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Lider	  a	  animator	  społeczny	  
	  

Ø 	  Liderzy	  –	  osoby	  przewodzące	  grupom	  realizującym	  określone	  
cele	  utorzsamiające	  się	  z	  tymi	  celami.	  
	  
Ø Animatorzy	  społeczni	  –	  osoby,	  które	  zainicjowały,	  wspierały	  
działalność	  wielu	  grup	  społecznych,	  sieci,	  koalicji.	  
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	  Animacja	  a	  unijna	  zasada	  „empowerment”,	  czyli	  „nic	  o	  nas	  bez	  nas”.	  
W	  ogólnym	  ujęciu	  empowerment	  	  to	  proces	  podniesienia	  duchowych,	  politycznych,	  
społecznych	  i	  ekonomicznych	  zdolności	  jednostek	  i	  społeczności.	  
W	  ujęciu	  bardziej	  praktycznym	  	  empowerment	  to:	  
• proces	  angażowania	  ludzi	  w	  podejmowanie	  decyzji	  dotyczących	  ich	  społeczności	  i	  	  
• umożliwienie	  im	  brania	  odpowiedzialności	  za	  swoje	  działania,	  	  
co	  przekłada	  się	  na:	  
• świadomość	  kosztów,	  poczucie	  przynależności,	  wzrost	  zaangażowania	  oraz	  poprawę	  
wzajemnych	  relacji	  dzięki	  poczuciu,	  że	  posiadają	  realny	  wpływ	  na	  decyzje.	  

W	  praktyce	  projektowej	  funduszy	  UE	  „empowerment”,	  oznacza	  
zaangażowanie	  grup	  napotykających	  problemy	  społeczne	  oraz	  ich	  

przedstawicieli	  w	  prace	  projektowe	  (planistyczne).	  
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Animator	  a	  zasada	  „empowerment”	  
• Praca	  animatora	  musi	  	  odpowiadać	  na	  potrzeby	  społeczności	  
lokalnej	  i	  maksymalnie	  angażować	  	  mieszkańców	  w	  proces	  ich	  
rozwiązywania	  w	  myśl	  zasady:	  "Pomóżmy	  ludziom	  aby	  pomogli	  
sobie	  sami”.	  	  
• Zasada	  empowerment	  jest	  jednym	  z	  kluczowych	  elementów	  w	  
pracy	  animatora	  w	  zakresie	  	  generowania	  projektów	  jako	  
autentycznych	  lokalnych	  inicjatyw	  oddolnych.	  	  
• W	  minimalnym	  zakresie	  stosowania	  oznacza	  aktywizację	  
społeczności	  lokalnych	  na	  rzecz	  rozwiązywania	  problemów,	  
diagnozowanie	  potrzeb	  z	  ich	  udziałem	  oraz	  konsultowanie	  z	  nimi	  
zakresu	  projektów.	  
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Empowerment,	  czyli	  wiedza	  oddolna	  
• Zasada	  „empowermentu”	  wskazuje,	  że	  w	  analizie	  problemów	  i	  
projektowaniu	  działań,	  które	  mają	  im	  zaradzić,	  powinny	  w	  
możliwie	  najaktywniejszy	  sposób	  uczestniczyć	  te	  grupy/osoby,	  na	  
których	  rzecz	  realizowane	  są	  działania	  projektowe.	  	  
• Dzięki	  temu	  społeczności	  lokalne	  zapewniają	  sobie	  wzrost	  
skuteczności	  podejmowanych	  działań	  i	  maksymalną	  
efektywność	  wdrażanych	  	  projektów.	  	  
• Im	  lepiej	  działania	  są	  „dopasowane”	  do	  potrzeb	  grup	  
docelowych,	  tym	  większa	  ich	  skuteczność.	  
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Dwa	  podejścia	  do	  animacji	  lokalnej	  
Podejście	  do	  animacji	  lokalnej	  wypracowane	  w	  Instytucie	  Spraw	  Publicznych.	  
• Animator	  jest	  osobą	  zewnętrzną	  wobec	  społeczności.	  Przychodzi	  więc	  do	  
społeczności,	  prowadzi	  działania	  animacyjne,	  a	  następnie	  –	  gdy	  lokalni	  liderzy	  są	  już	  w	  
stanie	  prowadzić	  działania	  samodzielnie	  –	  wycofuje	  się.	  	  
• Animator	  reprezentuje	  określoną	  zewnętrzną	  instytucję,	  która	  go	  do	  tej	  społeczności	  
skierowała.	  Animator	  nie	  działa	  „na	  własną	  rękę”.	  	  
• Podejście	  wypracowane	  w	  Instytucie	  Spraw	  Publicznych	  warte	  jest	  upowszechniania	  
zwłaszcza	  na	  obszarach	  wiejskich,	  gdzie	  brakuje	  instytucji	  i	  trudno	  o	  lokalnych	  
animatorów	  –	  w	  środowiskach	  gdzie	  potrzebna	  jest	  interwencja	  z	  zewnątrz,	  aby	  
uruchomić	  procesy	  samorozwojowe.	  
Innymi	  słowy,	  animator	  lokalny	  nie	  jest	  współczesnym	  doktorem	  Judymem,	  który	  
posyła	  się	  do	  społeczności	  sam,	  bo	  odkrył	  w	  sobie	  taką	  życiową	  misję.	  
(„Animacja	  lokalna.	  Jak	  aktywizować	  społeczności	  wiejskie?”	  Instytut	  Spraw	  Publicznych,	  Warszawa	  2008).	  
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Dwa	  podejścia	  do	  animacji	  lokalnej	  
Podejście	  wypracowane	  przez	  Stowarzyszenie	  Centrum	  Wspierania	  Aktywności	  Lokalnej	  CAL	  

