czują się częścią większej całości i niezbędnym elementem dla jej prawidłowego
funkcjonowania.
Druga część tytułu – potencjał wynikający z różnorodności – pokazuje istotę tego partnerstwa. Nie jest odkryciem, że liczne podmioty
mają różne sposoby i metody działania. W codziennym funkcjonowaniu i osiąganiu celów każda z instytucji kładzie nacisk na coś innego:
relacje, misję, potrzeby społeczne, zadanie, rezultat, procedury, czy
generowanie zysków. Połączenie tych różnych punktów widzenia
rzuca nowe światło na wspólną rzeczywistość. W Radlinie mamy do
czynienia z ludźmi, którzy lubią angażować się we współpracę, tworząc tym samym „trybiki większego urządzenia”, którego celem jest
dobro wspólne. Efektem jest zadowolenie ze wspólnych sukcesów
i chęć uruchomienia większej maszyny.
Dwanaście lat temu burmistrz Radlina, tworząc instytucje i urzędy
w nowo powstałym mieście, zaprosiła do współpracy osoby kompetentne w swoich dziedzinach, (…) pozwoliła im działać. Dzięki zaufaniu Pani Burmistrz, osoby te miały wpływ na kształt tworzącego się
miasta. Przez lata istnienia Radlina wytworzyła się sieć współpracy,
w której instytucje i organizacje wzajemnie zapraszają się do udziału
w organizowanych przez siebie imprezach, powstaje wiele ciekawych
inicjatyw i pomysłów na projekty. Każdy dodaje do współpracy tyle,
ile chce i ile może. Doświadczenia wzajemnej współpracy i radość
z udanych przedsięwzięć rozpalają chęć dalszego działania i napędzają tę maszynę, której trybiki to organizacje i instytucje. Nieodłączną częścią mechanizmu są liderzy lokalni i animatorzy – pracownicy
radlińskich instytucji.
Początek badań w Radlinie zapowiadał się interesująco, choć partnerstwo pracowało na luźnych zasadach i należałoby je nazywać raczej
„siecią współpracy”. Nasze kroki skierowaliśmy do Ośrodka Pomocy
Społecznej, który jest inicjatorem partnerstwa. Na wstępnym etapie
badań w OPS Radlin spotkaliśmy się z myśleniem o partnerstwie jako
narzędziu do rozwiązywania problemów lokalnych. Pomysł stworzenia partnerstwa narodził się wraz ze zorganizowaniem w ośrodku
Klubu Wolontariusza, w ramach przygotowań do procedury certyfikacji CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) zaproszeniem do udziału
innych instytucji i organizacji, które dysponują potencjałem i chęcią
zaangażowania się we wspólne działania w zakresie wolontariatu.
Postanowiliśmy przez tych kilka miesięcy podążać za tym, co się dzieje, obserwować powstającą „sieć”, w ramach której przedstawiciele
różnych instytucji i organizacji zaczynają myśleć o sobie jako o całości, realizować pierwsze zadania, przygotowywać się do określenia
celów i działań partnerstwa.

1. Dialogi o instytucjonalnej stronie partnerstwa
Partnerstwo na rzecz wolontariatu w Radlinie
W 2007 roku dyrektor OPS, pracownik socjalny oraz wychowawca
świetlicy środowiskowej „Koliba” uczestniczyli w projekcie Stowarzyszenia CRIS w Rybniku „CAL – skok w dal”, gdzie zapoznali się
z metodą pracy Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Metoda CAL jest
propagowana przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL (www.cal.org.pl), które od 2000 roku tworzy i realizuje
programy edukacyjne wspierające aktywizację i rozwój społeczności
lokalnych. Metoda opiera się na animacji społecznej przy udziale
lokalnych instytucji, takich jak ośrodki pomocy społecznej, miejskie
ośrodki kultury, organizacje pozarządowe.
Dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie praca środowiskowa nie
jest niczym nowym – ośrodek zajmuje się nią od 11 lat. Jak mówi
Dyrektor OPS: zapraszamy do działań partnerskich różne instytucje,
których krąg się zmienia w zależności od potrzeb. Różni partnerzy
podejmują wspólne działania na rzecz rozwiązywania problemów. OPS
w Radlinie swoją działalnością wykracza poza obowiązki ustawowe.
Metodą wdrażania polityki społecznej przez ośrodek jest współpraca
z organizacjami pozarządowymi, jak i pomoc w tworzeniu nowych
organizacji, grup samopomocowych oraz animowanie inicjatyw
społecznych.
Wynikiem diagnozy środowiska jest pomysł na skoordynowanie
działań z zakresu wolontariatu i usystematyzowanie pracy partnerów w Radlinie. W mieście są osoby potrzebujące, są też tacy,
którzy chcą dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz innych,
np. uczniowie radlińskich szkół. Od 2007 roku z inicjatywy OPS
w Radlinie nagradzane są osoby, które nieodpłatnie pomagają
innym. Dotychczas dwukrotnie z okazji Dnia Wolontariusza organizowano wybory wyróżniających się osób, które działają na
rzecz mieszkańców Radlina. Przy tej okazji – podczas grudniowego
spotkania w 2008 roku – OPS poinformował o swoich planach
dotyczących wolontariatu, który będzie funkcjonował w ramach
CAL w ośrodku i o projekcie „Wolontariat w OPS”. Informowały
o tym lokalne media, w tym „Biuletyn Informacyjny Miasta Radlin”,
w styczniu 2009 r. Temat wolontariatu jest więc znany, nie tylko
poprzez działalność wielu wolontariuszy w Radlinie, ale także poprzez przybliżanie metodologicznego działania innym instytucjom
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w ramach projektu. Proces budowania partnerstwa rozpoczął się
od organizacji spotkań i rozmów.
Od 2008 roku OPS uczestniczy w projekcie Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach, pn. „Wolontariat
w OPS”. W styczniu 2009 roku OPS zaprosił przedstawicieli organizacji i instytucji, które są potencjalnymi partnerami w organizowaniu wolontariatu, do udziału w szkoleniu „Rola wolontariatu,
jako metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Drugie
spotkanie odbyło się w lutym 2009 r. Prezentowano na nim film
o pracy wolontarystycznej w ośrodku. Padły propozycje, by zapoznać więcej osób z ideą wolontariatu, spotkać się z nauczycielami,
pedagogami w szkołach, młodzieżą i rodzicami. Na spotkaniu rozmawiano o zasobach, jakimi dysponują poszczególne instytucje,
oraz potrzebach w zakresie wolontariatu. Trzecie spotkanie w marcu 2009 r. polegało na zaplanowaniu dalszych kroków. Pielęgniarki
środowiskowe zobowiązały się rozeznać w zakresie potrzeb ich
podopiecznych, zaś jedna z nauczycielek zadeklarowała pomoc
w kierowaniu do OPS-u wolontariuszy, którzy zostaną wprowadzeni do środowisk. Uzgodniono, że z początkiem roku szkolnego
2009/2010 w każdej szkole przedstawiciele OPS-u, ewentualnie
instytucji partnerskich, będą uczestniczyć w spotkaniach z uczniami, pedagogami, rodzicami, podczas których będą promować ideę
wolontariatu. Ważnym elementem miało być określenie potrzeb dla
„pogotowia lekcyjnego”. Uczestnicy doszli do wniosku, że w każdej
szkole powinien być koordynator ds. wolontariatu. Kolejne spotkania miały służyć dalszemu określaniu kierunku wspólnych działań
partnerów na rzecz wolontariatu.
Nasze badania były prowadzone równolegle do spotkań organizowanych przez OPS w środowisku radlińskich instytucji.

Struktura, role w partnerstwie i pomysły na działanie
Na obecnym etapie partnerstwo nie ma jeszcze jasno określonej
struktury. Miejsce poszczególnych instytucji zależy od tego, jak same
widzą w nim swoją rolę i na ile chcą w nim być aktywne.
Rola Ośrodka Pomocy Społecznej wynika z jego wcześniejszej roli
– zwykle był instytucją, która przejmowała inicjatywę. Pracują
w nim osoby, które potrafią to robić. Pracownik OPS zauważa: Często moja instytucja jest inicjatorem partnerstw i jest w nich również
ekspertem do spraw społecznych. Dyrektor OPS wskazuje: Nasza
instytucja jest animatorem wielu działań. Pokazujemy jakiś problem
i to pobudza inne instytucje do działania (…). Często było tak, że była
inicjatywa, była animacja, ale musieliśmy coś prowadzić, być liderem,
żeby iść do przodu, bo nie wszyscy od początku byli przekonani. Później
się cieszyli, że to wyszło. Taki obraz OPS potwierdza również burmistrz Radlina, która zauważa, że: OPS jest inicjatorem, występuje
z inwencją tworzenia „czegoś”, co może nie jest do końca sprecyzowane, ale coś podsuwa, żeby pobudzić do działania. Pracowniczki
socjalne zwróciły uwagę na potrzeby środowiska i konieczność
współdziałania z innymi: nic sami w tym środowisku nie zrobimy, więc
potrzebna jest pomoc innych (…), jesteśmy ogniwem takiego łańcucha.
Pracownik ośrodka zwrócił uwagę na to, że w partnerstwie można
osiągnąć więcej celów przez wspólną pracę. Działając samemu
działania będą ograniczone.
Urząd Miasta Radlina jest instytucją otwartą na pomysły i przychylną
nowym inicjatywom podejmowanym przez instytucje i organizacje.
Wspiera ich współdziałanie. Potwierdzenie znaleźliśmy nie tylko
w słowach Pani Burmistrz, ale również przedstawicieli innych insty-
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tucji uczestniczących w badaniach. Burmistrz Radlina charakteryzuje
rolę swojej instytucji jako koordynatora współpracy między instytucjami i organizacjami (…). Jak mówi, ważne jest, aby przy rozpoznaniu potrzeb był przepływ informacji i wzajemne informowanie się o działaniach,
pomysłach, planach, żeby zachęcić innych do działania.
Dla innych partnerów współpraca jest szansą na poszerzanie spektrum działań i realizację wspólnych projektów. Dyrektor świetlicy
środowiskowej chętnie współpracuje, (…) żeby urozmaicić działania
świetlicy. Zwracamy się o pomoc np. do Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, które pomaga nam w napisaniu wniosków, bo my, jako świetlica,
sami nie możemy występować o środki. I tak np. realizujemy projekt
z Fundacji Danone i wiele innych, na które otrzymujemy środki. Dzięki
współpracy ze stowarzyszeniem rozszerzamy działanie świetlicy. Dzieje
się coś innego.
Organizacje pozarządowe dysponują potencjałem, który stanowi
ważny wkład we współpracę partnerską, jak np. możliwość pozyskiwania środków. Przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych
zauważa: może nie mamy zaplecza, ale za to mamy dobre rozeznanie
środowiska i przez partnerstwo możemy dotrzeć do tych najbardziej
potrzebujących. (…) W partnerstwie możemy sięgnąć po większe środki.
Są takie projekty, w których partnerstwo jest dobrze widziane. I można
mieć szersze spektrum działania, większe pieniądze, większe możliwości,
za tym idzie też większa odpowiedzialność. Prezes Stowarzyszenia Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich podkreśla, że atutem organizacji
są ludzie i ich kompetencje. My często przekazujemy wiedzę przez
doświadczenie i później coś toczy się swoim torem. Prezes Stowarzyszenia Radlińska Przystań, zajmującego się głównie wolontariatem,
w jednym z wywiadów zauważa: Projekt partnerstwa odpowiada na
nasze potrzeby. Będzie baza wolontariuszy, z której będzie można korzystać. (…) Podoba mi się, że zakres wolontariatu się poszerza na różne
działania. OPS „wyłapał” instytucje, osoby zajmujące się wolontariatem,
pracujące społecznie czy zawodowo, w tym: szkoły, organizacje pozarządowe, pielęgniarki środowiskowe, siostry PCK. Działając w pojedynkę
nie da się tego wszystkiego „ogarnąć”. A ten projekt ma szansę dotrzeć
do osób, które były dotąd na marginesie. Dzięki wolontariatowi może
uda się zwiększyć jakość życia tych osób, np. starsze osoby nie będą się
czuły samotne.
W partnerstwie ważne miejsce zajmują szkoły, które pozornie niewiele mają wspólnego z wolontariatem. W Radlinie jest kilka szkół,
które angażują młodzież w działania w wolontariacie, np. Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych, który organizuje różne akcje od sześciu
lat. Na obecnym etapie w spotkaniach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i szkoleniach w ramach projektu na sześć
szkół istniejących w Radlinie biorą udział: Gimnazjum nr 1, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr
3, Szkoła Podstawowa nr 4. W spotkaniach uczestniczą nauczycielki,
panie pedagog oraz bibliotekarka. Pedagog ze Szkoły Podstawowej
nr 3 podkreśla, że szkoła nie może być odizolowana. Musi współpracować z Miastem, z wszystkimi instytucjami. Pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 4 dodaje: wspólnie można osiągnąć więcej. Ale ważne, że
każdy ma inny punkt widzenia i to pozwala znaleźć dobre rozwiązanie.
Warto posłuchać zdania innych, bo z tego może się wspólnie coś fajnego
urodzić.
Nauczyciele widzą potrzebę skoordynowania działań różnych instytucji, wyjścia z wolontariatem poza szkoły i dotychczas organizowane doraźne akcje. Zwracają uwagę na aspekty wychowawcze, jakie
niesie ze sobą angażowanie się w pracę na rzecz innych. Nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum nr 1 podkreśla;
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(…) od sześciu lat w szkołach działa wolontariat na terenie Radlina
i Wodzisławia, ja jestem nim zainteresowana chociażby ze względu na
nauczane przedmioty (o profilu socjalnym). Praca z wolontariuszami
polega głównie na zbiórkach żywności na terenie Wodzisławia, czytaniu
dzieciom w przedszkolach, ale również angażowaniu się w doraźne akcje,
jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy „góra grosza”. Nigdy te
działania nie były sformalizowane, tylko raczej odbywały się spontanicznie. Chciałabym to sformalizować (…).
Inną potrzebą, o jakiej mówi nauczycielka z ZSP i Gimnazjum nr 1, jest
dotarcie do samych nauczycieli. Należałoby ich poinformować, na czym
polega wolontariat. Nie wszyscy nauczyciele podzielają entuzjazm np.
z kolejnych zbiórek, a w tym temacie nie możemy się rozmijać (…). Wolontariat dezorganizuje pracę szkoły. Większość akcji dzieje się w tygodniu
– czasami nie ma mnie na jakiejś lekcji, a czasem nie ma dzieci. Ja mam to
szczęście, że mam dyrektorów, którzy na to pozwalają i chętnie włączają
się w akcje, co nie zmienia faktu, że inni nauczyciele nie są zadowoleni.
Wśród instytucji gotowych do współpracy są też takie, których działania niekoniecznie wiążą się bezpośrednio z wolontariatem – Miejski
Ośrodek Kultury, dwie Ochotnicze Straże Pożarne, które prężnie działają na terenie Radlina, czy pielęgniarki środowiskowe.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury mówi o swojej instytucji: MOK
jest centrum aktywności lokalnej (…). Inicjatywy przychodzą do nas.
Chętnie włączają się w nie pracownicy i rodzice (…). MOK jest zainteresowany inicjatywami, jednak nie może „wyręczać innych”, nie ma
potrzeby szukania na siłę nowych pól działania. Chętnie jednak podejmujemy rozmowę z każdym, a rezultat zależy od tego, czy wystarczy
nam miejsca i czasu na nowe przedsięwzięcia. Pracowniczka MOK
mówi o zasobach instytucji, z których korzystają inne podmioty:
jesteśmy największym „punktem zaczepienia”, jeśli chodzi o zaplecze
techniczne w Radlinie. W MOK mamy odpowiednie sale i sprzęty do
prowadzenia różnego rodzaju imprez. Bardzo często z tego zaplecza
korzystają stowarzyszenia i inne instytucje. Najczęściej jest to korzystanie nieodpłatne.
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej sygnalizuje, że straż jest
w gotowości do działania. Ponadto dodaje: ideą straży jest niesienie
wszelkiej pomocy, czy mówimy o zagrożeniach, nieszczęściach, czy
też w dobrych czasach, w których możemy bawić się z przedszkolem,
szkołą (…). Pomagamy we wszystkich imprezach, jakie Miasto czy szkoły
organizują. Straż prowadzi też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa, organizuje pokazy maszyn strażackich. Do udziału w partnerstwie zostały zaproszone w styczniu 2009 r. przez Dyrektora
OPS również dwie pielęgniarki środowiskowe. Zostały poproszone
o sprawdzenie, czy ich podopiecznym są potrzebni wolontariusze
i w jakim zakresie byłaby potrzebna pomoc oraz czy ktoś z podopiecznych nie byłby zainteresowany wolontariatem. Pielęgniarki
widzą dla siebie jako osób przekazujących informacje o potrzebach
swoich podopiecznych.

Liderzy partnerstwa
Z wypowiedzi naszych rozmówców wynika, iż z jednej strony każda
instytucja czy osoba jest tu „trybikiem” w rozwijaniu działań na rzecz
partnerstwa, a z drugiej – wyraźnie wyłania się obraz liderów lokalnych, którzy są „kołem zamachowym” tej maszyny.
Pani Burmistrz pełni swoją funkcję od dwunastu lat, czyli od
początku istnienia miasta. Jest otwarta na nowe pomysły,
wspierała m.in. powstanie jednej z pierwszych w Polsce Rad

Organizacji Pozarządowych, działającej przy Urzędzie Miasta
Radlina. Popiera też powstawanie nowych organizacji, w tym
Stowarzyszenia Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich (przy
jednoczesnym oddzieleniu ich funkcjonowania od samorządu).
Prywatnie jest związana z III sektorem – udzielała się w harcerstwie, a jej mąż jest pozarządowcem. W jednym z wywiadów
stwierdziła: (…) zawsze miałam przekonanie, że rodzina i praca
są bardzo ważne, ale bycie w gromadzie, w drużynie sprawia, że
życie jest bogatsze. Wielokrotnie w wypowiedziach pozostałych
członków partnerstwa podkreślane jest uznanie i autentyczne
poparcie dla Pani Burmistrz.
Dyrektorka OPS jest jedną z lokalnych liderek. Oprócz zarządzania ośrodkiem jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Komisji Mieszkaniowej, pracowała
w zespole diagnozującym problemy narkomanii, jak również
opracowującym strategię w tym zakresie, jest też współzałożycielką Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku
– jednej z organizacji najprężniej działających na Śląsku. Jest
współzałożycielką Stowarzyszenia „Radlińska Przystań”, Stowarzyszenia Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich. Jest również
członkiem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Dziedzinie Polityki Społecznej oraz w dziedzinie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych to organizacja, którą wymieniają
wszyscy rozmówcy, kreśląc ją na mapie aktywnych organizacji pozarządowych w Radlinie. Organizacja powstała w listopadzie 2000
roku z inicjatywy kobiet, radnych samorządu Miasta Radlina i Pani
Burmistrz. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska kobiecego, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających
aktywnej działalności kobiet na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Stowarzyszenie jest aktywne nie tylko w nazwie, chętnie angażuje
się w nowe inicjatywy i realizuje wiele projektów, z których korzystają mieszkańcy Radlina.
Prezes Stowarzyszenia Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich to
w jednej osobie przedstawicielka organizacji pozarządowej i redaktorka naczelna „Biuletynu Informacyjnego Miasta Radlin”.
Liderzy niewątpliwie są siłą napędową partnerstwa, jednak nie
umniejsza to roli i zaangażowania innych partnerów we współpracy.

2. Mapy partnerstwa
Mapa terytorialna i instytucjonalna
Partnerstwo będzie funkcjonowało na terenie osiemnastotysięcznego miasta Radlin. W spotkaniach partnerskich uczestniczy czternaście instytucji i organizacji oraz pielęgniarki środowiskowe i inne osoby chętne do zaangażowania się we wspólne działanie... Partnerzy są
otwarci na udział kolejnych organizacji i instytucji, które będą chciały
się włączyć we wspólne działanie. Zakres i charakter partnerstwa ma
szeroką formułę i będzie zależał od zdiagnozowanych potrzeb.

Mapa potencjałów i zasobów
Największy potencjał jest w ludziach, którzy tworzą partnerstwo.
Na kolejnym miejscu obecnie są zasoby materialne, w postaci zaplecza do odbywania spotkań, czy planowania działań. Zasobem
materialnym jest także czas, który partnerzy poświęcają na wspólne
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MAPA POTENCJAŁÓW I ZASOBÓW
wolontariusze
kreatywni partnerzy

koordynatorzy wolontariatu

autorytet władzy lokalnej
(wsparcie samorządu)

umiejętność partnerów wyszukiwania/
pozyskiwania środków na działalność

liderzy lokalni (wiedza i doświadczenie,
know-how)

Zasoby ludzkie

cechy partnerów (zaufanie, szacunek,
otwartość na nowych członków, chęć
działania)

Partnerstwo

Zasoby materialne

Zasoby symboliczne
– idee i wartości

sale na spotkania

działanie i współpracę. Na obecnym etapie najmniejszy jest potencjał symboliczny. Partnerzy co prawda odwołują się do wspólnych
korzeni, mają poczucie wspólnoty, są dumni z dotychczasowych
doświadczeń współpracy, jednak na tym etapie partnerstwo nie
ma jeszcze żadnej tożsamości. W Ośrodku Pomocy Społecznej jest
już logo wolontariatu, które zdobi zakładkę „wolontariat” na stronie
internetowej ośrodka, jednak nie jest ono rozpoznawalne dla wszystkich partnerów. Na obecnym etapie cele się klarują, misja nie jest
jeszcze wypracowana. Nie przeszkadza to jednak partnerom działać
– już część zaangażowanych instytucji bada potrzeby, organizowane
są spotkania, odbywają się szkolenia, w których biorą udział partnerzy w ramach projektu „Wolontariat w OPS”.
Niewątpliwym zasobem, niewymienionym wprost przez uczestników
badań, jest autentyczna chęć działania i współpracy na rzecz dobra
wspólnego, wiara w powodzenie, które wynikać może z faktu, że
osoby dyskutujące o partnerstwie nie są sobie obce – współpraco-

zaplecze techniczne
do organizacji
imprez

Czas

wali ze sobą przy mniejszych inicjatywach, projektach, zapraszali się
do współpracy, tworząc tym samym sieć współpracy. Jest to zasób,
który na początkowym etapie pozwala iść dalej – bez konieczności
„sprawdzenia się we wspólnym działaniu”. Jednak mimo pozytywnych, wspólnych doświadczeń, partnerzy zdają sobie sprawę z tego,
że ta wielostronna współpraca jest wyzwaniem i innym typem działań niż ich indywidualne, dotychczasowe doświadczenia.
Innym potencjałem jest wrażliwość na potrzeby – każdy z partnerów ma dobre rozeznanie środowiska i problemów w dziedzinie,
w której działa. Instytucje „zaczynają wprawiać w ruch tę maszynę”,
rozpoczynając od przyjrzenia się najbliższemu otoczeniu, np. nauczyciele widzą potrzebę uświadomienia dyrekcji i innych nauczycieli, jaką
rolę odgrywa wolontariat w życiu młodego człowieka, wspominają
też o rodzicach. Wrażliwość na potrzeby innych instytucji sprawia,
że chcą one nadal angażować się i mają poczucie sensowności tej
współpracy.
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Mapa wartości partnerstwa

Na tym etapie niektórzy partnerzy zauważają deficyty zasobów,
w tym dwóch najważniejszych. Pierwszym z nich jest brak zaangażowania kościoła oraz spółdzielni mieszkaniowej w partnerstwo. Drugim problemem jest komunikacja ze szkołami, które są
głównymi aktorami w partnerstwie. O przyjęciu zaproszenia na
spotkanie partnerskie decydują dyrektorzy. Oni zaś w ramach
pracy szkoły nie zawsze mogą pozwolić na uczestnictwo pracowników we wszystkich spotkaniach. Nie zawsze też informowali
zaangażowanych w działania nauczycieli o spotkaniach partnerskich. W Radlinie społeczność jest mała, liczba instytucji też nie
jest pokaźna – w spotkaniach partnerskich, czy w różnych przedsięwzięciach ciągle „uczestniczą” te same osoby. Kiedy spotkań
jest dużo, zwierzchnicy nie są zadowoleni, że muszą zwalniać
ich z pracy. Jednak zauważenie tego problemu – to już połowa
sukcesu.

Podczas spotkań poprosiliśmy uczestników partnerstwa o wybranie
spośród wymienionych aspektów partnerstwa po pięć tych, które
w ich przekonaniu są najważniejsze. Tabela pokazuje, które z cech są
najistotniejsze. Wybór przysparzał trudności, ponieważ jak zgodnie
przyznawali – wszystkie one są ważne.
Dla większości uczestników najistotniejsza jest sprawna realizacja
zaplanowanych zadań – taką odpowiedź zaznaczyło osiem osób.
Równie istotne są wspólne cele, skuteczna komunikacja i wymiana
informacji – odpowiedź wybrana przez osiem osób. Skuteczny podział zadań stanowi ważny element partnerstwa dla siedmiu osób.
Sześciu respondentów widzi w partnerstwie szansę na poszukiwanie twórczych rozwiązań. Pięć osób chciałoby, aby partnerstwo
odpowiadało na potrzeby członków. Cztery razy zaznaczone zostały
wspólne wartości, włączanie członków do aktywnego podejmowania
decyzji, sprawne rozwiązywanie konfliktów, wspólne działania. Trzy
osoby upatrują w partnerstwie szansę na wzbudzanie inicjatywy
członków partnerstwa. Dla dwóch osób duże znaczenie ma budowanie relacji. Jeden raz zaznaczone zostało aktywne słuchanie oraz
charyzma i autorytet lidera. Na liście odpowiedzi nie zaznaczono
ewaluacji działań.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma propozycję rozwiązania powyższych problemów – będzie podejmował dalsze próby zapraszania
do partnerstwa kościoła i innych podmiotów. Wpływanie na
świadomość dyrektorów szkół odnośnie idei wolontariatu zostało
zaplanowane między innymi w ramach Programu Aktywności
Lokalnej.

MAPA WARTOŚCI PARTNERSTWA

wspólne wartości

4

charyzma i autorytet lidera/liderów

1

sprawna realizacja założonych zadań

8

poszukiwanie twórczych rozwiązań
prowokowanie wewnętrznej dyskusji

5
0

skuteczna komunikacja i wymiana informacji

8

włączenie członków do aktywnego podejmowania decyzji
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odpowiadanie na potrzeby członków partnerstwa

5

sprawne rozwiązywanie problemów

4

skuteczny podział zadań
ewaluowanie działalności

6
0

budowanie relacji
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wzbudzanie inicjatywy członków partnerstwa
aktywne słuchanie
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3. Dialogi o moim/naszym partnerstwie
Partnerzy mają różnorodne spojrzenie na partnerstwo, dostrzegają
w nim różne elementy i niuanse, z którymi wchodzą do procesu.
Poznanie tych wyobrażeń z pewnością pomoże podejmować dalsze
kroki na drodze budowania partnerstwa. Warto zauważyć, że te
opinie zależą od przyjmowanej roli w partnerstwie. Podczas badań
poprosiliśmy uczestników o narysowanie siebie w partnerstwie.
Intencją tego zadania było poznanie pierwszych skojarzeń. Potem
uczestnicy omawiali swoje rysunki. Podczas spotkań wywiązała się
również dyskusja na temat tego, co jest istotne w partnerstwie dla
poszczególnych osób – uczestników partnerstwa.

Czym jest dla mnie partnerstwo?
Nauczyciele przeważnie rysowali siebie w gronie dzieci. Przykładowo
jedna z nauczycielek pokazując rysunek powiedziała: partnerstwo tak
mi się skojarzyło: dzieci, dorośli. Współpracuję z rodzicami, z dziećmi, z innymi dorosłymi – jest to partnerstwo. Inna nauczycielka stwierdziła:
ja i mój mąż z dziećmi, bo partnerstwo zaczyna się od swojej rodziny.
Przedstawiciele innych instytucji również rysowali krąg ludzi, trzymających się za ręce. Pojawiły się również obrazki, na których był
zaznaczany cel. Pracowniczka socjalna zaprezentowała na schemacie strzałki i kółka dookoła. W środku jest cel, a potem ludzie, którzy go
otaczają. Ja nie muszę być w tym centralnym miejscu.
Przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych mówi: dla mnie
partnerstwo to łańcuch ludzi, którzy mają wspólne pomysły i tak razem je
przekazują, w jedną stronę i w drugą. Wspólnota myśli, pomysłów i tego,
co się dzieje. (…) Nie trzymamy się za ręce – tylko myślimy, przekazujemy
sobie pomysły, swoje dobre rady. Ktoś nie wie – to drugi mu podpowie.
To taka wspólnota myśli, pomysłów, idei. Koordynatorka wolontariatu
w ośrodku pokazuje: OPS jako instytucja i dookoła ci, którzy, jak mam nadzieję, będą z nami współpracować: szkoły, MOK, Centrum Wolontariatu,
OSP, stowarzyszenia, służba zdrowia, Świetlica Środowiskowa, kościół.
Dyrektor Świetlicy Środowiskowej pokazuje na obrazie partnerów
– obecnych, ale również potencjalnych: nasi partnerzy koła gospodyń,
instytucje pomocowe, dom kultury. Jest wiele różnych instytucji, z którymi
współpracujemy i utrzymujemy kontakty, ale można jeszcze dopisać tych,
którzy mogliby być naszymi partnerami. Tutaj partnerstwo niekoniecznie
jest kręgiem instytucji, które mają określoną strukturę działania. Rozumiane jest bardziej jako partnerstwo relacji, podejmowania wspólnych
inicjatyw, poszerzanie pola działania.
Nieco inaczej partnerstwo widzą przedstawiciele instytucji inicjujących partnerstwo i liderzy lokalni. W tej grupie uczestnicy zwracali
uwagę na różne elementy. Odnoszono się między innymi do równości, hierarchii, zarządzania i liderowania. Na rysunkach dwóch
pracowników OPS widoczni są ludzie w kole trzymający się za ręce,
co ma symbolizować wspólne działanie. Wszyscy są równi, bez żadnej
hierarchii, bez większej władzy. Podobnie według Prezes Stowarzyszenia Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich w partnerstwie wszyscy
są równi. Działają na rzecz realizacji jednego wspólnego celu, każdy coś
wkłada od siebie. Ja jestem jednym z tych ogniw. Przeciwieństwem
takiego punktu widzenia jest skojarzenie przedstawicielki OPS, gdzie
u góry jest człowiek głównodowodzący – przedstawiciel/przedstawiciele
władzy. Jest widoczna hierarchia. Strzałki idą w dół, gdzie układa się piramida z ludzi. Ja jestem jednym z tych ludzi na dole.
Burmistrz pokazuje instytucje i ich wzajemne oddziaływanie w partnerstwie: w środku zaznaczyłam siebie i naszą Radę, która zajmuje się
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organizacjami. W górnych częściach kartki zaznaczyłam organizacje,
które działają w przestrzeni społecznej. Później podmioty gospodarcze,
z podziałem na lokalne i ponadlokalne. Najważniejsze jednak są strzałki,
które symbolizują wzajemne oddziaływanie.

Partnerstwo nie jest celem samym w sobie
Podczas rozmów z przedstawicielami partnerstwa o współpracy pojawiło się wiele „gorących tematów”, które, w naszym przekonaniu,
warto przytoczyć.
Partnerstwo samo w sobie nie jest najważniejsze, główny akcent
położony jest na ludzi – tych, którzy w partnerstwie pracują i osoby,
na rzecz których działają. Partnerstwa też rozumiane są szeroko
i stanowią otwartą strukturę. Ważne jest założenie, że nie jest to
zamknięty krąg – tylko elastyczny twór nakierowany na potrzeby
otoczenia.
W grupie inicjatorów partnerstwa zrodziła się dyskusja, czy i na ile
potrzebny jest lider w partnerstwie na poszczególnych etapach jego
rozwoju oraz jaka może/powinna być jego rola. Jeden z poglądów
zaprezentował pracownik ośrodka: w sytuacji zagrożenia ludzie się
mobilizują i „lgną do siebie”. W momencie, kiedy problem nie jest widoczny
i trzeba go ludziom pokazać – wtedy musi być lider. W sytuacji zagrożenia,
jako sytuacji psychologicznej, partnerstwa tworzą się same – na potrzeby
zażegnania jakiegoś niebezpieczeństwa. Natomiast, jeżeli mówimy o partnerstwach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, to zawsze
jest inicjator – np. ktoś pisze projekt i szuka partnera, który by mu pomógł
w realizacji. Dyrektor OPS zwrócił uwagę na potrzeby i na umiejętności
animacyjne, które są istotne w pracy ze społecznością: Ważna jest
potrzeba. Przykładowo pojawiło się dużo zgłoszeń o przemocy, pojawiły
się możliwości finansowania działań, wtedy też inicjowaliśmy partnerstwo
i animowaliśmy proces. W tych działaniach Wodzisław i Radlin bardzo się
wyróżniały. Gdzie indziej też byli ludzie przygotowani do pracy w tym temacie. Chodziło o to, żeby pociągnąć ludzi za sobą. Ktoś może próbować
i się nie uda, a ktoś może zarazić innych tym bakcylem.
W dalszej części dyskusji pracownik ośrodka podsumowuje: charyzma
i autorytet lidera są potrzebne do zawiązania partnerstwa, a w realizacji
i wspólnych celach ważne jest odpowiadanie na potrzeby członków
partnerstwa.
Dyrektor OPS, która ma duże doświadczenie w pracy środowiskowej
i tworzeniu partnerstw, prezentuje inne podejście do liderowania,
zarówno na początkowym etapie, jak i w późniejszej fazie rozwoju partnerstwa. Pokazuje potencjalne zagrożenie „uzależnienia się” od lidera. Do
takiej sytuacji może dojść w skrajnych sytuacjach przywiązania się lidera
do swojej funkcji bądź przyzwyczajenia innych instytucji do jednoosobowego zarządzania partnerstwem. O potencjalnym zagrożeniu mówi: powstanie partnerstwa jest procesem.(…) Na początek, jeśli się inicjuje, animuje
– bo jest taka potrzeba, (…) to ważna jest osoba, która pociągnie za sobą
innych, zachęci ich i zmotywuje. Później, jak partnerstwo już funkcjonuje – to
ja sądzę, że liderowanie nie do końca jest dobre. Każdy musi poczuć, że ma
wpływ, że może podziałać…, bo trzymanie się lidera, „wiszenie na liderze”
i oczekiwanie od niego różnych działań – to już nie jest w moim przekonaniu
partnerstwo. To jest grupa zadaniowa z szefem.

Czy partnerstwo tworzą ludzie, czy instytucje?
To pytanie zasiało trochę zamętu. Co dało się zauważyć? Odpowiedź
zależała przede wszystkim od roli, jaką poszczególne osoby obrały
sobie w partnerstwie i ich wiedzy odnośnie samego procesu, a także
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od cech osobowościowych. Innym czynnikiem był rodzaj aktywności
zawodowej lub społecznej. Pracownicy instytucji takich jak Ośrodek
Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Świetlica Środowiskowa, a także Burmistrz, nie odcinają się kategorycznie od roli instytucji
– dostrzegają znaczenie umocowania partnerstwa przez instytucję.
Liderzy lokalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i nauczyciele mówią o ludziach jako o twórcach partnerstwa. Minimalizowanie roli instytucji w budowaniu partnerstwa przychodzi im łatwiej, niż
pracownikom instytucji.
W dyskusji dominowały głosy, że to ludzie stanowią najważniejsze
ogniwo w tworzeniu partnerstwa, ich chęć współpracy stanowi
decydujący warunek sukcesu – „czynnik ludzki”, czyli zaangażowanie
jednostki, bez którego żadna struktura nie będzie funkcjonować.
Przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych zauważa: sam
budynek Miejskiego Ośrodka Kultury niczego nie stworzy. Tam pracują
ludzie, którzy jak wpadną na dobry pomysł i zechcą coś zrobić – to zrobią. My, nie mając żadnego lokalu, robimy mnóstwo rzeczy. Wydaje mi się,
że to ludzie są ważni. Nauczycielka z jednej ze szkół dodaje: bez chęci
ludzi nic by się nie zrobiło, mimo przykazu instytucji, że te instytucje
mają ze sobą współpracować.
Burmistrz podziela zdanie większości, podkreślając duże znaczenie
zaangażowania ludzi, jednak nie odcina się od roli instytucji w partnerstwie. Niektóre osoby, w tym jeden z pracowników ośrodka,
również odwołują się do roli instytucji w tworzeniu partnerstwa: to
zależy jak podchodzimy do tematu. Jeśli mówimy o częściach partnerstwa – to częścią są instytucje, a inicjatorami są i tworzą partnerstwo
ludzie. Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej uważa: odpowiedni
człowiek na odpowiednim stanowisku – dużo może (…). Poparcie instytucji jest na plus. Dyrektor OPS uważa: najważniejsza jest jakość
partnerstwa – cały czas będę twierdzić, że najistotniejsi są ludzie, bez
względu na instytucje. Czasami są instytucje, które mogłyby wnieść
dużo, ale w ludziach nie ma woli współpracy, a są instytucje, które mogą
niewiele, a mają takie osoby, które są największym skarbem, bo potencjał
leży w ludziach.