• Centrum	  Aktywności	  Lokalnej	  jest	  metodą	  budzenia	  aktywności	  społecznej	  
w	  celu	  samoorganizowania	  się	  do	  rozwiązywania	  konkretnych	  problemów	  
danej	  społeczności.	  
• Centrum	  Aktywności	  Lokalnej	  ma	  służyć	  aktywizowaniu	  społeczności	  lokalnej	  oraz	  kształtowania	  
poczucia	  przynależności	  do	  danego	  miejsca	  i	  grupy.	  Najważniejszą	  zasadą	  CAL	  jest	  realizowanie	  
działań	  na	  rzecz	  osiedla	  przy	  zaangażowaniu	  jego	  mieszkańców.	  	  
• Podejście	  CAL	  zakłada	  	  wyłanianie	  animatorów	  spośród	  członków	  społeczności	  i	  wzmacnianie	  
funkcjonujących	  tam	  instytucji,	  np.	  szkół,	  ośrodków	  pomocy	  społecznej	  czy	  ośrodków	  kultury.	  
Zespół	  CAL	  musi	  wyłonić	  na	  swoim	  terenie	  lokalnych	  liderów	  -‐	  wolontariuszy,	  którzy	  będą	  przy	  
wsparciu	  swoich	  sąsiadów	  i	  znajomych	  realizować	  własne	  pomysły,	  rozwiązywać	  problemy	  i	  
konflikty.	  
• Animator	  jest	  członkiem	  społeczności	  lokalnej.	  	  
• Animator	  współpracuje	  z	  lokalnymi	  instytucjami	  
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Dwa	  podejścia	  do	  animacji	  lokalnej	  
1.  Kim	  się	  widzę	  jako	  animator?	  
• animuję	  społeczność,	  której	  jestem	  częścią,	  	  
lub	  
• animuję	  społeczność,	  dla	  której	  jestem	  osobą	  z	  
zewnątrz.	  
2.  Czy	  jestem	  liderem	  czy	  animatorem?	  
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Dwa	  podejścia	  do	  animacji	  lokalnej	  
Czy	  na	  wsi	  są	  potrzebni	  animatorzy	  zewnętrzni,	  
kierowani	  przez	  instytucje	  publiczne	  i	  organizacje	  
pozarządowe	  spoza	  społeczności	  ?	  
Wypisz	  i	  porównaj	  zalety	  i	  wady	  każdego	  podejścia.	  
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Centrum	  aktywności	  lokalnej	  jako	  „animacyjna”	  metoda	  rozwoju	  
społeczności	  lokalnej	  	  	  
(wg	  koncepcji	  Stowarzyszenia	  Centrum	  Wspierania	  Aktywności	  Lokalnej	  CAL)	  
• Centrum	  Aktywności	  Lokalnej	  jest	  to	  program	  promujący	  "animacyjny"	  model	  
działania	  instytucji	  publicznej	  w	  środowisku	  lokalnym.	  Centrum	  Aktywności	  
Lokalnej	  	  to	  	  metoda	  	  działania	  	  odwołująca	  	  się	  	  do	  	  naturalnej	  	  potrzeby	  	  
samoorganizacji,	  współdziałania	  	  obywateli	  	  dla	  	  realizacji	  	  wspólnych	  	  celów	  	  
oraz	  	  rozwiązywania	  	  lokalnych	  	  problemów	  .	  
• Centrum	  Aktywności	  Lokalnej	  nie	  jest	  nową	  organizacją,	  lecz	  metodą	  
działania	  realizowaną	  przez	  istniejące	  instytucje	  samorządowe	  i	  spółdzielcze,	  
takie	  jak	  kluby	  osiedlowe,	  domy	  kultury,	  szkoły,	  ośrodki	  pomocy	  społecznej	  
oraz	  organizacje	  pozarządowe.	  	  
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Centrum	  aktywności	  lokalnej	  jako	  „animacyjna”	  metoda	  rozwoju	  
społeczności	  lokalnej	  	  	  
(wg	  koncepcji	  Stowarzyszenia	  Centrum	  Wspierania	  Aktywności	  Lokalnej	  CAL)	  
• Innowacyjność	  tej	  koncepcji	  polega	  na	  tym,	  że	  zespoły	  z	  wymienionych	  
instytucji	  nie	  koncentrują	  się	  na	  jednym	  tylko	  obszarze	  działania,	  np.	  ekologii,	  
kulturze,	  czy	  pomocy	  społecznej,	  lecz	  patrzą	  na	  daną	  społeczność	  całościowo,	  
starając	  się	  odpowiadać	  na	  potrzeby	  artykułowane	  przez	  środowisko.	  	  
• Najważniejszą	  zasadą	  CAL	  jest	  realizowanie	  działań	  na	  rzecz	  miejscowości	  czy	  
osiedla	  przy	  zaangażowaniu	  i	  współpracy	  mieszkańców,	  organizacji,	  instytucji,	  
firm.	  Dzięki	  temu	  instytucje	  "calowskie"	  stają	  się	  autentycznymi	  placówkami	  
obywatelskimi	  i	  społecznościowymi.	  	  
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Animator	  zewnętrzny	  jako	  osoba	  spoza	  społeczności	  lokalnej	  
• Animatorzy,	  którzy	  nie	  są	  członkami	  danej	  społeczności	  i	  patrzą	  na	  nią	  świeżym	  okiem,	  
mają	  większą	  szansę	  na	  obiektywną	  ocenę	  wszelkich	  jej	  zasobów	  oraz	  zidentyfikowanie	  
problemów,	  które	  pozostawały	  dotąd	  niezauważone.	  
• Animatorzy	  zewnętrzni	  	  jako	  osoby	  wolne	  od	  ukształtowanych	  przez	  lata	  opinii	  i	  
stereotypów	  na	  temat	  członków	  danej	  społeczności,	  będą	  mogli	  dostrzec	  potencjał	  w	  
osobach,	  które	  nie	  miały	  dotąd	  szansy,	  by	  tam	  zaistnieć.	  Jednym	  z	  głównych	  zadań	  
animatora	  jest	  zidentyfikowanie	  w	  społeczności	  takich	  osób	  (potencjalnych	  liderów)	  i	  
przygotowanie	  ich	  do	  dalszej	  samodzielnej	  pracy	  w	  charakterze	  liderów.	  	  
• Animator	  lokalny	  z	  założenia	  jest	  osobą,	  która	  nie	  jest	  uwikłana	  w	  lokalne	  układy,	  nie	  
należy	  do	  żadnej	  z	  grup	  interesów,	  nie	  pretenduje	  do	  roli	  lidera	  tej	  społeczności.	  Nie	  
mając	  żadnych	  partykularnych	  interesów,	  animator	  dobrowolnie	  pracuje	  na	  rzecz	  
dobra	  wspólnego	  społeczności	  lokalnej.	  
(Za	  „Animacja	  lokalna.	  Jak	  aktywizować	  społeczności	  wiejskie?”	  Instytut	  Spraw	  Publicznych,	  Warszawa	  2008).	  
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Czym	  zajmuje	  sia	  animator?	  
Charakter	  przedsięwzięć	  inspirowanych	  przez	  animatorów	  
zależy	  od	  sytuacji	  	  konkretnych	  społeczności.	  	  
Możliwe	  projekty	  to:	  
• inicjatywy	  kulturalno-‐edukacyjne,	  	  
• projekty	  służące	  kultywowaniu	  tradycji	  i	  kultury	  regionu,	  	  
• projekty	  rozwojowi	  społeczno-‐gospodarczemu	  wsi.	  
(Za	  „Animacja	  lokalna.	  Jak	  aktywizować	  społeczności	  wiejskie?”	  Instytut	  Spraw	  Publicznych,	  
Warszawa	  	  
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Jaki	  powinien	  być	  idealny	  animator?	  
	  
Praca	  w	  grupie	  -‐	  narysuj	  jego	  postać	  i	  
wpisz	  na	  jej	  tle	  pożądane	  cechy	  
ANIMATORA	  IDEALNEGO!	  
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Kim	  jest	  animator?	  
•	  To	  ktoś,	  kto	  ułatwia,	  […]	  pośrednik,	  pas	  transmisyjny	  pomiędzy	  różnymi	  partnerami;	  
•	  To	  ktoś,	  kto	  ma	  odrobinę	  większą	  wiedzę	  niż	  cała	  reszta,	  która	  z	  nim	  pracuje;	  
•	  To	  ktoś,	  kto	  nie	  wprowadza	  swoich	  pomysłów	  autorytarnie;	  
•	  To	  ktoś,	  kto	  umie	  wypracować	  kompromis	  między	  demokracją	  a	  skutecznością;	  
•	  To	  ktoś,	  kto	  jest	  spoiwem,	  zwornikiem	  pomysłów,	  nawet	  tego,	  żeby	  się	  po	  prostu	  
spotkać;	  
•	  To	  ktoś,	  kto	  wprowadza	  kulturę	  wymieniania	  uwag,	  doświadczeń,	  spotkań;	  
•	  To	  ktoś,	  kto	  ma	  umiejętności	  interpersonalne,	  tzn.	  nie	  odstręcza	  od	  siebie,	  gdzieś	  tam	  
w	  jakiś	  sposób	  fascynuje	  na	  różnych	  poziomach	  swoją	  pomysłowością,	  osobowością,	  
przeszłością,	  tym,	  kim	  jest.	  
• (Za	  „Animacja	  lokalna.	  Jak	  aktywizować	  społeczności	  wiejskie?”	  Instytut	  Spraw	  Publicznych,	  
Warszawa	  	  
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Wymagania	  dla	  animatora	  -‐	  odpowiednie	  predyspozycje	  osobowościowe:	  
• zdolności	  organizacyjne,	  
• komunikatywność,	  	  
• kreatywność	  oraz	  	  
• minimalne	  doświadczenia	  w	  pracy	  ze	  społecznością	  lokalną.	  	  
Animator:	  	  
• jest	  pośrednikiem,	  który	  ma	  za	  zadanie	  budować	  pomost;	  	  
• powinien	  uzupełniać	  powszechny	  deficyt	  szeroko	  rozumianej	  kultury	  wiedzy	  i	  
umiejętności,	  	  
• promować	  inny	  model	  zachowań,	  	  
• nakłaniać	  do	  współpracy.	  	  
(Za	  „Animacja	  lokalna.	  Jak	  aktywizować	  społeczności	  wiejskie?”	  Instytut	  Spraw	  Publicznych,	  
Warszawa	  2008).	  
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Animator	  
• Animator	  jest	  więc	  lobbystą	  na	  rzecz	  rozwoju	  i	  katalizatorem	  
zmiany;	  uczy	  budowania	  relacji	  współpracy,	  przy	  założeniu,	  że	  
ludzie	  sami	  tę	  relację	  budują,	  a	  animator	  wskazuje	  im	  tylko	  
drogę.	  	  
• Powinien	  zatem	  przyjąć	  rolę	  inkubatora/mobilizatora	  oraz	  
pomagacza/podpowiadacza	  w	  grupie,	  ale	  nie	  na	  czele	  grupy.	  