Nadzieje i obawy
Partnerzy do współpracy wnoszą również swoje nadzieje i obawy.
Nadzieje wiążą się z:
� nowymi możliwościami – zwiększeniem zakresu działań
w porównaniu z dotychczasowymi (poszerzenie terenu działania,
wzrastają możliwości na pozyskanie większych środków). Dzięki
zawiązaniu współpracy, partnerzy widzą szansę na zwiększenie efektywności działań. Partnerstwo stwarza możliwość na
lepsze wykorzystanie potencjału własnego i innych. To także
generowanie większej liczby pomysłów. Partnerzy mają również
nadzieję na realizację nowych projektów wspólnie z innymi instytucjami;
� uczeniem się – część osób wiąże z partnerstwem szansę na
rozwój osobisty, pogłębienie wiedzy i poznanie nowych sposobów rozwiązywania problemów – takie nadzieje mają przede
wszystkim nauczyciele. Partnerstwo będzie szansą na zdobycie
umiejętności, wynikających z podziału ról – możliwością spróbowania się w roli partnera. Partnerzy mówią także o nadziejach
na zdobycie nowych doświadczeń i budowaniu na nich, chcieliby
kontynuować to, co udało się dobrze zrobić;
� motywacją – partnerzy chcieliby także odczuwać satysfakcję
z udanej realizacji zadań, co napędza ich do dalszego działania;

� budowaniem relacji – od nawiązania współpracy między
uczestnikami partnerstwa (tu rozumianymi jako ludzie i instytucje), po przyjaźnie, kontakty. Dla niektórych osób jest to szansa
na poznanie nowych osób i integracji partnerów;
� partnerami – partnerzy oczekują od siebie zaufania, dobrych
intencji, zaangażowania i rzetelnej współpracy. Równie istotna
jest pewność partnerów, że „zawsze są i pomogą”;
� środowiskiem, na rzecz którego działa partnerstwo – część
partnerów ma nadzieję na poznanie potrzeb środowiska, szczególnie te instytucje czy organizacje, które z diagnozowaniem
problemów nie miały do czynienia w pracy zawodowej. Poprzez
partnerstwo istnieje szansa na edukację społeczności lokalnej.
Dla partnerów ważne jest również entuzjastyczne podejście
odbiorców działań;
� nastawieniem na efekty – części partnerów już na tym etapie
towarzyszy nadzieja, że cele zostaną zrealizowane, a rezultaty
osiągnięte. Pozytywnie nastrajać do dalszej współpracy będzie
pomyślne zakończenie działań i osiągnięcie sukcesu. W opinii części partnerów, partnerstwo powinno dążyć do pomocy potrzebującym. Są również nadzieje związane z już podjętymi działaniami,
które powinny dążyć do ukonstytuowania się partnerstwa;
� organizacją partnerstwa – partnerzy mają także nadzieję na
określenie wspólnej misji, celów. Dla części osób istotne jest
„skanalizowanie” różnych działań, a także takie ich zaplanowanie,
żeby skierowane były do odpowiednich osób/instytucji, zgodnie
z ich potrzebami. W partnerstwie nastawionym na efektywną
współpracę ważny jest także podział zadań i odpowiedzialności.
Partnerzy podkreślają również istotę podziału ról zgodnie z możliwościami poszczególnych członków, czyli uwzględnieniem ich
potencjału i zasobów. Ważne jest również, szczególnie dla inicjatorów partnerstwa, aby partnerzy mieli poczucie sprawstwa
(wspólnoty ponad podziałami). Część partnerów ma nadzieję na
regularność spotkań.
W tle współpracy często leżą obawy, które na każdym etapie mogą
blokować partnerów i w skrajnych sytuacjach hamować zaangażowanie członków. Warto mieć świadomość ich istnienia i dać partnerom możliwość porozmawiania o tym, na ile poszczególne obawy są
wspólne i zastanowić się nad tym, jak sobie z nimi radzić. Obawy
mogą wynikać ze „złych doświadczeń”, o których warto powiedzieć,
lub samych tylko wyobrażeń (lęk przed nieznanym).
Wymieniane obawy dotyczą:
� partnerów – najwięcej obaw odnosi się do postaw innych
partnerów, np. podejścia „co ja z tego mam?”. Obawiają się, że
partner okaże się nieuczciwy, a w przypadku realizacji wspólnych projektów będzie finansowo nierzetelny. Kolejna obawa
dotyczy braku poczucia wspólnoty, czyli przypisywania sobie
np. pomysłów/projektów. Niektórzy obawiają się, że może
pojawić się bierność partnerów – oczekiwanie na podjęcie
działania przez innych. Zniechęcające byłoby również nastawienie partnerów na osiągnięcie szybkich rezultatów. Ponadto
sygnalizowane obawy dotyczą cech partnerów, które mogą
stwarzać problemy, np. brak odpowiedzialności, narzucanie
swojego punktu widzenia innym (despotyzm, autorytarność),
czy też brak zaangażowania, „bo jak sprawdzę się w działaniu
to znów coś ode mnie będą chcieli”. Partnerzy sygnalizują, że
problemem może być sytuacja, w której poszczególni członkowie partnerstwa będą się wykręcali od realizacji przydzielonych
zadań, a także, kiedy zaczną się „wykruszać”;
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� funkcjonowania partnerstwa – kolejna grupa obaw dotyczy
samej organizacji partnerstwa, w którym może uwidocznić się
brak spójnej wizji partnerstwa, jednoznacznych celów (mało
konkretnych). Dla części osób zniechęcająco działać będzie
brak możliwości podejmowania działań, poczucie, że „dużo się
mówi, a mało robi”. Nieporozumienia rodzić się mogą z braku
dobrej komunikacji, zaniedbania przepływu informacji. Kolejną
obawą jest to, że partnerzy będą rozmijać się w działaniach,
że podjęte inicjatywy nie do końca będą adekwatne do rzeczywistych potrzeb samych partnerów i środowiska. Dodatkowo
mogą się pojawić „słabe ogniwa” – mało aktywne osoby.
Niektórzy obawiają się, że współpraca skończy się na etapie
formalizacji partnerstwa;
� działania – w działaniu partnerzy wskazują na to, że dużym
problemem może być – pomimo składanych deklaracji – nie
wywiązywanie się z zadań, „słomiany zapał”, a także działanie
poszczególnych przedstawicieli „na własną rękę”;
� relacji – partnerzy obawiają się konfliktu interesów, niedomówień, a także braku zrozumienia w grupie;
� potrzeb – niektórzy partnerzy obawiają się, że partnerstwo nie
będzie wystarczająco odpowiadało na potrzeby jego członków.
Dla części osób trudnością będzie brak poczucia, że działania są
zgodne z potrzebami społeczności.
� środowiska – niektórzy partnerzy mają obawę, że wskazane
oczekiwania w diagnozach problemów będą mało jednoznaczne.
Co do funkcjonowania partnerstwa w środowisku, mogą się
pojawić trudności w „pociągnięciu innych”, czyli zaproszeniu
nowych partnerów. Dodatkowo partnerzy obawiają się niechęci/
niezrozumienia w środowisku dla działań partnerstwa;
� finansów – przy obawach pojawiła się również kwestia trudności finansowych, rozumianych jako pozyskanie środków na
działania i ich późniejsze wydatkowanie lub też braku środków
na działanie.
� braku czasu – odnosi się do angażowania w dodatkową działalność – tu pracę partnerstwa. Obecnie problemem dla części
partnerów jest przychodzenie na spotkania, ze względu na ich
aktywność zawodową i inne zobowiązania.
Obaw jest równie wiele, jak i nadziei. Partnerzy są świadomi, że
wspólne działanie w takim przedsięwzięciu, to duże wyzwanie, które
oprócz przyjemności, będzie ciężką pracą.

Jakie kroki należałoby podjąć, żeby partnerstwo mogło
skutecznie działać?
Partnerzy nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi. Świadomość
w kwestii metodyki budowania partnerstwa mają liderzy (OPS,
SRBPO, Burmistrz), a pozostałe osoby mają niesprecyzowane
oczekiwania, co do najbliższej przyszłości. Dyrektor OPS uważa, że podpisanie porozumienia/deklaracji partnerskiej nie jest
najważniejsze: wszystko musi dojrzeć. Uczestnicy są wyraźnie
nastawieni na działanie i sprawiają wrażenie, że najważniejsze
jest usprawnienie współpracy, choć nie wszyscy mają pomysł na
to, jak to zrobić.

4. Typologia partnerstw
Na obecnym etapie rozwoju partnerstwa trudno wskazać dominujący aspekt jego funkcjonowania. Wydawać się może, że wszystkie
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wskazane przez nas cechy (partnerstwo uczące się i otwarte,
solidarne, przedsiębiorcze, współpracujące, kreatywne) są wyraźnie
zauważalne.
Wymiana doświadczeń między instytucjami bardziej i mniej zaawansowanymi w pracy środowiskowej jest podstawowym elementem
uczenia się od siebie. Wzajemna edukacja przebiega podczas
spotkań, ale też w bardziej oficjalny sposób. Przykładem są koordynatorzy wolontariatu w poszczególnych instytucjach, którym
proponowane są merytoryczne szkolenia dotyczące organizacji
wolontariatu, funkcjonowania zgodnie z prawem. Duże znaczenie
ma też propagowanie idei wolontariatu w środowisku, np. wśród
dyrektorów szkół, grona pedagogicznego i rodziców. Partnerzy są
otwarci na zmiany i na nowych partnerów. Dowodem świadczącym
o chęci uczenia się i otwartości jest również pozwolenie osobom
z zewnątrz na przyjrzenie się temu, jak rodzi się partnerstwo, co ma
dla nich charakter ewaluacji.
Solidarność w podejściu partnerów widoczna była od samego początku. Przykładem jest OPS, który zawsze działał w obszarze problemów i potrzeb, nawet, gdy działanie nie należało do bezpośrednich kompetencji ośrodka pomocy społecznej. Jak mówi Dyrektor:
wszystkie problemy, potrzeby były przez nas dostrzegane. Widzieliśmy
potrzebę działań takich, które nie wynikały z bezpośrednio przydzielonych nam zadań. Słuchaliśmy, obserwowaliśmy ludzi i widzieliśmy, że my,
jako instytucja, nie jesteśmy w stanie zaspokoić tych potrzeb – nie było
konkretnej instytucji, która byłaby w stanie to zrobić. Jedynym wyjściem
było wspólnie „skrzyknięcie się i zrobienie czegoś razem. I było tak nie
raz.
Przedsiębiorczość rozumiemy jako zespół cech i zachowań w grupie,
takich jak: umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz
gotowość do podejmowania ryzyka. Partnerstwo obejmujące tak
wielu różnych partnerów posiada „potencjał, który wynika z różnorodności”. Lokalni liderzy to w dużej mierze osoby zarządzające
organizacjami i instytucjami, czyli osoby, które oprócz chęci i zapału
mają możliwości działania międzyinstytucjonalnego i często są też
„twórcami opinii” w środowisku. Gotowość do podjęcia ryzyka wiąże
się z wejściem w wielopodmiotowe partnerstwo, które dla większości partnerów jest dużym krokiem w rozwijaniu współpracy w nowej,
nieznanej formule.
Zagadnienie, wokół którego budowana jest współpraca partnerska
– wolontariat – jest samo w sobie przejawem kreatywności partnerów, stanowi bowiem ciekawą koncepcję niwelowania skutków
problemów społecznych. Pomysł nie tylko obejmuje lokalne zasoby
i potencjał, ale jest śmiałym tworzeniem czegoś nowego – organizowaniem społeczności lokalnej wokół inicjatywy, która być może
stanowić będzie interesujący przykład ekonomii społecznej. Być
może działanie partnerskie skoncentrowane na tworzeniu Centrum
Wolontariatu sprawi, że ta „wprawiająca się w ruch maszyna” doprowadzi do wytworzenia oryginalnych rozwiązań.
Wszystkie instytucje wchodzące w skład partnerstwa mają doświadczenia we współpracy, najczęściej przy różnego rodzaju imprezach
czy w ramach realizacji projektów. Na pewno nikt współpracy, jako
takiej, się nie obawia. Dobrze rokuje na przyszłość we współpracy
owych „trybików maszyny” znajomość kompetencji poszczególnych
instytucji, czyli, najogólniej mówiąc, wiedza o tym, co do kogo należy.
Ważny aspekt stanowi również dostrzeganie ograniczeń, wynikających z działania „w pojedynkę”, który stanowi poważną przeszkodę
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w kompleksowym podejściu do problemów. Widoczna jest również
chęć wzajemnego uzupełniania swoich działań, zamiast ich powielania czy konkurowania. Partnerstwo jest jednym ze sposobów
skoordynowania pracy i maksymalizacji efektów. Takie myślenie
wymaga dużej dojrzałości osób zarządzających i reprezentujących
różne podmioty.

W pracy tej „maszyny”, która ma szansę wygenerować wiele dobrych
rozwiązań, najmocniejszą stroną jest chęć uczenia się i umiejętność
współpracy (w różnych zakresach i wymiarach), którą deklarują
wszyscy partnerzy. Pierwszymi sprawdzianami dla partnerstwa
będzie umiejętność zespołowego wykonywania zadań oraz zdolność
radzenia sobie z zaistniałymi problemami lub konfliktami.

Podsumowanie

W wywiadach i spotkaniach uczestniczyli: Barbara Magiera, Krystyna
Kryszewska, Anna Skiba, Małgorzata Kania, Dominika Nosek, Gabriela
Halamoda, Gabriela Chromik, Henryk Stiel, Sabina Borkowska, Lucyna
Stiel, Alicja Kozdruń, Elżbieta Juraszek, Izabela Salamon, Danuta
Krzyśków, Ismena Kocoń-Śmich, Ilona Witt, Beata Kurek, Sylwia
Kuczera, Bogumiła Oślizło, Tomasz Stoński, Krystyna Brzoza, Kornelia
Szuła, Zygmunt Barteczko.

Partnerstwo w Radlinie jest na początku drogi. Z badawczego
punktu widzenia interesujące było przyjrzenie się temu pierwszemu
etapowi. Inicjatorem i animatorem partnerstwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który koncentruje się nie tyle na strukturach, ile na
zasobach i potrzebach członków partnerstwa i środowiska. Rola OPS
sprowadza się do rozdzielania zadań i koordynowania spotkań przy
jednoczesnym łączeniu ze sobą inicjatyw, np. projekt „Wolontariat
w OPS” z działaniem metodą CAL.
Na tym etapie badań partnerstwa w uczestnikach jest widoczny
zapał do realizacji wspólnych przedsięwzięć i chęć działania, jednak
powinny one wpisywać się we wspólnie określone cele, które nie dla
wszystkich są jednoznaczne. Partnerzy mają poczucie, że są ważni
szczególnie wtedy, kiedy mają coś do zrobienia, np. zdiagnozowanie
potrzeb. Tu każdy może być ekspertem w swojej dziedzinie i dzielić się
z innymi swoim spojrzeniem na potrzeby/doświadczenia i na tej podstawie tworzy się pole do szerszego działania.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i chęć podzielenia się
z nami refleksjami na temat partnerstwa. Szczególne podziękowania
składam Pani Krystynie Kryszewskiej - Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej za życzliwość, współpracę i pomoc w organizacji spotkań
badawczych.

rozdział 6

Z zapałem dwudziestolatka
Federacja Forum Organizacji Pozarządowych
Subregionu Zachodniego

EWA CHROMNIAK

„Dobre praktyki we współpracy
partnerskiej” przypadła mi w udziale przyjemność przyglądania się
W ramach projektu

i rozmowy z przedstawicielami i przedstawicielkami Federacji Forum Organizacji
Pozarządowych Subregionu Zachodniego (FOPSZ).
Federacja to młode partnerstwo organizacji pozarządowych z województwa śląskiego, uczące się współpracy. FOPSZ jest jak młody
człowiek, dwudziestolatek, który odkrywa siebie, buduje własną
tożsamość. Nasz młody człowiek miał udane dzieciństwo. Można
rzec, że chowany był pod kloszem, a w zasadzie pod skrzydłem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. CRIS zapewnił
FOPSZ dobry start życiowy, zaangażował się aktywnie w jego powołanie, dał siedzibę, pomagał i nadal wspomaga administracyjnie. Jednak dziecko kiedyś musi opuścić gniazdo rodzinne i mądrzy rodzice to
akceptują. Akceptuje to również CRIS i wypycha FOPSZ na głębokie
wody. CRIS jest troskliwym, ale i wymagającym rodzicem, daje więc
FOPSZ sygnał: najwyższy czas na samodzielność, na własne wybory,
na samowystarczalność. FOPSZ rozumie porządek rzeczy, też go już
męczy wiek dziecięcy, chce być dorosły. Tym bardziej, że ciąży mu
etykietka „dziecka znanego rodzica”. Z zapałem więc wkracza w dorosłość. Chce być już na swoim, uparcie dąży do samookreślenia.
Jednak czas dorastania młodego człowieka nie należy do łatwych.
Idealizm myślenia zderza się z twardą rzeczywistością. FOPSZ musi
dokonywać trudnych wyborów między szczytnymi ideami, konkretnymi oczekiwaniami a realnymi możliwościami. Targają je wątpliwości i wewnętrzne dyskusje. Uczy się życia. Ta lekcja dorosłości jednak
opłaca się. FOPSZ zaczyna budować swoją tożsamość, jednoczy wewnętrzne siły, zyskuje samodzielność. Jest już gotowy stawić czoła
rzeczywistości. FOPSZ wkracza w dorosłość!

1. Dialogi o instytucjonalnej stronie partnerstwa
Dzieciństwo
Początki były trudne… Wówczas w moim odczuciu nakłady i energia
były niewspółmierne wobec efektów naszej pracy. Miałam nadzieję,
że jak damy impuls, to pójdzie iskra. A to był długi proces… Trzyletnia
nieformalna współpraca.
Pomysł zainicjowania współpracy lokalnych organizacji pozarządowych subregionu zachodniego1 zrodził się wśród osób związanych
ze Stowarzyszeniem CRIS. Zobaczyliśmy w CRIS-ie, że organizacji
pozarządowych jest dużo, ale dokładnie nie wiadomo ile (...). Nie wiemy, jakie prowadzą działania, jaki mają potencjał, czy prowadzą jakąś
współpracę. Rodzącą się koncepcję zrzeszenia lokalnych organizacji
dodatkowo ugruntowała nadchodząca perspektywa funduszy europejskich. Był to rok 2003. Pomysł stworzenia branżowych sieci
współpracy w ramach grup tematycznych miał służyć wymianie doświadczeń oraz wspólnemu pozyskiwaniu środków z UE. W czerwcu
2004 roku powstało Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu

Zachodniego – nieformalny związek stowarzyszeń, którego założycielami było 28 organizacji. Podpisano deklarację członkostwa oraz
dokonano wyboru Rady Reprezentantów. Na jej czele stanęła Krystyna Kryszewska – działaczka społeczna, współzałożycielka CRIS,
zawodowo związana z pomocą społeczną. Forum objęło organizacje
działające w 7 branżach:
� ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
� edukacja, nauka i młodzież,
� rozwój regionalny i rynek pracy,
� ekologia,
� rozwój demokracji i praw człowieka,
� kultura i sztuka,
� sport i turystyka.
Jednak współpraca w ramach grup branżowych nie rozwijała się zgodnie
z oczekiwaniami. W ocenie pierwszej liderki Forum, próba stworzenia
koalicji w oparciu o grupy tematyczne nie powiodła się. Współpraca
różnie wyglądała, organizacje mówiły o potrzebach, jednak nie wykazywały
własnej aktywności. Nie było natychmiastowych efektów i energia sklęsła,
oczekiwano wsparcia finansowego. Środki unijne nie były jednak dostępne
w takim zakresie, w jakim pierwotnie się spodziewano. Zabrakło więc
motywacji do zacieśniania współpracy.
Po pierwszym niepowodzeniu, założenia przyświecające budowie
porozumienia zostały zweryfikowane i rozszerzone. W chwili wejścia
w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
idea współpracy organizacji pozarządowych nabrała nowego wymiaru. Zapisy ustawy wprowadziły ramy prawne współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, co dało przestrzeń
do kreowania nowej rzeczywistości. W konsekwencji, w listopadzie
2005 r. FOPSZ zmieniło strategię federalizowania organizacji pozarządowych. Zdecydowano się na przesunięcie akcentów w działalności Forum na rzecz rzecznictwa interesów organizacji. Sformułowaliśmy konkretny cel - wyłonienie reprezentacji III sektora w gminach
i powiatach do prac nad rocznymi programami współpracy samorządu
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Wtedy zdecydowaliśmy również o konieczności powołania odrębnej osobowości prawnej, tak aby
spowodować zwiększenie poczucia odpowiedzialności jej członków za
losy federacji. Ponieważ w początkowej fazie współpracy działania
opierały się na CRIS-ie (jako że Forum nie dysponowało wówczas
odrębną osobowością prawną), w konsekwencji część organizacji
członkowskich oraz środowiska pozarządowego nie identyfikowało
z Forum działań podejmowanych przez CRIS. Niektóre organizacje
zrzeszone w Forum zaczęły więc odczuwać mocną potrzebę budowy
odrębnej tożsamości oraz jasnej identyfikacji działalności Forum
w środowisku.

1. Subregion zachodni województwa śląskiego obejmuje powiaty grodzkie: Rybnik, Jastrzębie – Zdrój i Żory oraz powiaty ziemskie: rybnicki, wodzisławski, raciborski.
W skład subregionu zachodniego wchodzą 22 gminy.
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Dojrzewanie
27 czerwca 2007 odbyło się spotkanie „statutowe”, mające na
celu konsultację propozycji statutu federacji z zainteresowanymi
organizacjami. Zasadnicze cele współpracy nie uległy zmianie, ale
założono powołanie federacji (tj. zrzeszenia stowarzyszeń), czyli
odrębnego podmiotu, mającego osobowość prawną. Kolejnego dnia,
28 czerwca, odbyło się spotkanie założycielskie Federacji. Do grona
członków założycieli weszły trzy organizacje, aktywnie zaangażowane w dotychczasowe działania Forum: Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
oraz ASK Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne. W celu usprawnienia
procesu rejestracji zdecydowaliśmy się na ograniczenie składu członków
założycieli. Obawialiśmy się, że zebranie niezbędnych dokumentów od co
najmniej kilkunastu organizacji znacznie wydłuży proces formalizowania
porozumienia. Decyzja okazała się słuszna. Mimo że wstępne zainteresowanie udziałem w inicjatywie wykazało 40 organizacji, w pierwszym roku funkcjonowania Federacji deklaracje uczestnictwa, złożyło
jedynie 25 podmiotów. Na czele Zarządu FOPSZ stanął Arkadiusz
Skowron - społecznik, zaangażowany w działalność kilku lokalnych
organizacji pozarządowych. W grudniu 2007 roku Federacja została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wkraczanie w dorosłość
Z założenia pierwszy rok funkcjonowania Federacji był testem
celowości prowadzonych i planowanych działań. Po roku działalności, na Walnym Zgromadzeniu, potwierdziliśmy zasadność przyjętych
celów współpracy. Wtedy zdecydowano również o nowej, bardziej
reprezentatywnej formule Zarządu Federacji. W jego skład weszli
reprezentanci wszystkich pięciu dużych miast Subregionu Zachodniego. Na przewodniczącego po raz kolejny został wybrany Arkadiusz
Skowron.

Cele FOPSZ
Przesunięcie akcentów na mapie celów FOPSZ odzwierciedla ścieżkę
rozwoju Federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu
Zachodniego. Jednak Federacja, niezależnie od przyjętych strategii
i zewnętrznych okoliczności, stara się dostrzegać i uwzględniać
potrzeby organizacji członkowskich. Potrzeby są różne. Poniżej najbardziej typowe z nich:
Potrzeby organizacji są głównie związane z finansami, z podstawowym
funkcjonowaniem (…).
Pomoc w uzyskiwaniu pieniędzy na działalność. Realizowanie wspólnych
projektów, które mieszczą się w zakresie wspólnych celów.
Potrzeba więcej kontaktów interpersonalnych. Ludzie się nie znają, nie
wiedzą, co inne organizacje robią, jest słaby przepływ informacji.
Niezbędna jest integracja. W moim powiecie brak jest spotkań z organizacjami, a jeśli są, to zbyt krótkie i formalne, nie znamy się, głównie
konkurujemy o pieniądze.
Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i skupienie ich razem, aby stały się aktywnym partnerem dla samorządowców. (…)
Jak organizacje członkowskie widzą rolę FOPSZ w kontekście cytowanych powyżej potrzeb? Oto kilka powszechnych opinii:
� Rolą FOPSZ jest wsparcie dla organizacji słabszych – w środowisku
musi być lider.
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� Jeżeli zyskam pomoc przy projektach od kogoś, kto ma doświadczenie, to już jest bardzo dużo. (…)
� Wspierać czy koordynować - to jest pytanie. Mnie się wydaje, że
wspieranie powinno być słabsze. Jest Internet, jeśli organizacje
przebrnęły o własnych siłach, to znaczy, że mają dojście do informacji. Mnie brakuje koordynacji, nie ma kogoś, kto pilnowałby
współpracy organizacji. Musimy nauczyć się współpracy, np. Żory
z Rybnikiem, itp. Koordynowanie dużych projektów, 5-7 organizacji,
niech każda organizacja włoży to, co potrafi.
� Reprezentacja interesów organizacji pozarządowych. Chodzi o udział
w stanowieniu prawa, wspólne wypracowanie procedur z samorządem.
� Idealnie byłoby, aby FOPSZ pełnił funkcję rzeczniczą – reprezentował interesy organizacji, lobbował w ich interesach, czasami wchodził w rolę strażniczą, ale w mniejszym stopniu. Mam świadomość
tego, że pozostałe funkcje – sieciowanie, wymiana informacji, też
powinny się dziać (…). Chciałbym jednak, żeby FOPSZ był utożsamiany z taką organizacją, do której można się zwrócić w trudnej
sprawie, gdy procedury są niejasne.
� Chcemy pokazać siebie (organizacje – przypis E. Ch.) z dobrej strony, że nie jesteśmy tylko roszczeniowi. (…)
Cele działania FOPSZ, sformułowane w dokumentach statutowych,
stanowią odpowiedź na potrzeby organizacji i ich wyobrażenie o roli
Federacji. Najważniejsze z nich, to:
� reprezentacja interesów członków w kontaktach z administracją
rządową i samorządową,
� profesjonalizacja organizacji członkowskich i aspirujących do
Federacji poprzez działania edukacyjno- szkoleniowe,
� integracja sektora.
Statut Federacji formułuje również cele o bardziej szczegółowym
charakterze, dotyczące: wymiany informacji, koordynacji współpracy,
wspierania organizacji członkowskich w zakresie pozyskiwania środków oraz obsługi prawnej.

Struktura FOPSZ
Federacja jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych. Federacja posiada osobowość prawną jako
związek stowarzyszeń na podstawie ustawy o stowarzyszeniach
z 1989 r. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być organizacje
pozarządowe lub ich struktury terenowe, posiadające osobowość
prawną, które zadeklarują pisemnie swój udział w Federacji, dostarczą wypis o rejestracji i statut oraz zostaną przyjęte uchwałą Zarządu FOPSZ. Do obowiązków członków należy, oprócz przestrzegania
statutu, udział w pracach federacji oraz płacenie składek.
Zgodnie z zapisami ustawy o stowarzyszeniach, najwyższym organem federacji, jest Walne Zgromadzenie. Do jego kompetencji należą
m.in. zmiany zapisów statutu, wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz wskazanie kierunków i priorytetów działania Federacji. Pracami
FOPSZ kieruje Zarząd, który również reprezentuje federację na zewnątrz. Zarząd FOPSZ wybierany jest na dwuletnią kadencję w głosowaniu tajnym, spośród reprezentantów organizacji członkowskich.
Obecnie przyjęto pozastatutową zasadę, zakładającą zachowanie
reprezentatywności składu Zarządu pod kątem całego terytorium
subregionu zachodniego. Kontrolę pracy Zarządu pod względem
prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego
Zgromadzenia, przeprowadza co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna FOPSZ.

50

Z zapałem 20-latka (Federacja Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego)

Program działania FOPSZ
Pierwszym, ważnym elementem działalności FOPSZ, jest organizacja
szkoleń i innych form pomocowych, adresowanych do organizacji
członkowskich i innych zainteresowanych udziałem w Federacji.
Marzeniem FOPSZ, którego realizacja pozwoliłaby na wypracowanie
oferty idącej krok dalej i przy tym zupełnie nowej na rynku, jest stworzenie centrów prawno-finansowych, zapewniających kompleksową
obsługę księgową i prawną chętnym organizacjom członkowskim.
Kolejnym istotnym założeniem działalności FOPSZ jest zacieśnianie
współpracy wewnątrz sektora pozarządowego. Poprzez realizację projektów kierowanych do organizacji pozarządowych oraz z nimi realizowanych, wzrasta integracja i rośnie poziom zaufania wśród zrzeszonych
organizacji, choć - należy to podkreślić - nie jest to łatwe. Integrację
organizacji członkowskich FOPSZ utrudnia stosunkowo duży zasięg
terytorialny federacji – obejmuje ona organizacje z 6 powiatów województwa śląskiego. Biorąc to pod uwagę, konieczność systematycznego
uczestnictwa w spotkaniach może stanowić problem dla organizacji
z terenów oddalonych. Poza tym, organizacje członkowskie często ograniczają swoje zainteresowania do najbliższego otoczenia i nie są chętne
do rozszerzania współpracy na teren innych powiatów czy miast. W tej
sytuacji, w ocenie respondentów, należy przede wszystkim skoncentrować się na integrowaniu organizacji pozarządowych, działających na
tym samym obszarze, tj. na terenie powiatu lub gminy. Odpowiedzią na
te oczekiwania jest pomysł budowania lokalnych koalicji pozarządowych.
Na początku działalności FOPSZ, jeszcze w kształcie nieformalnym, ten
pomysł był realizowany w ramach jednego z projektów, jednak nie
wszędzie, gdzie powstały koalicje, porozumienia organizacji przetrwały.
Obecnie Członkowie Zarządu, reprezentujący różne zakątki subregionu
zachodniego, podejmują działania w kierunku integrowania sektora
i budowania lokalnych porozumień organizacji. Integracji organizacji
członkowskich będzie sprzyjać również planowane powołanie w ramach
FOPSZ funkcji koordynatorów branżowych. Będą oni inicjować współpracę branżową lub tematyczną, tym samym mobilizując organizacje do
ścisłej współpracy w ramach przedsięwzięć i projektów partnerskich.
Kluczowym, w ocenie wielu, filarem działalności FOPSZ, jest aktywność
w sferze rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych w regionie. Zadaniem Federacji jest lobbing interesów III sektora (interwencje
w sprawach bieżących) oraz konsultacja i pomoc w zakresie poprawnego kształtowania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. W tym zakresie FOPSZ
zrealizował już kilka projektów. Jednym z nich była inicjatywa pn. Potrzeba następnego KOP-a. Kontynuacja i wzmocnienie współpracy między
organizacjami pozarządowymi z Subregionu Zachodniego, sfinansowana
z FIO. W ramach projektu wyłoniono reprezentantów sektora pozarządowego do współpracy z lokalnym samorządem. Dodatkowym
elementem projektu, budującym markę FOPSZ w regionie, było zorganizowanie festiwali organizacji pozarządowych w pięciu miastach, przy
współpracy z organizacjami partnerskimi. Kolejnym ważnym krokiem,
zwiększającym identyfikację działań Federacji w środowisku, było
ogłoszenie konkursu w następujących kategoriach:
� Przyjazny samorząd dla organizacji pozarządowych,
� Najaktywniejsza organizacja pozarządowa,
� Szczodry sponsor dla organizacji pozarządowych.
Wyróżnieni otrzymywali statuetkę o nazwie „FOPSZ-ek Roku”.
W 2008 roku działalność FOPSZ w zakresie rzecznictwa interesów
organizacji pozarządowych i wypracowania standardów współpracy międzysektorowej poszła jeszcze dalej. Dzięki dofinansowaniu

projektu pt. Prawo i Życie – lobbing na rzecz ujednolicenia interpretacji prawa w relacjach pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, reprezentanci sektora pozarządowego w 9 wybranych
gminach (wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich), po kompleksowym przeszkoleniu w zakresie rocznych programów współpracy
oraz procedur konkursowych, debatowali z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi nt. poziomu współpracy z samorządem w poszczególnych gminach. W konsekwencji sformułowano rekomendacje
dla poszczególnych samorządów objętych projektem w zakresie
poprawy jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Opracowano również raport niezgodności w zakresie obowiązujących interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Urzędu
Skarbowego. Ostatecznym rezultatem projektu było przygotowanie zeszytu dobrych praktyk w obszarze współpracy samorządów
lokalnych z organizacjami pozarządowymi, zawierającego, oprócz
rekomendacji, przykłady wzorcowych dokumentów i procedur.
Podsumowując, warto podkreślić, że w ocenie niektórych rozmówców
działania w obszarze rzecznictwa i lobbingu interesów należą do
najbardziej udanych. Jednak nie wszyscy członkowie FOPSZ doceniają
znaczenie tych działań. W ocenie wielu rozmówców kluczowym zadaniem Federacji jest uświadamianie lokalnego środowiska pozarządowego
w zakresie wagi właściwej współpracy z lokalnymi samorządami, eksponowanie pozytywnych i konkretnych efektów takich działań. Jak wskazuje
wiele wypowiedzi, wzmocnienie świadomości organizacji pozarządowych w tym zakresie zwiększy spójność działania Federacji i bez
wątpienia zwiększy aktywność organizacji członkowskich.

2. Mapy partnerstwa
Mapa terytorialna i instytucjonalna
Obecnie Federacja Forum Organizacji Subregionu Zachodniego liczy
26 organizacji członkowskich, mających swoje siedziby w subregionie
zachodnim, w województwie śląskim. Subregion obejmuje powiaty
grodzkie: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz powiaty ziemskie: rybnicki, wodzisławski, raciborski. W jego skład wchodzą 22 gminy.
W związku z zainteresowaniem organizacji pozarządowych z innych
części województwa, Zarząd rozważa możliwość rozszerzenia zasięgu terytorialnego działania porozumienia.
Organizacje członkowskie FOPSZ:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK,
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy,
Towarzystwo Miłośników Rydułtów,
Stowarzyszenie Ruch na rzecz Praworządności i Rozwoju Ziemi
Wodzisławskiej,
Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Razem”,
Klub Piłkarski „Unia” Racibórz,
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny
„Pomocna dłoń”,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów „SONIO”,
Stowarzyszenie Artystów i Podróżników „Grupa Rosynant”,
Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek,
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”,
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Klub Abstynentów „STER”,
Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich,
Polskie Centrum Mediacji Oddział Żory,
Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacyjnymi,
Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości,
Stowarzyszenie Orkiestra K.W.K „Jas-Mos”,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej,
Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób Chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelit,
Stowarzyszenie Moje Miasto,
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski,
Stowarzyszenie Nasz Wodzisław,
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych PROGRES,
Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Przedszkolnego,
Sportowy „Naprzód” Rydułtowy.

Mapa potencjałów i zasobów
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Masłowski – członkowie zarządu, od samego początku uczestniczyli w procesie formułowania współpracy, a teraz aktywnie jej
kibicują. W pierwszym okresie funkcjonowania Centrum w imieniu
Federacji aplikowało o środki i realizowało projekty. Stąd działania
FOPSZ często kojarzone są w środowisku z aktywnością CRIS. Są
to pozytywne skojarzenia, bo CRIS ceniony jest wśród organizacji
pozarządowych za wysoką jakość i kompetencje. Obecnie Centrum
– mobilizuje FOPSZ do dookreślenia własnej tożsamości, krystalizacji
celów i działań. W przyszłości CRIS i FOPSZ mają szansę stworzyć
partnerski tandem, oparty na ścisłej współpracy i komplementarności prowadzonych działań.

• Duża liczba organizacji pozarządowych w subregionie

Według szacunków FOPSZ, w subregionie funkcjonuje ok. 300 organizacji pozarządowych. Jest to, w dużej mierze jeszcze niezagospodarowany przez FOPSZ potencjał. Co jednak warte podkreślenia, FOPSZ
dociera ze swoimi działaniami do organizacji z obszarów wiejskich,
które rzadziej korzystają z zewnętrznego wsparcia.

• Status federacji

• Ludzie

Mocną stroną FOPSZ-u są ludzie, dzięki nim partnerstwo funkcjonuje.
Trzonem partnerstwa jest Zarząd Federacji, obecnie w jego skład
wchodzą: Arkadiusz Skowron (reprezentujący Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy), Izabela Kalinowska (Stowarzyszenie Nasz Wodzisław),
Piotr Dominiak (ASK Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne), Grzegorz
Granek (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych PROGRES) i Sebastian
Wójcik (Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacyjnymi). Zarząd animuje bieżącą aktywność partnerstwa, dba o ciągłość działalności.
Do grona aktywnych zaliczają się również osoby nie zasiadające we
władzach FOPSZ, ale żywotnie zainteresowane jej rozwojem. Chętnie
włączają się one w dyskusję nad kierunkami rozwoju Federacji, dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem oraz uczestnicząc
we wspólnej realizacji projektów.

• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Osoby związane z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
były inicjatorami działalności Forum. Krystyna Kryszewska i Piotr

Zarejestrowanie Federacji (związku stowarzyszeń) umożliwiło
partnerstwu uzyskanie odrębnej osobowości prawnej. Oznacza to
samodzielność w aplikowaniu o środki i realizacji projektów. Uzyskanie odrębnej osobowości prawnej otworzyło nowy rozdział w historii
FOPSZ – formułowania własnej tożsamości Federacji.

• Róznorodność

Federacja ma charakter wielobranżowy, zrzesza organizacje o różnym profilu działania. Daje to możliwości współpracy w ramach grup
tematycznych, ale również animowania współpracy ponadbranżowej, która, poprzez łączenie różnych zasobów i potencjałów, sprzyja
kreowaniu nowatorskich rozwiązań.

• Reprezentatywność

Członkowie FOPSZ pochodzą z różnych zakątków subregionu.
W związku z tym, że funkcjonują w różnych środowiskach – wiejskich, miejskich – mają zróżnicowane doświadczenia i potrzeby. Dzięki ich obecności Federacja ma rozeznanie, jaki jest poziom współpracy między organizacjami a samorządem w poszczególnych miastach

MAPA POTENCJAŁÓW I ZASOBÓW
Ludzie

Status federacji

Różnorodność

CRIS

Partnerstwo

Otwartość

Duża liczba organizacji w regionie

Reprezentatywność

Dialog
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i gminach. Te informacje pozwalają jej strategicznie zaplanować
dalsze działania. Aby dodatkowo wzmocnić aspekt reprezentatywności FOPSZ, w skład obecnego Zarządu wchodzą przedstawiciele
organizacji z różnych części subregionu.

• Dialog

Otwartość na wewnętrzną debatę to jedna z podstawowych charakterystyk FOPSZ, pojawiająca się w wypowiedziach organizacji
członkowskich. Z jednej strony dialog i otwartość na różne poglądy,
z drugiej jednak, koncentracja na określeniu działań strategicznych
dla rozwoju FOPSZ.

• Otwartość

wej dyskusji wśród jej członków. Dyskusji, która wskazuje na istniejącą wśród części organizacji członkowskich potrzebę dookreślenia
misji partnerstwa, a nawet jej zawężenia, co może przełożyć się na
wzmocnienie skuteczności oddziaływania FOPSZ. Oto głosy przedstawicieli i przedstawicielek Federacji na potwierdzenie tej tezy:
Powiem szczerze, że ja po tych wszystkich spotkaniach dochodzę do
wniosku, że tak naprawdę FOPSZ nie powinien być organizacją, która
wspiera inne organizacje w codziennym działaniu, bo to robi CRIS i ma
do tego świetnie przygotowanych ludzi, a bardziej organizacją reprezentującą interesy tych organizacji na zewnątrz (..). FOPSZ to powinno być
przedstawicielstwo, reprezentacja organizacji w kontaktach z samorządami różnego szczebla.

FOPSZ ma formułę otwartą, zachęca inne organizacje do współpracy
i członkostwa w Federacji. Po spełnieniu minimalnych warunków
formalnych, do Federacji mogą przynależeć organizacje pozarządowe
z różnym stażem, różnej branży i wielkości. FOPSZ rośnie w siłę liczbą
swoich członków.

FOPSZ jest czarną dziurą, bo do końca nie wiem, co to jest i czym to ma
być. Ani ja nie wiem, ani pozostałe instytucje, które w tym uczestniczą.
Jest orbita, po której krążą zainteresowane organizacje, jest jądro
organizacji najbardziej zainteresowanych tym tematem, wśród nich
CRIS. Na zewnątrz są organizacje, które są potencjalnie zainteresowane FOPSZ.

Mapa wartości partnerstwa

Ja się zgodzę z tym, że misja jest niedookreślona (…). Mieliśmy ostatnio na Walnym (…) polemikę na ten temat. Ja uważałem, że FOPSZ
mógłby zajmować się (…) wsparciem i doradztwem, Piotr uważał, że
FOPSZ powinien pójść bardziej w stronę reprezentacji w samorządzie. Dzisiaj przychylam się do tej drugiej wizji, gdyż (…) struktury
wsparcia są już tworzone przez CRIS i nie ma sensu tego powielać,
tym bardziej, że CRIS jest do tego bardzo dobrze przygotowany,
a FOPSZ nie.

Takie są najczęściej pojawiające się w rozmowach z członkami FOPSZ
wyznaczniki współpracy partnerskiej. Organizacje członkowskie kładą duży nacisk na sferę wartości i demokratycznego charakteru
współpracy, gdzie każdy głos jest słyszany i ważny.

3. Dialogi o moim/naszym partnerstwie
Dylematy partnerstwa

Czas dorastania „młodego człowieka” nie należy do łatwych. Idealizm myślenia zderza się z twardą rzeczywistością. FOPSZ musi dokonywać trudnych wyborów między szczytnymi ideami, konkretnymi
oczekiwaniami, a realnymi możliwościami.
„Życie” Federacji to ciągły dialog, otwartość na wewnętrzną debatę,
gdzie każdy głos jest ważny i słyszany. Mimo że cele i działania FOPSZ
zostały ustalone i zapisane w statucie Federacji, wciąż podlegają ży-

W partnerstwie ścierają się dwie wizje rozwoju organizacji. Do tej pory
realizowane są zarówno zadania związane ze wsparciem edukacyjnym
organizacji członkowskich (organizacja szkoleń), jak i działania rzecznicze, służące budowie współpracy między lokalnymi samorządami a organizacjami pozarządowymi. Taka strategia ma jednak swoje wady.
Po pierwsze, ze względu na ograniczone możliwości i zasoby własne,
mnogość celów osłabia skuteczność realnego oddziaływania Federacji
na sektor w subregionie. Po drugie, działania edukacyjne Federacji
często są utożsamiane z aktywnością Stowarzyszenia CRIS. W konsekwencji FOPSZ często jest postrzegany jako odnoga CRIS-u2. I mimo że

MAPA WARTOŚCI PARTNERSTWA
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dzisiaj CRIS w działaniach FOPSZ-u nie odgrywa już tak znaczącej roli,
wciąż te dwie organizacje w świadomości sektora są nierozerwalnie
związane. Stąd wśród organizacji członkowskich budzi się następująca
potrzeba:
Musimy wzmocnić nasz wizerunek. Jesteśmy jeszcze mało znani wśród
organizacji, bo krótki jest czas działania Federacji, nie jesteśmy tak rozpoznawalni jak CRIS.
W celu jasnego określenia tożsamości FOPSZ, wśród niektórych
organizacji członkowskich zrodziła się koncepcja skoncentrowania
działań Federacji wyłącznie na celach rzeczniczych i lobbingowych.
Nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań, nie jesteśmy
maszyną spełniającą życzenia. Jednak ważne jest, aby FOPSZ prowadziło konkretne działania. Jestem zwolennikiem konkretu, musi być coś
namacalnego. Jednak nie ma jednomyślności również w odniesieniu
do tego pomysłu! W ocenie wielu rozmówców, FOPSZ powinno również sprostać oczekiwaniom mniejszych organizacji członkowskich,
które bardzo liczą na aktywność edukacyjną Federacji. W tej sytuacji
należy wypracować rozwiązanie, stanowiące zarówno odpowiedź
na zróżnicowane oczekiwania organizacji członkowskich, jak również sprzyjające formułowaniu czytelnej tożsamości partnerstwa.
W toku debaty pojawił się pewien pomysł, który być może okaże się
kompromisowy:
Musimy ustalić, do czego to wszystko ma dążyć, czy chcemy wspierać organizacje w ich indywidualnym rozwoju, czy chcemy rozwiązywać problemy sektora. Ja uważam, że CRIS na tym terenie pełni
działalność wspierającą organizacje i to rozwiązuje sprawę, ale nie
do końca – są pewne obszary, które trzeba uzupełnić. I teraz jest
pytanie, czy ma to robić CRIS, rozbudowując swoją strukturę, czy
może to robić FOPSZ?
To są kwestie (…) na rozstajach, ale niedługo trzeba będzie podjąć
decyzje w gronie członków zarządu CRIS-u i FOPSZ-u i podzielić się
zadaniami (…).
Członkowie FOPSZ zastanawiają się nad wyborem „trzeciej drogi”. Obok realizacji działań rzeczniczych, które w coraz większym
stopniu określają tożsamość FOPSZ, Zarząd Federacji rozważa
wypracowanie konkretnych narzędzi wsparcia bezpośredniego
dla organizacji członkowskich. Oferty wsparcia, obecnie niedostępnej na rynku, która będzie stanowić dobre uzupełnienie
dla działalności CRIS. To rozwiązanie implikuje ścisłą, oparta na
partnerskich zasadach współpracę Federacji i Stowarzyszenia
CRIS, która może stać się kołem zamachowym rozwoju sektora
pozarządowego w regionie.

Radości partnerstwa

„Wchodzenie w dorosłość” oznacza dla FOPSZ określenie swojego
miejsca w lokalnym środowisku pozarządowym i ułożenia właściwych relacji z jego najważniejszymi aktorami. Jednak życie FOPSZ
to, oprócz dylematów, również pierwsze sukcesy i marzenia partnerstwa. Niestety często w dyskusjach niedostrzegane i marginalizowane przez organizacje członkowskie koncentrujące się na szukaniu
rozwiązań bieżących problemów.
Jakie sukcesy współpracy widzą więc członkowie Federacji? Oto kilka
opinii:
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� Sukcesem jest to, że organizacje skupiły się, uświadomiły sobie, że
same są słabe, a jeśli nie współpracują, to pojawia się konkurencja.
� Zwiększyło się zaufanie w sektorze, organizacje mają odwagę oprzeć
się o FOPSZ, a dzięki jego wsparciu same wychodzą z propozycjami
do samorządu.
� Sukcesem jest zbudowanie bazy liderów w organizacjach członkowskich, które współpracują przy realizacji projektów FOPSZ.
W ocenie wielu rozmówców, pisząc o sukcesach FOPSZ, należy odnieść
się przede wszystkim do działalności rzeczniczej Federacji. Choć kształtowanie poprawnej współpracy na linii jednostki samorządu terytorialnego – organizacje pozarządowe to trudny temat, widać już wymierne
sukcesy działalności FOPSZ w tym obszarze. Niejednokrotnie wyłącznie
z inicjatywy Federacji organizacje z gmin wiejskich subregionu zachodniego po raz pierwszy miały okazję spotkać się w swoim gronie oraz porozmawiać z przedstawicielami lokalnych samorządów. Na poczet sukcesu należy również zaliczyć zachęcenie do współpracy samorządów z:
Krzyżanowic, Gorzyc, Świerklan, Rydułtów, Czerwionki-Leszczyn, Pszowa,
Żor, Wodzisławia Śląskiego i Raciborza, które odważyły się wziąć udział
w projekcie, zakładającym monitoring procedur rocznych programów
współpracy. Efektem tych działań są przypadki przyspieszenia corocznych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych (Wodzisław
Śląski, Czerwionka-Leszczyny, Rydułtowy) oraz uproszczenia procedur
konkursowych. Działalność FOPSZ przyczyniła się również do powołania
pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
przy burmistrzu Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Sukces FOPSZ, najczęściej pojawiający się w wypowiedziach moich
rozmówców, to sformalizowanie współpracy organizacji członkowskich w formie Federacji. FOPSZ przeszło od struktury nieformalnej do
formalnej, co daje mu większe możliwości (działania) - samodzielnego
aplikowania o fundusze, budowania własnej tożsamości i marki
FOPSZ. Wydaje się, że dla wielu respondentów jest to sukces najbardziej wymierny, w praktyce przekładający się na największy konkret.
Zresztą nacisk na konkretne działania to częsty motyw, pojawiający
się w wypowiedziach organizacji. Rozmówcy wskazują z jednej
strony na potrzebę nadania sukcesom FOPSZ bardziej wymiernego
charakteru, a z drugiej –szerszego eksponowania dokonań Federacji
w środowisku lokalnym.

Marzenia partnerstwa

Marzenia organizacji członkowskich to katalog zaczynający się od
najprostszych życzeń:
� Organizacja spotkania wyjazdowego dla organizacji pozarządowych
ze wszystkich powiatów,
� Żeby nasza organizacja była dobrze rozpoznawalna w regionie i miała co najmniej 50 członków,
po śmielsze, odważniejsze:
� Organizacja największa w subregionie, licząca się w województwie
i reprezentująca organizacje pozarządowe w życiu społecznym,
� Partnerstwo partnerstw złożone z reprezentacji - lokalnych koalicji
organizacji pozarządowych z każdego powiatu,
� Stworzenie kuźni młodych kadr, która da początek nowego myślenia
o polityce i będzie stanowić pierwszy szczebel karier samorządowych w regionie.

2. Takie postrzeganie FOPSZ ma swoje źródła w dotychczasowych ścisłych związkach tych dwóch organizacji – pomysł na FOPSZ powstał wśród osób związanych
z Centrum. CRIS również użycza siedziby i wspiera administracyjnie FOPSZ a przed rejestracją federacji aplikował o środki i realizował projekty w jej imieniu.
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4. Typologia partnerstw
FOPSZ jest jak dom, drzwi oczywiście otwarte
FOPSZ jest przede wszystkim partnerstwem uczącym się, choć, być może,
lepszym określeniem byłoby partnerstwo poszukujące. Partnerstwo
uczące się – to partnerstwo otwarte na dyskusję, niebojące się zmiany,
nieustające w poszukiwaniach najlepszych rozwiązań dla podejmowanych problemów. Oczywiście, nieustające poszukiwanie dowodzi faktu,
że wciąż jest wiele do zrobienia, że osiągnięty efekt dla wielu nie jest zadawalający. Jednak równocześnie jest to przejaw dążenia do ideału, charakterystyczny dla młodego, wchodzącego w dorosłość partnerstwa.
Nieustające poszukiwanie to także dowód otwartości na debatę:
Cały czas pytaliśmy, to był ciągły dialog, chcieliśmy zauważać ludzi.
Różne głosy i opinie, zróżnicowane potrzeby organizacji członkowskich oraz zmieniające się otoczenie zewnętrzne – to wszystko ma
wpływ na życie Federacji, powoduje ciągłe rozważanie spraw fundamentalnych dla FOPSZ. W zasadzie cała historia Federacji wskazuje na proces poszukiwania: potencjalnych obszarów współpracy,
właściwej formuły działania, sposobu zaspokajania zróżnicowanych
potrzeb sektora. Obecnie poszukiwanie partnerstwa koncentruje się
na dylemacie – jak właściwie wyważyć działania, aby odpowiadać na
realne oczekiwania organizacji członkowskich i równocześnie sektora
jako całości? To zadanie wymagające kreatywności w proponowaniu
rozwiązań oraz odwagi w podejmowaniu trudnych wyborów.
Drugi aspekt współpracy partnerskiej, który chciałam poruszyć
w odniesieniu do przyjętej w projekcie typologii badawczej, to solidarność. W Federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu
Zachodniego solidarność zaznacza się na poziomie wspólnoty wartości, ważnych dla rozwijania współpracy partnerskiej. Oto, jak to widzą
przedstawiciele/ki Federacji:
Partnerstwo to:
� równorzędność – nikt nikomu nie jest podporządkowany. W partnerstwie każdy ma prawo wyrazić własną opinię, również krytyczną,
� jawność i otwartość,
� szczególna relacja, oparta na stosunku wzajemności,
� rezygnacja ze swoich nadmiernych ambicji i niezależności,
� krąg połączony, bo mamy takie same prawa i obowiązki,
� wspólne realizowanie celów, zamiast konkurowania ze sobą.
Istotą partnerstwa, w opinii rozmówców, jest więc podobne postrzeganie zasad współpracy, z których najważniejsze wydają się – równość członków i otwarty charakter współpracy. Zrozumienie dla
zasad partnerstwa w Federacji wydaje się być powszechne. Jednak
jak wygląda solidarność w działaniu organizacji członkowskich? Na ile
Federacja potrafi przełożyć idee na konkrety? W przypadku FOPSZ
różnie tę kwestię można rozpatrywać. Bez wątpienia przykładem
solidarności w działaniu jest, wielokrotnie już w tym artykule podkreślana, otwartość na potrzeby organizacji członkowskich i próba ich
maksymalnego uwzględnienia w celach i działaniach FOPSZ. W zasadzie na tym opiera się w Federacji pojęcie solidarności – dostrzegamy
potrzeby, nawet, jeśli trudno jest je zaspokoić. Jednak solidarność
w działaniu to również inny aspekt współpracy partnerskiej – to aktywność organizacji członkowskich. W Federacji panują różne opinie
na ten temat. Począwszy od skrajnych: FOPSZ to partnerstwo głównie
na gruncie idei, nie działania, po mniej radykalne: Nie wszyscy muszą
się angażować, FOPSZ jest ich przedstawicielstwem i załatwia pewne
sprawy za nich. Większość organizacji członkowskich zainteresowanych

jest uzyskaniem wsparcia, nie działaniem. Nie wszyscy są powołani do
wspierania III sektora. Według niektórych rozmówców to ostatnie
stwierdzenie oddaje specyfikę współpracy w ramach FOPSZ. Warto
zaznaczyć, że federacje ze swej natury mają mocno „pomocowy”
charakter. Ich misją jest wpieranie w określony sposób swoich członków. Oczywiście im więcej organizacji członkowskich jest aktywnych
(szczególnie na początku, gdy federacja nie ma jeszcze własnych
wyspecjalizowanych organów), tym działa prężniej i skuteczniej realizuje założone cele. Owszem, w ocenie Zarządu FOPSZ, ten aspekt
działania Federacji wymaga wzmocnienia. Jednak Zarząd FOPSZ ma
również świadomość, że specyfika celów federacyjnych w określony
sposób kształtuje strukturę współpracy, samoistnie dzieląc organizacje członkowskie na te, które w większym stopniu korzystają z pomocy, i te, które więcej od siebie dają – dzielą się doświadczeniem
i szerzej angażują swój potencjał w pracę Federacji.

Podsumowanie
Podsumowując charakterystykę Federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, jeszcze raz chciałabym zwrócić
uwagę na ważny etap rozwoju, na którym Federacja obecnie się znajduje. Moment dla FOPSZ trudny, ale z badawczej perspektywy bardzo
ciekawy. To wewnętrzny dylemat Federacji. Czy skupić się na celach
naprawdę strategicznych z punktu widzenia rozwoju sektora pozarządowego w regionie (rzecznictwo i lobbing interesów)? Komasując siły
nadać współpracy bardzo wymiernego charakteru, jednak potencjalnie
gubiąc po drodze część organizacji członkowskich, które wagi tych problemów jeszcze nie dostrzegają? Czy jednak wypracować sensowny,
choć trudny, kompromis, który pozwoli dowartościować również inne
potrzeby organizacji, bardziej indywidualne i jednostkowe? Czy zatem
działać szybko i skutecznie na rzecz rozwoju sektora jako całości, czy
lepiej działać wolniej, solidarnie dbając o zaspokojenie różnych potrzeb,
jednak godząc się na, być może, mniej spektakularnie efekty? Na to
pytanie członkowie Federacji muszą odpowiedzieć sobie sami. Jednak
trzeba mieć świadomość, że ten dylemat dotyczy nie tylko wyboru
celów, ale i filozofii działania Federacji.

W wywiadach i spotkaniach grupowych uczestniczyli: Arkadiusz
Skowron, Izabela Kalinowska, Piotr Dominiak, Sebastian Wójcik, Grzegorz Granek, Krystyna Kryszewska, Piotr Masłowski, Alina KobyłkaLitewka, Terasa Kroczek, Renata Ziaja-Łyskarska, Marian Górny, Ewa
Górska, Henryk Machnik, Henryk Socha, Krzysztof Chełstowski, Józef
Kuśka, Jacek Miłota, Joanna Stolarska, Bazyli Kowalski.
Serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom Forum Organizacji
Pozarządowych Subregionu Zachodniego za otwartość, chęć rozmowy i dzielenia się swoimi przemyśleniami.
Szczególnie dziękujemy Zarządowi FOPSZ za poświęcony czas i cierpliwość w chwilami trudnych rozmowach o współpracy partnerskiej.
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Nietypowa sztafeta
Partnerstwo „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”

MARTA GRYGORCZYK

Partnerstwo „Szlak Reszków – Muzyka i Konie
w zakolu Warty koło Częstochowy” przypomina
w swoim funkcjonowaniu sztafetę.
Sztafeta ta jest nietypowa, bo odbywa się na bardzo długim dystansie, a jej celem nie
jest ustanowienie rekordu czasowego. Bieg rozpoczął się ponad dwa lata temu i, póki
co, nikt nie przewiduje jego zakończenia. Liczba uczestników tej sztafety jest trudna
do ustalenia, bo wciąż się zwiększa. Do tego jej celem nie jest pokonanie innych
zespołów, biegnących w tym samym czasie, ale współpraca z nimi i włączanie do
wspólnego biegu.

Co zatem powoduje, że porównanie ze sztafetą nasuwa się
niemal samoistnie?

Każde działanie przypomina bieg zawodnika z pałeczką w dłoni. Zawodnik to inicjator pewnych działań. Nie realizuje ich sam, ale wraz
z grupą, która mniej lub bardziej angażuje się w jego pomysł i wspiera
jego wysiłki. Jest jednak ich niekwestionowanym liderem. W chwili,
gdy siły zawodnika zaczynają się wyczerpywać – gdy wykorzystał
wszystkie posiadane zasoby, bądź osiągnął zakładany cel – pojawia się
kolejny zawodnik (z własnym pomysłem na działanie), który przejmuje
pałeczkę i biegnie z nią dalej, zachowując zasadniczy kierunek biegu.
Ta sztafeta trwa nieprzerwanie. Pojawiają się kolejni zawodnicy z własnymi zasobami – ludzkimi, materialnymi, symbolicznymi, pojawiają się
nowe pomysły i cele do realizacji. Są zawodnicy czołowi, ale jest też
duża – coraz większa – liczba tych, którzy ich wspierają i, w mniejszym
bądź większym stopniu, angażują się w bieg. W tym biegu ważna jest
też sama pałeczka. Jest nią główna idea, wokół której koncentrują się
wszystkie działania: historia słynnych śpiewaków operowych – Jana,
Edwarda i Józefiny Reszków. Pałeczka – jak zwykle w sztafecie
– zajmuje miejsce centralne, ale nigdy nie jest celem samym w sobie,
powodem, dla którego bieg został rozpoczęty.
Przez ponad pół roku przyglądałam się partnerstwu „Szlak Reszków
– Muzyka i Konie” z bliska. Przeprowadziłam wywiady z piętnastoma członkami – liderami oraz osobami, które swoją przygodę
z partnerstwem dopiero zaczynają, brałam udział w spotkaniach,
dyskusjach, podczas których wypracowywane były nowe pomysły
bądź usprawnienia dla działań już realizowanych. Co zobaczyłam?
Partnerstwo obejmujące swym zasięgiem pięć gmin: Mykanów,
Kłomnice, Mstów, Rędziny i Kruszynę oraz miasto Częstochowę.
Partnerstwo sformalizowane w stopniu minimalnym – bez wielkich
programów, manifestów, regulaminów, rozbudowanych zarządów
i władz, realizujące działania, których skala i innowacyjność mogłaby
przyprawić o zawrót głowy niejedną sprawnie funkcjonującą instytucję czy nawet ich grupę. Zobaczyłam zatem partnerstwo dopiero
budowane od strony formalnej oraz tożsamościowej, ale sprawnie
funkcjonujące od strony zadaniowej i osobowej – partnerstwo niejako tworzone w biegu, równolegle z licznymi działaniami. Prowadząc
badania, miałam też okazję przyjrzeć się wzmożonym wysiłkom,

by – dotychczas dość spontaniczny – bieg z pałeczką w dłoniach
usprawnić, skoordynować i nadać mu nowy, profesjonalny charakter
pod szyldem partnerstwa „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”.

1. Dialogi o instytucjonalnej stronie partnerstwa
Coś tu być musi – poszukiwanie pomysłu na działanie
Znaczna część wywiadów przeprowadzonych z członkami partnerstwa „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” zaczynała się słowami podobnymi do następujących: Odkąd pamiętam bolało mnie, że większość
regionów, miast, wiosek ma coś, czym może się chwalić (…), a u nas nie
ma nic – ani ciekawych lasów, ani gór, wszystko takie równe i nijakie.
Uczestnicy badań podkreślali zgodnie, że teren między Radomskiem
a Częstochową to biała plama na mapie turystyki regionu. Regionu, który – co trzeba podkreślić – mocno zaistniał już w świadomości turystów z Polski i Europy dzięki takim miejscom, jak: klasztor na Jasnej
Górze, Jura Krakowsko-Częstochowska (ze słynnym Szlakiem Orlich
Gniazd), Jura Wieluńska czy Góry Tarnowskie. Poczucie braku zasobów porównywalnych do okolicznych jest więc powszechne wśród
mieszkańców gmin: Mykanów, Kłomnice, Mstów, Rędziny i Kruszyna.
Trudno jest działać na obszarach, które przecież nie są bardzo bogate,
nie są specyficzne, a do tego są niezbyt wyraziste w sensie posiadanych
wartości. Znalezienie lokalnej „atrakcji”, która mogłaby zjednoczyć
mieszkańców, a jednocześnie wypromować region, stało się więc
celem działań i poszukiwań kilku osób.
W 2007 roku (…) pojawił się ogólnopolski projekt: „Turystyka – wspólna
sprawa”. Jeden z obecnych liderów partnerstwa wspomina: Tam jednym z zadań było znalezienie lokalnego produktu turystycznego. Aż wstyd
się przyznać, jak mało wiedziałem wtedy o Reszkach. Ale dzięki temu projektowi zacząłem się wgryzać w tę historię. I wtedy tak naprawdę sobie
uświadomiłem, że mamy coś, czego nikt nie ma, co może być naszym neonem, sztandarem i wokół czego można budować, łączyć ludzi i dawać im
szansę rozwoju. W projekcie tym udział wzięło trzech liderów lokalnych:
Krzysztof Polewski, Krzysztof Wójcik oraz Piotr Arciszewski, którzy
przyjęli na siebie zadanie motywowania i gromadzenia ludzi wokół
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idei Reszków. Liczne spotkania i rozmowy przerodziły się dość szybko
w pomysł utworzenia partnerstwa.

Słów kilka o Reszkach
Ród Reszków wywodził się prawdopodobnie z Saksonii, niemniej
przez wiele pokoleń zamieszkiwał w Warszawie, należał do jej elit
kulturalnych i gospodarczych. Rodzice słynnych śpiewaków – Emilia
i Jan Reszke – prowadzili w swoim domu salon artystyczny, w którym w każdy piątek odbywały się koncerty muzyczne. Bywały na
nich największe osobistości muzyczne Królestwa Polskiego, takie jak
Stanisław Moniuszko czy Józef Wieniawski. Rodzeństwo: Emilia, Jan,
Edward, Józefina i Wiktor Reszke, wszyscy obdarzeni nieprzeciętnymi
talentami wokalnymi, wychowywali się więc w wyjątkowej, artystycznej atmosferze. Troje z nich – Jan, Edward i Józefina – pokazało
swój talent na deskach największych scen operowych II połowy XIX
i początku XX wieku.
Jako pierwsza karierę rozpoczęła najmłodsza z trójki rodzeństwa
– Józefina (sopran). Już w wieku 17 lat zdobyła sławę i rozgłos w teatrach weneckich. Stamtąd ruszyła na udany podbój Paryża, Madrytu oraz Lizbony. Gościnnie wystąpiła również na scenach teatrów
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, wszędzie wzbudzając zachwyt
i uznanie społeczeństwa i krytyków. Zrezygnowała z występów
scenicznych w wieku 29 lat, gdy wyszła za mąż za Leopolda Juliana
Kronenberga, bankiera i ziemianina. Zanim to nastąpiło, pomogła
rozpocząć kariery swoim braciom – Edwardowi (bas) i Janowi (tenor),
rekomendując ich talent i umiejętności. Wkrótce zostali docenieni
na najważniejszych scenach europejskich (we Włoszech, Francji,
Hiszpanii i Anglii). W 1891 roku wyjechali do Stanów Zjednoczonych,
gdzie przez ponad dziesięć lat królowali w nowojorskiej Metropolitan
Opera House. Nellie Melba, primadonna opery londyńskiej, w swoich
wspomnieniach pisała o nich: Obaj Reszkowie byli entuzjastami sztuki,
cenili nad wszystko bezpośredniość i siłę wyrazu artystycznego; kiedy
jednak chodziło o wykończenia partii, stawali się w stosunku do siebie
nieubłagalni, dążąc do wymarzonej doskonałości, poświęcając godziny
całe na wycyzelowanie drobnych z pozoru szczegółów interpretacji.
W ich rozumieniu śpiew posiadał wartość artystyczną dopiero wówczas,
kiedy ujmował go artysta w mocne karby techniki.1
Najstarsza siostra Reszków, Emilia, nie zdecydowała się na karierę
śpiewaczki. Wyszła za mąż za Adama Michalskiego i osiadła w majątku w Borownie, koło Częstochowy. Józefina, po zakończeniu swojej
kariery, zakupiła majątek Janyszew koło Borowna i – co nie jest
potwierdzone – Kłomnice. Wkrótce przybyli tu też bracia Reszke
– Jan kupił majątek w Skrzydlowie, gdzie założył stajnię wyścigową,
znaną wśród fascynatów koni z całej Europy, Edward natomiast,
po zakończeniu kariery, osiadł w Garnku, mocno wspierając rozwój
szkolnictwa i kościoła polskiego w tym regionie. Jego posiadłości słynęły z uczt i polowań, w których udział brali znakomici goście. W ten
sposób losy Reszków związały się na trwałe z północno-wschodnią
częścią powiatu częstochowskiego.
Potomków Reszków wysiedlono z tych terenów po zakończeniu
II wojny światowej. Posiadłości ich – w zdecydowanej większości
– zostały zniszczone w niewyjaśnionych okolicznościach. Pamięć
o nich przetrwała przede wszystkim dzięki staraniom wnuczki
Edwarda Reszke – Marii Bilowicz, która przyjeżdżała tu w czasach
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PRL-u i w prywatnych rozmowach starała się przekazać wiedzę
o rodzie Reszków, o których miejscowa ludność wiedziała tylko tyle,
że byli ziemianami i byli bogaci, a najczęściej nie wiedziała zupełnie
nic. W jednym z przeprowadzonych wywiadów padły słowa, które
chyba najlepiej oddają „sukces” działań zmierzających do wymazania
pamięci o Reszkach: Jak Włosi potrafili zrobić np. z Caruso półboga
śpiewania, tak my – jak zwykle – nie zrobiliśmy nic, dokładnie nic, żeby
ta sprawa ruszyła. Takie typowe polskie partactwo (…). Ja skończyłem
wszystkie możliwe szkoły muzyczne (…). I na tych wszystkich uczelniach
nikt nie wspomniał o kimś takim jak Reszkowie.

Narodziny idei partnerstwa
Odkrywanie historii Reszków przez lokalnych liderów przebiegało
stopniowo. Ważnym momentem był rok 2005, w którym Krzysztof
Wójcik wydał publikację „Śladami Reszków”. Na jej podstawie został
wytyczony Szlak Reszków – obejmujący miejscowości, z którymi
śpiewacy związali swoje losy. W zamyśle autorów ma to być profesjonalny szlak turystyczny (rowerowy, kajakowy, konny), który
będzie dawał turystom możliwość przyjemnego spędzenia czasu
oraz poznania historii śpiewaków. Punktem zwrotnym był, według
rozmówców, wspomniany już projekt „Turystyka – wspólna sprawa”,
podczas którego narodził się pomysł utworzenia partnerstwa.
Dzięki staraniom pomysłodawców, udało się szybko rozszerzyć grono
osób zainteresowanych historią śpiewaków, ale też rozwojem i promocją regionu – głównie poprzez indywidualne rozmowy i spotkania.
Inicjatywy wiążące się tematycznie z rodem Reszków zaczęły pojawiać się coraz częściej, niemniej były one inicjowane i organizowane
raczej przez poszczególne osoby bądź grupy osób, niż partnerstwo.
W 2007 i 2008 roku Krzysztof Pośpiech, muzyk, inicjator corocznego
Święta Muzyki, postanowił poświęcić rodzeństwu Reszków dwa kolejne wydarzenia artystyczne. Podczas wywiadu tak wyjaśniał swój
wybór: Ja zawsze uważałem, że jeśli się robi jakiś Szlak Reszków, to
najpierw ludzie muszą wiedzieć, kim byli Reszkowie. I stąd te wszystkie
działania, żeby to rozpowszechnić. W ramach Świąt odbyły się m.in.
koncerty operowe w kościołach w Borownie, Garnku oraz w Filharmonii
Częstochowskiej, została wydana książka Wojciecha Matuszewskiego
„Władcy amerykańskiej sceny operowej – Jan i Edward Reszke”, zorganizowany został Turniej Melomana dla młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów z pięciu gmin. Zastanawiająca jest skala tych działań i ich
profesjonalizm. Zorganizowanie np. koncertów operowych z udziałem
wybitnych śpiewaków z całej Polski w wiejskich kościołach, jedynie
przy wsparciu finansowym samorządów, jest doskonałym dowodem
na to, że współpraca lokalna jest nieraz bardziej skuteczna niż wielkie
pieniądze z zewnątrz, które wielu wydają się warunkiem koniecznym
do rozpoczęcia jakichkolwiek działań czy aktywności.
Wydarzenia „wokół Reszków” niemal od początku biegną dwutorowo. Nurt turystyczny, związany jest z wytyczonym Szlakiem.
Organizowane na nim rajdy zaczynają się wpisywać w kalendarz
corocznych imprez. Ich celem jest przyciągnięcie turystów, ale także,
a może nawet przede wszystkim – uczynienie tego miejsca atrakcyjnym dla jego mieszkańców. Jednocześnie z nurtem turystycznym odbywają się wydarzenia artystyczne, wzbogacane o coraz to nowsze
działania, przyjmujące nawet charakter ogólnopolski (jak chociażby
tegoroczny Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków).

1. Informacje o rodzie Reszków zaczerpnięte zostały z publikacji: K. Wójcik, Śladami Reszków, Garnek 2005 oraz przeprowadzonych wywiadów.
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Wszystkie przedsięwzięcia zaczynają gromadzić coraz większą grupę
ludzi – nie tylko uczestników i odbiorców, ale też organizatorów
– powiększa się bowiem grono tych, którzy biorą odpowiedzialność
za realizację całości bądź części pomysłu. Wokół wydarzeń budowana jest też infrastruktura – powstają pierwsze gospodarstwa
agroturystyczne, mogące przyjąć np. uczestników rajdu czy spływu,
budowane są przystanie kajakowe, nawiązywane są porozumienia
z właścicielami stadnin. Większość tych inicjatyw podejmowanych
jest przez osoby prywatne, na ich własny koszt, co świadczyć może
o dużej wierze w powodzenie wspólnych działań w ramach partnerstwa i zaufaniu do tych, którzy te działania zainicjowali.

Nie możemy dłużej działać partyzancko, czyli dojrzewanie
do struktury
Spotkanie inicjujące powstanie partnerstwa „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” odbyło się w 8 marca 2007 roku w Mstowie. Inicjatorzy
podjęli się niewątpliwie trudnego zadania utworzenia partnerstwa
„szerokiego”, obejmującego osoby i instytucje z różnych obszarów
działań. W spotkaniu wzięło udział 39 osób (wysłano 50 zaproszeń),
w tym 14 osób reprezentujących samorząd i instytucje samorządowe pięciu gmin i Częstochowy, 7 przedstawicieli oświaty, 7 działaczy
pozarządowych, 4 osoby reprezentujące instytucje kultury, 4 przedsiębiorców, 2 osoby prywatne oraz proboszcz jednej parafii. Spotka-

Organy partnerstwa:
Zebranie Członków, Rada Programowa, Zarząd

nie nie należało do najłatwiejszych – wśród zebranych nie brakowało
głosów sceptycznych wobec idei utworzenia partnerstwa: pojawiły
się zarzuty, że jest to powielanie istniejących już tworów, że nie ma
potrzeby tworzenia nowego bytu, skoro jakoś się wszystko kręci. Po
długich dyskusjach ustna deklaracja partnerska została przyjęta
przez wszystkich obecnych, ale wytoczone argumenty nie dawały
prawa do pełnego optymizmu i satysfakcji.
Dopiero rok później, 10 kwietnia 2008 roku, odbyło się spotkanie założycielskie, którego efektem było formalne powstanie partnerstwa.
Wypracowano wówczas strukturę władz, na którą składają się Zabranie Członków, Rada Programowa oraz Zarząd. Od początku istnienia
partnerstwa jego członkowie byli przeciwni tworzeniu struktur. Nadmierne procedury i hierarchie wydawały im się zbyteczne, a wręcz
szkodliwe dla dalszej działalności. Oddają to dobrze dwie wypowiedzi
respondentów: Dla mnie sformalizowanie partnerstwa miało charakter
czysto symboliczny. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mają własne instytucje,
organizacje i zajęcia, i łączy nas chęć przybliżania pamięci o Reszkach.
I druga: Jestem strasznym przeciwnikiem czegoś takiego (…), że zbiera
się kilka osób – najczęściej jakiegoś tam typu kombatantów – i pierwsza rzecz: lecą do miasta czy jakichś funkcjonujących urzędów, żeby im
dać lokal, itd. Ponieważ było to przeświadczenie dominujące wśród
członków, partnerstwo przyjęło formę sieciowego, a jego struktura
przedstawiona została w sposób następujący:

Zadanie:
opracowywanie strategii
działania oraz programów

Grupy projektowe,
powoływane na czas
przygotowania
i realizacji projektu

Co ważne i znamienne – do dnia dzisiejszego nie zostały wybrane
władze partnerstwa, a wyodrębnione organy figurują jedynie formalnie. Funkcję nieoficjalnego organu koordynującego pełniła grupa
inicjatywna, która przyjęła na siebie zadanie organizowania imprez
i łączenia ludzi pod szyldem partnerstwa. Dopiero od połowy 2009
roku podejmowane są wysiłki, aby uporządkować kwestie formalne
i dokonać podziału zadań i obowiązków.
Minimalistyczna struktura partnerstwa oraz brak dążenia do rozdzielenia oficjalnych funkcji wynikały przede wszystkim z charakteru

członków partnerstwa. Były to osoby o dużym doświadczeniu, zaangażowaniu oraz silnej pozycji w społeczności lokalnej, które twardo
i pewnie trzymały w swoich rękach podejmowane inicjatywy. Nie
bez znaczenia był też fakt, że owi liderzy pełnili jednocześnie ważne
funkcje w swoich instytucjach, organizacjach i społecznościach, więc
na dopracowanie zasad funkcjonowania partnerstwa zwyczajnie nie
mieli czasu. Sytuację tę potwierdzają słowa rozmówcy: Dotychczas
nie było możliwości pracować nad partnerstwem – tyle się działo. Początkowo wystarczała koordynacja. Pan Pośpiech koordynował Święta
Muzyki, ja (Krzysztof Wójcik – M.G.) się wziąłem za przygotowanie
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szlaku i wydarzeń turystycznych. Takie założenie, jakkolwiek w początkowej fazie funkcjonowania wydawało się skuteczne, niosło ze sobą
negatywne konotacje. Najbardziej znamienną jest to, że organizowane wydarzenia utożsamiane były przez większość uczestników
nie z partnerstwem, a z nazwiskiem lidera czy instytucją, z którą był
związany. Z czasem, gdy wydarzenia coraz bardziej się rozrastały,
stawały się imprezami cyklicznymi, a do tego ciągle pojawiały się
nowe pomysły, perspektywa zaczęła się zmieniać.
Prowadząc rozmowy z członkami partnerstwa „Szlak Reszków
– Muzyka i Konie”, uczestnicząc w ich spotkaniach strategicznych,
miałam okazję przyglądać się ich dojrzewaniu do decyzji o potrzebie większego sformalizowania działań. Co może zatem usprawnić
funkcjonowanie partnerstwa? Pomysły były różne, największym
zainteresowaniem cieszyła się idea powołania biura, które miałoby
koordynować działania. Za tym szły jednak inne pytania, na które
trudno było znaleźć zadowalającą wszystkich odpowiedź: W której
gminie będzie działać to biuro, kto będzie je finansować, w jaki sposób będzie pozyskiwać fundusze na działalność? Pojawiła się więc
idea założenia organizacji pozarządowej – fundacji. Pomysł szybko
zyskał aprobatę większości zainteresowanych.
Fundacja – w założeniach pomysłodawców – ma nie tylko usprawniać funkcjonowanie partnerstwa, umożliwiać pozyskiwanie środków
na jego działanie, ale też (…) ma być pewną symboliką. Powoła ją pani
Maria Bilowicz – wnuczka Edwarda Reszke, która przez pięćdziesiąt lat
starała się wskrzesić pamięć o dziadku w tym regionie i przeniosła przez
czas PRL-u pamięć o Reszkach. Plany zostały szybko urzeczywistnione.
Fundacja im. Edwarda, Jana i Józefiny Reszków została założona 25
maja 2009 roku. W skład zarządu weszli: Robert Kępa (prezes) – pełnomocnik prezydenta Częstochowy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, Krzysztof Wójcik – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
– oddział dekanalny Kłomnice w Witkowicach oraz Marta Górawska
z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Radę Programową
tworzą – Maria Bilowicz (fundatorka), Anna Operacz (przewodnicząca)
– dyrektor ROK Częstochowa, Jolanta Brzozowska-Ciura – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach, prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem na Wyżyny”, Leszek Janik – dyrektor GOK w Kłomnicach,
Krzysztof Polewski – dyrektor GOK w Mykanowie, Henryk Dworak
– przedsiębiorca z Mstowa, Beata Młynarczyk – dyrektor Filharmonii
Częstochowskiej, Krzysztof Pośpiech – muzyk, animator kultury, Artur
Siwek - przedsiębiorca, Agata Tądel – dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Edwarda Reszke w Borownie, Dorota Wojtasińska – nauczycielka.
Fundacja jest bytem autonomicznym w stosunku do partnerstwa.
Jednym z jej podstawowych celów jest jednak: wspieranie i rozwój
Partnerstwa „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”. W praktyce więc fundacja ma pełnić funkcję biura partnerstwa, a jej osobowość prawna ma
pozwalać na pozyskiwanie funduszy i reprezentowanie partnerstwa
przy zawieraniu umów, czy zaciąganiu formalnych zobowiązań.

Chcemy być inicjatorami łączenia ludzi, czyli cele partnerstwa
Partnerstwo „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” zostało powołane,
by stymulować rozwój gospodarczy w oparciu o turystykę i zasoby
kulturowe oraz by wzmocnić wzajemną współpracę i nadać jej nową
jakość – tak zostały określone cele w Uchwale powołującej porozumienie partnerskie. W Regulaminie i zasadach działania nastąpiło
uszczegółowienie celów, dla realizacji których partnerstwo zostało
powołane. Są to:
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� budowa i utrzymanie szlaku turystycznego wraz z jego infrastrukturą;
� wspólne organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych;
� podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, również
wydawniczych;
� wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości w sferze okołoturystycznej;
� integracja i aktywizacja społeczności lokalnej (w tym szkolenia);
� prowadzenie wspólnych badań diagnozujących zasoby partnerstwa,
potrzeby i możliwości.
Z doświadczenia wiadomo, że zapisy formalne w dokumentach to
jedna strona medalu. Równie ważne, a może nawet ważniejsze, wydaje się to, jak ludzie interpretują cele – czy je internalizują, czy może
traktują jako oficjalne, ale niekoniecznie obowiązujące (cele wydają
się przy tym tematem bardzo ważnym, bo bezpośrednio determinują
podejmowane działania, ale też wiążą się z systemem wartości). Jest
to szczególnie ważne wobec osób nowych, które dołączają do partnerstwa w chwili, gdy jest ono ukonstytuowane i stają wobec zasad
i celów już określonych i przyjętych.
Podczas wszystkich rozmów, pytanie o cele partnerstwa było więc
bardzo ważnym punktem. Oto jak respondenci określali priorytety do
zrealizowania:
Na tym terenie ludzie są przyzwyczajeni, że mogą oczekiwać od innych,
a sami nie muszą się starać; sądzą, że im się wszystko należy, a ich
udziałem jest tylko wymagać od władz. Mam nadzieję, że nasze działania
przekonają mieszkańców, że dużo zależy od nich – jak im się będzie żyło,
czy się będą rozwijać, a władza jest tylko narzędziem w ich rękach. Gdyby
to się udało, byłoby super, a Reszkowie są tym, co może w tym pomóc.
W swoim otoczeniu mamy dużo – jak ja ich nazywam – perełek. Są tu
ludzie, którzy mają ciekawe hobby, piszą książki, kolekcjonują motocykle, mają stadniny koni, kajaki, na własną rękę odkrywają historię tych
terenów – oni sami nie zaistnieją. Trzeba te perełki wyłowić, dać im
szansę zaistnieć, rozwinąć skrzydła i my – jako partnerstwo – jesteśmy
w stanie to zrobić.
Teraz dzieje się tu bardzo dużo. Są stadniny koni, zaczynają powstawać
gospodarstwa agroturystyczne, dzieje się dużo w sferze kultury (…).
Naszą rolą jest więc wspierać te pomysły i inicjatywy, łączyć je, mobilizować mieszkańców. Chcemy być inicjatorami łączenia tych ludzi.
Sporo jest już zrobione, ale główny cel nie został osiągnięty: osiągnięcie
popularności tego regionu dzięki Reszkom.
Chciałem działać sam – przyjechałem tu z konkretnym pomysłem na
rozwój tych terenów. Ale ludzie utrudniali mi każde działanie, bo myśleli,
że chcę się na tym wzbogacić i zrobić majątek. Może uda mi się zrealizować te pomysły, gdy nie będę ich robił ja, jako ja, ale jako partnerstwo.
Te tereny trzeba uaktywnić (…), dać pracę ludziom; trzeba pomóc zarządzającym tymi terenami – w tym wypadku wójtom.
Na bazie znakomitej historii naszych śpiewaków (…) chcemy zbudować szlak,
który będzie i turystyczny, i będzie rozwijał aspekty społeczno – kulturalne.
Partnerstwo „Szlak Reszków” ma spajać działania innych partnerstw,
osób, instytucji wokół idei Reszków. Zależy nam na koncentrowaniu
współpracy wokół tej właśnie idei.
Główny cel to edukacja ludzi młodych, którzy mają przechować tę tradycję, wzbudzenie w nich poczucia dumy. Chcemy, by mogli budować
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swoją tożsamość z tym miejscem, a wyjeżdżając z tych okolic (…) mogli
się chlubić świetną historią Reszków.
Celem jest oddanie hołdu Reszkom, co im się bezwzględnie należy. O takich
ludziach – wartościowych, godnych, szlachetnych – powinniśmy mówić.
Mimo pozornej różnorodności celów wskazywanych przez respondentów, wszystkie one sprowadzają się w zasadzie do jednego – dążenia
do rozwoju tego regionu i żyjących tu ludzi, obudzenie lokalnej społeczności i tchnięcie w nią wiary, że może brać swoje sprawy w swoje ręce,
zamiast czekać na nieokreślony cud czy zbieg okoliczności. Reszkowie
– jakkolwiek są tematem ważnym, przez wielu nawet odbieranym
emocjonalnie – są jednak raczej narzędziem do realizacji celu głównego. Co ważne – nie ma wielkiej rozbieżności w tej kwestii pomiędzy
poszczególnymi członkami partnerstwa, bez względu na ich poziom
zaangażowania czy czas przynależności do partnerstwa.