(Za	  „Animacja	  lokalna.	  Jak	  aktywizować	  społeczności	  wiejskie?”	  Instytut	  Spraw	  Publicznych,	  Warszawa	  2008).	  
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Na	  czym	  polega	  rola	  animatorów	  społecznych?	  
	  
•  Analizowanie	  potrzeb,	  określanie	  problemów	  
•  Wypracowywanie	  wspólnych	  rozwiązań	  
•  Planowanie	  i	  zarządzanie	  strategią	  
•  Rekrutowanie	  i	  wspieranie	  uczestników	  
•  Pomaganie	  ludziom	  we	  wzajemnej	  współpracy	  
•  Zajmowanie	  się	  konfliktami	  i	  niepowodzeniami	  
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Na	  czym	  polega	  rola	  animatorów	  społecznych?	  
	  
•  Zakładanie	  i	  wspieranie	  Organizacji	  
•  Promowanie	  interesów	  i	  orędowanie	  w	  sprawach	  społeczności	  
•  Zachęcanie	  do	  nauki	  i	  własnego	  Rozwoju	  
•  Kontaktowanie	  ze	  sobą	  różnych	  grup	  i	  agencji	  
•  Kwesmonowanie	  nierówności	  i	  uprzedzeń.	  
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Wiejskie	  społeczności	  lokalne	  
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Czym	  jest	  społeczność	  lokalna	  ?	  
Społeczność	  lokalna	  jest	  to:	  	  
• zbiorowość	  zamieszkująca	  wyodrębnione,	  stosunkowo	  
niewielkie	  terytorium,	  jak	  np.	  parafia,	  wieś,	  czy	  osiedle,	  	  
• w	  której	  występują	  silne	  więzi	  wynikające	  ze	  wspólnoty	  
interesów	  i	  potrzeb,	  	  
• a	  także	  z	  poczucia	  zakorzenienia	  i	  przynależności	  do	  
zamieszkiwanego	  miejsca.	  
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Czym	  jest	  społeczność	  lokalna	  ?	  
• Czynniki	  konstytuujące	  społeczność	  lokalną	  to	  przede	  wszystkim	  społeczne	  
interakcje	  zachodzące	  miedzy	  zamieszkującymi	  terytorium	  osobami.	  	  
• Poczucie	  sentymentu	  do	  miejsca	  zamieszkania	  oraz	  wspólne	  więzi	  ludzi	  i	  
instytucji	  sprawiają,	  że	  zbiorowość	  charakteryzuje	  się	  wewnętrznym	  
zintegrowaniem.	  	  
• Wewnętrzna	  integracja	  społeczności	  umożliwia	  z	  kolei	  podejmowanie	  
wspólnych	  działań	  na	  rzecz	  rozwiązywania	  lokalnych	  problemów.	  	  
• Kluczowy	  wpływ	  na	  realizację	  wspólnych	  interesów	  społeczności	  lokalnej,	  są	  
działające	  na	  ich	  obszarze	  stowarzyszenia,	  organizacje	  pozarządowe	  czy	  grupy	  
społeczne	  będące	  wyrazicielami	  tych	  interesów.	  
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Wybrane	  problemy	  występujące	  w	  społecznościach	  	  wiejskich	  
• Niedostosowane	  kwalifikacje	  zawodowe	  i	  brak	  świadomości	  konieczności	  
zmiany	  kwalifikacji.	  
• Niedostatki	  w	  zakresie	  kompetencji	  podstawowych.	  	  
• Postawy	  samoizolacji	  w	  środowisku	  -‐	  obawa	  przed	  zmianą.	  
• Dziedziczenie	  postaw	  i	  ról	  społecznych	  –	  dzieci	  i	  młodzież.	  
• Brak	  znajomości	  zasad	  funkcjonowania	  rynku	  pracy	  oraz	  mobilności	  
zawodowej	  i	  przestrzennej.	  
• Słaba	  znajomość	  mechanizmów	  funkcjonowania	  społeczeństw	  i	  gospodarki	  w	  
ogóle.	  
• Bariery	  komunikacyjne	  –	  koszty	  i	  organizacja	  dojazdu	  do	  pracy	  i	  szkół.	  
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Bariery	  rozwoju	  społeczności	  lokalnych	  
• Brak	  spójnej	  wizji	  rozwoju	  dla	  obszaru,	  na	  którym	  żyje	  dana	  społeczność.	  
• Niedostatek	  liderów	  reprezentujących	  i	  organizujących	  swoje	  środowiska.	  
• Wzajemny	  brak	  zaufania	  -‐	  do	  ludzi	  i	  do	  instytucji.	  
• Trudności	  w	  uzyskiwaniu	  społecznego	  porozumienia	  dla	  rozwiązywania	  
problemów.	  
• Braki	  w	  	  umiejętnościach	  związanych	  z	  zarządzaniem	  rozwojem	  społeczności	  
lokalnych	  w	  sferze	  społecznej	  i	  gospodarczej.	  
• Brak	  chęci	  uczenia	  się	  –	  zarówno	  w	  sferze	  indywidualnej	  jak	  i	  zbiorowej.	  
• Niedostatek	  lokalnych	  zasobów	  niezbędnych	  dla	  wykreowania	  stabilnego	  
rozwoju.	  
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Ustalcie	  w	  grupie	  najważniejsze	  	  
• problemy,	  
• bariery,	  	  
• uwarunkowania	  	  
stojące	  na	  drodze	  do	  rozwoju	  	  
Waszych	  społeczności	  lokalnych	  
	  i	  wprowadzania	  zmian	  na	  lepsze.	  
	  