Jesteśmy otwarci, czyli kto należy do partnerstwa
Założeniem jest, że do partnerstwa przystąpić może każdy, kto chce
współdziałać przy realizacji jego celów, może też przyjść z własnymi
pomysłami, ideą. Nie musi nawet podpisywać deklaracji o współpracy. Liderzy zapewniali: Jeśli nie chce należeć formalnie do partnerstwa,
a tylko przyłączyć się do jakiegoś zadania albo zrealizować swój pomysł
– jesteśmy otwarci. Takie podejście do partnerstwa spowodowało,
że na pytanie zadawane podczas wywiadów: Kto tworzy partnerstwo „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”?, padały różne odpowiedzi.
Dla niektórych partnerstwo to poszczególne osoby, inni rozmówcy
wymieniali instytucje, z którymi te osoby są związane, jedni kończyli
wypowiedź na sześciu, siedmiu nazwiskach, inni wskazywali ich
kilkanaście, a nawet więcej. Brak całkowitej pewności w tej kwestii
zdawał się jednak nikomu nie przeszkadzać. Jeden z rozmówców
stwierdził wręcz: Nie ma potrzeby zastanawiać się, kto jest formalnie
w partnerstwie, a kto nie. Wiem, że jak potrzebne jest miejsce na nocleg
dla grupy turystów, to wystarczy zadzwonić do Mirka Ślęzaka, a jak
konie, to do Sławka Królika. To wystarczy, żeby partnerstwo działało,
przynajmniej przez jakiś czas. Wydaje się jednak, że ten czas już mija.
Założenie fundacji jest pierwszym krokiem (za to milowym) do uporządkowania kwestii zarządzania i organizacji. Za wcześnie jednak na
werdykt, jak bardzo kwestie te zostaną sformalizowane.
Ważnym aspektem, jeśli chodzi o skład osobowy partnerstwa, jest jednak pewna quasi-struktura, która wykształciła się w sposób naturalny
w toku realizowanych działań. W początkowej fazie badań, na etapie
rozeznawania i wstępnej analizy, „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”
jawił się jako partnerstwo bez lidera. W toku prowadzonych wywiadów
i odbytych spotkań okazało się jednak, że lider zdecydowanie istnieje,
ale jest to lider zbiorowy. Grupa (nazwać ją można elitą partnerstwa)
składa się z sześciu, siedmiu osób, które najbardziej angażują się w działania, wyznaczają główne kierunki rozwoju partnerstwa, a w swoich
wizjach wybiegają wiele lat naprzód, nie zamykając się w perspektywie
tu i teraz. Poza elitą jest też grupa członków, którzy – przy całej swojej
otwartości na współpracę, dużych zasobach i potencjale – pozostają
w dużej odległości w stosunku do liderów. Bardziej odpowiadają na
pomysły i zaproszenia niż je kreują, uaktywniają się przy formułowaniu
krótkoterminowych celów, a nie tworzeniu wizji. Sytuacja ta wynika
w dużej mierze z faktu, że w partnerstwie są od niedawna. „Wyłowieni”
przez grupę liderów chwilę temu, nie uczestniczyli w dyskusjach o misji,
formule czy perspektywach rozwoju, zapraszani byli raczej na spotkania, podczas których należało podjąć szybkie decyzje, czy zaplanować

najbliższe wydarzenia. to Ta sytuacja wydaje się więc naturalna. Co
ważne, podział członków partnerstwa na dwie grupy nie jest przez
liderów ignorowany. Dowodem jest chociażby zaproszenie osób mniej
zaangażowanych do wspólnego tworzenia fundacji. Pojawiają się też
głosy o potrzebie szkoleń dla członków partnerstwa, dalszych spotkań
w większym gronie. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy głosy te
znajdą odzwierciedlenie w praktyce i tym samym, czy dysproporcja
między tymi dwiema grupami będzie się powiększać, czy podjęte zostaną działania, zmierzające do jej zniwelowania.

To stała się dla nas wartość wewnętrzna, czyli dotychczasowe osiągnięcia
Niemal zawsze na pytanie: Jakie sukcesy posiada partnerstwo na swoim
koncie?, odpowiedź padała natychmiast, bez chwili wahania. Była nią
najczęściej dłuższa bądź krótsza lista wydarzeń, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich lat: wytyczenie Szlaku Reszków, organizacja
rajdów turystycznych, dwa Święta Muzyki poświęcone rodzeństwu
Reszke, Konkursy Melomana dla uczniów szkół z pięciu gmin, itd. Moi
rozmówcy wymieniali też niejednokrotnie sukcesy mniej mierzalne,
a istotne dla dalszej działalności partnerstwa i jakości ich współpracy,
takie jak: wzrost poczucia zaufania, lepsza znajomość siebie nawzajem, a także poznanie zasobów lokalnego społeczeństwa, otwarcie się
na współdziałanie, na wymianę doświadczeń, poglądów, pomysłów.
Jedna z respondentek zauważyła: Dotychczas ośrodki funkcjonowały
oddzielnie, budując własne programy działań, teraz część działań koordynują wspólnie, łączą zasoby, siły, środki, żeby coś wspólnie robić. Inny rozmówca podkreślał: Sukcesem jest dla mnie zaangażowanie urzędów gmin
– uznają istnienie partnerstwa, ale też pomagają finansowo przy realizacji
konkretnych działań. (…) Wszędzie kultura przegrywa z dziurami w drodze,
a u nas udało się pozyskać wsparcie samorządu na nasze działania.
Sukcesem, podkreślanym mocno przez część respondentów, jest też
docenienie lokalnych zasobów, zmiana perspektywy w poszukiwaniu
tematów, wokół których można łączyć ludzi i budować więzi – z zewnętrznej na wewnętrzną. Dobrze oddają to słowa respondentki,
przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
Ośrodki kultury przez długi czas budowały na wartościach zewnętrznych, zgodnie z logiką – coś, co jest poza nami, jest warte zaangażowania i zainteresowania. Najlepiej, żeby było to ze stolicy, albo z zagranicy.
Natomiast od niedawna zainteresowanie zostało zwrócone do wewnątrz – u nas samych szukamy pretekstu do działania. Reszkowie są
tego najlepszym przykładem. To stała się dla nas wartość wewnętrzna.
Ta wartość wewnętrzna zaczęła łączyć w działaniach instytucje,
których współpraca nie jest codziennością. Proszę mi pokazać
miejsce, gdzie filharmonia współpracuje z gminnym ośrodkiem kultury
przy organizacji konkursu. Albo gdzie jest inny kościół w małej gminie,
w którym wystawiana jest opera i jest to finansowane przez samorząd.
A u nas się to dzieje! Członkowie partnerstwa podkreślali, że współpraca ośrodków kultury skupionych w partnerstwie z filharmonią,
czyli ucieleśnieniem tzw. kultury wysokiej, zaistniała z inicjatywy
gminnych instytucji kultury. To one, w sytuacji, gdy dotychczasowe
działania wokół Reszków zaczęły przerastać ich możliwości i zasoby, zaproponowały filharmonii wspólne działanie. Jak stwierdzili,
ważne jednak, że przyszły z konkretnymi propozycjami i pomysłami
na współpracę, świadomi swoich walorów, przekonani o wartości
wspólnego działania, a jednocześnie pewni, że temat, który ze sobą
przynieśli – Reszkowie – jest tematem, którego (również dzięki temu,
co już zdołali zrobić) zignorować zwyczajnie nie można.
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2. Mapy partnerstwa
Mapa terytorialna i instytucjonalna
Wytyczony Szlak Reszków liczy 70-80 km (w zależności od wybranej trasy) i przebiega przez teren pięciu gmin: Kłomnice, Mykanów,
Mstów, Rędziny oraz Kruszynę. Szlak obejmuje miejscowości, które
wiążą się z rodzeństwem Reszków i były w ich posiadaniu: Garnek,
Skrzydlów, Chorzenice, Kłobukowice, Borowno, Kłomnice, ale też
miejsca ważne z innych względów, takie jak Kruszyna, która za
czasów Reszków była własnością książąt Lubomirskich, z którymi
Reszkowie zorganizowali bardzo znany wówczas tor wyścigowy
w Pławnie. Na terenie tej gminy rozegrała się też bitwa podczas po-
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wstania styczniowego. Dużą atrakcją szlaku są walory przyrodnicze
– piękne lasy oraz malownicza Warta, która okala trzy z tych gmin
i daje możliwość organizowania spływów kajakowych i tworzenia
kąpielisk. Nieuregulowane prawo własności części ziem, przez które
przebiega szlak, oraz fakt, że znaczna jego część biegnie przez tereny
prywatne, komplikują procedury związane z jego przygotowaniem
i udostępnieniem dla turystów. Podejmowane są wysiłki, by kwestie
te rozwiązać. Członkom partnerstwa udało się nawet pozyskać fundusze na remont części szlaku.
Fakt, że Szlak Reszków przebiega przez terytorium pięciu gmin, ma duże
znaczenie dla „polityki” partnerstwa. Jego liderzy dokładają starań, aby
wszystkie gminy były – w miarę możliwości – równo reprezentowane

MAPA POTENCJAŁÓW I ZASOBÓW
Sąsiedztwo Jury KrakowskoCzęstochowskiej, Częstochowy…
Obszary leśne
Malownicza Warta
Gotowość angażowania własnych zasobów

Ciekawe hobby,
zainteresowania, pasje

Chęć do współpracy

Zasoby naturalne

Dobry temat – ważny
i ciekawy dla ludności lokalnej
i przyjezdnej
Poczucie dumy, tożsamości

Członkowie partnerstwa

Lokalny „produkt” – Reszkowie

Partnerstwo Szlak
Reszków
– Muzyka i Konie

Chęć uczenia się, otwartość na
współpracę „ponad podziałami”

Autorytet liderów partnerstwa
w środowisku lokalnym

Sympatia i zaufanie wśród i do liderów

Liderzy partnerstwa

Gotowość działania na korzyść innych

Dobre relacje z władzami lokalnymi

Kreatywność

Zakorzenienie w ważnych, różnorodnych
instytucjach

Wiedza

Zaangażowanie

Chęć działania

62

Nietypowa sztafeta (Partnerstwo „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”)

w prowadzonych działaniach – nie tylko na poziomie władz, ale też ważnych instytucji czy znaczących osób. Przykładem na to jest nowopowstała fundacja, do której zaproszonych zostało po dwóch, trzech reprezentantów każdej gminy oraz Częstochowy (bowiem częstochowskie
instytucje włączają się coraz chętniej w działania partnerstwa) i wszyscy
oni – po wyrażeniu zainteresowania i chęci współpracy – znaleźli miejsce w ważnych organach fundacji, mając realny wpływ na podejmowane
przez nią działania. Owa reprezentatywność ma duże znaczenie dla podejmowanych inicjatyw – od wymiaru czysto materialnego (wydarzenia
są często finansowane bądź współfinansowane przez samorządy tych
gmin), po wymiar animacyjny (obecność działaczy z danej gminy daje
lepszą możliwość aktywizowania i mobilizowania społeczności, dzięki
znajomości jej realiów, zasobów i potrzeb).

Mapa potencjałów i zasobów
Głównym zasobem partnerstwa są tworzący je ludzie. Jest to
prawda mająca odzwierciedlenie w wielu partnerstwach (jeśli nie
w większości). W przypadku partnerstwa „Szlak Reszków – Muzyka
i Konie”, znajduje ona jednak szczególne potwierdzenie, bowiem jest
to partnerstwo, które na początku swego istnienia nie posiadało nic
więcej, poza garstką mniej lub bardziej znających się osób z sąsiadujących gmin. Nawet zasób, wokół którego wszystko zaczęło się kręcić – Reszkowie – jest „odkryciem” tej właśnie grupy osób, którzy za
cel postawili sobie budzenie lokalnej tożsamości i aktywności. Część
z nich ma animacyjne przygotowanie – działa w swoich instytucjach
metodą CAL (Centrum Aktywności Lokalnej), część to „animatorzy”
z powołania. Razem stanowią natomiast motor napędowy nie tylko
partnerstwa Szlak Reszków, ale szeregu innych inicjatyw. Są to osoby
mocno zakorzenione w ważnych instytucjach lokalnych: ośrodkach
kultury, organizacjach pozarządowych, partnerstwach. Jak zauważył
jeden z respondentów: Szczęśliwie, że koledzy/koleżanki mają ogromny
autorytet i pozycje w swoich środowiskach, bo możemy wykorzystać to
do naszych działań, do tego, by Reszkowie brzmieli jak najgłośniej. Co
jednak ważne, w zasadzie wszyscy liderzy partnerstwa angażują się
w partnerstwo bardzo osobiście. Stoi za nimi potencjał i możliwości
instytucji, w których pracują, ale podczas prowadzonych rozmów nikt
na zadawane pytania nie odpowiadał jako przedstawiciel instytucji.

Były to niemal zawsze wypowiedzi w formie „ja”. Takie mocne utożsamienie z partnerstwem daje gwarancję jego trwałości w sytuacji,
gdy pojawiają się nagłe zmiany personalne w instytucjach.

Mapa wartości partnerstwa
Podczas prowadzonych rozmów, jedno z pytań dotyczyło idei partnerstwa – czym jest, co oznacza dla respondentów, na czym polega
jego siła, co jest w nim najważniejsze. Poniższy diagram przedstawia
odpowiedzi, które pojawiały się najczęściej.
Odpowiedzi respondentów dotyczyły najczęściej trzech zasadniczych sfer:
1. Ludzie oraz relacje – partnerstwo jako przebywanie z innymi,
sympatia, zaufanie, wzajemny szacunek, uznanie dla działań
innych, wsparcie,
2. Samorozwój – partnerstwo jako możliwość uczenia się z doświadczeń innych, czerpania z ich pomysłów, wzajemnego inspirowania się, ale też zwiększanie szansy na realizację własnych
pomysłów, ambicji,
3. Działania – partnerstwo jako sposób na realizację zadań, narzędzie do realizacji celów, ale też możliwość wspólnego tworzenia.
Warto podkreślić, że członkowie Partnerstwa „Szlak Reszków”
najczęściej akcentowali wymiar ludzki, definiując partnerstwo jako
grupę osób i podkreślając znaczenie więzi i relacji dla jego istnienia
i funkcjonowania.

3. Dialogi o moim/naszym parnerstwie
Budowanie tożsamości lokalnej, czyli dialogi o moim partnerstwie
Podczas prowadzonych badań znaleźliśmy czas, aby oderwać się
od zadaniowego wymiaru partnerstwa i zapomnieć o toczonych
dyskusjach nad strukturą i funduszami. Były to spotkania grupowe,
podczas których zaprosiliśmy elitę partnerstwa do zatrzymania się
na chwilę i przyjrzenia się miejscu, w którym się obecnie znajdują,
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etapom, które przeszli, oraz planom, które snują na przyszłość
– nie w wymiarze zadaniowym, ale osobistym, czasami wręcz
emocjonalnym. Punktem wyjścia do takiej propozycji było nasze
przeświadczenie (potwierdzone później przez naszych rozmówców), że chwile refleksji nad działaniem mogą być równie istotne
dla dobrego funkcjonowania partnerstwa, jak samo działanie. Dają
możliwość analizy, oczyszczenia relacji, podzielenia się własnymi
przemyśleniami, spojrzenia z perspektywy na własne dokonania,
co zazwyczaj jest bardzo trudne w natłoku codziennych zajęć
i obowiązków.
Jakie jest moje miejsce, jaka jest moja rola w partnerstwie
„Szlak Reszków – Muzyka i Konie”? – tak sformułowaliśmy temat
spotkań. Zaskoczyła nas otwartość i chęć dzielenia się własnymi
odczuciami z nami i z pozostałymi partnerami.

Czym jest partnerstwo Szlak Reszków i jaka jest moja w nim
rola?
Partnerstwo widzę jak górę, na którą udało się już wdrapać. Trzy lata
temu wydawało się to rzeczą nierealną, a w tej chwili tu jesteśmy (…).
Jeszcze trzeba trochę popracować, żeby nad tą górą wyszło słońce, na
razie są tu raczej chmurki – aura jest nie do końca idealna. (…) Góra ma
to do siebie, że daje możliwość rozglądania się (…) I ja tu jestem, i rozglądam się wokół. I moja rola w tym partnerstwie jest właśnie taka – żeby
się uważnie rozglądać i wynajdować szanse na skuteczne działanie.

Partnerstwo (…) to taka sieć, która ma łączyć wszystkie działania
i pomysły. A ja tu jestem taką kropeczką (odniesienie do wykonanego
wcześniej rysunku – M.G.). A ta kropeczka ma budować tę sieć, szukać
nowych ludzi i angażować ich (…) wielu już jest i się angażuje, ale też
wielu jeszcze można do sieci wciągnąć.
Ja widzę nasze partnerstwo jak drzewo – nie genealogiczne, ale podobne. To drzewo ma zdrowy pień (…) i dużo konarów. Liście to partnerzy
i ludzie, którzy się coraz bardziej uaktywniają i tworzą całą tę kopułę
drzewa. Ja chciałabym być tą ziemią żyzną, która daje drzewu wszystkie
soki. Chciałabym dać z siebie tyle energii i tyle wkładu, żeby to drzewo
mogło istnieć i nie usychało (…).
To partnerstwo to jest taka droga do pokonania. Ona jest bardzo zakręcona i niełatwa. Ja nie wiem, gdzie jest moje miejsce obecnie (…). Moja
rola jest schyłkowa – ja już wszystkie swoje zadania porozdawałem
i teraz powinny robić to instytucje profesjonalne. Byłem ich inicjatorem,
ale teraz będę się przyglądał temu i pomagał (…). Ja jestem tutaj i jeśli
będą chcieli ze mną gadać, to ja tutaj jestem.
Szlak Reszków ma kształt spirali. Ta spirala jest dla mnie symbolem
energii potencjalnej. Siebie widzę w środku i traktuję swoją głowę jako
bibliotekę różnego rodzaju pomysłów i informacji na temat zasobów.
Moim zadaniem jest, żeby te wyładowania elektryczne kierować w odpowiednie miejsca, żeby się ta energia kumulowała w tej spirali (…) Ja
sobie przed laty postawiłem takie zadanie, że będę budować tożsamość
lokalną. I widzę dwa etapy tej budowy. Pierwszy to jest wiedza, a drugi
– jej wykorzystanie. I teraz jest ten etap drugi.

Co mi partnerstwo daje?

Co mi partnerstwo daje? Hmm, no w tej chwili daje mi przede wszystkim
sens życia, bo jestem już na emeryturze (…). Mam takie założenie, że nie
chcę być niewolnikiem jednego tematu, a „Szlak Reszków” daje możliwość realizacji w wielu tematach.
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Mam powiedzieć bardzo szczerze? Wychowałem się w dzielnicy, w której
ludzie dzielą się na trzy kategorie: na tych, którzy siedzą, tych, co siedzieli i co
będą siedzieć. (…) Gdyby mi kiedyś ktoś nie pomógł, to byłbym jednym z tych
ludzi. Teraz ja mogę tak pomagać. (…) Druga sprawa jest taka, że zawsze
twierdziłem, że najgorszą rzeczą jest bezruch. Zawsze więc szukałem, żeby
coś robić. (…) I te dwie rzeczy determinują całą sprawę. (…) Można zmarnować życie, siedzieć tylko w papuciach i oglądać telewizję, tylko po co?
Co wynoszę? Przede wszystkim spotykam ludzi, których łączy pewna
pasja (…). Człowiek sam nie ma tylu pomysłów, żeby je realizować, a
dzięki spotkaniom one się namnażają. Poza tym jestem związana emocjonalnie z tematem Reszków, ponieważ wywodzę się z miejsca, gdzie
mieszkała rodzina Reszków w Borownie – ogrody nasze się łączyły, a
mój ojciec pracował w pałacu Emilii Michalskiej (najstarszej z rodzeństwa Reszków – przyp. M.G.). Bardzo żałuję, że w dzieciństwie ten temat
mało mnie interesował. Ojciec był kopalnią wiedzy o Reszkach, a ja z
tego nie skorzystałam. Teraz został tylko żal. (…) Niebawem przechodzę
na emeryturę i wiem, że będzie to dla mnie świetna sprawa – alternatywa spędzania wolnego czasu. Mam świadomość, że jest to temat, który
może mnie jeszcze rozwijać.
Czerpię energię do działania i pewność, że jest to dobry kierunek.
Partnerstwo daje mi niepowtarzalną szansę współpracy z ludźmi, którzy
całe swoje życie spędzili na szerzeniu kultury w regionie i pracy nad
rozwojem lokalnym. Ja mam w swojej głowie jeden obraz: w 2003 roku
spotkałem się z panią Marią Bilowicz – wnuczką Edwarda Reszke. Ona
bywała tu dość często, ale odbywała tylko spotkania prywatne, natomiast w tym roku ona się po raz pierwszy spotkała oficjalnie z mieszkańcami Garnka. I powiedziała wtedy o swoim ogromnym bólu, który nosiła,
mianowicie, że się musiała ukrywać przez cały PRL, bo nie wiedziała, czy
swoimi przyjazdami nie zaszkodzi komuś. A jednocześnie bardzo chciała,
żeby pamięć o Reszkach przetrwała. Minęły trzy lata i jej marzenia udało
się zrealizować – społeczność dowiedziała się o historii Reszków i ciągle
swoją wiedzę poszerza. Ja czerpię radość i satysfakcję z tego, że mogę
w tym uczestniczyć i się do tego przyczyniać.

Jakie są moje obawy, jakie są moje nadzieje w związku z działaniem w partnerstwie?

Dla mnie obawą są lokalne samorządy. Oni wszystko potrafią opóźniać
i utrudniać. Dotychczas raczej wspierali, ale im tej naszej pasji brakuje.
Oni nie do końca są w stanie myśleć poza kategoriami lokalnej drogi
i kanalizacji, bo z tego rozliczają ich wyborcy. (…) I jeszcze jedno. Do tej
pory było tak: zaczął pan Krzysztof Wójcik, potem, gdy jego możliwości
zaczęły się wyczerpywać, wszedł pan Krzysztof Pośpiech ze swoimi
kulturalnymi imprezami. I nikt nie zastanawia się, czyje zasługi są większe i to gra. Natomiast inni ludzie tego nie rozumieją. Odzywają się ich
ambicje i aspiracje. To też jest zagrożenie.
Moją nadzieją jest, że gdy już Polska usłyszy o Reszkach, gdy już
wybuchną w Warszawie, to będziemy mieli infrastrukturę turystyczną
i imprezy kulturalne, które będą mogły wszystkich tu przyciągnąć.
Obawy? Dla wielu ludzi ścieżka rowerowa to jednak fanaberia. Podobnie
z teatrem – można z tego skorzystać, ale nie trzeba, bo są ważniejsze
sprawy. I dlatego obawiam się, że jak pojawią się trudności, to ludzie się
wycofają, przestaną nas popierać, bo będą rzeczy ważniejsze – jak te
przysłowiowe już drogi.
Nadzieją moją jest, że jak za kilka lat będą już funkcjonowały nasze
szlaki, to przyjedzie tu przewodniczący parlamentu europejskiego, żeby
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spłynąć kajakiem, a na koniu przejedzie się prezydent Rzeczypospolitej
(…) i w gospodarstwie agroturystycznym wypiją razem piwko. A w kamieniołomach w Rudnikach odbędzie się w plenerze opera Aida (…).

4. Typologia partnerstw
Animacja na co dzień, czyli partnerstwo to nie jeden człowiek
Przyjęta przez nas typologia partnerstw (patrz – rozdział 10) grupuje
podmioty na uczące się i otwarte, solidarne, przedsiębiorcze, kreatywne i współpracujące. Oczywistym wydaje się jednak, że żadna
z tych charakterystyk nie wyczerpuje istoty partnerstwa. Można
zatem mówić o typach dominujących, mając przy tym na uwadze,
że pozostałe są również mniej lub bardziej obecne na danym etapie
rozwoju partnerstwa. W przypadku partnerstwa „Szlak Reszków
– Muzyka i Konie” szczególnie mocno wyróżniają się dwa spośród
przedstawionych typów: uczące się i otwarte oraz kreatywne.
Gotowość do ciągłej nauki jest wśród członków partnerstwa wręcz
zadziwiająca. Nie znam innego partnerstwa, w którym tak wiele
czasu poświęca się na spotkania i rozmowy. Spotkania grupowe,
indywidualne, w podgrupach zdają się wypełniać kalendarze członków całkowicie. Nawet sobie pani nie wyobraża – słyszałam często
podczas wywiadów – ile myśmy już przegadali godzin. Każde działanie,
każdy nowy pomysł jest przedyskutowywany w mniejszym lub większym
gronie. Tak, długie godziny rozmów (śmiech). I z każdej coś wynoszę.
Na każdej uczę się czegoś nowego. Partnerzy wydają się całkowicie
otwarci na nowe doświadczenia, na poznawanie dobrych przykładów
z zewnątrz, ale też odkrywanie nowych światów na swoim – mogłoby się wydawać – dobrze znanym podwórku. Mądrość ich polega
jednak nie na znajdowaniu nowych, ciekawych inspiracji, ale przede
wszystkim na umiejętnym rozpoznaniu, co można zaadoptować, a co
nie ma szans na powodzenie w tych warunkach i w tej społeczności
lokalnej. Nie byłoby to z pewnością możliwe, gdyby nie znali swoich
społeczności – jej zasobów, potrzeb i możliwości.
Kreatywność partnerstwa jest nie tylko sumą kreatywności poszczególnych osób, wchodzących w jego skład. Mamy tu zdecydowanie
do czynienia z synergią. Efektem wzajemnych pozytywnych oddziaływań członków partnerstwa jest szereg pomysłów na działanie,
na nowe przedsięwzięcia i aktywności. Gdy zbliżałem się do wieku
emerytalnego, ludzie mnie pytali: „I co ty, biedaku, będziesz robił na
emeryturze?”, a ja im mówiłem: „Akurat tym to ja się najmniej przejmuję,
bo pomysłów mam mnóstwo”. I faktycznie – teraz jestem dużo bardziej
zajętym człowiekiem niż wtedy, gdy codziennie musiałem iść do pracy.
Co warte podkreślenia – członkowie partnerstwa nie rezerwują dla
siebie całej przestrzeni na nowe pomysły. Niejednokrotnie bardziej
skupiają się na „wyłapywaniu” nieśmiałych często pomysłów osób
spoza własnego grona. Wynika to z owego przekonania, o którym
była już mowa wcześniej, że w społeczności lokalnej jest wiele perełek, które trzeba wyłowić i którym trzeba pomóc zaistnieć, ale też
z otwartości na to, co mają do powiedzenia i zaproponowania inni.
Przyjęta przez nas typologia partnerstw zdaje się jednak nie wyczerpywać charakterystyki Partnerstwa „Szlak Reszków”, choć oczywiście dobrze oddaje pewne aspekty jego istnienia i funkcjonowania.
„Szlak Reszków – Muzyka i Konie” to – moim zdaniem – wzorcowy
przykład partnerstwa animacyjnego, którego celem jest nie tylko
wspólne działanie, ale przede wszystkim – aktywizowanie ludzi,

stwarzanie im sytuacji edukacyjnych, dawanie ciągłych szans do
rozwoju. Znamienne są słowa jednego z liderów, które oddają istotę
animacyjnych wysiłków członków partnerstwa: Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy wiele spraw, pomysłów zrealizować znacznie szybciej, ale dla
nas ważniejsze jest, żeby robić to we współpracy, żeby angażować w to
jak największą grupę ludzi. Świadomie chcemy uniknąć sytuacji, w której
partnerstwo to jeden człowiek, a reszta jest daleko w tyle i z poziomem
wiedzy i zaangażowania.

Podsumowanie
Partnerstwo „Szlak Reszków – Muzyka i Konie” jest doskonałym
przykładem partnerstwa zbudowanego oddolnie, jako odpowiedź
lokalnych liderów na zdefiniowane problemy – słaby poziom rozwoju
regionu (szczególnie w porównaniu z regionami sąsiedzkimi) oraz brak
poczucia związku społeczności lokalnej z zamieszkiwanymi terenami.
Partnerstwo nie przeszło „tradycyjnej” linii rozwoju, wskazywanej
w literaturze. Jest bytem początkującym, jeśli chodzi o strukturę,
formę, skład osobowy, jednocześnie zaś jest w pełni zaawansowanym
w kategorii działania, kreowania pomysłów, podziału ról, zadań. Można
zaryzykować stwierdzenie, że zaczęło od fazy efektywnego działania,
by zwrócić się w tej chwili ku budowaniu tożsamości, ustalaniu reguł
funkcjonowania, dookreślania zasad członkostwa. Budowane „w biegu”, „w międzyczasie”, pomiędzy jednym działaniem a drugim, zdaje się
skupiać w tej chwili przede wszystkim na refleksji nad dotychczasowym funkcjonowaniem oraz wizją dalszego rozwoju.
W chwili obecnej głównym wyzwaniem, przed jakim stoją partnerzy
i jakie najczęściej wskazywali w wywiadach, jest sprofesjonalizowanie działań (w tym znalezienie sposobu na finansowanie wydarzeń).
Wydaje się, że podejmowane wysiłki (np. utworzenie fundacji) bardzo
ich do tego celu przybliżają. Bez wątpienia jednak wyzwaniem równie
ważnym jest wytworzenie we wszystkich członkach poczucia tożsamości z partnerstwem oraz zniwelowanie podziału na elitę partnerstwa oraz pozostałych członków – dużo mniej zaangażowanych
oraz świadomych zachodzących procesów.

W wywiadach i spotkaniach uczestniczyli: Krzysztof Pośpiech, Krzysztof
Wójcik, Henryk Dworak, Piotr Arciszewski, Krzysztof Smela, Sławomir
Królik, Jolanta Brzozowska-Ciura, Anna Operacz, Anna Woźniak, Mirosław
Ślęzak, Robert Kępa, Krzysztof Polewski, Halina Pruciak, Jan Ferenc i Agata Tądel. Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas, chęć dzielenia się
refleksją oraz możliwość uczestniczenia w spotkaniach i dyskusjach.
Szczególne podziękowania dla Krzysztofa Polewskiego za wsparcie,
zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkań.

rozdział 8

Teatr Krzemiennego Kręgu
Partnerstwo Krzemienny Krąg

TOMASZ OTKO

Krzemienny Krąg jest jak teatr.
Ale właściwie jaki to teatr?
Przecież jest ich tak wiele rodzajów. Zapewne eksperymentalny – kto może wiedzieć
jak to się skończy? Na pewno współczesny – wszystko dzieje się tu i teraz. Trochę
też ludowy – żaden tam elitarny, stworzony został przecież przez ludzi dla ludzi.
Jak każdy teatr, także i ten ma swój afisz, scenę, aktorów, reżysera, widownię i kulisy.

Co grają? Mają w repertuarze kilka głównych spektakli, opartych na
lokalnych tradycjach, symbolach i miejscach. Niektóre spektakle są tak
popularne, że ich sława wychodzi daleko poza granice partnerstwa.
Czasami ciężko zdobyć bilety (niektóre nie są tanie). Teatr Krzemiennego Kręgu nie boi się wyzwań i eksperymentów. Stwarza miejsce na
sceny bardziej kameralne, z repertuarem dla bardziej wymagającego
widza. Scena jest w bezustannym ruchu, ciągle się przemieszcza, jest
wszędzie tam, gdzie można coś zagrać. Ale czym byłby teatr bez aktorów? Ci stąd, to prawdziwa elita w środowisku – to ludzie, którzy
wciąż budują partnerstwo. Choć pewnie dużo osób tego nie wie, są
wśród nich prawdziwe gwiazdy. Niejeden chciałby grać u ich boku,
niejeden się od nich uczył rzemiosła. Do nich jeszcze cały czas należy
scena. Ale to się wkrótce zmieni, bo scena się stopniowo rozrasta
i zaczyna obejmować również widownię. Powoli zacierają się różnice
między widzem a aktorem. Szykuje się nowa odsłona. Publiczność,
czyli lokalna społeczność, do niedawna tylko przyglądająca się z zaciekawieniem temu, co się dzieje na scenie, teraz powoli, nieśmiało
zaczyna grywać małe rólki, przygotowując się do premiery, która ma
wkrótce nastąpić. Zza sceny, ze scenariuszem w reku, przygląda się
temu wszystkiemu reżyser – to lider partnerstwa. Jest opanowany
i spokojny. Wierzy, że zrobił wszystko, żeby jak najlepiej przygotować
każdego do odegrania swojej roli.

Z czego słynie gmina Bałtów?
Nie sposób w pełni zrozumieć wszystkiego, co wiąże się z Krzemiennym Kręgiem, bez przyjrzenia się temu, co wydarzyło się w małej,
zapomnianej niegdyś gminie na terenie województwa świętokrzyskiego.
Jakość życia w gminie Bałtów jeszcze kilka lat temu pozostawiała
wiele do życzenia. Nieefektywne rolnictwo, słaba ziemia oraz upadek
pobliskiej huty spowodowały rekordowe bezrobocie. W 2001 r. grupa
mieszkańców i lokalnych społeczników postanowiła przeciwstawić
się postępującemu upadkowi. W tym celu powołano Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. To był prawdziwie oddolny
ruch, energia zrodzona przez sprzeciw – przyznaje Jarosław Kuba,
jeden z ówczesnych liderów i obecnie czołowa postać Krzemiennego
Kręgu. Twórcy Bałta zdecydowali, że najlepszą drogą rozwoju gminy
będzie wykorzystanie szansy, jaką stwarzają jej wyjątkowe walory
przyrodnicze i krajobrazowe. Aby stało się to możliwe, należało
odnaleźć jakiś unikatowy produkt turystyczny. W czerwcu 2003 r.
uruchomiono spływy tratw na czterokilometrowym, malowniczo

położonym odcinku rzeki Kamiennej. W ten sposób udało się zapewnić pracę pierwszym osobom. W tym samym czasie na terenie
Bałtowa odkryto prehistoryczne tropy dinozaurów. Stało się to
impulsem do utworzenia pierwszego w Polsce „parku jurajskiego”,
na który obecnie składają się m.in. rekonstrukcje 70 naturalnej
wielkości dinozaurów. Do realizacji tego zadania powołano nowy
podmiot – Stowarzyszenie „Delta”. Równolegle trwały prace nad
rozszerzeniem oferty turystycznej, poprzez m.in. wytyczanie szlaków i ścieżek rowerowych czy oznakowywanie miejscowych atrakcji
turystycznych. Udostępniono zwiedzającym wciąż działający młyn
z XIX wieku. Do centrum Bałtowa sprowadzono dużą stadninę koni.
W ostatnich latach do atrakcji turystycznych dołączył także stok
narciarski i zwierzyniec. Wszystko to było impulsem do uaktywnienia
się mieszkańców. Powstały gospodarstwa agroturystyczne, sklepiki,
punkty gastronomiczne i wypożyczalnie sprzętu. Cały czas prowadzona była szeroka kampania promocyjna. Informacje pojawiały się
w prasie, radiu i telewizji. Wydawano mapy i przewodniki. W wielu
miejscach Polski stanęły tablice informacyjne i kopie dinozaurów,
zachęcające do odwiedzenia Bałtowa.
Pomysł na ożywienie społeczno-gospodarcze Bałtowa okazał
się strzałem w dziesiątkę. Obecnie cały kompleks stanowi jedną
z głównych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.
Wizerunek gminy zmienił się z zacofanego zaścianka na atrakcyjne,
lokalne centrum turystyczne, odwiedzane przez ponad 300 tys. turystów rocznie.
Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie determinacja
kilku osób, które dały pierwszy impuls, potrafiły zmobilizować mieszkańców i były gotowe zainwestować własne środki finansowe. Ale
to, co stanowi o wyjątkowości Bałtowa, to umiejętne połączenie
markowego produktu turystycznego, funkcjonującego na zasadach
komercyjnych, z ideą ekonomii społecznej. Zarówno Stowarzyszenia
„Bałt” i „Delta”, jak i powołane w kolejnych latach przedsiębiorstwo
społeczne „Allozaur”, wykorzystują mechanizmy rynkowe, ale nastawione są na realizację celów społecznych. Miejsce to jest przedstawiane jako modelowy przykład wykorzystania ekonomii społecznej.
Pod tym kątem było wielokroć opisywane i rekomendowane jako
dobra praktyka.
Bałtów niezwykle mocno oddziałuje na Grupę Partnerską Krzemienny
Krąg. Tworzą ją w dużej mierze osoby i instytucje, które stoją za sukcesem Bałtowa. Tam również znajduje się siedziba Grupy. Większość
mniej zorientowanych osób utożsamia w całości Krzemienny Krąg
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z tym, co dzieje się w Bałtowie. Partnerstwo ma jednak wymiar o wiele szerszy, zarówno pod względem samego obszaru oraz zaangażowanych środowisk, jak i zadań, jakie sobie określiło. Celem niniejszego
opracowania jest przybliżenie tego, jak rodziło się, rozwija i żyje samo
partnerstwo.

1. Dialogi o instytucjonalnej stronie partnerstwa
Jak wyglądały początki?
Musimy się cofnąć do roku 2002. W tym czasie Ministerstwo Kultury
ogłosiło zbliżający się rok 2004 rokiem Gombrowicza. Postać ta jest
ściśle związana z obszarem, na którym obecnie działa Krzemienny
Krąg. Tutaj pisarz się urodził i wychował, pozostawiając po sobie dużą
liczbę pamiątek i symbolicznych miejsc. Należy również przypomnieć,
że był to początek okresu przemian w Bałtowie, związanego m.in. z takimi działaniami, jak wytaczanie szlaków turystycznych w regionie.
Szereg osób i środowisk realizowało podobne działania, często o tym
nie wiedząc, a nawet nieświadomie ze sobą konkurując. Nasz region
nigdy wcześniej nie był spójny pod względem turystycznym. Miejsca
uchodzące za atrakcje turystyczne przeważnie ze sobą rywalizowały.
(…) Każdy robił w swoim ogródku i przez to nie było komunikacji. Te jednostkowe inicjatywy miały zdecydowanie ograniczony zakres i zasięg.
Pomysł wspólnego działania na rzecz rozwoju regionu w postaci
grupy partnerskiej narodził się w grudniu 2002 r. Z inicjatywą wyszły
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” oraz Miejskie
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zwróciły się one do
samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend
rządowych z prostym pytaniem: Skoro robimy to samo, czemu nie
mielibyśmy zrobić tego razem? Pomysł trafił na podatny grunt. Był to
czas, kiedy większość środowisk miała już świadomość istnienia innych
instytucji, które zajmują się podobnymi rzeczami, ale nikt nie miał odwagi
pierwszy wyjść z konkretną propozycją współpracy.
Przykład pobliskiego Bałtowa już wtedy mocno oddziaływał na innych. Tam, w efekcie wspólnego wysiłku różnych środowisk, udało
się wypracować pierwsze pozytywne efekty, w postaci zatrudnienia
kilku osób. Pomogło to przełamać bariery pomiędzy organizacjami
i instytucjami publicznymi, które dotychczas niechętnie ze sobą
współpracowały. To była czysta energia, która niosła ludzi. Każdy coś
wnosił do tego porozumienia, tworząc zalążek przejrzystego partnerstwa. (…) Wszystkim przyświecał wspólny cel, ale również wszyscy
brali na siebie ryzyko wspólnych działań. (…) Zaczęliśmy łączyć walory
i miejsca, wytyczać łączące nas szlaki. Za każdą propozycją stali ludzie
żywo zainteresowani promowaniem wartości lokalnych. Elementem
sprzyjającym był fakt, że była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa
w regionie. Wypełniliśmy pewnego rodzaju niezagospodarowaną niszę
kapitału społecznego.
Po okresie konsultacji, w czerwcu 2003 r., podczas spotkania
w Ostrowcu Świętokrzyskim z udziałem m.in. przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnej
Organizacji Turystycznej, deklarację o przystąpieniu do grupy złożyło
35 instytucji, reprezentujących wszystkie trzy sektory. W cały proces
bardzo mocno zaangażowała się Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, realizująca akurat na tym regionie swój program
Szkoły dla Ekorozwoju. Odegrała ona istotną rolę, nie tylko dotując
finansowo przedsięwzięcie, ale również udzielając silnego wsparcia
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merytorycznego, wynikającego z niezwykle bogatego doświadczeniem przy wspieraniu podobnych inicjatyw.

Kształt partnerstwa – czyli w poszukiwaniu najlepszej
struktury
Forma partnerstwa na przestrzeni lat ewoluowała, dostosowując się
do zmieniających się potrzeb. Na pierwszym etapie sygnatariusze
porozumienia zdecydowali się na strukturę mniej formalną, która
przybrała kształt grupy partnerskiej. Wtedy nie byliśmy chyba jeszcze
gotowi do sztywnej struktury, za dużo było w tym wszystkim niepewności. (…) Partnerzy się nie znali, a poziom zaufania nie był jeszcze tak
wysoki. Przystąpienie do partnerstwa następowało poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej w formie oświadczenia woli na rzecz
wspólnego realizowania celów. Grupa, pomimo że nieformalna, miała
swój sekretariat, który znajdował się w siedzibie Miejskiego Centrum
Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. W takim kształcie grupa funkcjonowała do 2006 r.
W 2004 r., wraz z akcesją do Unii Europejskiej, do Polski wszedł
program rozwoju obszarów wiejskich LEADER+. Program opierał się
na oddolnym, partnerskim podejściu do rozwoju obszarów wiejskich,
polegającym na powoływaniu trójsektorowych partnerstw, zwanych
Lokalnymi Grupami Działania, które opracowując swoje strategie
rozwoju oraz realizując wynikające z nich projekty łączące miejscowe zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, miały przyczyniać się
do harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich i zamieszkujących je
społeczności.
Partnerstwo postanowiło wykorzystać tę szansę. Przystąpienie do
programu wymogło zmiany instytucjonalne. Grupa stanęła przed
wyborem najbardziej odpowiedniej formy prawnej – fundacji, stowarzyszenia bądź związku stowarzyszeń. Wybór padł na fundację,
działającą w formie Lokalnej Grupy Działania. W tamtym czasie
członkami stowarzyszenia mogły być tylko osoby fizyczne. Nasze partnerstwo nie składało się z osób fizycznych, każdy reprezentował jakąś
instytucję. Stwarzało to kłopoty z reprezentatywnością, ponieważ np.
wójt reprezentowałby siebie, a nie gminę. Co byśmy mieli zrobić w momencie wyborów, albo gdyby nagle stracił stanowisko? Forma fundacji,
nieprzewidująca członkostwa, rozwiązała ten kłopot. W dniu 25
marca 2006 r. oficjalnie powstał nowy, zupełnie niezależny podmiot
prawny – Fundacja Partnerstwo Krzemienny Krąg. Wszyscy sygnatariusze partnerstwa podpisywali deklarację współpracy i wybierali
swojego delegata, który najczęściej jednocześnie zasiadał w jednym
z trzech organów Fundacji – radzie, zarządzie lub komisji rewizyjnej.
Jako fundatorów wybrano osoby i instytucje wspierające partnerstwo, ale jednocześnie nie będące jego formalnymi członkami. Miało
to zapobiec zagrożeniu w postaci nadmiernego wpływu na grupę
i faworyzowaniu wybranych partnerów.
Przystąpienie do programu LEADER+ wiązało się z jeszcze jedną
konsekwencją. Grupa nieco przeformułowała cele i skoncentrowała
się w większym stopniu na obszarach wiejskich. Miasto Ostrowiec
Świętokrzyski, dotąd jeden z najsilniejszych partnerów, nie spełniając formalnych wymogów członkowskich programu, zostało poza
Krzemiennym Kręgiem. W obecnej chwili partnerstwo złożyło miastu propozycję ponownego przystąpienia do grupy. Jeśli Ostrowiec
przyjmie tę propozycję, to formalnie znowu stanie się partnerem,
ale pozostanie poza mechanizmami związanymi z funkcjonowaniem
partnerstwa jako Lokalnej Grupy Działania.
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Rok 2008 przyniósł kolejne zmiany w strukturze partnerstwa. Wraz
z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2007-2013
pojawiła się możliwość kontynuowania dotychczasowych działań,
tym razem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Osi IV - LEADER. Nowy okres programowania przyniósł
również zmiany niektórych rozwiązań prawnych. Specjalnie na
potrzeby programu stworzone zostało rozwiązanie, które umożliwiało przyjmowanie do stowarzyszenia, jako członków zwyczajnych,
również instytucji. Większość dotychczasowych Lokalnych Grup
Działania funkcjonowało właśnie w formie stowarzyszeń. W obawie,
że nowo proponowane rozwiązania będą tworzone właśnie w takiej
formie prawnej, podjęto decyzję o przekształceniu fundacji na stowarzyszenie. 29 września 2008 r. zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg. W takim kształcie
funkcjonują do dzisiaj.
Struktura i procedury obowiązujące w Stowarzyszeniu zostały
ukształtowane pod kątem precyzyjnych wymagań programu LEADER. Wszystko zostało zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić
reprezentatywność każdego obszaru, na który składa się partnerstwo. Strukturę stowarzyszenia tworzą walne zebranie członków,
rada, zarząd i komisja rewizyjna.
Obecnie, z punktu widzenia funkcjonowania partnerstwa jako
Lokalnej Grupy Działania, kluczowym organem jest rada. To ona
będzie odpowiedzialna za ogłaszanie konkursów, weryfikację projektów i dzielenie pieniędzy pomiędzy przedsięwzięcia, mające być
realizowane w regionie ze środków, które zostaną przydzielone
grupie. Funkcje i struktura pozostałych organów nie odbiegają od
klasycznych zasad, na jakich funkcjonują inne stowarzyszenia. Walne
zebranie jest formalnie najwyższą władzą stowarzyszenia i skupia
wszystkich partnerów. Komisja rewizyjna pełni funkcję organu nadzorczego, ale de facto realną władzę sprawuje zarząd, który ma za
zadanie kierować bieżąca pracą i reprezentować Krzemienny Krąg
na zewnątrz. Podobnie jak rada, składa się z osób reprezentujących
wszystkie gminy (po jednej z każdej), z zastrzeżeniem, że Stowarzyszenie „Bałt”, jako instytucja, która od początku odgrywała wiodącą
rolę w partnerstwie, ma w nim swoich dwóch przedstawicieli.
Zgodnie z wytycznymi dla lokalnych grup działania, partnerstwo zostało „obudowane” instrukcjami, regulaminami i procedurami, które
szczegółowo regulują większość sfer jego funkcjonowania. Jak każda
lokalna grupa działania, także Krzemienny Krąg przygotował swój
wieloletni dokument planistyczny na lata 2009-2015 pod nazwą
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR). Strategia definiuje m.in. główne
problemy i zagrożenia oraz szanse rozwoju danego obszaru, wskazując jednocześnie cele do osiągnięcia. W obecnej chwili dokument
został pozytywnie zaopiniowany i trwa oczekiwanie na przejście do
kolejnego etapu, związanego z jego realizacją.
Na te wszystkie statutowe organy nakłada się jeszcze jedna, niezwykle ważna w opinii rozmówców, funkcja. Każda gmina uczestnicząca
w partnerstwie ma swojego lokalnego koordynatora. Koordynatorzy
są osobami najbardziej doświadczonymi i jednocześnie najściślej
związanymi z grupą. Najczęściej są to te same osoby, które zasiadają
w zarządzie czy radzie. Na nich spoczywa największa odpowiedzialność, są swego rodzaju przedstawicielami Krzemiennego Kręgu
w każdej gminie. Odpowiadają za sprawy logistyczne i organizacyjne
na swoim terenie. Informacje z biura przekazywane są do lokalnych
koordynatorów, a ich zadaniem jest przekazanie informacji dalej, do
pozostałych partnerów.

Krzemienny Krąg obecnie na stałe zatrudnia trzy osoby. Pierwszą
z nich jest lider partnerstwa, czyli jednocześnie prezes zarządu,
który odpowiada za całościowe zarządzanie. Praca drugiej osoby ma
charakter bardziej administracyjny, odpowiada głównie za wdrożenie
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz bieżący kontakt z członkami rady
i zarządu. Do obowiązków trzeciej zatrudnionej osoby należą kadry,
płace i wnioski o płatność.
Lider grupy, zapytany o podział ról i zadań w partnerstwie, wskazał
na cztery zarysowujące się poziomy.
1. Struktura zarządzająca (rada i zarząd) mająca bezpośredni wpływ
na kierunki rozwoju i wdrażania pomysłów.
2. Struktura wykonawcza – czyli pracownicy merytoryczni i administracyjni.
3. Osoby nie zasiadające w żadnych organach, ale świadome,
przychylne i zaangażowane (chociaż jest to zaangażowanie na
mniejszą skalę).
4. Osoby najmniej aktywne i raczej mało świadome istoty i idei partnerstwa.

Cele
Cele, podobnie jak cała struktura partnerstwa, ewoluowały na
przestrzeni lat. W początkowym okresie głównym celem ówczesnej Grupy Partnerskiej było zintegrowanie rozproszonych działań
w obszarze kultury i turystyki, ale lider partnerstwa zaznacza, że
była wówczas jeszcze inna, nie mniej ważna, potrzeba. Stworzenie
atmosfery wzajemnego zaufania oraz zadbanie o spójność partnerstwa
w warstwie ideologicznej. Na tym koncentrował się mój największy wysiłek w pierwszym okresie naszego funkcjonowania.
Pojawienie się programu LEADER+, a następnie jego kontynuacja,
zmusiły partnerstwo do przeniesienia pewnych akcentów i większego
skoncentrowania na obszarach wiejskich. Określenie nowych celów
poprzedzone zostało przeprowadzeniem szczegółowych analiz oraz
cyklem szkoleń i konsultacji z ekspertami zewnętrznymi, podczas
których wypracowano nowe kierunki współpracy. Przy wszystkim,
czym się zajmowaliśmy, robiliśmy szczegółową inwentaryzację tego, co
mamy. (…) Każde nasze działanie zaczynało się zdiagnozowaniem zasobów, a później, w oparciu o to, szukaliśmy jak najlepszych rozwiązań.
Chcąc wskazać aktualne cele, chyba najlepiej odwołać się do zapisów
Lokalnej Strategii Rozwoju Krzemiennego Kręgu.
„Głównym celem Grupy Partnerskiej jest zintegrowanie rozproszonych działań różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw na
rzecz rozwoju regionu. Partnerski wysiłek ukierunkowany jest na
wypracowanie spójnego dla regionu programu, zmierzającego do
poprawy jakości życia jego mieszkańców. Działania Grupy Partnerskiej zakładają aktywizację lokalnych społeczności, które mają
samodzielnie decydować o kierunkach swego rozwoju i sposobie
rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Wszechstronnej promocji regionu, tworzeniu miejsc dla potrzeb
turystyki i rekreacji, towarzyszy międzysektorowa współpraca oraz
dbałość o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych.”
Powyższe sformułowanie należy uzupełnić jeszcze o jeden, nie mniej
ważny cel, być może nigdzie nie zapisany, ale za to bardzo mocno
przez wszystkich akcentowany. Wiąże się on z obawą o podział środków, jaki wkrótce nastąpi. Celem tym jest utrzymanie dotychczasowego poziomu zaufania i solidarności wśród wszystkich partnerów.
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Działania i osiągnięcia
Obecnie trwa okres swojego rodzaju wyczekiwania, w którym większość wysiłków koncentruje się wokół przygotowania partnerstwa
do roli regionalnej instytucji grantodawczej. Ogłaszanie konkursów,
nabór wniosków i ich ocena, nadzór nad poprawnym rozliczeniem,
a także realizacja własnych przedsięwzięć – na tym będą koncentrowały się główne wysiłki w najbliższych latach. Poniżej zostały
przedstawione te inicjatywy, poprzez które partnerstwo jak dotąd
było najbardziej identyfikowane.
Jak wspominają rozmówcy, doskonałym sposobem na poznanie
się partnerów było zorganizowanie szeregu imprez pod wspólnym
hasłem „Łączymy się w Krzemiennym Kręgu”. Letnie pikniki i dożynki
współfinansowane przez partnerstwo w każdej gminie stały się
świetną okazją do bezpośrednich spotkań i zaistnienia w świadomości mieszkańców. Dzięki wspólnym działaniom grupy udało się
wprowadzić do kalendarza stałych imprez regionalnych Świętokrzyski Piknik Jurajski, który odbywa się na terenie Bałtowa. Obecnie jest
to jedna z największych dorocznych imprez plenerowych w regionie.
Piknik jest doskonałą okazją do promocji turystycznej wykraczającej
szeroko poza sam Krzemienny Krąg. Dzięki wsparciu partnerstwa
z coraz większym artystycznym rozmachem organizowany jest
doroczny Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski. Imprezie towarzyszą spektakle, pokazy, wernisaże czy rajdy śladami autora. W tym
roku odbyła się już VII edycja tego wydarzenia. Do innych cyklicznych imprez zaliczyć można doroczny rajd „w poszukiwaniu żółwia
i dinozaura”, który ściąga turystów i młodzież z kilku województw.
Krzemienny Krąg był regionalnym koordynatorem Konkursu Małych
Dotacji Bursztynowy Szlak Greenways, finansowanego ze środków
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Dzięki temu programowi udało
się zrealizować szereg drobnych, lokalnych inicjatyw związanych np.
oznakowaniem, ożywieniem czy zagospodarowaniem wielu ciekawych miejsc. Na co dzień Partnerstwo prowadzi również różnego rodzaju działania edukacyjne skierowane do mieszkańców. Koncentrują
się one w głównej mierze na kompleksowym wsparciu związanym
z uruchamianiem działalności turystycznej i okołoturystycznej.
Krzemienny Krąg należy do Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju. Sieć została powołana z inicjatywy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w 2005 r. i w chwili obecnej liczy 20
członków. Sieć pomaga nam się rozwijać, daje nam możliwość współpracy, również międzynarodowej. Możemy wymieniać się doświadczeniami
i uczyć od siebie nawzajem, dzielić pomysłami i wdrażać dobre praktyki.
(…) To coś więcej niż ogólnokrajowa struktura, Krajowa Sieć jest wspólnotą wartości, w której krzewi się zasady partnerstwa i współpracy.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w tym roku Krzemienny Krąg po
raz drugi z rzędu został wybrany przez Sieć grupą partnerską roku,
a jest to tylko jedno z bardzo wielu prestiżowych wyróżnień, które
mają na swoim koncie.
Krajowa Sieć nie jest jedyną płaszczyzną wymiany doświadczeń
w partnerstwie. Jeszcze zanim ostatecznie uformowała się Lokalna
Grupa Działania, rozpoczął się etap poszukiwania inspiracji, modelów
i rozwiązań, które można będzie w przyszłości wykorzystać. Wiązało
się to z wieloma wizytami studyjnymi, krajowymi i zagranicznymi.
Zanim zaczęliśmy działania związane z realizacją programu LEADER+,
byliśmy w wielu miejscach, by podglądać tych, którzy pierwsze doświadczenia i praktykę organizacyjną mieli już za sobą. (…) Chyba nie
sposób wymienić wszystkich miejsc, w których gościliśmy. Utrzymują
kontakt z bardzo wieloma grupami partnerskimi w Polsce i za grani-

69

cą. Po okresie intensywnej nauki związanej z wieloma wyjazdami, teraz
przyszedł czas, kiedy sami chyba jesteśmy częściej odwiedzani. Osoby,
które odwiedziły Krzemienny Krąg, podkreślają, że tam można nabrać
energii oraz zaczerpnąć entuzjazmu i wiary w sukces. Wszyscy, którzy
wyjeżdżają od nas po wizytach studyjnych, wywożą ze sobą ogromny
bagaż pozytywnych doświadczeń i przekonanie, że jak ma się pomysł
i chce coś zrobić, to można odmienić oblicze każdego regionu.

2. Mapy partnerstwa
Mapa terytorialna i instytucjonalna
Na obszar Krzemiennego Kręgu składa się dziewięć gmin z trzech
powiatów, będących jednocześnie częścią dwóch województw:
mazowieckiego i świętokrzyskiego. Gminy, znajdujące się w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, to: Chotcza, Lipsko, Sienno i Solec nad Wisłą (powiat lipski). Pozostałe gminy, tj.: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów (powiat ostrowiecki),
oraz Sadowie (powiat opatowski), są administracyjną częścią województwa świętokrzyskiego i znajdują się w północno-wschodnim
jego obszarze.
W obecnej chwili grupa liczy 38 partnerów, spośród których 10 reprezentuje sektor publiczny, 19 pozarządowy, a 9 gospodarczy.
Krzemienny Krąg jest otwarty na nowych partnerów. Nie ma
warunków formalnych dyskryminujących jakiekolwiek instytucje.
Najważniejszym kryterium jest określony stopień zaangażowania.
Jest jednak pewien klucz, który ma wpływ na zapraszanie partnerów.
Wynika on z jednej strony z wymagań parytetowych programu LEADER, a z drugiej – z chęci zachowania pewnej równowagi pomiędzy
sektorami i poszczególnymi obszarami. Ten klucz to: jeden samorząd,
dwóch przedstawicieli biznesu i trzech przedstawicieli sektora
społecznego z każdej gminy. Tego modelu w praktyce, ze względu
na mniejsze zainteresowanie biznesu i brak aktywności organizacji
pozarządowych na pewnych terenach, nie udało się zastosować. Co
istotne, każda gmina reprezentowana przez koordynatora ma prawo
samodzielnie proponować partnerów ze swojego obszaru. Mechanizm ten zapobiega sytuacji, w której do grupy odgórnie przyjmowane
byłyby instytucje niedoceniane lub nie do końca akceptowane przez
głównych lokalnych partnerów, co mogłoby przełożyć się na ogólne
pogorszenie klimatu.
Jak podkreśla lider, najważniejsza jest dobrowolna chęć zaangażowania się. Nikt nigdy nie namawiał nikogo na siłę na przystąpienie do
grupy. (…) Staramy się być markowym produktem i nie potrzebujemy
pozorantów. (…) Ilość członków w partnerstwie jest dla mnie sprawą
trzeciorzędną. Wiem, jakie kłopoty bywają z partnerami zaangażowanymi na siłę.
Obecni partnerzy Krzemiennego Kręgu:

Sektor publiczny
�
�
�
�
�
�

Gmina Bałtów
Gmina Bodzechów
Gmina Chotcza
Gmina Ćmielów
Gmina Kunów
Gmina Lipsko
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Sektor gospodarczy

Gmina Sadowie
Gmina Sienno
Gmina Solec nad Wisłą
Starostwo Powiatowe w Lipsku

Sektor społeczny
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw”
Stowarzyszenie „Delta”
Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Gminy Bodzechów
„Kurhan”
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Szewny im.
ks. Marcina Popiela „Sulima”
Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Bodzechów
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Choteckiej
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Ćmielowskiej
Stowarzyszenie „Nietulisko nad Świśliną”
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Chocimiów
Fundacja im. Witolda Gombrowicza „Witulin”
Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „Zgoda” w Janiku
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”
Ochotnicza Straż Pożarna w Sadowiu
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”
Klub Sportowy „Marol”
Towarzystwo Przyjaciół Sienna
Stowarzyszenie Przyjaciół Solca
Stowarzyszenie na rzecz Gminy Solec nad Wisłą „Wisła”

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Przedsiębiorstwo Społeczne „ALLOZAUR” Sp. z o.o.
„BAŁTUS” s.c. D. Kiljan, J. Gierczak
Gospodarstwo Agroturystyczne Norbert Januchta
Restauracja „Gościna”
Fabryka Porcelany „AS” Ćmielów
P.H.P „PRIMEX” Stacja Paliw BP
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „MINI MARKET” Jan Granat
„STEEL - PLAST” Cedro Piotr
P.H.U. „WIŚNIOPOL – PAL – MASZ” Stacja Paliw Piotr Stępień

Mapa zasobów potencjałów
Na krajobraz Krzemiennego Kręgu składają się malownicze pagórki
i równiny, poprzecinane licznymi wąwozami i rozpadlinami, pośród
których wiją się liczne rzeki znajdujące swoje ujście w pobliskiej
Wiśle. Słaby rozwój przemysłu pozwolił na zachowanie w tej okolicy prawie dziewiczego charakteru przyrody. To wszystko stwarza
doskonałą szansę rozwoju ukierunkowanego na turystykę. Najlepszym sposobem na zapoznanie się z miejscową przyrodą jest
przemierzenie szlaku Żółwia i Dinozaura, który doskonale uosabia
ideę współpracy. Nazwa szlaku nie jest przypadkowa. Zaczyna
się on w pobliżu rezerwatu, w którym występuje żółw błotny,
przebiega przez duży obszar partnerstwa, a kończy się w Bałtowie
- czyli w miejscu, gdzie znajduje się Park Jurajski. Jeszcze niedawno
przez nasze powiśle nie przebiegał żaden szlak turystyczny, a nasze
PTTK koncentrowało się na organizowaniu turystyki wyjazdowej.
Dziś jest to region, który zwraca na siebie uwagę. Dzięki wysiłkom
partnerstwa wokół szlaku powoli zaczyna powstawać infrastruktura,
która z czasem pozwoli wzmocnić i wykreować nowe lokalne produkty
turystyczne.

MAPA ZASOBÓW I POTENCJAŁÓW
Partnerstwo Krzemienny Krąg

Zasoby naturalno-kulturowe

Zasoby materialne

Zasoby ludzkie
Walory
turystyczne

Bałtów

Żółw
i dinozaur

Bursztynowy Szlak

Witold
Gombrowicz

Lider partnerstwa

Ludzie
partnerstwa

Społeczność lokalna
Tradycje przemysłowe
dawnych epok

Struktura
Lokalnej Grupy
Działania
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Teren partnerstwa leży na trasie kulturowego i historycznego traktu
biegnącego od Budapesztu przez Bratysławę, Kraków aż do Gdańska
– Szlaku Bursztynowego. Ideę jego ożywienia podjęła Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która poprzez wytyczenie nowych szlaków rowerowych eksponuje unikalne wartości jego zakątków, a przez to wspiera
lokalne inicjatywy społeczne, które łączą ochronę przyrody i poszanowanie dziedzictwa kulturowego z rozwojem społeczno-gospodarczym.
Krzemienny Krąg w programie Bursztynowy Szlak Greenways pełni rolę
regionalnego koordynatora. Idea odbudowy Szlaku jest dla nas doskonałą
szansą na szerszą promocję naszej ziemi, a co chyba jeszcze istotniejsze
– wreszcie mamy okazję zrobić coś wspólnie z naszymi sąsiadami.
Okolice słyną z tradycji przemysłowych. Już trzy tysiące lat temu wytapiano tutaj żelazo. W regionie wydobywano węgiel i kamień, a wzdłuż
rzeki Kamiennej stanęły piece i zakłady, których ruiny zachowały się do
dzisiaj. Obecnie partnerstwo może pochwalić się dwoma unikatowymi
miejscami. Pierwsze z nich, to wpisana na listę UNESCO neolityczna
kopalnia krzemienia sprzed 5 tys. lat (do niedawna była to jedyna
atrakcja turystyczna regionu, z tym miejscem wiąże się też nazwa całego partnerstwa). Drugą atrakcją jest żywe muzeum porcelany, które
funkcjonuje przy słynącej ze swoich tradycyjnych wyrobów fabryce
porcelany w Ćmielowie. Jeszcze niedawno na tym terenie dominowała
turystyka przejazdowa. Turyści przyjeżdżali do Krzemionek, wysiadali
z autokaru, zwiedzali kopalnie, wsiadali do autokaru i odjeżdżali w siną dal,
nigdzie się już nie zatrzymując. Teraz to się zmieniło. Partnerstwo spowodowało, że samorząd, biznes i organizacje zaczęły ze sobą współpracować
i wspólnie koordynować promocję. W każdym miejscu stoją tablice zachęcające do odwiedzenia również innych atrakcji partnerstwa. (…) Turysta
przyjeżdżający do Krzemionek jest wysyłany również do Bałtowa czy
Ćmielowa i odwrotnie. Co istotne, zaczęli zostawać tu na dłużej. Zajadają
się naszą regionalną kuchnią i wypoczywają w naszych gospodarstwach
agroturystycznych.
Na terenie partnerstwa znajduje się 2/3 polskich miejsc związanych
z życiem i twórczością Witolda Gombrowicza. Tutaj również znajduje
się jedyna na świecie miejscowość, której nazwa – Witulin, wywodzi
się bezpośrednio od imienia twórcy Ferdydurke i Pornografii. To również w tym miejscu będzie znajdowało się pierwsze muzeum poświęcone jego twórczości. W końcu był Gębą stąd.
Wszyscy rozmówcy zgodnie powtarzają, że największą siłą Krzemiennego Kręgu są ludzie, którzy go tworzą. Nie sposób w tym
miejscu nie wskazać na niekwestionowanego lidera grupy – Jarosława Kubę. To on, jeszcze jako prezes Stowarzyszenia Bałt, dał pierwszy
impuls do współpracy.(…) Rzucił iskrę, która doprowadziła do powstania
partnerstwa. Kolejno stał na czele Grupy Partnerskiej, był Prezesem
Zarządu Fundacji, obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Krzemienny
Krąg. Kiedy zaczynał swoją pracę w partnerstwie, miał za sobą 10 lat
doświadczenia w sektorze pozarządowym. Swoim zaangażowaniem
i profesjonalizmem zjednał sobie przychylność całego otoczenia. To,
że grupa działa tak sprawnie, jest w dużej mierze efektem ogromnego zaufania i autorytetu, jakim się cieszy w swoim otoczeniu.
Zaufanie, jakim obdarzyli mnie ludzie, powoduje, że sprawniej i szybciej
mogę realizować pewne działania. Wiem, że muszę postępować w taki
sposób, żeby nie zawieść tego zaufania. Lider partnerstwa jest osobą
bardzo konkretną i zdecydowaną. Nasz Lider zawsze miał wyraźną
wizję tego, co chce osiągnąć, i konsekwentnie dąży do celu. (…) Jarek
był pierwszy, postawił fundament, a teraz konsekwentnie stawia kolejne
cegły. Jarosław Kuba to z jednej strony społecznik, a z drugiej sprawny manager, który umiejętnie potrafi zarządzać ludźmi i wyśmienicie
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dbać o relacje. Bardzo ważna jest jego charyzma, ona wyzwala takie
pozytywne emocje, które przenoszą się na innych ludzi.
Siłą Krzemiennego Kręgu są również inne osoby, które go tworzą.
W mniejszym czy większym stopniu my wszyscy, którzy się tu regularnie
spotykamy, jesteśmy liderami. Najbardziej aktywnymi członkami są
najczęściej osoby będące w partnerstwie od samego początku. To
oni zazwyczaj znajdują się najbliżej „sfery zarządzania”, stanowiąc
nieoceniony kapitał Krzemiennego Kręgu. Trzeba również zaznaczyć,
że prawie wszyscy są już w zasadzie ekspertami doskonale przygotowanymi do profesjonalnego działania. Większość z nich na co dzień
pracuje w samorządach i organizacjach pozarządowych. Są to osoby
niezwykle mocno zakorzenione i rozpoznawalne w swoich społecznościach, a jednocześnie cieszące się w nich powszechnym autorytetem. Przez 6 lat udało się zgromadzić wokół wspólnej idei większość
osób i instytucji, które chcą i potrafią coś zrobić dla regionu. Niewiele
już chyba zostało takich osób na naszym terenie, których potencjału
jak dotąd nie udałoby nam się wykorzystać. Formalnie w Krzemiennym
Kręgu występują jako przedstawiciele swoich instytucji, ale jak wszyscy zgodnie podkreślają: Jesteśmy tu, bo chcemy i lubimy, a nie dlatego,
że ktoś od nas tego wymaga.
Wszystko, co robi partnerstwo, pośrednio lub bezpośrednio kierowane jest do ludzi zamieszkujących ten obszar. Lokalna społeczność
jest dosyć zróżnicowana. Obszar partnerstwa nigdy nie był spójny
pod względem społecznym czy kulturalnym. Na przestrzeni dziejów
różne jego obszary ciążyły ku różnym ośrodkom życia społeczno-gospodarczego. Zmieniały się również podziały administracyjne. Poza
jednym, stosunkowo dużym miastem – Ostrowcem Świętokrzyskim,
jest to region zamieszkały raczej przez społeczność małych miasteczek i wsi. Ten ukryty jeszcze w dużym stopniu kapitał ludzki stanowi
dla nas prawdziwe wyzwanie. Na przestrzeni ostatnich lat dużo się
już zmieniło. Po raz kolejny przykładem służyć może Bałtów, gdzie
poprzez zaangażowanie kilku osób udało się obudzić drzemiący
w społeczności potencjał. Energia drzemała w ludziach przez lata
i nagle eksplodowała. Zaczęli pracować dla siebie samych, dla przyjaciół
i nieprzyjaciół, sąsiadów, dla swojej „małej ojczyzny”.
Działania podejmowane przez partnerstwo często utożsamiane są
z Bałtowem i tamtejszym środowiskiem. To tutaj Partnerstwo ma
swoje biuro, w tym miejscu odbywa się także większość spotkań. Jak
wszyscy podkreślają, to z tego środowiska wywodzi się największa
liczba najbardziej aktywnych partnerów. Krzemienny Krąg jest utożsamiany z Bałtowem jeszcze z innego powodu – to w tym miejscu
zlokalizowany jest główny produkt turystyczny, który bardzo mocno
oddziałuje na region. Pomimo tego, że Park Jurajski i inne towarzyszące mu atrakcje formalnie nie są związane z partnerstwem, to
jednak zapewniają mu znakomitą rozpoznawalność.
Funkcjonowanie partnerstwa w kształcie Lokalnej Grupy Działania
jest dla Krzemiennego Kręgu niezwykle istotne. Poza istotną rolą,
jaką ma pełnić LGD, zapewnia ona partnerstwu niezwykle cenną na
tym etapie rozwoju stabilność instytucjonalną. Dzięki stałemu finansowaniu partnerstwo może zatrudniać pracowników i utrzymywać
biuro. Oznacza to dużo większą niezależność od wpływu środowisk
zewnętrznych, które mogłyby próbować wykorzystać Partnerstwo,
jako narzędzie do osiągania swoich celów. Jest to tym bardziej istotne, że dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi, w obecnej chwili
Krzemienny Krąg jest traktowany jako niezwykle poważny partner
w regionie.
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MAPA WARTOŚCI PARTNERSTWA
Zgodność
Równość we wzajemnym
traktowaniu przez partnerów

Przyjaźń

Determinacja i wytrwałość

Wartność
partnerstwa

Wzajemne zaufanie

Mapa wartości partnerstwa
Diagram przedstawia najczęstsze odpowiedzi na pytanie „Czym
jest partnerstwo?”

3. Dialogi o moim/naszym partnerstwie
Czym dla mnie jest partnerstwo?
W trakcie jednego ze spotkań członkowie Krzemiennego Kręgu
wspólnie zastanawiali się nad takim określeniem partnerstwa, które
będzie najbliższe obrazowi ich grupy. W efekcie powstała wspólna
definicja, chociaż należy zaznaczyć, że poszczególne osoby różniły
się w ocenie tego, czego w partnerstwie jest więcej, a czego mniej.
Krzemienny Krąg to oddolne działanie otwarte na wymianę opinii i pomysłów, które przez wykorzystanie mechanizmów partnerstwa działa
szybko i skutecznie. To dobrze zarządzany system z dozą spontaniczności, elastyczności i wielobarwności.
W taki sposób, posługując się konkretnym przykładem, swoją ideę
partnerstwa trójsektorowego przedstawił jego lider Jarosław Kuba.
Samorządowiec upodobał sobie postać Witolda Gombrowicza. W związku z tym postanowił stworzyć miejsce, które będzie go upamiętniało.
Przedstawiciel organizacji pozarządowej zaproponował, że skoro już
takie miejsce ma powstać, to warto byłoby zrobić koło tego jakieś
ciekawe, inspirujące programy, tak, aby przyciągnąć do tego ludzi. Z kolei
przedsiębiorca dodał, że trzeba na tym koniecznie zarobić. Powinno się
otworzyć jakieś sklepy z pamiątkami czy punkty gastronomiczne. (…)
Dzięki połączeniu tych trzech uzupełniających się oczekiwań, powstał
kompletny produkt, z którego każda ze stron jest zadowolona. I na tym
to wszystko polega.

Moje miejsce w Krzemiennym Kręgu
Poprosiliśmy członków partnerstwa o narysowanie tego, jak wyobrażają sobie Krzemienny Krąg i jak widzą w nim swoje miejsce.

Wspólny cel i wspólna
droga do niego

Otwartość na nowych ludzi i pomysły

Na większości rysunków dominował motyw jednolitego kręgu
stworzonego z ludzi lub symboli (najczęściej radosnych słoneczek). Zapytani o ich miejsce, skromnie przyznawali, że są po prostu jednym z wielu elementów tworzących całość. Najważniejsze
jest zachowanie partnerskich relacji. Staramy się nie wprowadzać
asymetrii w traktowaniu poszczególnych partnerów, chociaż różne
instytucje są na różnych poziomach organizacji i rozwoju. Innym
symbolem, który pojawił się na rysunkach, było drzewo. Gałęzie
symbolizowały sektory lub gminy, a liście uosabiały ludzi partnerstwa. Jesteśmy tu po to, żeby drzewo wydało owoce. Innym
motywem były strugi wody zbierające się w jeden strumień
drążący skałę. Ja jestem jedną z wielu podobnych kropli, która sama
niewiele znaczy, ale doprowadza do utworzenia wodospadu, który
drąży koryto.
Rozmawiając o miejscu partnerów w grupie, na pierwszy plan zawsze wychodziły wzajemne relacje: Pewnie, że spotykamy się, żeby
coś zrobić, ale spotykamy się też, żeby się po prostu zobaczyć. (…) Mam
tu znajomych ludzi, na których zawszę mogę liczyć i mogę się do nich
zwrócić, to stwarza mi poczucie bezpieczeństwa.
Spotkałam tu tylu niesamowitych ludzi. Właściwie to nie wyobrażam
sobie, że kiedyś mogę przestać tu przyjeżdżać, przecież to są często
moi przyjaciele.
Zapytani o ich miejsce w Krzemiennym Kręgu najczęściej mówią
o sobie, a nie o instytucji, którą reprezentują. Zauważyłam, że po
jakimś czasie przestaliśmy mówić „ja”, a zaczęliśmy mówić „my” – my
z Krzemiennego Kręgu, a nie ja z Bałtowa, Ćmielowa czy Lipska.
Po kilku latach współpracy więzy stały się tak mocne, że przestaliśmy
siebie postrzegać jako partnerów instytucjonalnych, a staliśmy się partnerami jako ludzie.
Do tej pory jak gdzieś wyjeżdżamy, to zawsze trzymamy się razem. Hm,
może to trochę dziwne, ale nawet jak pijemy kawę, to zawsze skupiamy
się w swoim gronie. (…) My się po prostu doskonale czujemy we własnym
towarzystwie. Oczywiście, są też ludzie, którzy nie chcą wejść w bliższe
relacje, ale to jest ich wybór, grupa jest na nich otwarta.
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Dylematy, zagrożenia i wyzwania
Pytani o dotychczasowe niepowodzenia, mają problem ze wskazaniem znaczących porażek. Nie są jednak wolni od pewnych dylematów. Część niepowodzeń dotyczyła minionego okresu, część jest cały
czas aktualna. Co warte podkreślenia, wiele potencjalnych zagrożeń
wiąże się jednocześnie z szansami. Trzeba również zaznaczyć, że
część z tych obaw ma charakter bardziej powszechny, a część była
sygnalizowana tylko przez pojedyncze osoby.
LEADER spowodował, że grupa przeformułowała cele i poszła w kierunku
wsi. Dla mnie nie była to naturalna sytuacja. To jest w ogóle błąd w założeniach całego LEADER-a. Miasto, jako największy w okolicy ośrodek
ekonomiczny i kulturotwórczy, wywiera niezaprzeczalny wpływ na okoliczne obszary i nie może być pominięte w całym programie. Dla mnie
Partnerstwo Krzemienny Krąg powinno być szersze, a Lokalna Grupa
Działania powinna być ważnym, ale nie jedynym jego elementem. Przez
to nie będziemy wykluczać wartościowych partnerów.
W samorządzie proces dojrzewania do partnerstwa ciągle trwa. Problemem jest kadencyjność władzy i, nie bójmy się tego powiedzieć,
granie pod wybory. W zarządzie czy radzie spotykają się i współpracują
ze sobą ludzie, którzy chcieliby góry przenosić, ale wracamy do siebie
i napotykamy na takie bariery, których nie jesteśmy w stanie ominąć. (…)
Chciałbym, żeby nasz wysiłek trochę lepiej przełożył się na faktyczną,
codzienną, oddolną współpracę pomiędzy naszymi gminami, i to nie tylko
taką, która zawsze musi wiązać się z Krzemiennym Kręgiem.
Na wspólnych spotkaniach nie ma problemu z zachowaniem spójności,
ponieważ spotykają się ludzie, ale każdy z nas jest też przedstawicielem
jakiejś instytucji. Kiedy wracamy do swoich zadań i środowisk, to wchodzimy w inne role i czasami przestajemy myśleć po partnersku.
Pamiętam, jak na początku były teorie spiskowe, że Bałtów chce wykorzystać partnerstwo jako narzędzie do zagarnięcia dla siebie największego kawałka tortu. To oczywiście bzdura, chociaż niektórzy do tej pory tak
myślą. Faktycznie, epicentrum znajduje się właśnie tam. Tamto środowisko jest bardzo jednolite i bardzo mocno współdziała ze sobą. Musimy
się sprężyć i pokazać, że my też możemy być silnym partnerem.
Liderem jako środowisko jest Bałtów, a jako osoba – Jarek Kuba. Nie wyobrażam sobie, żeby w obecnej chwili ktoś mógł go zastąpić. Chyba mielibyśmy nie lada kłopot, żeby znaleźć kogoś, kto mógłby mu dorównać.
Ale jestem pewien, że prędzej czy później poradzilibyśmy sobie z tym.
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Nie znalazła się ani jedna osoba, która nie przyznałaby, że partnerstwo nie byłoby w tym miejscu, gdyby nie wyjątkowi ludzie, którzy je
tworzą. Często wskazywano również Bałtów jako miejsce, które jest
„katalizatorem wszystkich przemian”. Ale co ciekawe, pojawiały się
również głosy, że może to trochę szczęśliwy przypadek.
Na sukces złożyło się kilka czynników. Chyba najistotniejszym z nich
jest silna osobowość i charyzma Jarka Kuby. Nie oszukujmy się, to on
proponuje większość rozwiązań strategicznych, ale bierze za to 100%
odpowiedzialność i rzadko się myli. Wszyscy mu zaufaliśmy, a on nas do
tej pory nie zawiódł. Kolejnym elementem jest Bałtów. Partnerstwo jest
utożsamiane z terenem, który jest wizytówką tego, co można osiągnąć.
No i po trzecie, odpowiedni czas – samorządy okrzepły i dojrzały, a ludzie
powoli dostrzegają, że żyją w pewnej społeczności.
Dinozaury załatwiają nam rozpoznawalność. Do tej pory nie ma innej
marki w regionie, która mogłaby lepiej firmować partnerstwo. To jest
nasza lokomotywa.
Wydaje mi się, że idzie nam tak dobrze, bo od początku mocno postawiliśmy na relacje. Nie zliczę tych wszystkich wspólnych imprez, na których
byłam. Łączy nas nie tylko idea partnerstwa, ale też prawdziwa więź
emocjonalna, oparta na zaufaniu. Bez tego nic by się nie dało zrobić.
Myślę, że kluczowe znacznie ma wielka determinacja ludzi i otwartość na
poszerzanie swoich horyzontów. Jeśli chcesz się w pełni zaangażować,
to nie masz wyboru, cały czas musisz się uczyć czegoś nowego. Nawet
Pan sobie nie wyobraża, w ilu ja szkoleniach i wyjazdach uczestniczyłem.
Nigdy nie straciliśmy z oczu tego, co najważniejsze. A przyglądam się
wielu Lokalnym Grupom Działania i widzę, jak one czasami funkcjonują.
„Jest kasa do wzięcia, ale trzeba się zorganizować. Jak to się nazywa?
Aha, LEADER, dobra wchodzimy!”. Nasza Grupa powstała w odpowiedzi
na realne problemy tkwiące w środowisku. Nigdy nie zamknęliśmy się
na oddolne potrzeby i głos lokalnej społeczności. I to właśnie te twarde
korzenie ideologiczne trzymają nas razem.
Poukładaliśmy naszą współpracę w oparciu o sprawnie działające zaplecze. To prawda, że Leader narzuca na nas pewne ograniczenia, ale
z drugiej strony dał nam poczucie dużej instytucjonalnej stabilizacji.
Oczywiście, nie zawsze jest różowo, ale teraz przynajmniej nie musimy
się zastanawiać, jak opłacić lokal i pracowników. Dzięki temu, możemy
koncentrować się na tym, co jest najważniejsze.