28	  



	  
Rozwiąż	  test	  
Problemy	  i	  ich	  rozwiązywanie	  
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Uwarunkowania	  rozwoju	  lokalnego	  
• Animowanie	  rozwoju	  	  społeczności	  lokalnej	  zmierza	  do	  	  
wzmocnienie	  siły	  i	  efektywności	  całej	  wspólnoty	  oraz	  poprawy	  
warunków	  jej	  życia.	  	  
• Jednym	  z	  celów	  jest	  	  umożliwienie	  członkom	  społeczności	  
lokalnej	  uczestnictwa	  w	  procesach	  podejmowania	  decyzji	  i	  
osiągania	  realnego,	  trwałego	  wpływu	  na	  okoliczności	  kształtujące	  
ich	  życie.	  
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Praca	  ze	  społecznością	  lokalną	  to:	  
• praca	  z	  indywidualnymi	  członkami	  społeczności,	  by	  stali	  się	  bardziej	  aktywni;	  
• praca	  z	  lokalnymi	  grupami	  lub	  organizacjami,	  by	  rozwijały	  się	  i	  działały	  
skuteczniej;	  
• praca	  z	  sieciami	  grup	  i	  organizacji,	  by	  sprawniej	  współpracowały	  i	  zyskały	  
większą	  siłę	  oddziaływania;	  
• praca	  z	  władzami	  publicznymi,	  zawodowymi	  agencjami	  i	  biznesem,	  by	  lepiej	  
rozumiały	  dynamikę	  życia	  społeczności	  lokalnej,	  trafnie	  adresowały	  różne	  
formy	  wsparcia	  oraz	  oferowały	  takie	  dobra	  i	  usługi,	  na	  które	  jest	  
zapotrzebowanie	  ze	  strony	  społeczności	  lokalnej.	  
• indywidualne	  uczenie	  się,	  rozwój	  i	  aktywizacja	  zawodowa	  osób	  długotrwale	  
bezrobotnych;	  
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Praca	  ze	  społecznością	  lokalną	  to:	  
• intensyfikacja	  stosunków	  między	  ludźmi,	  wzrost	  poczucia	  wspólnoty	  i	  
zainteresowania	  sprawami	  lokalnymi,	  co	  znajduje	  swój	  wyraz	  m.in.	  w	  
silniejszej	  motywacji	  do	  uczestniczenia	  w	  wyborach;	  
• poprawa	  efektywności	  działania	  lokalnych	  grup,	  w	  którą	  członkowie	  
społeczności	  zainwestowali	  swoją	  aktywność,	  i	  która	  stanowi	  uzupełnienie	  
działalności	  służb	  publicznych;	  
• lepsze	  rozumienie	  potrzeb	  społeczności	  przez	  lokalne	  władze	  i	  partnerów,	  a	  w	  
rezultacie,	  bardziej	  efektywna	  wzajemna	  współpraca	  w	  zakresie	  świadczenia	  
usług	  i	  rozwijania	  przedsiębiorczości	  społecznej.	  
	  
Źródło:	  Community	  Development	  Foundamon,	  www.cdf.org.uk	  (Za	  „Animacja	  lokalna.	  Jak	  
aktywizować	  społeczności	  wiejskie?”	  Instytut	  Spraw	  Publicznych,	  Warszawa	  2008).	  
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Praca	  ze	  społecznością	  lokalną	  to	  praca	  z	  „interesariuszami”,	  	  
czyli	  tymi	  którzy	  są	  w	  jakimkolwiek	  stopniu	  zainteresowani	  
naszymi	  działaniami	  jako	  animatorów/liderów.	  

W	  grupie	  wybierzcie	  przykładowy	  projekt,	  który	  
był	  lub	  mógł	  być	  zrealizowany	  w	  Waszym	  
środowisku.	  
	  Wymień	  „interesariuszy”	  w	  Twoim	  otoczeniu	  
dla	  tego	  projektu.	  
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Zmiany	  
• Animowanie	  procesów	  społecznych	  to	  kreowanie	  zmian	  w	  lokalnej	  
społeczności.	  U	  większości	  ludzi	  zmiany	  budzą	  niepokój	  i	  rodzą	  opór	  wobec	  
zmian.	  
• Zmiana	  jest	  procesem,	  a	  nie	  zdarzeniem	  i	  najczęściej	  trwa	  dłużej	  niż	  
przewidywaliśmy.	  Proces	  ten	  składa	  się	  z	  wielu	  	  faz.	  
• Większość	  ludzi	  zdaje	  sobie	  sprawę	  z	  konieczności	  wprowadzania	  zmian,	  
wręcz	  z	  ich	  nieuchronności	  narzucanej	  przez	  stale	  ewoluujący	  świat.	  Mimo	  to	  
w	  konkretnych	  życiowych	  sytuacjach	  obserwujemy	  niechęć	  ludzi	  do	  działań	  
nowatorskich,	  opóźnianie	  wprowadzania	  innowacji,	  cały	  wachlarz	  zachowań	  
określanych	  jako	  opór	  przed	  zmianą.	  	  
	  