Niestety zrobiło się uproszczenie: „Krzemienny Krąg, czekaj, czekaj, ach,
to te dinozaury!”. Zdaję sobie sprawę, że to jest genialna wizytówka, ale
trzeba bardziej popracować nad tym, żeby przekonać ludzi, że partnerstwo to coś więcej niż park z dinozaurami. Z drugiej strony nasze lokalne
społeczności oczekują od nas sukcesów na miarę Bałtowa. Czuję przez
to lekką presję. Przecież tego nie da się tak prosto skopiować.

Właściwie to jest chyba trochę przypadek, ale przez te wszystkie lata
szczęśliwie udało się uniknąć osób czy sytuacji, które by zadziałały
w sposób destrukcyjny na grupę. Gdyby nie to, nie jestem pewna, czy
bylibyśmy w tym samym miejscu.

Kiedy wszedł LEADER, zgodnie z jego procedurami pojawiła się potrzeba
angażowania konkretnych instytucji. Czeka nas okres dzielenia dużych
środków. Nie jestem do końca przekonany, czy wszyscy nowi członkowie
tak samo rozumieją ideę partnerstwa. Musimy za wszelką cenę utrzymać dotychczasowy poziom solidarności i zaufania. Mam nadzieję, że
pieniądze tego nie zepsują.

4. Typologia partnerstw

Co złożyło się na sukces
Podczas wywiadów rozmawialiśmy również o tym, co wyróżnia
partnerstwo. Dlaczego akurat Krzemienny Krąg odniósł taki sukces?

W przyjętej przez nas typologii partnerstw, wskazuje się na kilka
najważniejszych wymiarów ich funkcjonowania. Są to partnerstwa:
uczące się i otwarte, przedsiębiorcze, solidarne, kreatywne i współpracujące. Jaki wymiar dominuje w Krzemiennym Kręgu?
Pewnie znaleźlibyśmy elementy każdego z nich, ale na pierwszy plan
zdecydowanie wybija się aspekt związany z uczeniem się i otwartością. To, że partnerstwo działa tak skutecznie, jest w dużej mierze
zasługą tego, jak szybko ludzie, którzy je tworzą, potrafią się uczyć.
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Ciężko znaleźć drugą grupę tak otwartą na umiejętne samodoskonalenie się. Stanowi o tym m.in. niezliczona liczba warsztatów, spotkań,
szkoleń i wizyt studyjnych, w których uczestniczą. Tutaj nie ma
czasu na długoletnie eksperymenty. Najważniejsze, żeby przyjrzeć
się z bliska różnym przetestowanym rozwiązaniom i modelom oraz
umiejętnie zaadaptować je do swoich potrzeb. Otwartość partnerstwa wyraża się m.in. na odwróceniu tego mechanizmu. Dzięki
temu, że rozwijają się w zawrotnym tempie, mając na koncie wiele
sukcesów, stali się przykładem godnym naśladowania. Można zaryzykować stwierdzenie, że w chwili obecnej jest to jedna z najczęściej
wizytowanych grup partnerskich w Polsce. Mimo to, zawsze znajdują
czas i, co istotne, szczerą chęć na bardzo otwarte podzielenie się
swoim doświadczeniem i pomysłami, nie traktując tego jako wyłącznie własnego know-how. To, że często jesteśmy pokazywani jako wzór
współpracy, nie jest dla nas ciężarem, wręcz przeciwnie. To prawda,
czujemy lekką presję, ale to wyróżnienie jeszcze bardziej dopinguje nas
do dalszego działania.
Drugim bardzo wyraźnie zaznaczającym się wymiarem jest przedsiębiorczość. Pewnie gdybyśmy pod uwagę wzięli samo środowisko
Bałtowa i wąsko rozumiane pojęcie przedsiębiorczości, to ten element
byłby uznany za dominujący. Chyba trudno znaleźć lepszy przykład
tego, jak ludzka przedsiębiorczość może odmienić oblicze zapomnianej
do niedawna miejscowości. Ale partnerstwo to nie tylko Bałtów, a jeżeli
jako przedsiębiorczość będziemy rozumieli również umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji, to z pewnością Krzemienny Krąg
niewiele takich okazji zmarnował. Z rozmów z uczestnikami wynika,
że właściwie nie było znaczących inicjatyw, które zakończyłyby się
porażką. Główną szansą, którą partnerstwo wykorzystało, było z pewnością zaangażowanie się w inicjatywę LEADER, która, jak podkreślają
sami rozmówcy, bardzo mocno odmieniła oblicze Krzemiennego Kręgu
i pozwoliła partnerstwu bardzo szybko dojrzeć.
Solidarność jest ostatnim wymiarem, który jest niezaprzeczalnie widoczny w partnerstwie. Zapewne w grupie znalazłyby się osoby, które
ten wymiar uznałyby nawet za najważniejszy. Jeśli za solidarność
uznamy równość w traktowaniu wszystkich członków i współodpowiedzialność, to najlepiej oddają to słowa samego lidera, Jarosława
Kuby. Partnerstwo to solidarne dzielenie korzyści i ryzyka. Jeśli nato-

miast solidarność widzieć jako wspólne rozumienie pewnej idei, to
wydawać się może, że najwięcej jej było w początkowym okresie.
Obecnie idea łączy tylko część partnerów, zazwyczaj tych, którzy od
początku byli najbardziej zaangażowani. Część z tych, którzy przystąpili do Krzemiennego Kręgu jako do Lokalnej Grupy Działania, upatruje w partnerstwie przede wszystkim szanse na osiągnięcie indywidualnych korzyści w wymiarze finansowym. Najważniejsze jednak,
żeby takie myślenie nie zdominowało partnerstwa. Są na tyle silni
i doświadczeni, że z pewnością poradzą sobie z tym zagrożeniem.

Podsumowanie
Żywy teatr Krzemiennego Kręgu wciąż się rozwija. To prawda, że
„gmach” został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Unia narzuciła też do pewnego stopnia role i repertuar. Najważniejsze jednak,
by fasada budynku nie przesłoniła tego, co najważniejsze, czyli celu, w
jakim się go stawia. Jak wszędzie, tak i tutaj najważniejszy jest fundament. Osoby tworzące Krzemienny Krąg zgodnie przyznają, że twardy
fundament, oparty na zaufaniu i wspólnych wartościach, zalany został
jeszcze przed tym, nim rozpoczęła się wielka unijna budowa. W tym
na razie tkwi ich największa siła. Pozostaje mieć nadzieję, że nigdy nie
stracą tego z widoku i będą budować tylko z takiego materiału, który
okaże się naprawdę trwały i niezawodny.

W spotkaniach udział wzięli: Jarosław Kuba, Jacek Witkowski, Andrzej
Sidor, Tomasz Mroczek, Robert Burda, Justyna Chamera, Marzena Urban,
Krzysztof Furmanek, Małgorzata Górz , Irena Kościelecka, Stanisław
Pora, Jarosław Wilczyński, Adam Spała, Monika Bojas, Andrzej Jabłoński,
Zbigniew Tyczyński, Marek Czarnecki, Grzegorz Adamski.
Serdecznie dziękuję rozmówcom za poświęcony czas, cierpliwość
i otwartość w dzieleniu się swoimi przemyśleniami na temat partnerstwa. Szczególne podziękowania składam Panu Jarosławowi Kubie oraz
Pani Monice Bojas za udostępnienie materiałów oraz wielkie zaangażowanie i pomoc przy organizacji wywiadów i spotkań.
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Horyzonty partnerstwa
Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY

DOROTA KOBYLEC

W Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”
trudno nie mówić o partnerstwie
– całe Stowarzyszenie jest przesiąknięte
ideą współpracy partnerskiej.
Trzyletni okres działania tej młodej, organizacji to praca nad poszerzaniem
dotychczasowych i wyznaczaniem nowych horyzontów partnerstwa. W oparciu
o kolejne doświadczenia, które pozwalają rozwijać się Centrum Animacji Społecznej,
rozszerza się też zakres, czy też horyzont współpracy z innymi podmiotami. Z jednej
strony zmienia się liczba tych instytucji, z drugiej – jakość współpracy.

Jednak zawsze centralnym punktem jest Centrum Animacji Społecznej.
Stowarzyszenie czerpie z zasobów społeczności lokalnej, korzysta z potencjału swoich partnerów, konsultuje swoje pomysły, jednak to ono stale wytycza kierunek i określa horyzont partnerstwa. Dla „Horyzontów”
partnerstwo to swego rodzaju narzędzie, z którego organizacja umiejętnie i świadomie korzysta, pobudzając aktywność społeczności lokalnych.
Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak daleko sięgają
horyzonty partnerstwa, czy też partnerstwa „Horyzontów”.

1. Dialogi o instytucjonalnej stronie partnerstwa
Historia partnerstwa
Stowarzyszenie Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty” zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w listopadzie
2006 r. Inicjatorami jego powstania były dwie osoby – Agnieszka
Poliwka-Jeż i Albert Opolski, które wraz z grupą przyjaciół założyły
organizację. Z Albertem, pomimo podjętych prób, nie miałam okazji
się spotkać. Do niedawna pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia.
Obecnie w CAS zajmuje się realizacją programu Młodzi i Odpowiedzialni. Agnieszkę Poliwkę-Jeż poznałam osobiście. Jest absolwentką
Kulturoznawstwa Międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W stowarzyszeniu zajmuje się koordynacją Działaj Lokalnie,
stanowiącego wiodący program organizacji od początku jej istnienia.
Obecnie, od maja 2009 r., pełni też rolę prezesa Centrum Animacji
Społecznej „Horyzonty”. To właśnie ona, w moim przekonaniu, jest
osobą wyznaczającą najważniejsze kierunki rozwoju organizacji. Jej
osobowość, otwartość i energia sprawiają, że skupia na sobie uwagę.
Jednocześnie potrafi zarażać innych swoją pasją. Już po pierwszej
rozmowie odniosłam wrażenie, że jest osobą bezpośrednią, ciepłą,
z dużą ilością pozytywnej energii, którą emanuje na całe otoczenie.
Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Centrum Ani-

1. Informacje zaczerpnięte ze strony www.dzialajlokalnie.pl.

macji Społecznej „Horyzonty” pełni w nim funkcję Lokalnej Organizacji
Grantowej. Działaj Lokalnie jest najważniejszym programem realizowanym przez „Horyzonty” od początku funkcjonowania stowarzyszenia.
Pozostałe programy, równie ciekawe i prowadzone przez pasjonatów,
mają bardziej sprofilowany charakter i realizowane są na mniejszą skalę.
Działaj Lokalnie kładzie nacisk na pobudzanie lokalnej aktywności. Pomysły na przedsięwzięcia, na bazie których powstają projekty, a w dalszej
kolejności wnioski grantowe, wynikają z potrzeb mieszkańców małych
miejscowości. Oparcie projektów, odniesienie ich do oddolnych problemów społeczności, stanowi największą siłę programu.
Zgodnie z założeniami, w ramach Działaj Lokalnie dotacje mogą uzyskać projekty aktywizujące lokalne społeczności wokół różnych celów
o charakterze dobra wspólnego, przyczyniające się do rozwiązania
określonego, lokalnego problemu, w przemyślany sposób angażujące
zasoby lokalne (naturalne, ludzkie, społeczne i finansowe), realizowane
wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych1. W świetle tematu niniejszych rozważań warto zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatni
z wymienionych aspektów.
Działaj Lokalnie, jak wiele innych, obecnie prowadzonych programów,
ma ideę współpracy i partnerstwa de facto wpisaną w założenia. „Partnerstwo”, „współpraca” to obecnie w przedsięwzięciach społecznych
słowa-klucze, odmieniane we wszystkich możliwych przypadkach i kontekstach. W programie Działaj Lokalnie silne odnoszenie projektów do oddolnych potrzeb mieszkańców małych społeczności umożliwia realizację
projektów bardzo różnorodnych, z obszaru kultury, edukacji, związanych
z podtrzymywaniem tradycji, czy też ochroną środowiska, promujących
turystykę lub przedsiębiorczość. Program jest realizowany poprzez organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są inicjatywy
lokalnych społeczności. Co istotne, o dofinansowanie mogą ubiegać się
nie tylko już funkcjonujące organizacje pozarządowe, ale również grupy
nieformalne, które w oparciu o pozyskane środki mają możliwość realizacji różnorodnych przedsięwzięć na rzecz swojej miejscowości. Corocznie
każdy LOG, w tym Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”, organizuje
konkurs grantowy, w ramach którego przyznaje od 10 do 28 dotacji (w
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kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych) na realizację projektów. Oprócz
pieniędzy przekazanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
każdy LOG musi pozyskać co najmniej 50% środków od lokalnych samorządów, biznesu, prywatnych darczyńców, (np. w ramach 1%)2. Dzięki
takiemu założeniu, w celu realizacji programu niezbędne jest uruchomienie „miejscowych” zasobów materialnych, co w dalszej perspektywie
stwarza duże szanse rozwoju.
Przy takiej finansowej konstrukcji programu każdy LOG musi nawiązać
współpracę z różnorodnymi podmiotami z obszaru, który obejmuje
swoim zasięgiem. Z drugiej strony te instytucje (najczęściej samorząd
i biznes), które zaangażują się finansowo w realizację programu na
„swoim terenie”, zaczynają czuć się za niego współodpowiedzialne.
Ponieważ angażują własne środki lub, jak ma to miejsce w sytuacji
gmin, środki publiczne, zaczynają uważnej „przyglądać się” całemu
przedsięwzięciu. Przejrzyste reguły oceny projektów gwarantują, że
instytucje wspierające finansowo przedsięwzięcie nie mają wpływu
na ocenę poszczególnych projektów. Niemniej z pewnością w takiej
sytuacji mają większy wgląd w społeczne potrzeby i problemy, na które
projekty stanowią odpowiedź.
W mojej ocenie dla Stowarzyszenia CAS „Horyzonty” program Działaj
Lokalnie jest swoistym „kołem zamachowym”. Stowarzyszenie realizuje
go w powiecie tarnowskim i brzeskim, w gminach: Ciężkowice, Pleśna,
Tuchów, Żabno, Zakliczyn i Dębno. To właśnie dzięki udziałowi, czy też
z powodu udziału w programie w roli Lokalnej Organizacji Grantowej,
CAS „Horyzonty” nawiązało szereg kontaktów we władzach samorządowych, jak również wśród lokalnych przedsiębiorców – zbudowało
kapitał wykorzystujący lokalne zasoby. Organizacje pozarządowe, biorące udział w programie w charakterze projektodawców składających
ofertę w konkursie i w dalszej kolejności realizujących projekty, mają
przekonanie o swoim znaczeniu dla CAS. Dzięki programowi Działaj
Lokalnie „Horyzonty” niejako „wchodzą” w lokalną społeczność, angażując do wspólnego działania różnorodne podmioty: samorząd i biznes
w charakterze darczyńców, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne w charakterze grantobiorców wdrażających projekty, mające
na celu szeroko rozumiany rozwój lokalnych społeczności. To właśnie
realizacja przedsięwzięć w ramach programu Działaj Lokalnie stała się
początkiem głębszej współpracy, która zaowocowała powstaniem
Funduszu Stypendialnego na terenie gminy Dębno.
Kolejnym programem realizowanym przez Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”, pozwalającym mu na nawiązywanie współpracy
z lokalnymi instytucjami, jest Świat Teatru. Jest to program przygotowany przez „Horyzonty”, który powstał na początkowym etapie
rozwoju organizacji. Jak mówi liderka Stowarzyszenia: Był to dla nas
bardzo ważny program, program autorski, w którym my sami uczyliśmy
się siebie nawzajem. W ramach programu we współpracy z ośrodkami
kultury oraz szkołami organizowane są zajęcia teatralne, w których
biorą udział dzieci. Współpraca w ramach programu wygląda bardzo
różnie. Nie zawsze jest zrozumienie dla samej idei i zaangażowanie ze
strony partnerów lokalnych. Ma to swoje odzwierciedlenie w liczbach.
Spośród kilkunastu gmin, które uczestniczyły w programie w ubiegłych
latach, obecnie pozostało w nim tylko kilka. Jak mówi koordynatorka:
Spośród jedenastu gmin, które w ubiegłym roku uczestniczyły w programie
cztery zasługują na wyróżnienie. To znaczy, wykazywały pełne zrozumienie, akceptację zasad, według których działa Świat Teatru i otwarcie na

2. Tamże.
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to, że jest to działanie teatralne, artystyczne. Chociaż koordynatorka
programu w swoich wypowiedziach wyraża zaniepokojenie obecnym
poziomem współpracy z partnerami, samo Stowarzyszenie postrzega
program Świat Teatru jako ważny element spójnej oferty, adresowanej
do społeczności lokalnych.
Inne, niedawno zakończone przedsięwzięcie realizowane przez
CAS „Horyzonty”, pozwalające organizacji zaistnieć w świadomości
społeczności lokalnej i nawiązać bliższą współpracę z bibliotekami,
szkołami w dziewięciu gminach powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i dębickiego, to projekt Dostrzeżmy młodych
literatów, finansowany przez Narodową Agencję Młodzież w Działaniu. W ramach przedsięwzięcia organizowane były warsztaty dla
młodych i początkujących poetów i prozaików.
Współpraca ze szkołami jest również rozwijana w ramach programu Projektor – wolontariat studencki Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA z Lublina, którego regionalnym koordynatorem
jest Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”..W ramach przedsięwzięcia, grupy studentów-wolontariuszy realizują autorskie projekty
edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z miejscowości liczących do
20 tysięcy mieszkańców.
„Horyzonty” do chwili obecnej zorganizowały zajęcia w około pięćdziesięciu szkołach. Współpraca z dwudziestoma placówkami ma
charakter stały. Szkoły chcą, by „w trybie ciągłym” na ich terenie
odbywały się kolejne projekty edukacyjne przygotowywane i prowadzone przez studentów.
Przedsięwzięcia, których inicjatorem jest Stowarzyszenie Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”, pozwalają mu na nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami. Jak półżartem mówi Magdalena Wajda,
koordynatorka programu Projektor – wolontariat studencki w „Horyzontach”, (…) jak ktoś nie chce partnerstwa, to w ogóle nie wychodzi z domu.
Wszędzie, gdzie jest człowiek, to jest partnerstwo. „Horyzonty” – ja mam
taką misję – mogą przynieść [pracownikom instytucji związanych
z edukacją i kulturą – przyp. autorki] wiedzę na temat tego, jak w swoich
placówkach odświeżyć coś, co zostało sprowadzone do wymiaru administracyjno- sformalizowanego. Ruszamy zastane światy. Współpraca,
czy też partnerstwo – w zależności od tego, na ile szeroką definicję
przyjmiemy – jest przez Centrum Animacji Społecznej realizowana na
wielu płaszczyznach, z różnym poziomem zaangażowania partnerów.
Szczególnie dobre efekty przyniosły wspólne działania na terenie gminy Dębno, w której „Horyzonty” realizują cztery ze swoich programów.
Właśnie w tej gminie, na bazie zebranych przez Stowarzyszenie doświadczeń, było możliwe utworzenie zupełnie nowego w Małopolsce
przedsięwzięcia – Funduszu Stypendialnego Gminy Dębno „Otwieramy
Horyzonty”. Zapewnia on finansową pomoc dzieciom zdolnym, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, pochodzącym z rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej. Jest to wspaniały przykład ewoluowania idei
partnerstwa, która, zaszczepiona poprzez partnerstwa, powołane dla
wspólnej realizacji projektów, finansowanych w znaczącym stopniu ze
źródeł zewnętrznych, pozyskanych z grantów, przyniosła efekt w postaci partnerstwa opartego wyłącznie o lokalne zasoby.
Pomysł utworzenia Funduszu narodził się w Maszkienicach, podczas
rozmów z przedstawicielami Towarzystwa Domu Ludowego im. prof.
Franciszka Bujaka – realizatorami projektu Świetlica u Franka, w ra-
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mach programu Działaj Lokalnie. Koordynatorka Działaj Lokalnie, obecna prezes CAS „Horyzonty” dowiedziała się wówczas, że w okresie
międzywojennym, pochodzący z Maszkienic prof. Franciszek Bujak
ufundował stypendia dla młodzieży wiejskiej. Profesor Bujak to ciekawa postać. Syn chłopa, pomimo sprzeciwów ojca podjął edukację
na wyższej uczelni – na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu
studiów historycznych, geograficzno-historycznych i prawniczych
poświęcił się nauce. Jego wybitne dzieła z zakresu problematyki
społeczno-gospodarczej są do dziś cytowane przez historyków, socjologów, demografów, etnologów i przedstawicieli nauk rolniczych.
W latach 1935-36 profesor ufundował stypendia, dzięki którym
dziewięć zdolnych, młodych osób z Maszkienic mogło kształcić się
w szkołach rolniczych i rolniczo-gospodarczych.
Agnieszka Poliwka-Jeż, zainspirowana tą historią, postanowiła reaktywować przedwojenny pomysł profesora. Rozpoczęła rozmowy z dyrektorami pięciu szkół na terenie gminy Dębno, zmierzające do ustalenia, na ile
byliby skłonni zaangażować się w taką inicjatywę. Liderka przedsięwzięcia podeszła do zagadnienia bardzo profesjonalnie. Wiedząc, jak ważne
są szerokie konsultacje przy realizowaniu przedsięwzięć angażujących
społeczność lokalną i jej zasoby, także materialne, nie szczędziła wysiłków, by organizować szereg spotkań. Prowadziła indywidualne rozmowy
z dyrektorami szkół w Porąbce Uszewskiej, Sufczynie, Woli Dębińskiej,
Biadolinach Szlacheckich, Maszkienicach. Organizowała też wspólne
spotkania. Pierwsze wrażenie miałam takie: to się nie powiedzie, to się na
pewno nie uda i w ogóle nie ma o czym mówić. Pani Danuta Pierzga, dyrektor
szkoły w Maszkienicach, opowiada: Pani Agnieszka skontaktowała się z nami
jesienią 2008 r. Przyjechała tutaj do szkoły z prezentacją na temat Funduszu
[Stypendialnego – przyp. autorki] – jak on ma wyglądać. To był zarys, ale
ogólny cel i zasady działania funduszu już wtedy zostały przedstawione.
Była też w innych 4 czy 5 szkołach z naszej gminy z podobną prezentacją. Po
spotkaniach w szkołach było już kolejne spotkanie w Urzędzie Gminy Dębno,
już bardziej robocze, gdzie zaczęliśmy się zastanawiać, jak to ma wyglądać.
Najważniejszą kwestią było opracowanie regulaminu.
Po pierwszych spotkaniach z dyrektorami szkół liderka „Horyzontów”
rozpoczęła rozmowy w wójtem gminy Dębno na temat zaangażowania
samorządu w Fundusz Stypendialny. Pan Grzegorz Brach wspomina: Kilka
razy dyskutowaliśmy kwestie regulaminowe z Panią Agnieszką. Później było
kilka spotkań z dyrektorami szkół. Wiem też, że odbyły się co najmniej dwa
spotkania z darczyńcami. Prócz tego przesyłane mailem propozycje dokumentów, które mogłem ocenić. Podczas kolejnych spotkań i prowadzonych
rozmów ustalane były zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego.
Gmina Dębno zdecydowała się poprzeć pomysł i finansowo wesprzeć
przedsięwzięcie. Pani Agnieszka skontaktowała się z nami i władzami gminy.
Okazało się, że gmina nie dość, że popiera ten projekt, to również przeznaczy
część środków na te stypendia. Poza tym spotkanie ze sponsorami. To nas
utwierdziło w przekonaniu, że inicjatywa ma sens – wspomina dyrektor
szkoły w Maszkieniach. Agnieszka Poliwka-Jeż nie zaniedbywała również
sektora prywatnego. Prowadziła rozmowy z potencjalnymi darczyńcami.
Spotykała się z nimi indywidualnie, organizowała dla nich spotkania,
m.in. na zamku w Dębnie. Na jedno z nich zaprosiła osoby z Pyzdr, gdzie
podobny fundusz działa od 11 lat, aby podzieliły się swoimi doświadczeniami. Podjęte wysiłki zostały uwieńczone sukcesem. Zapadła decyzja
o uruchomieniu Funduszu Stypendialnego.

Struktura
Po kilku miesiącach konsultacji, w których brali udział dyrektorzy
szkół, przedstawiciele samorządu oraz darczyńcy, został ustalony

ostateczny kształt Funduszu Stypendialnego Gminy Dębno „Otwieramy Horyzonty”. Przyjęto założenie, że pierwsza edycja Funduszu
rozpoczyna się we wrześniu 2009 r., kończy w czerwcu 2010 r. i ma
charakter pilotażowy. Zgodnie z zapisami regulaminu, partnerami
Funduszu są: Gmina Dębno, szkoły zaproszone do programu – Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sufczynie, Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, Szkoła
Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich, Szkoła Podstawowa
w Maszkienicach – oraz darczyńcy. CAS „Horyzonty” w ramach
swojej działalności tworzy Fundusz. O wytypowaniu pięciu szkół
do współpracy zadecydowały wcześniejsze kontakty „Horyzontów’
w tymi placówkami, najczęściej w ramach programu Działaj Lokalnie.
Jeden z dyrektorów wyraził taką opinię: Sądzę, że nasza szkoła została
włączona do Funduszu Stypendialnego ze względu na patrona szkoły
i dlatego, że prof. Bujak właśnie tutaj mieszkał. Pani Agnieszka rozpoczęła też już wcześniej współpracę z Towarzystwem Domu Ludowego
w Maszkienicach. Nasza szkoła nie jest jakaś duża, w gminie są większe
– w Biadolinach, czy w Porąbce Uszewskiej. Spotkałam się również ze
zdaniem: Żałuję, że w naszej miejscowości nie ruszy Fundusz Stypendialny. Fundusz dopiero się tworzy, ale szkoły biorące udział w programie
już zostały wytypowane. Wiem, że w mojej miejscowości są młodzi
ludzie, którzy są zdolni, dobrzy i można im pomóc. Na pewno jest to
strata. Czasami ktoś ma dodatkowe zainteresowania, ale zostaje przy
podstawowym programie nauczania, nie mając w gimnazjum czy liceum
środków na rozwijanie swoich zainteresowań. Inicjując tak poważne
przedsięwzięcie, trudno od razu zaangażować wszystkie podmioty,
które tego oczekują.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, z Funduszu Stypendialnego
„Otwieramy Horyzonty” korzystać mogą uczniowie szkół podstawowych objętych pilotażem w gminie Dębno, Programem objęte
są klasy piąte i szóste z tych placówek. Kandydaci ubiegający się
o przyznanie stypendium powinni być finalistami olimpiad przedmiotowych lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia.
Muszą też uzyskać co najmniej dobrą notę z zachowania. Podczas
oceny kandydatów brane są pod uwagę ich wyniki w nauce, za które
można uzyskać maksymalnie 30 pkt., dochody na osobę w rodzinie
– maksymalnie 20 pkt., szczególne osiągnięcia – tutaj maksimum
wynosi aż 50 pkt. Podczas tworzenia regulaminu dyskusje dotyczyły
m.in. wagi poszczególnych kryteriów, stanowiących części składowe
oceny kandydata. Spotykałam się z opiniami, że obecnie na wsiach
w tym rejonie nie ma już biedy. Może są rodziny w trudniejszej sytuacji materialnej, ale Fundusz Stypendialny „Otwieramy Horyzonty”
nie powinien być stypendium socjalnym, służącym wyrównywaniu
dysproporcji ekonomicznych. Stypendium ma przede wszystkim
nagradzać dzieci za szczególne osiągnięcia, wspierać je w rozwijaniu
pasji i zainteresowań.
Role poszczególnych partnerów zostały dookreślone w regulaminie
Funduszu Stypendialnego „Otwieramy Horyzonty”:
Stowarzyszenie Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”, które
tworzy Fundusz wraz z partnerami, ma obowiązek informowania
społeczności lokalnej o możliwości uzyskania stypendiów poprzez
ogłoszenia w szkołach, siedzibach samorządu lokalnego, prasie.
W Centrum można też uzyskać informacje o zasadach funkcjonowania systemu stypendialnego, formularz wniosku wraz z informacjami
o wymaganych załącznikach. Biuro CAS przyjmuje przygotowane
wnioski. „Horyzonty” odpowiadają też za powołanie Komisji Stypendialnej, w której skład wchodzą:

Horyzonty partnerstwa – Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY

�
�
�
�
�

przedstawiciel Stowarzyszenia „Horyzonty”,
przedstawiciel samorządu gminy Dębno,
przedstawiciel szkół,
przedstawiciel darczyńców,
obserwator zewnętrzny – osoba zaufania publicznego (np.
dziennikarz).

Komisja sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu Stypendialnego „Otwieramy Horyzonty”. Podejmuje decyzje
w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej 3 członków. Wyniki jej prac będą upubliczniane na
stronie internetowej Funduszu. Zgodnie z regulaminem, w obradach
komisji mogą uczestniczyć też osoby zaproszone przez członków
komisji w roli obserwatorów.
Na podstawie decyzji komisji o przyznaniu stypendium, zarząd
Centrum Animacji Społecznej podpisuje umowę ze stypendystą i wypłaca stypendium. Stowarzyszenie „Horyzonty” pokrywa ze środków
Funduszu koszty obsługi przedsięwzięcia.
Szkoły biorące udział w pilotażowej edycji Funduszu Stypendialnego
angażują się w informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania
stypendium, dysponują informacjami o wymaganiach formalnych,
związanych z uzyskaniem stypendium, oraz formularzami wniosków,
przyjmują wypełnione oferty, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania poprzez swojego reprezentanta
zasiadającego w Komisji Stypendialnej i za jego pomocą sprawują
bezpośredni nadzór nad przedsięwzięciem.
Lokalny samorząd – władze gminy Dębno, również włączają się
w informowanie o możliwości uzyskania stypendium mieszkańców
gminy, współdecydują o przyznaniu dofinansowania mając swojego
przedstawiciela w składzie Komisji Stypendialnej i za jego pomocą
sprawują też bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu
Stypendialnego. Ponadto, jako jeden z darczyńców instytucjonalnych, finansują stypendia.
Darczyńcy zostali podzieleni na darczyńców instytucjonalnych:
podmioty gospodarcze, samorząd, programy stypendialne, fundusze
celowe itp. oraz darczyńców indywidualnych. Rola tych drugich
jest szczególnie istotna, gdyż twórcom funduszu, zgodnie z misją
przedsięwzięcia, zależy na stworzeniu indywidualnej więzi pomiędzy
darczyńcą a obdarowanym. Fundusz jest finansowany proporcjonalnie przez darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych, tzn. każde
stypendium składa się w równym stopniu ze środków uzyskanych od
darczyńcy instytucjonalnego, jak i indywidualnego. Obecnie w Fundusz jest zaangażowanych dwudziestu darczyńców.

Cele
Cele zostały wyraźnie zdefiniowane. Określając misję Funduszu, jego
twórcy podkreślają wagę i znaczenie wykształcenia dla rozwoju młodego człowieka. Wyrażają przekonanie, że stworzony system stypendiów w efektywny sposób zmotywuje dzieci do poszerzania wiedzy,
przywróci szacunek do pracy związanej z jej zdobywaniem. Młode
osoby osiągające dobre wyniki w nauce będą mogły poprawić swoją
sytuację materialną. Promowane wzorce zachowania oraz wartości
mają pomóc młodemu człowiekowi odnieść sukces, gdy będzie wkraczał w dorosłe życie. Bezpośrednim celem Funduszu jest finansowa
pomoc uczniom z nisko uposażonych rodzin, osiągającym bardzo
dobre wyniki w nauce, zamieszkałym na terenie gminy Dębno.
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Działania
Obecnie Fundusz jest w początkowej fazie działania. Po ustaleniu
zasad jego funkcjonowania CAS „Horyzonty” rozpoczęło promocję
przedsięwzięcia w szkołach. Stowarzyszenie prowadziło cykl warsztatów dla dzieci, zachęcając je do ubiegania się o stypendium oraz
ucząc, w jaki sposób przygotować wniosek. Nabór wniosków został
zakończony 30 czerwca 2009 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami,
po obradach Komisji Stypendialnej w ramach edycji pilotażowej
Funduszu, stypendia będą wypłacane uczniom od września 2009 do
czerwca 2010, przez kolejnych 10 miesięcy.

2. Mapy partnerstwa
W mojej ocenie, w odniesieniu do Stowarzyszenia „Horyzonty” nie
można mówić o jednym partnerstwie. Najbardziej spektakularnie
prezentuje się najnowsze przedsięwzięcie Agnieszki Poliwki-Jeż
w postaci Funduszu Stypendialnego Gminy Dębno „Otwieramy
Horyzonty”. Jako partnerstwo jest zbudowane w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb, całkowicie w oparciu o lokalny potencjał i świetnie wykorzystujące wcześniej zdobyte doświadczenia
organizacji. Niemniej już za chwilę „Horyzonty” będą wdrażać
kolejne przedsięwzięcie – finansowany z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich projekt Lokalna Akademia Lidera, w którym w roli
partnerów występuje 6 samorządów: Miasto i Gmina Ciężkowice,
Gmina Dębno, Miasto i Gmina Zakliczyn, Gmina Pleśna, Miasto
i Gmina Tuchów, Miasto i Gmina Żabno. Centrum Animacji Społecznej współpracuje równolegle z wieloma instytucjami, tworzy
sieć różnorodnych partnerstw, które kompilowane są w zależności
od aktualnie prowadzonych programów. „Horyzonty” stanowią
przykład organizacji świadomie wykorzystującej partnerstwo,
jako instrument pobudzający rozwój lokalny, uruchamiający
potencjał i aktywność społeczności.

Mapa terytorialna i instytucjonalna
Zasięg terytorialny partnerstwa związanego z Funduszem Stypendialnym ogranicza się do gminy Dębno. Ze względu na charakter
przedsięwzięcia, terytorialnie wiodącą rolę odgrywają w nim miejscowości, w których zlokalizowane są szkoły: Porąbka Uszewska,
Sufczyn, Wola Dębińska, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice. Patrząc
jednak na całość różnorodnych działań prowadzonych przez „Horyzonty” w różnie skonfigurowanych partnerstwach, obejmują one
swoim zasięgiem głównie powiat tarnowski, brzeski, choć z niektórymi przedsięwzięciami organizacja wykracza nawet poza obszar
Małopolski.
Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”, prowadząc podczas
swojej bogatej, trzyletniej działalności różnorodne projekty
i programy, zbudowało sieć partnerów, obdarzających organizację
zaufaniem, doceniających ciekawe pomysły i rzetelność w ich realizacji. Zgromadzony potencjał instytucjonalny to efekt świadomie
prowadzonej polityki.
Samorząd jest naturalnym partnerem dla organizacji pozarządowych, takich jak Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”,
działających w sferze pożytku publicznego na rzecz aktywizowania
społeczności lokalnych. Większość programów realizowanych przez
Stowarzyszenie, w tym wiodący program organizacji, Działaj Lokal-
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MAPA POTENCJAŁÓW I ZASOBÓW

Partnerstwo „HORYZONTÓW”

Zasoby materialne

sprzęt i wyposażenie,
pomieszczenia będące
w dyspozycji poszczególnych
partnerów

Zasoby instytucjonalne

Liderka „Horyzontów”
środki finansowe z grantów,
pozyskiwane od przedstawicieli
biznesu i lokalnych samorządów

szkoły

Zasoby ludzkie

umiejętności i potencjał osób
działających w organizacji

władze samorządowe
biblioteki gminne
ośrodki kultury

wiedza i doświadczenie
partnerów

organizacje pozarządowe

społeczność lokalna

nie, wymaga angażowania jednostek sektora finansów publicznych.
Angażowania nawet w wymiarze finansowym, co jest najtrudniejsze do osiągnięcia. W Działaj Lokalnie „Horyzonty”, a dokładnie
Agnieszka Poliwka-Jeż, musiała zacząć współpracę z samorządami
od przekonania władz samorządowych do włączenia się w program. Wójt gminy Dębno stwierdza: Pani Agnieszka ma niezwykłą
siłę przekonywania. Czasami wydawało mi się, że jest w tym więcej
idei niż realiów. Okazało się jednak, że się myliłem. Program [Działaj
Lokalnie – przyp. autorki] był realizowany bardzo sprawnie i bardzo
fajnie. (…) Przekonał mnie wysoki profesjonalizm osób, które przychodziły z pomysłem. Bardzo duża otwartość, bezpośredniość, świeżość
spojrzenia „z zewnątrz”. (…) Z przyjemnością mogę stwierdzić, że
(…) coraz bardziej przekonywałem się do dwóch spraw. Po pierwsze,
nie powinno mnie to dziwić, ale młodzi ludzie mają świetne pomysły
i trzeba im tylko pozwolić powiedzieć, co chcą zrobić, a oni już wiedzą
jak. I po drugie, że ta inicjatywa na terenie mojej gminy będzie miała
szansę powodzenia. Umiejętność przekonywania do swoich pomysłów, odpowiedzialność i rzetelność w podejmowanych działaniach
– to elementy decydujące o sukcesie, utrzymywaniu przez „Horyzonty” stałej współpracy z wieloma samorządami. Warto również
podkreślić, że Stowarzyszenie stale „wychodzi” z nowymi pomysłami. „Horyzonty” to nie tylko program Działaj Lokalnie, ale i Świat
Teatru, projekty skierowane do bibliotek gminnych i ich filii, szkół
– wiele różnorodnych inicjatyw, które pozwalają na utrzymywanie
ciągłego kontaktu. Jeżeli pojawia się okazja – kolejny „wygrany”
projekt, nagroda, nowy pomysł – zawsze warto powiadomić o tym
wydarzeniu zaprzyjaźnionego wójta czy burmistrza.

biznes

Mapa potencjałów i zasobów
Centrum Animacji Społecznej kładzie mocny nacisk na komunikację i przekazywanie informacji o swoich działaniach również we
współpracy z przedsiębiorcami, prywatnymi sponsorami, którzy
angażują się finansowo w przedsięwzięcia „Horyzontów”. Liderka
„Horyzontów” wspomina: Zaczynając pracę w „Horyzontach” mieliśmy,
w pięcioosobowym zespole, bardzo trudne zadanie – chodzenie do
przedsiębiorców w Tarnowie. Ustalaliśmy swoje „tereny” i w każdą środę
od 8.00 do 14.00 chodziliśmy, rozdając nasz newsletter, wszystkie artykuły o nas, które się pojawiły w gazetach lokalnych i krótką informację
na temat naszej działalności. W ten sposób próbowaliśmy powiedzieć
o sobie. Zespół „Horyzontów” w sposób wręcz metodyczny podszedł
do zagadnienia poszukiwania partnerów biznesowych. Podjęte wysiłki przynoszą efekty do dzisiaj. Prowadziłam takie zabawy choinkowe
w świecie biznesu, kiedy pracowałam w radiu. Jak okazało się, że mamy
stowarzyszenie, to pierwsze, co zrobiłam, to „wycieczkę” po moich znajomych, mówiąc im o naszym przedsięwzięciu. Z resztą do dzisiaj z jednym z nich współpracujemy. Ta współpraca jest cudowna. (…) Czasem
pożycza nam samochód dostawczy, my z kolei robimy dla niego od czasu
do czasu jakieś „choinki” czy „dzień dziecka”. [Przedsiębiorca – przyp.
autorki] zaczyna teraz działalność prospołeczną. W swojej miejscowości
chce założyć stowarzyszenie. Właśnie jutro tam jedziemy. Wcześniej
odbyły się z naszym udziałem konsultacje społeczne – mówi liderka
„Horyzontów”. Centrum Animacji Społecznej wkłada wiele wysiłku
w utrzymanie żywych relacji z podmiotami, które zdecydowały się
współpracować z organizacją. Jest otwarte na różnorodne potrzeby
i propozycje drugiej strony, która w dowolnym momencie może ko-
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rzystać z zasobów Stowarzyszenia. Ważne jest również angażowanie
personalne w różne przedsięwzięcia, np. udział w komisji. Także propozycje udziału w konkretnych przedsięwzięciach. Stowarzyszenie stara
się też dbać o to, by kontakt z przedsiębiorcami był systematyczny
i aby osobiste sympatie i dobre relacje indywidualne miały również
przełożenie na przyjazny klimat współpracy z konkretną instytucją.
Współpraca z przedsiębiorcami jest tym trudniejsza, że, jak twierdzi
moja rozmówczyni, w obecnej rzeczywistości społeczna świadomość
biznesu jest na niskim poziomie. Osiągnięcia „Horyzontów” w budowaniu partnerskich relacji z sektorem prywatnym ocenia jednak bardzo
wysoko.
Szkoły, ośrodki kultury, biblioteki są traktowane w podobny sposób.
Jeśli tylko jest jakaś oferta, przedsięwzięcie, w którym można im zaproponować udział, od razu podejmowane są stosowne kroki. Warto
też podkreślić konsekwencję w kierowaniu różnorodnych, nowych
pomysłów do podmiotów, z którymi Stowarzyszenie już wcześniej
współpracowało. To buduje, utrwala bliskie relacje. Jeśli jakiś program
wycofujemy, to staramy się na jego miejsce zaproponować coś innego,
żeby nie stracić tego obszaru na mapie. Realizowane programy i projekty to spójna oferta Centrum Animacji Społecznej, adresowana do
środowisk lokalnych.
Podmiotom, takim jak organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne, z którymi „Horyzonty” nawiązują kontakty m.in. podczas realizacji
programu Działaj Lokalnie, Stowarzyszenie chętnie udziela wsparcia.
Zawsze byli chętni do pomocy. Jak tylko dzwoniłem, to Pani Agnieszka
Poliwka-Jeż zawsze służyła radą. Pani Agnieszka każdego wysłucha,
wysłucha każdej propozycji. Stara się wszystko wytłumaczyć, liczy się
ze zdaniem każdego – opowiada jeden z koordynatorów projektów
w programie Działaj Lokalnie.
Nie do przecenienia w budowaniu klimatu współpracy z różnymi
instytucjami, tworzenia trwałych relacji między podmiotami, jest
kwestia zasobów ludzkich. Osoby pracujące w „Horyzontach” to
pasjonaci, głęboko zaangażowani w przedsięwzięcia, których się
podejmują. Są na ogół bardzo pozytywnie postrzegani przez partnerów. Osobowość Agnieszki Poliwki-Jeż – liderki Centrum Animacji
Społecznej – z pewnością znakomicie ułatwia nawiązywanie nowych
i pielęgnowanie już zainicjowanych relacji partnerskich. Wypowiedzi
grantobiorców są tego potwierdzeniem: Pani Agnieszka jest optymistką i daje wiarę w to, że trzeba coś robić. Tacy ludzie też są potrzebni,
żeby wzmocnić nasze nastawienie, wspierać nasze działania.; „Duże
znaczenie ma osobowość Agnieszki – jest szczera, otwarta, bardzo sympatyczna, konkretna i rzeczowa. Czego się podejmie to jest zrobione”.
Ważna jest postawa otwarcia i zaangażowania, którą podkreślała
większość moich rozmówców, pomaga ona budować zaufanie, które
jest niezbędne do nawiązania współpracy. Warto pamiętać o czymś
jeszcze – o profesjonalizmie i rzetelności, które są niezbędne już na
etapie funkcjonowania partnerstwa. Budują wiarygodność. Wzmacniają zaufanie.
„Horyzonty” uczą się korzystać z wiedzy i doświadczenia partnerów.
Stąd częste kontakty, spotkania, rozmowy. Kto ma większą wiedzę
o potrzebach uczniów z małych miejscowości niż dyrektorzy szkół?
Kto lepiej dookreśli rolę biblioteki, jako centrum życia kulturalnego
w małej miejscowości, niż bibliotekarka, która w niej pracuje?
Stowarzyszenie w coraz większym stopniu stara się również angażować potencjał organizacji pozarządowych, które realizowały
projekty w ramach Działaj Lokalnie. Prezeska organizacji już myśli,
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by do poprowadzenia szkolenia na temat wizualizacji i promocji
projektów w ramach kolejnej edycji programu zaprosić organizację,
która w poprzedniej edycji pokazała swój profesjonalizm, wiedzę
i doświadczenie w tym obszarze.
W ramach programu Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Horyzonty”
ma wiele okazji do nawiązywania kontaktów ze społecznością.
Jak opowiada koordynatorka programu, każda nowa edycja rozpoczyna się od kampanii promocyjnej – informowania społeczności
przez plakaty, ogłoszenia na stronie internetowej, radio o możliwości
składania projektów. Potem jest organizowane spotkanie z zainteresowanymi. Następnie powstaje baza tych podmiotów. Kolejnym krokiem jest dzwonienie do nich i pytanie o postęp w pracy nad projektami oraz o zakres pomocy, jakiej oczekują. Jest to etap animowania
do zaangażowania. Następnie odbywają się konsultacje. Nigdy nie
mówię jak ma wyglądać projekt. Poprzez zadawanie pytań „naprowadzam na właściwe tory”. (…) To jest też cały czas modelowanie
tego środowiska. Ja pytam i pobudzam do myślenia, ale nie zasiadam
w komisji grantowej. Im szybciej projektodawcy to zrozumieją, tym
lepiej. Z drugiej strony chęć niesienia pomocy, wparcia, a także
rzetelność, wiedza i doświadczenie Centrum Animacji Społecznej
spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem grantobiorców. Mają
poczucie, że dla „Horyzontów” są ważnym podmiotem – partnerem. W swoich wypowiedziach często podkreślają partnerstwo
w relacjach ze Stowarzyszeniem. To nigdy nie było pytanie i odpowiedź, która nam rozwiązuje problem, tylko właśnie przeciwnie, to
było wyciagnięcie ręki i pokazanie pewnej sprawy tak, aby do tego
dojść samodzielnie. Taki prosty, a zarazem dobrze pokazujący przykład, że to było partnerstwo.
Przy tak intensywnej i opartej na dobrych relacjach współpracy,
jaką buduje z różnymi instytucjami Centrum Animacji Społecznej,
korzystanie z zasobów materialnych partnerów jest naturalne.
Spotkania, różnorodne przedsięwzięcia, odbywają się salach urzędów gmin, szkół, domów kultury, bibliotek. Czasem z wykorzystaniem sprzętu, którym dysponują te podmioty. Jeśli potrzebne
jest przewiezienie rekwizytów na przedstawienie, materiałów na
warsztaty w szkole, zawsze można poprosić o pomoc znajomego
biznesmena. Ważna jest tutaj relacja wzajemności. „Horyzonty”
ze swojej strony zawsze równie chętnie służą pomocą w tym
zakresie, w jakim one z kolei mogą jej udzielić. Potrafią też dziękować za uzyskane wsparcie. Dzięki takiemu postępowaniu
instytucje, z którymi współpracują, czują się doceniane i ważne
dla Stowarzyszenia.
Strona finansowa przedsięwzięć Centrum Animacji Społecznej
zazwyczaj powstaje w oparciu o montaż finansowy. Myślę, że ten
sposób budowania kapitału został zaszczepiony w organizacji
poprzez program Działaj Lokalnie, w którym udział środków samorządu i sponsorów prywatnych stanowi jedno z założeń. Część
pieniędzy „Horyzonty” pozyskują z grantów, pozostałe fundusze
od samorządu i lokalnego biznesu, dla których organizacja jest
już rozpoznawalną „marką”. Jest to najlepszy z możliwych sposobów gromadzenia pieniędzy, gdyż pobudza do zaangażowania
w przedsięwzięcie podmioty, które zdecydowały się partycypować w kosztach. Długofalowo umożliwia realizację kolejnych
projektów bez udziału środków zewnętrznych, jedynie w oparciu
o lokalne zasoby finansowe, czego najlepszym przykładem jest
uruchamiany Fundusz Stypendialny Gminy Dębno „Otwieramy
Horyzonty”.
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MAPA WARTOŚCI PARTNERSTWA
Zaufanie

Zrozumienie

Dialog

Otwartość

Partnerstwo

Wspólne działania

Wspólny cel

Wspieranie się

Mapa wartości partnerstwa
Podczas rozmów z przedstawicielami samorządu, szkół, bibliotek,
organizacji pozarządowych oraz z osobami reprezentującymi „Horyzonty” pytaliśmy o ich rozumienie partnerstwa. W wypowiedziach
dotyczących czynników, czy też elementów, które w największym
stopniu rozwijają i wzmacniają partnerstwo, najczęściej pojawiały
się słowa: zaufanie, otwartość, zrozumienie, wspieranie się, dialog,
wspólne rozwiązywanie problemów, wspólny cel, wspólne działania,
czas oraz sukces partnerstwa.

3. Dialogi o moim/naszym partnerstwie
Co buduje partnerstwa Centrum Animacji Społecznej
„Horyzonty”?
Wzajemne wspieranie się – to jest istota partnerstwa. Patrząc, jak
było w naszych projektach, to z jednej strony jest to cel – żeby ludzie
wzajemnie poznawali się, rozmawiali. Z drugiej strony jest to środek
do osiągnięcia tego celu – bez współpracy nie udałoby się zrealizować
projektu.
Siłę partnerstwa stanowi wzajemne zaufanie, jasny podział zadań,
wywiązywanie się z nich, informowanie się o tym, co udało się zrobić,
a czego nie, o zagrożeniach, przedstawianie spraw jasno. Myślę, że to
są takie czytelne i otwarte zasady współpracy. O sile partnerstwa musi
świadczyć efektywność. Jeśli cel, dla którego partnerstwo jest zawiązane, jest osiągany, to również ma istotny wpływ na siłę partnerstwa.
Partnerstwo to przede wszystkim rozmowa. Żebyśmy wiedzieli, jakie są
potrzeby, żebyśmy mogli na nie reagować. To jest tak, że jak my pomagamy, to też działa zawsze w duga stronę. To jest taki łańcuszek. Jeśli my
zrobimy coś dobrego, dostaniemy czasem nawet po dwakroć.
Istotą partnerstwa jest wspólne działanie dla jakiejś grupy ludzi. Wszystkich partnerów łączy człowiek i jego potrzeba. Partnerstwo dla samego

Czas

Sukces

Wspólne rozwiązywanie problemów

partnerstwa jest bez sensu. Jeżeli coś chcemy zrobić, a nie bardzo sami
możemy, umiemy lub mamy za co, dogaduje się dwóch, trzech partnerów
i coś z tego wychodzi.
Podstawą jest zaufanie.
Istotą partnerstwa są wspólne działania. W tym wszystkim jest oczywiście jeszcze misja, ale to jest tak oczywiste, że trudno mi o tym mówić.
Partnerstwo to działanie na rzecz dobra wspólnego. Na pewno buduje
je zaufanie i zrozumienie, także czas. Jak patrzę na naszych partnerów,
to widzę, że właśnie czas powodował, że otwieraliśmy się na siebie. Na
pewno też osobowości ludzi, którzy „Horyzonty” reprezentują. Za organizacją zawsze kryje się człowiek, ale najważniejsze, by zespół był przekonany do tego, co robi. Ja jestem. Dlatego to robię. (…) Sukces buduje
uwiarygodnienie naszej pozycji wobec partnerów.
Ważne jest też wspólne rozwiązywanie problemów. Jeśli są jakieś problemy, to rozwiązujemy je wspólnie. Siadamy do stołu i rozmawiamy: „to
mi się nie podobało, co możemy zrobić, żebyśmy się jeszcze raz spotkali
w ramach tego, co robimy”. Jeśli tego nie ma, czasem partnerstwa już
się nie da odbudować.
Najbardziej umacnia partnerstwo efekt. Jeżeli jest efekt, np. w przypadku zajęć teatralnych przedstawienie, które zostanie dobrze odebrane, to
później współpraca jest kontynuowana.
Istotą partnerstwa są wspólne cele oraz wspólne realizowanie zadań,
wspólne korzyści.
Możliwość lepszego poznania problemu, który chce się rozwiązać, poprzez konsultowanie i dialog. Partnerstwo potrafi bardziej efektywnie
rozwiązywać problemy społeczności lokalnych.
Siłę partnerstwa stanowi zaufanie, profesjonalizm jednej i drugiej strony,
odpowiedzialność za to, co robimy.
Przez podmioty współpracujące z „Horyzontami” partnerstwo często
było definiowane poprzez sferę wartości, które umacniają relacje miedzy
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partnerami. Dla większości rozmówców podstawową wartością budującą
partnerstwo było zaufanie. Mówiły o nim zarówno osoby, które zaczęły
współpracę ze Stowarzyszeniem całkiem niedawno, jak i reprezentanci
instytucji, które bliższe relacje z Centrum Animacji Społecznej utrzymują
od początku rozpoczęcia przez nie działalności. To najbardziej zinternalizowana i wspólna wartość dla partnerów „Horyzontów”. W dalszej kolejności
pojawiały się: otwartość, zrozumienie, wspieranie się, dialog. Jednak na
ogół ten katalog szybko się wyczerpywał i moi rozmówcy przechodzili na
poziom partnerstwa rozumianego zadaniowo. Definiowali je wówczas poprzez wspólny cel, zazwyczaj już bardzo konkretny, wręcz operacyjny, czy
też wspólne działania, które mogą realizować partnerzy. Niejednokrotnie
podczas prowadzonych rozmów towarzyszyło mi też wrażenie, że mówiąc
o wartościach, mają na myśli partnerstwo rozumiane bardziej abstrakcyjnie, już nie to konkretne, z „Horyzontami”.
Nieco inaczej przebiegały rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia dotyczące rozumienia partnerstwa. Z wypowiedzi koordynatorów
projektów, współpracowników, wolontariuszy przebijało głębokie zrozumienie dla samej idei i wysoka świadomość znaczenia partnerstwa
dla pobudzania rozwoju lokalnego. Doceniają jego rolę w obszarze, za
który odpowiadają merytorycznie w Centrum Animacji Społecznej.
Taka obserwacja skłania do postawienia tezy, że różny jest poziom
świadomości na temat tego, czym jest lub powinno być partnerstwo
pomiędzy „Horyzontami” i ich partnerami. Dla osób z Centrum Animacji Społecznej partnerstwo to naturalne środowisko funkcjonowania,
dla ich partnerów niejednokrotnie nowe „doświadczenie”, z którego
dopiero uczą się czerpać. Zarówno dla Centrum Animacji Społecznej,
jak i ich partnerów, ważniejsze są raczej wspólne cele i działania,
niż wspólne wartości. Znajduje to potwierdzenie w wypowiedziach
rozmówców. Wartości mogą być różne, najważniejsze są wspólne cele
– mówi przedstawiciel władz samorządowych.

Co osłabia partnerstwo?
Większość rozmówców miała problem z odpowiedzią na pytanie
o słabości partnerstwa z „Horyzontami”. Dostrzegali jedynie zalety
i korzyści wynikające z tej relacji. Czy to oznacza, że jest tak dobrze?
A może po prostu wspólna, skuteczna realizacja zadań to jedyny
wyznacznik sukcesu… Bardziej przychylałabym się do drugiej opinii.
Osobom, z którymi rozmawialiśmy, łatwiej było zidentyfikować zagrożenia zewnętrzne:
Przeszkadza taka ksenofobiczna postawa, szczególnie w małych miejscowościach – „czego w ogóle wy tutaj chcecie?”. (…) Przyjechał obcy (człowiek
nie z mojego miasta) „ czego on od nas chce – jak mogę mu zaufać?”
Jest wielu ludzi, którzy chętnie by się zaangażowali ale z jednej strony
hamuje ich stereotyp „jeśli coś robi, to na pewno coś z tego ma”, a młodych bardziej „nie, bo będą się na mnie patrzeć”. Sporo młodych ludzi
dałoby się wciągnąć w organizacje podobnych przedsięwzięć, ale brak
jest takich bezinteresownych postaw.
Brak ludzi z naszej strony. W Towarzystwie działają jednostki. Jeżeli te
osoby się wykruszą, wycofają z aktywności – będzie ciężko. Wystarczy,
że odejdzie dwoje, i już będzie o wiele trudniej. (…) Nie ma nowych ludzi,
którzy chcieliby się tak na prawdę w pełni zaangażować. Wiadomo, że to
wymaga poświecenia, nieraz kosztem rodziny i czasu wolnego, i ludzie
nie chcą. Może trzeba czasu.
Prywatni sponsorzy są raczej stali, ale przy zmianie władz lokalnych nie
wiadomo, jakie będą zapatrywania, np. nowego wójta, na taki pomysł.
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Problemy mogą się też ujawnić „po drodze”. Na razie o tym nie myślimy.
Najważniejsze, żeby program stypendialny ruszył.
Angażowanie się organizacji pozarządowych w politykę. Organizacje
wtedy tracą swój wizerunek.
Przepisy, które ograniczają samorządowi zakres współpracy z organizacją.
Uwikłanie samorządu bądź organizacji pozarządowych w politykę
– to zewnętrzne zagrożenie dla partnerstwa, które może mieć duże
znaczenie. Zwłaszcza w małych środowiskach, w których wzajemne
animozje są silniejsze. Z drugiej strony ograniczenia natury formalnoprawnej jednostek sektora finansów publicznych też mogą stwarzać
pewne utrudnienia we współpracy. To czynniki zewnętrzne, które trudno
zmienić. Można natomiast pracować nad przełamywaniem postaw ksenofobicznych, poczucia bierności i braku zaangażowania w społeczności
lokalnej. W jakim zakresie udaje się „Horyzontom” i ich partnerstwom
stymulować aktywność mieszkańców małych miejscowości?

Sukcesy
Niezwykłym było to, ze „Horyzonty” potrafiły przekonać osoby w różnym wieku, o różnym poziomie świadomości społecznej, do działania.
Pomysłów pojawiło się nawet więcej, niż się podziewaliśmy.
Jest kilka takich pomysłów, Świetlica u Franka, plac zabaw przy jednej ze
szkół. Ci ludzie [zaangażowani w realizację projektów – przyp. autorki]
spotykali się i spotykają nadal. Było to widoczne przy kolejnym pomyśle
w sprawie stypendiów. Grupa, która utworzyła się podczas realizacji projektu
świetlicy, trzymała się razem. Oni razem przyszli z pomysłem, razem wszystko nadal robili. Myślę, że każda tego typu inicjatywa odbudowuje potrzebę
wymiany pomysłów, naturalnego kontaktu. Jeżeli ma się wspólny pomysł,
tym możemy żyć, pozwala to na kontakty z ludźmi różnymi od nas.
Nawet, jeśli miałbym samolubnie popatrzeć na siebie i innych realizatorów, to projekt dał mi impuls, że rzeczywiście się da. Nawet, jeśliby te 20
osób zmieniło swoje podejście, że pozyskanie kilku tysięcy złotych jest
możliwe, to już jest dobre. Projekt był obliczony na połączenie wysiłków
dwóch grup, które do tej pory nie miały ze sobą wiele wspólnego, tj.
krwiodawców i sportowców. Udało się zrobić coś wspólnego i to było
dobre. (…) Przez to, że działania były różnie zakrojone, udało się zaangażować różne grupy wewnątrz naszej małej społeczności, w różnym
wieku, o różnych zainteresowaniach.
Pobudzanie aktywności społeczności w małych miejscowościach, integrowanie środowisk, uruchamianie potencjału lokalnego na bazie oddolnych
inicjatyw, to stała praca, którą „Horyzonty” poprzez partnerstwa wykonują
niemal każdego dnia. Już dzisiaj, zaledwie po trzech latach podejmowania
wysiłków, widać jej efekty. Żeby były one trwałe i przynosiły dalsze sukcesy,
potrzeba czasu. Czasu, który Stowarzyszenie daje animowanym przez nie
społecznościom poprzez realizowanie z ich udziałem kolejnych przedsięwzięć. Daje poprzez ciągłe mobilizowanie do działania.

4. Typologia partnerstwa
Odwołując się do przyjętej typologii, zapewne każdy z wymienionych
typów można odszukać w partnerstwach, zawartych przez Centrum
Animacji Społecznej „Horyzonty” z rocznymi podmiotami.
Partnerstwo otwarte i uczące się – Stowarzyszenie włącza do realizacji kolejnych przedsięwzięć takie instytucje, które pozwolą mu
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w najlepszy sposób zrealizować zadanie, projekt, program. Otwarte
– znaczy tworzone w różnorodnych konfiguracjach. Uczące się
i na bazie wcześniejszych doświadczeń budujące coraz ciekawsze
przedsięwzięcia, w coraz większym stopniu wychodzące naprzeciw
potrzebom lokalnych społeczności.
Partnerstwo przedsiębiorcze, a więc partnerstwo zadaniowe, powoływane do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Takie właśnie są
partnerstwa „Horyzontów”.
Jeśli chcemy wesprzeć młodych literatów z małych miejscowości
i z Tarnowa, współpracujmy z bibliotekami, jeśli chcemy stymulować
dzieci do wyrażania siebie przez dramę – nawiążmy partnerstwa
z domami kultury i szkołami, jeśli chcemy nagradzać kreatywność
i zapał w zdobywaniu wiedzy u dzieci – załóżmy fundusz stypendialny itd… Przy takim podejściu efekt jest szybko zauważalny, można
go pokazać na przykładzie kolejnych, zrealizowanych z sukcesem
przedsięwzięć.
Partnerstwo solidarne – poszukujące wciąż nowych obszarów stymulowania rozwoju lokalnego i dobierające partnerów odpowiednio do
osiągnięcia tego celu nadrzędnego. Z drugiej strony solidaryzujące
się z otoczeniem, m.in. ze swoimi odbiorcami działań.
Kreatywne – otwarte na nowe propozycje, nowe okazje, poszukujące
wciąż nowych wyzwań.
Działające – funkcjonujące w myśl zasady „poznacie nas po naszych
działaniach i efektach, jakie przyniosły”.
W mojej ocenie partnerstwa „Horyzontów” są przede wszystkim
przedsiębiorcze i uczące się. Powoływane są dla realizacji konkret-

nych przedsięwzięć, najczęściej wspólnej realizacji projektów i programów. Zyskane doświadczenia są wykorzystywane do budowania
nowych, jeszcze ciekawszych i ważniejszych dla rozwiązywania
społecznych problemów, inicjatyw.

Podsumowanie
Dla Centrum Animacji Społecznej partnerstwo to narzędzie do świadomego pobudzania aktywności społeczności lokalnych. Organizacja
do mistrzostwa opanowała umiejętność budowania i podtrzymywania relacji z wieloma podmiotami. Podmiotami bardzo różnorodnymi,
reprezentującymi zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Kolejne
doświadczenia prowadzą „Horyzonty” i ich licznych partnerów do
realizacji wciąż nowych i ciekawszych przedsięwzięć..

W spotkaniach wzięli udział: Agnieszka Poliwka-Jeż, Katarzyna Kulczyk, Magdalena Wajda, Anita Srebro, Aleksandra Sztyler, Grzegorz
Brach, Marian Kurek, Danuta Pierzga, Danuta Łazarz, Tomasz Gurgul,
Andrzej Sacha, Piotr Matura, Urszula Drużkowska, Artur Grochola,
Wioletta Błyskal, Krystian Sadłoń, Małgorzata Wiśniowska-Robak,
Bogusława Faron, Agnieszka Adamska.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim rozmówcom za poświecony czas i otwartość w dzieleniu się swoimi przemyśleniami.
Szczególne podziękowania składam Pani Agnieszce Poliwce-Jeż za
ogromną pomoc i zaangażowanie przy organizacji badań.
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Dobre praktyki we
współpracy partnerskiej
– wyzwania, wątpliwości, rekomendacje

BOHDAN SKRZYPCZAK

1. Partnerstwo – instytucja społecznej zmiany
1.1. Perspektywa neointytucjonalizmu
Podczas badania partnertsw lokalnych w ramach projektu „Dobre
praktyki we współpracy partnerskiej” jednym z pierwszych, wyraźnie zarysowujących się wniosków, była niespójność definicyjna,
dotycząca samej istoty partnerstwa. Część respondentów widziała
w partnerstwie zbiór reguł i wartości przyjętych przez grupę ludzi,
inni definiowali je jako sposób działania lub jednostkę organizacyjną.
Zdarzało się również, że pojęcie to używano wymiennie, nie precyzując, o jaki sposób rozumienia chodzi. Te rozbieżności znaczeniowe
stają się bardziej wytłumaczalne, jeśli spojrzymy na partnerstwo jak
na jedną z instytucji społecznych.
Autorzy badania rekomendują analizę instytucjonalną (neoinstytucjonalizm) jako perspektywę teoretyczną, która służyć może
nie tylko jako przewodnik teoretyczny, ale też jako kierunkowskaz
w działaniach praktycznych. Niestety, neoinstytucjonalizm, choć
obecny w naukach społecznych i ekonomicznych od kilkudziesięciu
lat, nie jest perspektywą zbyt dobrze znaną1 i wykorzystywaną.
Stosowany jest przede wszystkim w analizach politologicznych,
w których bada się procesy decyzyjne, a także społeczno-ekonomicznych, bardziej zainteresowanych instytucjami jako zwyczajami
i regułami zachęcającymi (lub zniechęcającymi) jednostki i grupy do
działania.
Pod pojęciem instytucji społecznej rozumie się pewne zorganizowane typy działalności, rozwijające się oddolnie albo specjalnie zaplanowane, zaspokajające wyodrębnione potrzeby całej zbiorowości i poszczególnych jednostek w sposób uregulowany. Ważnym elementem
tego podejścia jest występujący aspekt kontroli społecznej, zapewniający stosowanie określonych norm społecznych. Dlatego instytucje społeczne pojmowane są jako podstawowy element organizacji
życia społecznego, zapewniający porządek społeczny, ustalający
wzory zachowań i starający się rozwiązywać podstawowe problemy
ludzkiej egzystencji (Skąpska, Ziółkowski, 1998, s. 317-321).
Jak pisze Ronald Coase (za: Bergman 2008, s. 5).: instytucje pomagają ludziom zmniejszać koszty transakcji społecznych i przyczyniają
się do redukcji niepewności, jaką niosą za sobą owe transakcje. Dzięki
scedowaniu odpowiedzialności na poziom instytucjonalny, jednostki
ponoszą mniejsze koszty transakcyjne niż gdyby zdecydowały się wejść
w interakcję bez pomocy pośrednika. Jednostki, grupy czy organizacje,
które znalazły się w sytuacji wyboru, będą w procesie podejmowania
decyzji odwoływały się do instytucji – to one wskazują bowiem gamę
możliwości postępowania i formułują alternatywy. Instytucja społeczna,
poza zapewnieniem jednostce (grupie, środowisku) poczucia bezpieczeństwa, gwarantuje racjonalność wyboru, a co za tym idzie i niski koszt
interakcji.
Nawet tak szkicowo przedstawione konteksty definicyjne ukazują
istotny kierunek refleksji nad zagadnieniem tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych, instytucji, która pojawiła się w Polsce
wraz z transformacją, a więc w czasie gwałtownych i głębokich
przemian, które z jednej strony dawały możliwości i nadzieję, ale
z drugiej powodowały utratę bezpieczeństwa, koniec dobrze znane-

go i oswojonego świata. Przeprowadzone w czasie badań wywiady
często ujawniały, zaskakujące w swej jednoznaczności, „zawierzenie” partnerstwu, które jawiło się jako pozytywna siła rozwoju. Co
ważne, idealizacja partnerstwa, jako tylko i wyłącznie „dobrej energii”, łączyła się prawie zawsze z widocznym aspektem kalkulacji. Ta
zastanawiająca i wyraźna sprzeczność romantyzmu i wyrachowania
znika, gdy popatrzymy na partnerstwo jako instytucję społeczną,
czyli bezpieczną metodę racjonalnego wyboru rozwiązania problemu
po najniższych kosztach.

Rekomendacja:

Dla analizy teoretycznej partnerstw lokalnych proponujemy wykorzystanie perspektywy neoinstytucjonalizmu, a więc ogląd zjawiska
partnerstwa jako instytucji społecznej.
Warto zastanowić się, jakiego typu instytucją społeczną jest nasze
partnerstwo, jakie społeczne mechanizmy uruchamiane w jej ramach
wykorzystujemy i do jakich celów nam służą.

1.2. Wspólnota wartości – wspólnota efektywności
Najbardziej widoczną cechą społeczeństwa obywatelskiego jest
złożona struktura niezależnych, spontanicznie tworzących się instytucji społecznych - konsekwencja działania „rynku interesów”. Tylko
fragment tej struktury wykazuje właściwości ekonomiczne. Zdecydowana większość interesów instytucji społecznych społeczeństwa
obywatelskiego opiera się na wartościach pozaekonomicznych: aksjologicznych, ideologicznych, społecznych, religijnych, kulturowych,
etnicznych, politycznych, metapolitycznych (propaganda polityczna),
sytuacyjnych itp. Na tak pojętym „rynku interesów” obywatele, realizujący swe partykularne cele, są zmuszani do podporządkowania się
dobru ogólnemu (Misztal, 2008).
Dlaczego się podporządkowują? Jak pojmują obywatelskie interesy
i wspólne dobro? Te i podobne pytania stawiano też uczestnikom
badania. Prowadzone „dialogi o partnerstwie” ukazały, że rozmówcy
widzą w partnerstwie grupę osób realizujących podobne, a przede
wszystkim powiązane role społeczne, mających względem siebie
wzajemne oczekiwania, wynikające z tych samych wartości kulturowych i wspólnej misji. Często podkreślano, że wspólne wartości i normy zostały przez poszczególne osoby i organizacje zinternalizowane
oraz zinstytucjonalizowane, stając się zaczynem nowego porządku/
ładu społecznego. Nowe wzory zachowań – jakie przyniosło ze sobą
partnerstwo – okazywały się atrakcyjne i warte rezygnacji z partykularyzmów. Partnerstwo stało się – co podkreślano wielokrotnie
– początkiem nowych zachowań członków zbiorowości.
Najczęstszym rozumieniem partnerstwa jako instytucji, ujawniającym
się w badaniach, było widzenie w nim struktury organizacyjnej, która
pozwala przeprowadzić zmianę w sposób jednocześnie kreatywny
i efektywny. Rozmówcy podkreślali, że tworzenie partnerstw jest
świadomym procesem, prowadzącym do utworzenia nowego systemu
instytucjonalnego. Jest on pozbawiony obciążeń dobrze znanych, „starych” instytucji, które muszą nie tylko sprostać oczekiwaniom ludzi,
żądających zaspokojenia swoich potrzeb, ale też muszą realizować
zadania narzucone im w ramach systemu społecznego, w jakim funkcjonują. Oczywiście nie wszystkie „dziedziczne obciążenia” występują

1. Do nielicznych wyjątków należą: analiza polskiej bankowości, przeprowadzona przez Marka Zarzyckiego, oraz praca Strategie i system, zrealizowana przez zespół
socjologów z PAN pod kierunkiem Andrzeja Rycharda. Czerpiąc z teorii kapitału społecznego oraz neoinstytucjonalistycznych założeń, badacze poszukują w danych
empirycznych odpowiedzi na pytanie o to, jak zaradni są Polacy w dobie przemian społecznych.
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w takim samym natężeniu. Chcąc jednak animować społeczności za
pomocą instytucji, trzeba dokonać ich przeglądu i wskazać te, które ze
swojej natury będą jej najbardziej sprzyjały.
Niezwykle złożonym jest problem rutyny w pracy instytucji – „pusty
formalizm”. Jego ofiarami są najczęściej spontaniczność, twórcze
podejście do funkcjonowania czy kreatywność. Rutyna, może się
zmieniać w „piasek trzeszczący w trybach”, nawet w instytucjach
generalnie otwartych na zmianę. Tradycja i związane z nią atrybuty
(np. symbole, ceremoniał) zazwyczaj postrzegane są jako elementy
cementujące instytucje, budujące ich silną pozycję w środowisku
lokalnym. Elementy te, mogą być jednak zagrożeniem dla animacji
społecznej (Gralczyk 2005). Chodzi o to, aby instytucja nie zastępowała w świadomości celów i zadań, jakie powinna realizować.
Atmosfera „władzy” i „nieomylności”, którą wytwarza tradycja, może
deprymować i zniechęcać do współpracy potencjalnych partnerów
lub powodować, że jest ona niepełna. Dobrze pamiętać, że na instytucjach nie zawsze można polegać — mogą bowiem generować
chaos i niesterowność, którym miały zapobiegać. Przewidywalność
i regularność transakcji społecznych, jaką zapewniać ma instytucja,
może być niekiedy — paradoksalnie — nieefektywna i niepożądana.
W wywiadach dominowała przede wszystkim świadomość wprowadzania nowego systemu instytucjonalnego, który odpowiada na
wymogi czasów. Wskazywano na partnerstwo jako nową instytucję
charakteryzującą się innowacyjnością, która - jak pisał R. Putnam
(1995), znakomity badacz działania demokracji – umożliwia zmianę,
ponieważ ułatwia:
� zaplanowanie i wprowadzenie w życie zmian prawnych i społecznych przez praktyków-reformatorów (czyli aktywne jednostki),
� modernizację społeczeństwa poprzez wykorzystanie inspiracji
i reform odgórnych,
� wykorzystywanie i pobudzanie potencjału społeczno-kulturowego danej społeczności – jej tradycji.
Zawierająca ekonomiczny wymiar kooperacja partnerska, okazuje się
swoistą szkołą demokracji, gdyż w praktyczny, angażujący wszystkich zainteresowanych sposób, uczy oddolnej budowy ładu społecznego. Współczesne społeczeństwa zawdzięczają samorządny
i demokratyczny ustrój właśnie eksperymentom z różnymi formami
współpracy międzyludzkiej (Chmielewski, 1994). W drodze otwartego
dyskursu i szukania „złotego środka” pomiędzy postawą zachowawczą a postępową — rodzi się obywatelska kultura polityczna,
będąca jedną z fundamentalnych instytucji demokratycznego społeczeństwa (Almond, Verba, 1995, s. 328). Instytucja wprawdzie
kształtuje człowieka, ale i człowiek tworzy instytucje — jak ująłby
to Thorstein Veblen (za: Chmielewski, 1994, s.240). Instytucja jest tu
raczej miejscem wyboru.

Rekomendacja:

W refleksji nad partnerstwem proponujemy zastanowienie się nad
funkcjonowaniem instytucji społecznej w dwóch, równoległych
wymiarach:
� jako drogi wprowadzania nowych wartości, zasad, rozwiązań
społecznych,
� jako struktury organizacyjnej, która powołana jest do wdrażania
działań opartych o przyjęty katalog wartości i zasad.
Warto też monitorować proces instytucjonalizacji, zwłaszcza pojawiające się przejawy formalizmu, biurokratyzacji i rutyny.
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1.3. Organizacja i zarządzanie – pomiędzy liderstwem
a animacją
Analizę instytucjonalno-organizacyjnego wymiaru funkcjonowania
partnerstw lokalnych oparto o trzy zagadnienia:
� obecność i sposób stosowania składników instytucji społecznej,
� całościowy ogląd partnerstwa jako instytucji,
� sposoby i metody kierowania instytucją partnerstwa.
Pierwsze zagadnienie, związane z praktycznym wymiarem funkcjonowania różnych składowych elementów partnerstwa lokalnego
jako instytucji społecznej, przedstawiono w tabelarycznej formie na
następnej stronie.
Badane partnerstwa lokalne nie należały do tego samego typu instytucji (co w sposób świadomy założono w metodologii badań). Dzięki
temu stanowią pewną reprezentację wyraźnych trendów i typów
partnerstw – instytucji społecznych. Możemy zdefiniować je jako
następujące formy organizacyjne:
� organizacja pozarządowa inicjująca projekty partnerskie
Organizacja taka funkcjonuje jako swego rodzaju platforma rozsiewająca idee partnerstwa poprzez włączanie różnych środowisk w projekty, które wbudowany mają obligatoryjny mechanizm partnerstwa.
Słabością jest fakt ciągłego oglądania się na inspiracje zewnętrzne.
Partnerstwo lokalne funkcjonuje zrywami: od projektu do projektu.
Zaczyna być kojarzone jako sposób na uzyskanie dofinansowania,
a nie jako trwała i długofalowa strategia zmiany społecznej.
� sieć, federacja (inkubowana przez tzw. organizację insfrastukturalną)
Inspirowanie, budowanie i wspieranie sieci i federacji należy do podstawowych zadań infrastrukturalnych organizacji pozarządowych.
Jest to jednak proces długotrwały, delikatny, wymagający cierpliwości i dyplomacji. Balans pomiędzy potrzebą wsparcia przez organizację inicjującą a koniecznością usamodzielnienia jest bardzo trudny,
stąd często mamy do czynienia z przechyłem w którąś stronę.
Najczęściej federacji wygodniej jest „siedzieć” przy „matce”, co zakłóca budowanie jej własnej tożsamości, powoduje nieprzejrzystość
(kogo reprezentuje), a w konsekwencji osłabia siłę oddziaływania (np.
w sferze rzecznictwa).
� koalicja problemowa, projektowa
Partnerstwo budowane wokół problemów społecznych dotyczących
określonego terytorium ma dużą siłę oddziaływania i zapewnia
spójność sfery idei i sfery działań. Mechanizm napędowy wynika
z następującego procesu: najpierw wspólne rozpoznanie problemu
(diagnoza), potem opracowanie strategii zmiany, następnie zaplanowanie i wdrożenie realnych projektów, których widoczny sukces
daje motywację do dalszej pracy. Taki mechanizm zapewnia poczucie
sprawstwa, uczestnictwa w zmianie i odczucie sensu wynikającego ze współdziałania. Pewnym zagrożeniem może być stopniowe
kładzenie akcentu na sens poszczególnych projektów, a nie całości
partnerstwa.
� partnerstwo animowane przez instytucję publiczną
Tego typu ścieżka budowania partnerstwa jest przydatna szczególnie w środowiskach, które nie są w stanie samodzielnie nawiązać
współpracy. Inicjatywa wychodzi więc od samorządu lub jego struktur (szkoła, ośrodek pomocy społecznej, dom kultury). Rolą instytucji
publicznej jest nie tylko wyszukanie i zaproszenie różnych aktorów
lokalnych, ale przede wszystkim ich upodmiotowienie i wzmocnienie. Nie jest to łatwe i dlatego rodzi wiele potencjalnych zagrożeń
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ELEMENTY PARTNERSTWA JAKO INSTYTUCJI SPOŁECZNEJ
Składniki instytucji
społecznej

Ogólne rozumienie

Rozumienie i praktyczne realizowanie w badanych
partnerstwach

Zamiar i cele

Towarzyszą powoływaniu instytucji i stawianiu przed
nią zadań z zewnątrz lub są przyjęte w praktyce
i utrwalone przez tradycję jej funkcjonowania;
nie zawsze uświadamiane.