(Na	  podstawie	  „Trwałość	  –	  zmiana	  w	  grupie”	  	  -‐	  Jolanta	  Bat.)	  
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Potencjalne	  przyczyny	  oporu	  	  wobec	  zmian	  (wg	  R.	  M.	  Kanter):	  
1.	  Niepewność	  	  co	  do	  przyczyn	  i	  skutków	  zmian.	  
• Przyczyny	  	  wprowadzania	  zmian	  są	  niejasne	  i	  budzą	  niepokój.	  
• Wprowadzane	  zmiany	  są	  nagłe	  i	  nieoczekiwane.	  
• Zmiany	  są	  drastyczne	  i	  radykalne.	  
• Nowa	  sytuacja	  wyzwala	  lęk	  przed	  nieznanym.	  
2.	  Niechęć	  	  do	  rezygnacji	  z	  istniejących	  przywilejów.	  
• Wprowadzane	  zmiany	  są	  niekorzystne	  dla	  osób	  lub	  grup	  społecznych,	  których	  dotyczą.	  
Z	  tego	  powodu	  uważają	  się	  one	  za	  te,	  które	  poniosły	  stratę.	  
• Zmiany	  przynoszą	  korzyść	  całej	  społeczności,	  ale	  niektórym	  	  osobom	  	  nie	  równoważą	  	  
poniesionych	  kosztów:	  	  utraty	  władzy,	  presmżu,	  dochodów,	  warunków	  bytowania	  i	  
pracy.	  
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Potencjalne	  przyczyny	  oporu	  	  wobec	  zmian	  (wg	  R.	  M.	  Kanter):	  
3.	  Świadomość	  słabych	  stron	  proponowanych	  zmian.	  
• Ludzie	  dostrzegają	  potencjalne	  problemy,	  przeoczone	  przez	  inicjatorów	  
zmian.	  
• Występują	  różnice	  w	  ocenie	  sytuacji	  pomiędzy	  inicjatorami	  zmian	  a	  ich	  
uczestnikami.	  
4.	  Złe	  doświadczenia	  z	  wprowadzaniem	  zmian	  w	  przeszłości	  -‐	  poprzednio	  
wprowadzone	  zmiany	  nie	  wyszły	  na	  dobre.	  
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Metody	  	  przezwyciężania	  	  oporu	  	  wobec	  	  zmian:	  	  
1.	  Szkolenie	  i	  informowanie	  	  -‐	  wcześniejsze	  wyjaśnienie	  potrzeby	  	  i	  logiki	  
zmiany	  ułatwia	  	  uzyskiwanie	  	  dla	  niej	  	  akceptacji.	  
2.	  Uczestnictwo	  i	  zaangażowanie	  ludzi	  -‐	  	  opór	  	  wobec	  zmian	  	  może	  	  być	  
wyeliminowany	  	  poprzez	  	  uczestnictwo	  	  zainteresowanych	  w	  procesie	  	  
projektowania	  	  zmiany.	  
3.	  Ułatwianie	  	  i	  	  poparcie	  -‐	  łagodzenie	  	  dolegliwości	  	  procesu	  	  zmiany	  poprzez	  
wsparcie	  emocjonalne	  	  i	  	  okazywanie	  	  zrozumienia.	  
4.	  Negocjacje	  	  i	  	  uzgodnienia	  	  -‐	  ustalanie	  (najlepiej	  w	  formie	  pisemnej)	  z	  
przeciwnikami	  	  zmian	  działań	  dających	  korzyści	  obu	  stronom.	  	  
5.	  Manipulacja	  i	  kooptacja	  -‐	  przeciąganie	  w	  ukryty	  sposób	  osób	  lub	  grup	  od	  
oporu	  do	  poparcia,	  powierzenie	  odpowiedzialnych	  funkcji	  osobie	  
odgrywającej	  	  ważną	  rolę.	  
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Formy	  oporu	  wobec	  zmian	  (wg.	  G.	  Holmes):	  
• Konformizm	  –	  „Robię	  to	  co	  mi	  każą.”	  Zgadzam	  się	  bez	  większego	  
przekonania,	  „dla	  świętego	  spokoju”.	  
• Wycofywanie	  się	  –	  „To	  mnie	  nie	  dotyczy.”	  Odmawiam	  przyznania,	  że	  zmiana	  
wywrze	  wpływ	  na	  mnie.	  Bronię	  się	  przed	  zmianą.	  
• Rytualizm	  –	  „Udaję	  że	  robię	  to,	  co	  jest	  wymagane.”	  Pozornie	  wprowadzam	  
zmiany,	  w	  gruncie	  rzeczy	  ignoruję	  je,	  stosuję	  bierny	  opór.	  
• Odrzucenie	  –	  „Sprzeciwiam	  się,	  nie	  mam	  zamiaru	  tego	  robić.”	  Otwarcie	  
opieram	  się	  zmianie,	  jestem	  rebeliantem.	  
• Akceptacja	  –	  „Zrobię	  to,	  ale	  po	  swojemu.”	  Staram	  się	  „udomowić	  zmiany”,	  
zaadaptować	  je	  ,	  dostosować	  do	  swoich	  potrzeb	  i	  warunków.	  
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Zaproponuj	  konkretne	  działania	  dla	  uzyskania	  poparcia	  
interesariuszy,	  takich	  jak	  np:	  
• lokalny	  autorytet/lider	  opinii	  
• władze	  samorządowe	  	  (wójt	  i	  radni)	  
• instytucje	  w	  otoczeniu	  (PUP,	  LGD	  itp.)	  
• nauczyciele,	  
• prasa	  i	  inne	  media,	  
• lokalni	  przedsiębiorcy,	  
• proboszcz,	  
• ???	  
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Skuteczne	  komunikowanie	  się	  	  
w	  społeczności	  lokalnej	  
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Spotkania	  –	  podstawowa	  metoda	  pracy	  ze	  społecznościami	  lokalnymi.	  
• Przebieg	  i	  wyniki	  spotkań	  w	  dużej	  mierze	  decydują	  o	  zaangażowaniu	  mieszkańców	  w	  
planowanie	  i	  realizację	  działań	  służących	  lokalnej	  społeczności.	  	  
• Sposób	  przeprowadzenia	  zebrania	  ma	  często	  	  bezpośredni	  wpływ	  na	  zaangażowanie	  
członków	  społeczności	  w	  poszczególne	  projekty	  i	  przedsięwzięcia.	  	  
• Nieudane	  zebranie	  to	  marnowanie	  korzyści,	  jakie	  daje	  działanie	  zespołowe,	  to	  
zaprzepaszczenie	  okazji	  do	  zbudowania	  właściwych	  relacji	  międzyludzkich.	  
Spotkania	  w	  ramach	  działań	  animacyjnych	  obejmują	  takie	  formy	  jak:	  
• szkolenia,	  warsztaty,	  zebrania	  wiejskie,	  spotkania	  grup	  roboczych,	  debaty	  lokalne,	  
konsultacje	  społeczne	  itd.	  
Praktycznym	  celem	  do	  osiągnięcia	  przez	  animatorów	  powinny	  być	  skuteczne	  i	  
efektywne	  spotkania!	  
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Typowe	  problemy	  na	  zebraniach:	  
• Uczestnicy	  spóźniają	  się,	  zebrania	  przeciągają	  się.	  
• Zebrania	  są	  nudne,	  nikt	  lub	  niewiele	  osób	  uczestniczy	  w	  dyskusji.	  
• Ludzie	  mało	  wnoszą	  do	  dyskusji.	  
• Na	  zebraniach	  załatwiają	  prywatne	  sprawy.	  
• Ludzie,	  którzy	  powinni	  przyjść,	  w	  ogóle	  nie	  się	  zjawiają.	  
• Zebrania	  są	  zdominowane	  przez	  jedną,	  dwie	  osoby.	  
• Ludzie	  opuszczając	  	  zebrania	  są	  źli,	  wyczerpani,	  przygnębieni.	  
• Żadne	  decyzje	  nie	  są	  podejmowane.	  
• „Silna	  osoba”	  narzuca	  własne	  decyzje,	  mimo	  długiej	  dyskusji.	  
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Co	  należy	  zrobić	  w	  celu	  uniknięcia	  problemów?	  
• Uzgodnić	  zasady,	  które	  będą	  obwiązywać	  na	  spotkaniu,	  zapisać	  je	  i	  umieścić	  
na	  widocznym	  miejscu.	  
• Porządek	  spotkania	  oraz	  materiały	  dostarczane	  są	  ze	  znacznym	  
wyprzedzeniem.	  
• Spotkania	  zaczynają	  się	  i	  	  kończą	  w	  przewidzianym	  czasie.	  
• Wnioski	  z	  zebrań	  są	  sformułowane	  jasno	  i	  wyraźnie	  (formalne	  zebranie	  jest	  
protokołowane).	  
• Spotkanie	  prowadzone	  jest	  sprawnie	  i	  kompetentnie	  (może	  robić	  to	  	  osoba	  
specjalnie	  do	  tego	  przeszkolona).	  
• Ostatnie	  15	  minut	  spotkania	  poświęcone	  jest	  na	  ocenę	  jego	  efektywność	  -‐	  
podsumowanie	  tego	  co	  osiągnęliśmy.	  
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Właściwe	  przygotowanie	  spotkania	  przez	  lidera/animatora.	  
Wskazówki	  dla	  organizatora	  spotkań:	  
1. jasno	  sformułuj	  cel	  spotkania,	  	  
2. przeanalizuj,	  kogo	  i	  w	  jaki	  sposób	  chcesz	  zaprosić	  na	  spotkanie,	  kto	  powinien,	  a	  kto	  
może	  brać	  w	  nim	  udział,	  
3. ustal	  miejsce,	  datę	  i	  godzinę,	  czas	  trwania	  zebrania,	  
4. przygotuj	  lokal	  i	  potrzebne	  materiały	  techniczne,	  
5. ustal,	  kto	  będzie	  przewodniczył	  zebraniu,	  a	  kto	  będzie	  protokołował	  zebranie,	  
6. przemyśl,	  kto	  zaopiekuje	  się	  ewentualnymi	  gośćmi,	  
7. zastanów	  się,	  kto	  przygotuje	  poczęstunek,	  
8. z	  odpowiednim	  wyprzedzeniem	  powiadom	  wszystkich	  o	  spotkaniu,	  
9. ustal	  z	  zaproszonymi	  gośćmi	  odpowiednio	  wcześniej,	  czy	  wezmą	  udział	  w	  zebraniu.	  
Im	  więcej	  pracy	  włożymy	  w	  przygotowanie	  spotkania,	  tym	  większe	  szanse	  na	  
osiągnięcie	  założonych	  efektów.	  
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Szkody	  wyrządzane	  przez	  źle	  zorganizowane	  spotkania	  i	  zebrania.	  
• Jeśli	  na	  zebraniu	  nie	  udaje	  się	  wypracować	  żadnych	  rozwiązań,	  kolejne	  tego	  
typu	  spotkania	  są	  negatywnie	  postrzegane	  i	  w	  efekcie	  coraz	  mniej	  osób	  w	  nich	  
uczestniczy.	  	  
• Co	  gorsze,	  osoby	  które	  straciły	  zaangażowanie	  są	  coraz	  mniej	  skłonne	  
wkładać	  wysiłek	  we	  wspólne	  sprawy.	  
Pożytki	  z	  dobrze	  zorganizowanego	  spotkania:	  
• Dobre	  zebranie	  wiejskie	  nie	  tylko	  spełnia	  wymogi	  prawne,	  ale	  również	  daje	  
wszystkim	  mieszkańcom	  realną	  możliwość	  podjęcia	  decyzji.	  
• Dobre	  zebranie	  wymaga	  możliwie	  szerokiego	  i	  licznego	  uczestnictwa	  
mieszkańców,	  zabierania	  przez	  nich	  głosu	  i	  zakończenia	  spotkania	  
konkretnymi	  rezultatami.	  
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Informowanie	  o	  planowanym	  zebraniu:	  
• Jak	  największa	  liczba	  	  mieszkańców	  powinna	  uczestniczyć	  w	  zebraniach.	  
Ważne	  jest	  dotarcie	  z	  informacją	  do	  wszystkich	  mieszkańców.	  W	  tym	  celu	  
należy	  przygotować	  odpowiednią	  informację	  i	  dotrzeć	  z	  nią	  do	  odbiorców.	  
Informowanie	  o	  wynikach	  zebrania	  wiejskiego,	  a	  budowanie	  zaufania	  na	  
przyszłość:	  
• Po	  każdym	  spotkaniu	  dobrze	  jest	  publicznie	  poinformować	  wszystkich	  
mieszkańców	  o	  tym,	  co	  się	  na	  nim	  działo.	  	  
• Informacja	  o	  tym,	  co	  się	  wydarzyło	  może	  zachęcić	  nieobecnych	  do	  
zaangażowania	  w	  przyszłości.	  	  
• Dla	  osób,	  które	  były	  obecne	  na	  zebraniu,	  przedstawienie	  informacji	  
podsumowującej,	  stanowić	  będzie	  sygnał,	  że	  warto	  przychodzić,	  ponieważ	  
organizatorzy	  biorą	  odpowiedzialność	  za	  swoje	  słowa.	  