Część partnerstw (jako odrębnych bytów organizacyjnych) powstała w wyniku przygotowania się do wykonania zadania (projektu),
uzyskania finansowania. Charakterystycznym zjawiskiem było modyfikowanie i rozwijanie nowych celów poprzez inspiracje wewnętrzne, które ujawniały się w trakcie pracy partnerstwa i/lub inspiracje
zewnętrzne (występowały we wszystkich przypadkach jako pomoc
edukacyjna, informacyjna, finansowa).

Normy i zasady

Najczęściej są one ustalone w formie oficjalnych
dokumentów, ale też przyjęte przez tradycję funkcjonowania, przyjmują formę norm etycznych pracy, zasad
organizacyjnych, hierarchii czy procedur.

Świadomość wspólnych norm i zasad jako spoiwa instytucji partnerstwa jest bardzo wysoka w badanych środowiskach. Stosunkowo
niewielką rolę odgrywają sztywne regulacje w postaci dokumentów
(regulaminów, statutów, uchwał), z wyjątkiem procedur finansowych
(udzielenia dotacji itp.). Refleksja nad zasadami prowadzona jest na
spotkaniach i warsztatach, w których członkowie partnerstw dość
często biorą udział. Materiały z tych spotkań (zbiory zasad, konstytucje grupowe) pojawiają się także w formie wizualnej w przestrzeni
biurowej, pełniąc funkcję katalogu zasad i norm postępowania.

Personel

Stały, czasowy; sposoby motywowania, zatrudniania,
formy pracy, kompetencje.

W większości partnerstw (poza jednym) nie ma personelu płatnego,
związanego bezpośrednio z instytucją partnerstwa. Wykorzystuje
się różne formy pracy personelu „pośrednio” związanego z partnerstwem, a więc osób, które pracują w instytucjach współtworzących
partnerstwo (organizacje pozarządowe, a przede wszytki różne
struktury samorządowe). W tej sytuacji bardzo silnie obecna jest
praca wolontarystyczna. Sytuacja taka jest możliwa i nie paraliżuje
partnerstw dlatego, że koncentrują się one na dialogu, a działania
realizowane są poprzez samodzielne projekty, powiązane z własnym
finansowaniem i organizacją (w tym personelem).

Zasoby materialne

Infrastruktura organizacyjna, posiadane nieruchomości
i ruchomości, środki pracy.

Zdecydowana większość partnerstw nie posiada własnych nieruchomości ani majątku trwałego. Pracuje w oparciu o mobilną, wędrującą
infrastrukturę, której udzielają różni jego udziałowcy w zależności od
potrzeb. Mobilną strukturę stanowi najczęściej sprzęt komputerowy,
audiowizualny i archiwum projektowe.

Działalność oraz funkcja

Całościowo pojmowany wynik funkcjonowania instytucji. Rozumiemy przez to także wszelakie planowane
i niezaplanowane, uświadamiane i nieuświadamiane
konsekwencje zorganizowanej działalności instytucji.

Partnerzy miewają problemy z całościowym ogarnianiem działalności
swojej instytucji, ponieważ w większości przypadków praktyczne
realizacje nie odpowiadają ambitnym, wieloletnim strategiom
i celom. Stan taki może wywoływać frustrację, ponieważ pojawia
się wrażenie chaosu, dreptania w miejscu, nieskuteczności, wyrywkowego realizowania strategii, niezależnie od tego, czy działania te
rzeczywiście zmieniają jej charakter czy nie.

związanych z możliwością dominacji jednego podmiotu, brakiem
partnerskich relacji i fasadowością całej instytucji. W tej sytuacji akcent w budowaniu partnerstwa musi być położony na wzmocnienie
samych partnerów, by mogli w zwielokrotnionej sile oddziaływać na
otoczenie.
� partnerstwo wokół idei
W tym podejściu mamy do czynienia przede wszystkim ze spotkaniem osób, a nie reprezentantów instytucji. Partnerstwo rodzi się
w dialogu o ideach i związanych z nimi potrzebach/marzeniach,
które zbliżyły pewną grupę osób. Ideowość i zaangażowanie służą
budowaniu poczucia wspólnoty partnerskiej. Widocznym zagrożeniem jest trudność przełożenia silnych emocji i wartości w sferę
praktycznych działań, w których trudno o osiągniecie podobnych
efektów wspólnotowych.
Patrząc na partnerstwo jako instytucję posiadającą własną tożsamość i strukturę organizacyjną, można wyobrazić sobie model
instytucji, który zawiera niezbędne elementy, połączone ze sobą

w przemyślany sposób. Modelowy układ instytucji, (wykres, str. 89),
może posłużyć refleksji nad funkcjonowaniem własnej instytucji,
istnienia i roli poszczególnych jej elementów.
W tradycyjnych instytucjach, najczęściej publicznych, akcent kładziony jest na górną część tego wykresu (strategia, struktura organizacyjna, narzędzia, metodyka). W przypadku partnerów mamy
sytuację odwrotną. Bardzo silną stroną tych instytucji są kompetencje (praca zespołowa, projekty) oraz kultura organizacyjna
(nawykowa, wynikająca ze wspólnej tożsamości, z dobrowolności
udziału, społecznej pracy), czyli po prostu współdziałający ludzie
– ich kapitał ludzki i społeczny. Istnieje też duża świadomość
wspólnych wartości, określanych często właśnie przez słowo
„partnerstwo”. Gorzej jest najczęściej ze strukturą organizacyjną,
czy „skrzynką z narzędziami”. Jednak to właśnie ta kolejność budowania instytucji – zaczynanie od ludzi, następnie przejście do
struktur – tworzy nową jakość partnerstwa–instytucji społecznej
– umożliwiając jej modernizacyjne i transformacyjne działanie
w środowisku lokalnym.
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MODELOWA INSTYTUCJA
Struktura organizacyjna

Strategia

Narzędzia i metody

Wspólne wartości

Kompetencje

Kultura – tożsamość
organizacji
Ludzie

Odrębną sferą funkcjonowania partnerstwa jest sposób zarządzania.
W badanych środowiskach dało się wyodrębnić następujące typy
zarządzania:
� zdecydowany, kompetentny lider, budujący silny zespół współpracowników,
� podzielane liderstwo z „cichym” animatorem mobilizującym
i wspierającym liderów,
� lider-inicjator rozwijający pewne modelowe rozwiązanie partnerskie,
� refleksyjny lider kluczowej instytucji, „uwalniający” się z wiodącej
roli,
� lider projektu partnerskiego.
Ta typologia nie ma charakteru wartościującego. Wynika raczej ze
specyfiki danego układu lokalnego, instytucjonalnego oraz cech osób
inicjujących i kierujących partnerstwami. Wszystkie typy zarządzania
mogą być nie tylko racjonalną, ale i skuteczną formą zarządzania.

Warto jednak w tym miejscu wskazać na potencjalne zagrożenia, jakie mogą się pojawić w aspekcie zarządzania i to niezależnie od jego
modelu (co sygnalizowali respondenci, w tym sami liderzy).
Trudno o jednoznaczne określenie, w jaki sposób powinno się kierować partnerstwem. Przeprowadzone rozpoznanie tego problemu
skłania do postawienia następujących rekomendacji.

Rekomendacja
Dla dobrego funkcjonowania i rozwoju partnerstwa niezbędne jest
świadome i wymienne wykorzystywanie trzech strategii zarządzania:
� liderskiej (wiemy, kto podejmuje decyzje, bierze odpowiedzialność, przeprowadzi partnerstwo przez konflikt itp.)
� animacyjnej (jak tylko możliwe, lider przechodzi na pozycję animatora, który pobudza innych do działania, do bycia liderami,
ujawnia siły społeczne, jakie tkwią w partnerstwie),
� lidera zbiorowego (warto wykorzystywać i budować/animować
grupę liderów, którzy potrafią wspólnie zarządzać partnerstwem).

ZAGROŻENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PARTNERSTWEM
Zachowania lidera

Przejawy zagrożeń

Długofalowe konsekwencje utrwalania tej
sytuacji

Lider nie pozwala grupie „dojrzeć”, partnerstwo
jest cały czas na etapie budowania i utrwalania
relacji.

W partnerstwie nie występuje poważne ścieranie
opinii, pomysłów.

Pojawia się „utajone” życie partnerstwa.

Bardzo dominująca pozycja lidera.

Partnerzy mają poczucie wpływu, ale w rzeczywistości zatwierdzają jedynie przygotowane przez
lidera pomysły.

Partnerstwo przekształca się rytuał i obrzęd.

Lider zderza się z nowymi wyzwaniami i problemami jednoosobowo, nie jest pewny, czy partnerzy
sobie poradzą z trudnymi sytuacjami, więc robi
wszystko sam.

Partnerzy nie muszą się wysilać, bo lider zna już
odpowiedź na każde pytanie, nie mają szansy
samodzielnego zmierzenia się z trudną sytuacją
– być może znalezienia innej drogi rozwiązania
problemu, a przede wszystkim wzięcia odpowiedzialności.

Następuje erozja istoty i sensu partnerstwa,
bowiem podmiot decydujący jest jeden (lider),
a partnerska społeczność służy tylko odgrywaniu
przyjętych wcześniej ról.

Lider należy do jednej z organizacji partnerskiej
i nie może się w pełni utożsamić z całością partnerstwa.

Partnerzy widząc tę sytuację zaczynają pilnować
się nawzajem, dbać o swoje strefy wpływów.

Partnerstwo staje się przybudówką jednej organizacji lub rozpada się.
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Rekomendacja

Zalecane jest wykorzystywanie funkcji moderatora (nie jest i nie powinien być nim lider), który nie wywodzi się z instytucji partnerskich,
a więc może poprowadzić obiektywny proces powstawania wspólnych koncepcji i strategii. Jeśli nie ma takiej możliwości, to niezbędne
wydaje się wsparcie zewnętrznego superwizora, który pomoże
zdiagnozować obecny etap budowy i funkcjonowania partnerstwa,
w tym dostrzec skrywane zagrożenia oraz zdefiniować ścieżki dalszego samodzielnego rozwiązywania problemów.

1. 4. Partnerstwo jako instytucja pośrednicząca
W dobie kryzysu wielu klasycznych instytucji społecznych, wzrasta
rola funkcjonalna i symboliczna innych form organizowania się społeczeństwa. Nowoczesne społeczeństwo posiada całą gamę wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się produkcją znaczeń, na które
dopiero niedawno zwrócili uwagę socjologowie. Berger i Luckmann
(1995 za: Marody 2006) nazywają je instytucjami pośredniczącymi. Są
one medium pomiędzy światem przeżywanym a wielkimi strukturami
społecznymi (systemami). Za pomocą instytucji pośredniczących ludzie
przyswajają sobie i przetwarzają otaczającą ich rzeczywistość. Cały
proces zapośredniczania znaczeń przez tego typu instytucje dokonuje
się w małych światach przeżywanych, gdzie, w ramach potocznej
komunikacji, są przetwarzane i przyswajane na grunt wspólnot życia
(Marody 2006). Instytucje (grupy pośrednie) definiują obszar ludzkich
interakcji, określający dostępne dla jednostek pole wyboru alternatywnych zachowań. Neoinstytucjonalne rozumienie kładzie nacisk na
zasady i reguły zaprojektowane i nałożone na ludzkie zachowania, co
daje możliwość kontroli i porządkowania świata społecznych interakcji,
czyniąc go przewidywalnym. Tworzące się więzi interpersonalne cechuje łączność dwóch przeciwstawnych socjologicznie typów integracji społecznej: organizacji wspólnotowej i zrzeszeniowej.
Wydaje się, że perspektywa instytucji pośredniczącej bardzo przystaje do specyfiki instytucjonalnej partnerstwa, które w swojej
istocie polega na budowaniu małej wspólnoty (wspólnot) ludzi
przeżywających i przetwarzających swoje środowisko. To tam
„tłumaczy się” i przekłada na społeczną praktykę wielkie idee
zmiany społecznej (globalizacji, społeczeństwa sieciowego, informacyjnego, globalnego). Partnerstwa, stojące „pomiędzy” sektorami, społecznościami – tworzą unikalną strukturę pośredniczącą,
która umożliwia synergię różnych potencjałów istniejących w środowiskach lokalnych oraz ich spotkanie z ideami i potencjałami
przychodzącymi z zewnątrz. Dlatego tworząc i instytucjonalizując
partnerstwa trzeba pamiętać, by zachować ich „przepuszczalność” – ich zdolność do pośredniczenia pomiędzy ludźmi, ideami,
branżami, środowiskami. Taka perspektywa wymaga spojrzenia na
partnerstwo jak na żywą tkankę – społeczność.

2. Partnerstwo – aktywna i współpracująca społeczność
Aktywną społeczność charakteryzuje ciągły proces, którego celem
jest twórcza adaptacja i otwarcie na zmianę. Aktywność może być
bardziej lub mniej intensywna, może wypływać np. z niezadowolenia
ze środowiska, w którym dana społeczność funkcjonuje, jak i z chęci
doskonalenia czy rozwijania posiadanych dóbr i wartości. Nie ulega
jednak wątpliwości, że każda aktywność służy społeczności i jest
warunkiem koniecznym w jej rozwoju.

Sama aktywność to jednak za mało. Niezbędna wydaje się aktywność zbiorowa – społeczna, mobilizująca ludzi do działania dla wspólnego dobra. Wykracza ona poza perspektywę doraźnego, wspólnego
działania. Wymaga spojrzenia długofalowego, opartego o proces
społecznego „ucierania” wartości, co stwarza możliwość rzeczywistej i pogłębionej mobilizacji lokalnego potencjału na rzecz rozwoju.
W rezultacie tworzy się synergia wśród grupy współpracujących
ludzi, która wzbudza większą motywację i zaangażowanie niż praca
indywidualna lub nastawiona na rywalizację. Wzrastające poczucie
przynależności do grupy daje poczucie tworzenia pewnej całości
i pozytywną energię osobom w grupie. Członkowie grupy uczą się od
siebie nawzajem, a interakcje grupowe wspomagają rozwój kompetencji indywidualnych i społecznych. Kooperacja sprzyja przeżywaniu
i ujawnianiu pozytywnych uczuć względem siebie, zmniejsza poczucie izolacji i samotności, sprzyja budowaniu więzi oraz okazywaniu
uznania innym osobom i ich dokonaniom.
Dzięki współpracy wzrasta poczucie własnej wartości, nie tylko
poprzez wzmacnianie i rozwijanie kompetencji, ale także poprzez
generowanie poczucia bycia szanowanym oraz odczucia, że ktoś
nam pomoże, gdy będziemy tego potrzebować. W socjologii, do opisu
większości powiązań powstających między jednostkami, używane
jest pojęcie „więzi”. Należy jednak pamiętać, że zasadnicze znaczenie
tego pojęcia łączy się ze specyficznym typem grupowości, identyfikowanej z wprowadzonym przez Tonniesa (1988) pojęciem Gemeinschaft, którego odpowiednikiem jest zazwyczaj pojęcie wspólnoty
[community]. Socjologowie dość wcześnie doszli do wniosku, że obok
takich naturalnych wspólnot w społeczeństwie nowoczesnym, występują odmienne typy grup, określane mianem stowarzyszeń bądź
zrzeszeń, które powiązane są przez bardziej bezosobowe relacje.
Przystosowując te dwa pojęcia do warunków współczesnego społeczeństwa, można powiedzieć, że o ile pojęcie więzi odnoszone jest
w głównej mierze do stosunków wytwarzanych przez współdziałanie w ramach podzielanych upodobań, przyzwyczajeń i pamięci, o tyle
relacje kształtują się w odniesieniu do podzielanych metryk: punktów
odniesienia, które uwspólniają ludzkie działania.
Wykorzystując klasyfikację Paula Morrisa (za: Misztal 2008), można
zaproponować podział na trzy typy wspólnot:
� wspólnoty pochodzenia - w których powiązania mają charakter
więzi,
� wspólnoty uzgodnienia - w których powiązania wsparte są na
relacjach,
� wspólnoty doraźne, w ramach których powiązania między jednostkami powstają w oparciu o oddziaływania.
Mówiąc o aktywnej społeczności, myślimy o ciągłym procesie. Jest
to proces interakcji, wynikający z sieci powiązań i oddziaływania jednostki na jednostkę w danej społeczności. Wiemy, że każdy człowiek
jest inny, więc i każda sieć interakcji jest różna i charakterystyczna
dla danej osoby. Można zatem powiedzieć, że każda osoba, wchodząca w relacje z inną, powoduje ruch całej sieci, oddziałuje na całość.

2.1. Wymiary aktywnej społeczności
Przedsiębiorcza i solidarna

Partnerstwa mają wbudowany dwojaki mechanizm: z jednej strony
odbudowują społeczne współdziałanie, etos solidarności czy podstawowe cywilizacyjne i kulturowe kompetencje, z drugiej zaś przynoszą
realne rozwiązania i wymierne korzyści (w tym ekonomiczne). Ten typ
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podejścia, łączący aktywizację społeczną i ekonomiczną, określany
jest jako społeczna przedsiębiorczość (Defourny, 2001).
Partnerstwa są zatem próbą takiego ukształtowania instytucji
społecznej, która będzie miała kompetencje i narzędzia łącznego
rozwiązywania problemów w sferze społecznej oraz ekonomicznej.
Taki nurt w podejściu do przedsiębiorczości, określany jako gospodarka społeczna lub ekonomia solidarna, tworzy miejsca pracy dla osób,
które w przeciwnym razie mogłyby pozostać bezrobotne, produkuje
usługi indywidualne i społeczne, których inaczej w środowiskach
lokalnych mogłoby w ogóle nie być.
Organizacje gospodarki społecznej są producentem dóbr i usług
potrzebnych społecznościom oraz mechanizmem, który harmonizuje
cele ekonomiczne i społeczne rozwoju. Partnerstwa oferują także
nowe podejście do rozwoju lokalnego. Wskazują bowiem na niezaspokojone potrzeby społeczne oraz poszerzają tradycyjną strukturę
gospodarki lokalnej i rynku pracy, ponieważ mogą produkować nowe
i nietypowe dobra oraz usługi. Wzmacniają także lokalny kapitał społeczny – wytwarzają solidarność społeczną.

Kreatywna i innowacyjna

Często oczekujemy czegoś nowego, przeciwieństwa rutyny, naśladowania, schematyzmu. Czekamy na innowację, która wszystkim
ułatwi życie, rozwiąże problemy. Innowacja jest kreatywnym przystosowaniem do nowej wartości kulturowej, wiedzy, ulepszeń (np.
w strukturze społecznej) i sprzyja tworzeniu nowej wiedzy. Działanie
takie nie jest celem samym w sobie, ale ma zastosowanie praktyczne. Celem innowacji nie jest kumulacja wiedzy, ale zmiana procesu,
produktu, organizacji. Zmiana celowa, pozytywnie wartościowana,
związana z postępem i przedsiębiorczością. Partnerstwo lokalne
może być instytucją społeczną, stanowiącą zaplecze i oparcie do
wdrażania strategii zmiany. Innowacja staje się czynnikiem rozwoju, jeżeli zostaje praktycznie wykorzystana i promowana poprzez
instytucję.
Ważnym aspektem innowacji jest jej emancypacyjny charakter, który
podkreślał między innymi T. Kotarbiński (1966, s.290), pisząc: wszak
ilekroć osiągnęło się jakieś nowe usprawnienie, tylekroć nabrało się umiejętności zrobienia czegoś, czego się przedtem zrobić nie umiało. Zyskało
się więc wyzwolenie od pewnego skrępowania, od jakieś przeszkody, od
jakieś trudności, jakiegoś ograniczenia. W proponowanym ujęciu innowacja jest pojmowana i interpretowana jako zmiana, pociągająca za
sobą proces rozwojowy w społeczeństwie. Odpowiada na potrzeby
ludzi, ale też je po części wyprzedza, a nawet kreuje. Prorozwojowy
charakter innowacji ujawnia się wyłącznie wówczas, kiedy zostaje
ona zastosowana i doświadczona w praktyce.

Otwarta i ucząca się

Aby społeczność mogła się rozwijać, musi wypracować w sobie otwartość na zmianę i postawę permanentnej edukacji. Przy zachowaniu
swojej lokalnej identyfikacji i tożsamości, członkowie danej społeczności: poszczególni obywatele, organizacje, instytucje, firmy, potrzebują
impulsu edukacyjnego do poznawania nowych rozwiązań, zdobycia
nowych doświadczeń, poszerzenia horyzontów. Społeczność otwarta
i ucząca się nie tworzy postawy zamkniętej i obronnej na to, co płynie
z „zewnątrz”. Przy utrzymaniu poczucia własnej wartości, czerpie z doświadczeń innych i traktuje je jako inspiracje do swoich działań.
Partnerstwo lokalne bliskie jest koncepcji „społeczności uczącej
się w działaniu”, która zauważa i podkreśla współistnienie dwóch
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procesów, jakie towarzyszą aktywności społecznej. Konieczność
przyswojenia innowacji wymusza na ludziach nabycie nowych kompetencji i przyjęcie adekwatnych do tego postaw, pozwalających na
efektywne funkcjonowanie w zmienionych warunkach. Zatem na
przykład wprowadzenie idei organizacji partnerskiej pociąga za sobą
nie tylko szereg działań organizacyjnych, ale także, a może przede
wszystkim, rozpoczyna proces edukacji, kształtujący w społecznościach potrzebne do tego kierunku kompetencje i postawy.
Tak zorientowana edukacja, określana jako edukacja środowiskowa,
opiera się na doświadczeniu współpracujących jednostek, docenia
rolę instytucji oraz organizacji funkcjonujących w środowisku, które
wpływają na budowanie postawy świadomego obywatela. Społeczny
i środowiskowy wymiar edukacji kojarzony ze “społecznością uczącą
się w działaniu”, czerpie inspiracje z koncepcji organizacji uczącej
się (P. Senge, 2002). W jej ujęciu, uczenie się to stałe testowanie
i nabywanie doświadczenia poprzez praktyczne współdziałanie, a następnie przekształcanie go w wiedzę dostępną całemu zespołowi,
organizacji lub społeczności. Powinna być ona jednocześnie ważna
z punktu widzenia zasadniczego problemu (wcześniej rozpoznanego)
i wynikających z niego celów zespołu, organizacji, społeczności.

Rekomendacja

Autorzy badania uważają, że monitorowanie rozwoju partnerstwa,
zwłaszcza widzianego w długofalowej perspektywie, może opierać się
o trzy strategiczne filtry refleksji, które przedstawiamy w formie pytań:
� Czy moje partnerstwo posiada i rozwija cechy społeczności
otwartej i uczącej się?
� Czy moje partnerstwo posiada i rozwija cechy społeczności
przedsiębiorczej i solidarnej?
� Czy moje partnerstwo posiada i rozwija cechy społeczności kreatywnej i innowacyjnej?
Dojrzałe partnerstwo powinno zawierać jednocześnie wszystkie
wymiary, które w sposób ciągły i regularny powinny być poddawane
refleksji.

3. Partnerstwo – miejsce rozwoju
Wiele, powtarzających się w badaniach, wypowiedzi upoważnia do
postawienia tezy, iż instytucja partnerstwa lokalnego odpowiada na
poczucie braku społecznej przestrzeni – miejsca prawdziwej wspólnoty, opartej o wspólne wartości, normy, przeżycia.

3.1. Przestrzeń, miejsce, terytorium
Jak zauważa Piotr Wolkowiński (2008), w samym centrum procesów zmian znajduje się wartość kulturowa danego terytorium.
Dlaczego? Ponieważ terytorium nie jest wyłącznie definicją danego obszaru administracyjnego. Jedno terytorium nie jest podobne
do drugiego, gdyż składa się zarówno z poczucia przynależności
(„jestem stąd”), jak też własności („to jest moje”) (Auxent, 2006).
W prowadzonych badaniach istotną rolę odgrywał związek
człowieka z terytorium. Może on układać się na podstawie
poczucia miejsca lub zakorzenienia w miejscu. Poczucie takie jest
aktem świadomej i intencjonalnej refleksji dotyczącej środowiska,
w związku z tym poziom reakcji emocjonalnych jest regulowany
przez świadomość jednostek. Postawa zakorzenienia – w tej
interpretacji – oznacza nieświadome i bezrefleksyjne zadomowie-
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nie w miejscu. Według Tuana (1987), poczucie miejsca wytwarza
świadomy stosunek do środowiska, zawiera dystans, pozwalający
jednostce delektować się miejscem. Podkreśla też intencjonalny
charakter procesu. Partnerstwa jako byty świadomie aranżowane uruchamiają postawę poczucia miejsca, sprzyjają otwartości
i nowemu spojrzeniu na najbliższe środowisko (Bańka, 2002,
s.140).Dodatkowo miejsce łączą dwa porządki: osobisty, obejmujący pamięć, zmysły oraz naturalny, będący częścią przyrody i środowiska kreowanego przez człowieka. Wszystko razem układa się
w pedagogikę miejsca (Mendel, 2006).

Kulturę partnerstwa lokalnego można więc potraktować nie tylko jako
realnie istniejący i wpływowy wymiar jego funkcjonowania, ale także
jako przestrzeń, którą można kształtować i zmieniać, by lepiej sprostać
rzeczywistości, a więc jako wyzwanie edukacyjne. Jego podstawowym
celem jest opracowanie innowacyjnych, zorientowanych społecznie
strategii pedagogicznych, które przyczyniłyby się do wykształcenia
w partnerach spotkania edukacyjnego (np. w ramach partnerstwa
lokalnego), a poprzez nich w całym społeczeństwie, nowego poziomu
świadomości co do potrzeby i możliwości kolektywnej współpracy prorozwojowej w wymiarze lokalnym, regionalnym i szerszym.

FAZY ROZWOJU PARTNERSTWA
Faza

Problem rozwojowy

Niezbędne impulsy i warunki do dalszego rozwoju

UFNOŚCI

Ufność/zaufanie społeczne

Jestem tym, komu mogę
zaufać.

pozwala na interakcję z otoczeniem. Jest składnikiem
witalności życia społecznego, podstawowym mechanizmem włączania się do aktywności. Partnerstwo opiera się
w tej fazie na ufności wobec lidera/inicjatora lub pomocy
dostarczanej z zewnątrz.

Warunkiem dalszego udanego rozwoju jest nieuchronna
doza nieufności, której nie można wyeliminować, gdyż okazji
do niej dostarcza zawsze doświadczenie.

AUTONOMII

Faza zaczyna się, gdy doświadczamy własnej woli i zaczynamy walczyć o swoją autonomię. W tej fazie następuje
pierwsza emancypacja.

Jestem tym, co wyraża moja
wolna wola.

INICJATYWY
Jestem tym, kogo umiem sobie
wyobrazić jako siebie.

ADEKWATNOŚCI
Jestem tym, co mogę nauczyć
się wprawiać w ruch.

Partnerstwo poszukuje własnego oblicza, odrzuca niektóre
pierwsze rozwiązania, buduje na nowo relacje z inicjatorami.

To, jak przebiega faza autonomii, zależy od rozstrzygnięcia
fazy I, gdyż niezbędna jest dobrze rozwinięta wczesna
ufność, by móc budować autonomię. Ważne jest, by wytworzone w tej fazie rozwiązania nie były tylko i wyłącznie
oparte na buncie i wyrażeniu swojej odrębności.

Cechami tego etapu wzrastania są radość odnajdywana
w rywalizacji, wytrwałość w skupieniu na celu, przyjemność
z osiągnięć. Partnerstwo odczuwa przyjemność ze wspólnego działania, widać znaczące efekty, wreszcie sprawdzają się
wcześniej przygotowywane plany i strategie.

W fazie tej mogą powstawać destrukcyjne zachowania,
które dadzą o sobie znać później. Do konsekwencji psychologicznych tej fazy zalicza się niepohamowaną gotowość
podążania za liderem. Pojawia się potrzeba poszerzania
zakresu działania, czasami nadmierna.

Poprzez umiejętność nauczenia się rzeczy, które działają,
partnerstwo uzyskuje poczucie skutecznego wprawiania
w ruch i oswaja się z mechanizmami rynkowymi i rozwojowymi. Rozwija się w nim poczucie adekwatności i przystosowuje się do praw świata.

Głównym zagrożeniem tego etapu jest „przerost adekwatności”. Przejawia się to w impulsie do opanowywania różnych
umiejętności i towarzyszy temu dążenie do robienia wszystkiego dobrze, a nawet perfekcyjnie. W codziennej praktyce
oddziaływania w partnerstwie niezbędne są kryteria sprawności i sprostania standardom ocen i oczekiwaniom.
Na samoocenie ciążą porażki jako boleśnie odbierane doświadczenia.

TOŻSAMOŚCI
Jestem tym, w co wierzę.

DOJRZAŁOŚCI
Jesteśmy tym, co kochamy.

ŻYCIODAJNOŚCI
Jestem tym, w co potrafię
tchnąć życie. Moją tożsamość
tworzy to, co powołałem
i powołuję do życia.
INTEGRALNOŚCI
Jestem tym, co przetrwa ze
mnie.

Faza jest związana z dominacją zaspokojenia potrzeby
tożsamości, zależy od wcześniejszych rozwiązań konfliktów, które dominują w danych fazach i może rzutować na
późniejsze fazy cyklu życia.

Wyrazem tej potrzeby i siły jest ideologia, czyli specyficzny
etos, wiążący członków partnerstwa i będący komunikatem
na zewnątrz „kim jesteśmy”.

W fazie tej otwierają się przed partnerstwem nowe możliwości, ponieważ dochodzi do pogłębionego zespolenia
poszczególnych partnerów w jeden organizm, przejście
z formuły „ja” na „my”.

Niebezpieczeństwem może być izolacja któregoś z partnerów, czyli niezdolność do znalezienia szans dla swojej tożsamości poprzez działanie wspólne. W fazie tej występuje
potrzeba integralności, rozumiana jako potwierdzenie idei
i przyjętego sposobu wprowadzania jej w życie.

Życiodajność obejmuje zdolność do „prokreacji”, produktywność, twórczość, określa to wszystko wspólnie jako
zdolność do powoływania do życia nowych podmiotów,
wytworów, idei. Jest to również pomaganie nowemu pokoleniu w rozwoju tak, by stało się nową siłą witalną dalszego
rozwoju „starego” partnerstwa.

Zagrożeniem może być negacja, czyli odmowa włączenia
pewnych osób w krąg partnerstwa. To z kolei rodzi stagnację, która charakteryzuje patologiczną stronę tego stadium i
prowadzi do regresu ku wcześniejszym stanom konfliktu
w jednostce. Niezbędne jest znalezienie bezpiecznej formuły
otwarcia się na „nowe pokolenie”.

W fazie tej mamy do czynienia z poczuciem integralności,
która niesie ze sobą mądrość. Pojawia się jednak zagrożenie stagnacji i życiowej martwoty. Partnerstwo w tej fazie
zaczyna próbować działać przy minimum zaangażowania.

W skrajnym wypadku, partnerstwo funkcjonuje tak, jakby
stoczyło się na najniższy szczebel rozwojowy witalności
i jest pozbawione podstawowej siły niezbędnej do życia już
w początkowej fazie, czyli nadziei. Faza integralności wymaga więc koncentracji na znalezieniu nowych sił witalnych,
nowych celów.
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Rekomendacja

Wskazane jest spojrzenie na partnerstwo jako na przestrzeń o określonej kulturze i tożsamości – zobaczenie w nim swojego miejsca, by
następnie zadać pytania:
Czy moje partnerstwo jest:
� miejscem kształtowania wspólnoty, nawiązywania kontaktów,
wzajemnej pomocy, (od)budowania więzi społecznych?
� uczestnictwem w życiu społecznym, polegającym na lepszym
wykorzystaniu istniejących instytucji lub nawet ich tworzeniu?
� metodą emancypacji, za pomocą której doprowadzamy do
usunięcia barier społecznych i ekonomicznych, utrudniających
rozwój grupom zostającym w tyle?

� sposobem wywierania wpływu na
wpływu na decyzje?
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środowisko, uzyskiwania

3.2. Ścieżka wzrastania i rozwoju
Partnerstwo nie jest instytucją uformowaną jednorazowym aktem,
lecz polega na długotrwałym procesie wzrastania, dojrzewania
i rozwoju. Proces wzrastania – odwołując się do E. Eriksona (1963)
– opiera się na założeniu o podmiotowym charakterze rozwoju,
wpływach kulturowych oraz odpowiedzialności jednostki za własny
rozwój. Według Eriksona, jest to teoria uniwersalna dla różnych kultur i społeczeństw. W prowadzonej analizie wykorzystano wybrane
wątki tej teorii do ukazania problematyki dojrzewania i rozwoju part-

DYLEMATY PARTNERSTWA
Problemy

Pytania, zagrożenia, wyzwania

Rekomendacje

różnorodność - jednorodność

Lepiej nam się pracuje z osobami, które lepiej znamy i które
lubimy, stąd ciążenie, by pracować ze „swoimi” i nie włączać
do bezpośredniej współpracy przedstawicieli innych grup/
instytucji.

Siłą partnerstwa są tzw. słabe więzi, a więc osoby/instytucje,
z którymi dotąd nie współpracowaliśmy, warto więc zainwestować właśnie w nich.

partnerstwo - podział
zadań

Czy tworzymy rzeczywiste partnerstwo, czy jesteśmy partnerstwem utworzonym na potrzeby projektu (z podziałem
zadań w projekcie)? Zastanówmy się, czy nasze zamierzenia
wymagają głębokiego partnerskiego zaangażowania, może
wystarczy pakt o nieagresji?

Nie nazywajmy każdej współpracy partnerstwem, pamiętając,
że wymaga ono nie tylko współpracy w realizacji zadań, ale
także wspólnej identyfikacji i tożsamości.

idea - polityka

Partnerstwo jest miejscem, gdzie spotykają się ludzie z różnych opcji politycznych i mają szansę rozmawiać.

Budując partnerstwo, nie powinniśmy unikać różnic, ścierania
poglądów.

W biegu często zapominamy o wartościach – momentem
refleksji jest najczęściej przybycie „obcych”, którym trzeba dać
świadectwo, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Rozmowę o wartościach warto zacząć na początku wspólnej
pracy.

Na początku do partnerstwa wchodzą ludzie, a w ślad za nimi
instytucje, w których pracują lub z którymi są związani.

Partnerstwo nie powinno zastępować tożsamości organizacji
wchodzących w jego skład.

W miarę rozwoju współpracy, organizacja macierzysta się oddala, ponieważ partnerstwo samo staje się instytucją i wypiera
tę , z którą przychodzimy.

Trzeba wyraźnie rozdzielać sfery ich aktywności.

Idealna wspólnota

Wartości i zaangażowanie
Wniesione przez nas
– wniesione przez
innych

Obok planów działań, strategia partnerstwa powinna zawierać
katalog wspólnych wartości i zasad.

Instytucja a osoba
„stara” instytucja
– „nowa” instytucja

Niebezpieczna może być sytuacja, w której osoba, utożsamia
się z partnerstwem, ale instytucja, którą reprezentuje, zupełnie
go nie czuje i nie rozumie.

W partnerstwie obecna jest jednocześnie osoba i instytucja,
którą ona reprezentuje. By tak się stało osoby zaangażowane
w budowanie partnerstwa powinny jednocześnie pracować ze
swoją macierzystą organizacją tak, by pozostali pracownicy tej
organizacji także widzieli sens współpracy.

Niebezpiecznym jest uczestnictwo w partnerstwie osób, które
nie odnajdują się we własnych instytucjach i dlatego szukają
w nim spełnienia.
Rezultaty i efektywność
zadania – proces

Dominuje potrzeba osiągnięcia szybkiego rezultatu.
Dla większości ludzi możliwość poznania ludzi, wejścia w nowe
relacje społeczne, instytucjonalne nie jest osiągnięciem ani
efektem.
Niebezpiecznym podejściem jest utożsamianie rezultatu
z pieniędzmi (są pieniądze – sukces, nie ma – klęska).

Partnerstwo to nie umowa udziałowców, zatem proces organizacji współpracy i budowania wspólnej tożsamości też jest
rezultatem działania partnerstwa.
Warto prowadzić systematyczną refleksję nad osiągnięciami
– bardzo potrzebne jest pokazywanie różnych perspektyw
dotyczących rezultatów.
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nerstw lokalnych (tabela str. 92). Wykorzystując wskazówki psychospołeczne Eriksona, prześledzimy sekwencję stadiów życia partnerstwa, na poziomie których dochodzi do przezwyciężenia kryzysów,
typowych dla danego „wieku”. Zaletą tego podejścia jest możliwość
refleksji nad zmaganiem się z wyzwaniami poszczególnych etapów
rozwojowych.
Koncepcja E. Eriksona, przetworzona w tym przypadku na potrzeby
analizy partnerstw, podkreśla znaczenie właściwego rozwiązania
problemów rozwojowych i zaspokojenia potrzeb charakterystycznych na danym etapie dla dobrego funkcjonowania na etapach
późniejszych. Poszczególne fazy dorastania partnerstwa zostały
przedstawione poniżej w ujęciu tabelarycznym:

Rekomendacja

Wykorzystując tabelę faz rozwojowych partnerstwa, można zdiagnozować obecną fazę rozwojową własnego partnerstwa oraz wychwycić potencjalne wyzwania i problemy związane z jego dojrzewaniem.
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Stowarzyszenie CAL
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest ogólnopolską organizacją pozarządową działającą od 2000 roku, tworzącą
i realizującą programy edukacyjne wspierające oddolną inicjatywę, aktywizację i rozwój społeczności lokalnych. Założenia te realizujemy poprzez
organizowanie i prowadzenie szkoleń, podnoszących kwalifikacje lokalnych liderów, pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, udzielanie wsparcia szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom, prowadzenie poradnictwa, konsultacji oraz działalności wydawniczej.
W naszej pracy zależy nam nie tyle na przekazywaniu wiedzy, ile na animowaniu rozwoju – tchnięciu ducha w ludzi, instytucje, grupy, środowiska, społeczności lokalne.
W ramach Stowarzyszenia nie tworzymy nowych struktur, lecz działamy w oparciu o partnerską współpracę z regionalnymi i lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
Pracujemy poprzez cztery programy:
� Centrum Aktywności Lokalnej - sieci CAL
Model CAL opiera się na kompleksowym wdrażaniu aktywizujących form pracy w środowisku (mapa potrzeb, samopomoc, strategia mobilizowania, partnerstwo, projekt animacyjny) i na ukierunkowaniu jej na rozwój społeczności lokalnych. Sieci CAL tworzą ludzie, instytucje/
organizacje, partnerstwa, którym zależy na wspólnym działaniu na rzecz rozwoju, wymianie doświadczeń i twórczej refleksji.
— Szkoła Animacji Społecznej
System kształcenia animatorów współpracy środowiskowej: instytucji lokalnych (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, szkół), partnerstw, projektów społecznych, kampanii. Pracujemy ze społecznikami, pracownikami instytucji i organizacji, lokalnymi liderami, przedstawicielami partnerstw.
— Aktywne Społeczności
Platforma współpracy organizacji, środowisk i instytucji pracujących na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Centralne miejsce w AS
zajmuje coroczna Kampania „Czerwiec Aktywnych Społeczności”.
— Instytut Radlińskiej
Laboratorium analiz, refleksji oraz wymiany doświadczeń, badające problematykę aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej. Tworzy go
interdyscyplinarny zespół skupiający pracowników naukowych i animatorów-praktyków pod kierunkiem Katedry Pedagogiki Społecznej
UW i Stowarzyszenia CAL.

Fundacja BIS
Misją Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) jest budzenie aktywności obywateli oraz działanie na rzecz organizacji i społeczności lokalnych. Wspieramy inicjatywy obywatelskie i społeczne w obszarze pożytku publicznego.
Dzięki zaangażowaniu założycieli BIS w Małopolsce powstał Regionalny Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, który funkcjonuje
od stycznia 2009 roku. Fundacja realizuje działania mające na celu promocję organizacji pozarządowych i wzmacnianie ich znaczenia dla regionu. Celem BIS jest również animacja współpracy lokalnej, w tym współpracy między instytucjami z różnych sektorów.
Przy realizacji swoich przedsięwzięć Fundacja BIS współpracuje z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego
z regionu, wspólnie działając na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w województwie.
Fundacja BIS należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, która w oparciu o ustalone standardy wspiera
rozwój sektora pozarządowego w Polsce.

www.cal.org.pl

www.bis-krakow.pl