46	  



Porządkujący	  system	  rozwiązywania	  problemów	  i	  podejmowania	  decyzji	  
System	  ten	  jest	  skuteczną	  metodą	  pracy	  zespołowej	  i	  obejmuje	  następujące	  etapy:	  
1.	  Zdefiniowanie	  problemu	  
• Wiele	  wysiłku	  i	  czasu	  marnuje	  się	  dlatego,	  że	  ludzie	  w	  różny	  sposób	  rozumieją,	  
znaczenie	  problemu.	  	  
• Dlatego	  dobrze	  zacząć	  od	  tego,	  aby	  każdy	  przedstawił	  swoją	  interpretację	  problemu.	  	  
• Następnie	  w	  dyskusji	  grupa	  powinna	  uzgodnić	  i	  przyjąć	  wspólną	  definicję	  problemu.	  
	  	  2.	  	  Określenie	  przyczyn	  powstania	  problemu	  
• W	  tym	  etapie	  każdy	  powinien	  wyrazić	  własny	  pogląd	  na	  temat	  przyczyn	  problemu.	  	  
• Rozmowy	  na	  ten	  temat	  można	  prowadzić	  już	  przed	  zebraniem.	  	  
• Szczególnie	  istotne	  jest	  zidentyfikowanie	  wszelkich	  ograniczeń	  wpływających	  na	  
rozwiązywanie	  problemu	  –	  na	  przykład	  brak	  pieniędzy,	  czasu	  na	  wdrożenie	  nowego	  
pomysłu.	  
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Porządkujący	  system	  rozwiązywania	  problemów	  i	  podejmowania	  decyzji	  
System	  ten	  jest	  skuteczną	  metodą	  pracy	  zespołowej	  i	  obejmuje	  następujące	  etapy:	  
	  	  3.	  	  Zebranie	  pomysłów	  na	  rozwiązanie	  problemu	  
• W	  tym	  celu	  mnożna	  posłużyć	  się	  metodą	  „burzy	  mózgów”.	  	  
• „Burza	  mózgów”	  jest	  łatwą	  techniką,	  polegającą	  na	  generowaniu	  przez	  grupę	  osób	  jak	  
największej	  liczby	  	  pomysłów	  w	  krótkim	  czasie.	  
• „Burza	  mózgów”	  powinna	  odbywać	  w	  grupie	  do	  10	  osób.	  	  
• Jeśli	  grupa	  jest	  bardziej	  liczna,	  to	  należy	  podzielić	  się	  na	  podgrupy.	  	  
• Potrzebna	  jest	  	  plansza	  do	  zapisywania	  pomysłów.	  	  	  
4.Wybór	  pomysłu	  (pomysłów)	  	  
Na	  tym	  etapie	  zadaniem	  grupy	  jest	  poddanie	  pomysłów	  logicznej	  ocenie,	  	  
• z	  uwzględnieniem	  wszystkich	  posiadanych	  informacji,	  	  
• a	  następnie	  wybranie	  jednego	  lub	  kilku,	  które	  uznane	  zostaną	  za	  najbardziej	  praktyczne	  i	  
skuteczne	  rozwiązania.	  	  
• Dzięki	  rozważeniu	  wszystkich	  „za”	  i	  „przeciw”	  każdego	  rozwiązania	  można	  wybrać	  pomysły	  
najbardziej	  obiecujące.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (na	  podstawie	  prezentacji	  W.	  Kłosowskiego)	  
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Znaczenie	  właściwej	  komunikacji	  między	  ludźmi	  
Komunikacja	  interpersonalna	  to	  psychologiczny	  proces,	  dzięki	  któremu	  jednostka	  
przekazuje	  i	  otrzymuje	  informacje	  w	  bezpośrednim	  kontakcie	  z	  inną	  osobą.	  	  
Jest	  to	  proces,	  który	  zachodzi	  nieustannie,	  bowiem	  przez	  cały	  czas	  swoją	  postawą	  ciała,	  
mimiką,	  gestykulacją,	  no	  i	  wreszcie	  słowami	  przekazujemy	  określone	  informacje.	  	  
Jednak,	  aby	  można	  było	  mówić	  o	  istnieniu	  komunikacji	  muszą	  istnieć	  3	  ogniwa:	  
• nadawca,	  czyli	  osoba,	  która	  przesyła	  określoną	  informację;	  	  
• odbiorca,	  czyli	  osoba,	  do	  której	  daną	  informację	  kierujemy;	  
• kod,	  czyli	  sposób	  przekazu	  tej	  informacji	  –	  obraz,	  gest,	  słowo	  etc.	  
Wiele	  nieporozumień	  w	  relacjach	  interpersonalnych	  jest	  wynikiem	  złej	  komunikacji.	  
Niewłaściwe	  odczytanie	  intencji	  z	  jednej	  strony,	  zawoalowane	  oczekiwania	  z	  drugiej	  
oto	  trudności,	  których	  doświadcza	  niemal	  każdy	  z	  nas	  w	  codziennych	  rozmowach.	  	  
Na	  kontekst	  wypowiedzi	  składają	  się:	  ton	  głosu,	  kontakt	  wzrokowy,	  mowa	  ciała.	  
Wszystkie	  te	  elementy	  określa	  się	  mianem	  ekspresji	  niewerbalnej.	  	  
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Poszczególne	  kanały	  przekazu	  informacji	  mają	  zróżnicowany	  
wpływ	  na	  kształtowanie	  ogólnej	  oceny	  wypowiedzi.	  I	  tak	  treść	  
wyrażona	  poprzez:	  
• słowa	  wpływa	  jedynie	  w	  7%,	  	  
• przekaz	  zawarty	  w	  tonie	  głosu	  decyduje	  w	  38%,	  	  
• przekaz	  zawarty	  w	  mimice	  twarzy	  decyduje	  w	  55%.	  
O	  efektywnej	  komunikacji	  można	  mówić	  wówczas,	  kiedy	  treść	  
wypowiedzi	  jest	  zrozumiana	  zgodnie	  z	  intencjami	  nadawcy	  
przekazu.	  
(na	  podstawie	  tekstu	  A.	  Mazurkiewicz)	  
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Komunikacja	  werbalna	  
Komunikacja	  werbalna	  to	  komunikacja	  oparta	  na	  słowie.	  Sprowadza	  się	  ona	  
do	  tego,	  iż	  przekazując	  komunikaty	  używamy	  słów.	  
• Rozmawiając	  z	  drugą	  osobą	  –	  używamy	  słów.	  	  
• Czytając	  książkę	  –	  odbieramy	  komunikaty	  autora	  przekazane	  nam	  za	  pomocą	  
słów.	  	  
• Pisząc	  list	  lub	  wypracowanie	  przekazujemy	  komunikaty	  za	  pomocą	  słów.	  
Komunikacja	  niewerbalna	  
Komunikacja	  niewerbalna	  dotyczy	  przekazu	  bezsłownego,	  występują	  tu	  
następujące	  kanały	  ekspresji	  niewerbalnej:	  
• ruchy	  ciała	  (mimika,	  kontakt	  wzrokowy,	  gesty),	  
• zależności	  przestrzenne	  (oddalenie,	  postawa	  stojąca/siedząca,	  ustawienie	  
stołów	  itp.)	  
(na	  podstawie	  tekstu	  A.	  Mazurkiewicz	  
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Ćwiczenie	  na	  komunikację	  -‐	  OKNO	  
	  
Przekaż	  informację	  słowami	  na	  temat	  tego	  co	  
zobaczyłeś.	  
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Animacja	  lokalnych	  społeczności	  i	  inkubowanie	  
organizacji	  pozarządowych	  
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Po	  co	  na	  wsi	  animacja?	  
Animacja	  -‐	  działania	  podejmowane	  przez	  lokalnych	  animatorów,	  których	  celem	  jest	  
pobudzanie	  aktywności	  lokalnej	  społeczności.	  	  
Animacja	  jest	  adresowana	  przede	  wszystkim	  do	  tych	  małych	  społeczności	  	  wiejskich,	  
które	  można	  uznać	  za	  społecznie	  i	  ekonomiczne	  zaniedbanie.	  
Cechy	  takich	  społeczności	  to:	  
• niski	  poziom	  aktywności	  lub	  efektywności	  gospodarczej	  generujący	  znaczące	  obszary	  
biedy,	  
• niski	  poziom	  aktywności	  społecznej	  i	  politycznej	  prowadzący	  do	  niedorozwoju	  
lokalnych	  zasobów	  instytucjonalnych.	  
Działalność	  animatorów	  pomaga	  aktywizować	  społeczności	  lokalne,	  co	  w	  dłuższej	  
perspektywie	  powinno	  prowadzić	  do	  ich	  rozwoju	  w	  wielu	  płaszczyznach	  –	  
społecznej,	  ekonomicznej,	  kulturalnej.	  
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Jakiej	  pomocy	  potrzebują	  	  społeczności	  lokalne?	  
Praca	  animatorów	  powinna	  być	  przede	  wszystkim	  ukierunkowana	  na	  
podnoszenie	  potencjału	  	  społeczności,	  które	  	  	  mają	  problemy	  w	  
podążaniu	  za	  rozwojem	  cywilizacyjnym	  i	  gospodarczym.	  
Kluczowym	  czynnikiem	  rozwoju	  potencjału	  lokalnych	  społeczności	  
jest	  budowa	  ich	  kapitału	  społecznego	  przez:	  
• rozwijanie	  zdolności	  mieszkańców	  wsi	  do	  organizowania	  się	  i	  
budowania	  relacji	  opartych	  na	  bezpośrednich	  kontaktach,	  wspólnych	  
celach	  i	  wartościach	  oraz	  na	  wzajemnym	  zaufaniu;	  
• uruchomienie	  i	  stymulowanie	  procesu	  integrowania	  działań	  różnych	  
lokalnych	  podmiotów,	  czyli	  tworzenie	  sieci	  współpracy.	  
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Działania	  animatorów	  lokalnych	  polegają	  na	  mobilizowaniu	  
mieszkańców	  wsi	  do	  podejmowania	  aktywności	  na	  rzecz	  
ożywienia	  społeczności	  lokalnej.	  	  
• Zadaniem	  animatorów	  jest	  pomaganie	  w	  tworzeniu	  grup	  lokalnych	  
(zarówno	  nieformalnych,	  jak	  i	  sformalizowanych)	  i	  wspieraniu	  już	  
istniejących.	  
• Charakter	  przedsięwzięć	  inspirowanych	  i	  wspieranych	  przez	  
animatorów	  zależy	  od	  specyficznych	  cech	  konkretnych	  społeczności.	  
• Mogą	  to	  być	  zarówno	  inicjatywy	  kulturalno-‐edukacyjne,	  służące	  
kultywowaniu	  tradycji	  i	  kultury	  regionu,	  jak	  i	  działania	  służące	  
rozwojowi	  społeczno-‐gospodarczemu	  wsi.	  
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Czym	  jest	  organizacja	  pozarządowa?	  
Z	  punktu	  widzenia	  członków	  tworzących	  organizację	  pozarządową	  jest	  to	  
grupa	  osób	  mająca:	  
• wspólne	  cele,	  
• lidera,	  
• wolę	  współpracy,	  	  
• dobrą	  	  komunikację	  wewnętrzną.	  
Z	  punktu	  widzenia	  istoty	  działania	  organizacjami	  pozarządowymi	  mogą	  
m.in.	  	  być:	  
• grupy	  nieformalne,	  rady	  parafialne,	  kluby	  sportowe,	  koła	  gospodyń	  
wiejskich,	  kółka	  rolnicze,	  izby	  rolnicze,	  stowarzyszenia,	  fundacje.	  
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Stowarzyszenia	  i	  fundacje	  
• Wg	  prawa	  -‐	  stowarzyszenie	  jest	  dobrowolnym,	  samorządnym,	  trwałym,	  
zrzeszeniem	  o	  celach	  niezarobkowych.	  Stowarzyszenie	  opiera	  swoją	  działalność	  na	  
pracy	  społecznej	  członków;	  do	  prowadzenia	  swych	  spraw	  może	  zatrudniać	  
pracowników.	  
• Ustawa	  stara	  się	  spowodować	  zachowanie	  niezarobkowego	  charakteru	  
stowarzyszenia,	  zastrzegając,	  że	  dochód	  z	  działalności	  gospodarczej	  ma	  służyć	  
działalności	  statutowej	  i	  nie	  może	  on	  być	  podzielony	  pomiędzy	  członków.	  
Stowarzyszenie	  zwykłe	  jest	  uproszczoną	  formą	  stowarzyszenia.	  Nie	  posiada	  
osobowości	  prawnej:	  
• do	  jego	  utworzenia	  wystarczą	  co	  najmniej	  3	  osoby	  fizyczne,	  
• zamiast	  statutu	  uchwala	  się	  uproszczony	  regulamin	  działalności	  w	  formie	  pisemnej,	  
• nie	  podlega	  rejestracji	  w	  sądzie,	  wniosek	  do	  sądu	  o	  rejestrację	  zastępuje	  się	  
wnioskiem	  do	  organu	  nadzorującego	  –	  starosty.	  
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Fundacja	  –	  jedna	  z	  form	  prawych	  organizacji	  
pozarządowej,	  w	  której	  fundatorzy	  przekazali	  	  kapitał	  
przeznaczony	  na	  określony	  cel	  oraz	  nadali	  jej	  statut	  
zawierający	  reguły	  dysponowania	  tym	  kapitałem.	  
Fundacja	  nie	  ma	  członków,	  ale	  ma	  władze,	  które	  mogą	  
pochodzić	  z	  wyboru	  (jeżeli	  tak	  stanowi	  statut).	  
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Ustawa	  o	  stowarzyszeniach	  (1)	  
Działalność	  stowarzyszeń	  jest	  uregulowana	  ustawą	  z	  dnia	  7	  
kwietnia	  1989	  r.	  o	  stowarzyszeniach	  –	  jej	  główne	  postanowienia:	  
• stowarzyszenia	  mogą	  zrzeszać	  osoby	  fizyczne	  (co	  najmniej	  15	  
osób),	  	  
• stowarzyszenia	  organizują	  się	  dla	  zrealizowania	  ważnych	  zadań	  
społecznych	  lub	  środowiskowych,	  
• osoby	  będące	  inicjatorami	  (członkowie-‐założyciele)	  zwołują	  
walne	  zebranie	  członków-‐założycieli,	  wybierają	  spośród	  siebie	  
komitet	  założycielski	  i	  uchwalają	  statut	  stowarzyszenia.	  
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Ustawa	  o	  stowarzyszeniach	  (2)	  
• stowarzyszenia	  są	  rejestrowane	  w	  Krajowym	  Rejestrze	  Sądowym	  
(KRS),	  
• stowarzyszenia	  mogą	  prowadzić,	  dla	  zwiększenia	  swoich	  dochodów	  
przeznaczonych	  na	  prowadzenie	  działalności	  statutowej,	  działalność	  
gospodarczą	  we	  wszystkich	  dziedzinach,	  
• działalność	  gospodarcza	  	  nie	  może	  być	  racją	  zorganizowania	  
stowarzyszenia,	  
• stowarzyszenie,	  które	  prowadzi	  działalność	  gospodarczą,	  jako	  podmiot	  
prawa	  gospodarczego	  podlega	  takim	  samym	  rygorom	  finansowym	  
(podatkowym)	  jak	  i	  inne	  osoby	  prawne,	  
• stowarzyszenie	  prowadzi	  księgowość	  jako	  osoba	  prawna	  (pełna	  w	  
przypadku	  prowadzenia	  działalności	  gospodarczej).	  
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Inkubator	  organizacji	  pozarządowych	  
Inkubator	  organizacji	  pozarządowych	  to	  kompleksowy	  sposób	  
na	  wspieranie	  rozwoju	  nowych	  i	  powstających	  organizacji	  
pozarządowych.	  
Inkubator	  oferuje	  kompleksowy	  pakiet	  usług	  i	  wsparcia	  dla	  
organizacji	  pozarządowych	  i	  osób	  chętnych	  do	  ich	  założenia	  w	  
trzech	  głównych	  obszarach:	  
• szkolenia,	  
• doradztwo	  i	  informacje,	  	  
• wsparcie	  techniczne.	  
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Oferta	  szkoleniowa	  i	  doradcza	  dostosowana	  jest	  do	  potrzeb	  
zgłoszonych	  przez	  organizacje	  i	  liderów	  uczestniczących	  w	  pracach	  
inkubatora.	  	  
• Szkolenia	  dotyczą	  m.in.	  takich	  zagadnień	  jak:	  prawo	  i	  podatki	  w	  
działalności	  organizacji	  pozarządowej,	  współpraca	  z	  władzami	  
lokalnymi,	  planowanie	  działalności,	  metody	  zbierania	  funduszy	  od	  
sponsorów,	  pisanie	  projektów	  i	  wniosków	  o	  dotacje.	  
• Działalność	  doradcza	  i	  informacyjna	  obejmuje	  takie	  zagadnienia	  jak:	  
źródła	  informacji	  o	  funduszach	  dla	  organizacji	  pozarządowych,	  prawo	  i	  
księgowość,	  zakładanie	  stowarzyszeń	  i	  fundacji,	  rejestracja	  w	  Krajowym	  
Rejestrze	  Sądowym	  (pomoc	  w	  przygotowaniu	  wniosku	  do	  KRS).	  
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•  Wsparcie	  techniczne	  to	  przede	  wszystkim	  dostęp	  do	  
infrastruktury	  biurowej	  (komputer,	  faks,	  ksero,	  skaner,	  
Internet,	  sala	  na	  spotkania).	  	  

•  W	  niektórych	  przypadkach	  działalność	  inkubatora	  	  obejmuje	  
też	  prowadzenie	  księgowości	  organizacji	  pozarządowej	  przez	  
wyspecjalizowane	  biuro	  podatkowo-‐księgowe.	  

•  Głównym	  walorem	  funkcjonowania	  inkubatora	  dla	  
powstających	  i	  młodych	  organizacji	  pozarządowych	  jest	  
możliwość	  skorzystania	  z	  doświadczeń	  i	  wiedzy	  ekspertów	  	  
oraz	  otrzymania	  wsparcia	  dostosowanego	  do	  ich	  aktualnych	  
potrzeb.	  
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Rola	  i	  budowanie	  kapitału	  społecznego	  	  
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Kapitał	  społeczny	  
Zdolność	  współpracy	  w	  społeczności	  jest	  bezpośrednio	  związana	  z	  poziomem	  
kapitału	  społecznego	  jaki	  dysponuje	  dana	  wspólnota.	  
Kapitał	  społeczny	  -‐	  spójna	  społeczność,	  więzi	  międzyludzkie:	  
• klimat	  wzajemnego	  zaufania	  ułatwiający	  współpracę,	  
• wspólne	  zasady	  i	  normy	  postępowania,	  sankcje	  za	  ich	  przekraczanie,	  	  
• wzajemna	  pomoc	  i	  współpraca,	  
• związki	  nieformalne	  i	  organizacje	  społeczne.	  
Kapitał	  społeczny	  jest	  konglomeratem	  więzi	  i	  sieci	  społecznych	  oraz	  norm	  
określających	  i	  regulujących	  współpracę	  pomiędzy	  jednostkami	  i	  grupami.	  	  
	  
(Za	  „Istota	  i	  metody	  aktywizacji	  społeczności	  lokalnych”	  M.	  Matyjewicz)	  
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Kapitał	  społeczny	  
Społeczność	  lokalną	  charakteryzuje	  wysoki	  poziom	  kapitału	  
społecznego	  wtedy,	  gdy	  „ludzi	  łączą	  gęste	  sieci	  znajomości,	  
informacje	  szybko	  się	  rozchodzą,	  a	  mieszkańców	  charakteryzuje	  
wysoki	  poziom	  solidarności	  i	  chęć	  kooperacji,	  co	  przejawia	  się	  w	  
funkcjonowaniu	  określonych	  instytucji	  społecznych	  
(organizacje,	  akcje	  społeczne,	  samopomoc).” 	  
	  
(Centrum	  Aktywności	  Lokalnej	  jako	  metoda	  rozwoju	  społeczności	  lokalnej,	  (red.)	  P.	  Jordan,	  B.	  
Skrzypczak,	  Warszawa	  2002).	  
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Znaczenie	  kapitału	  społecznego	  dla	  rozwoju	  
• Kapitał	  społeczny	  jest	  podstawą	  radzenia	  sobie	  z	  trudnymi	  zmianami	  
społecznymi.	  
• Kapitał	  społeczny	  pozwala	  na	  skuteczne	  akcje	  przeciwdziałające	  
negatywnym	  zjawiskom	  	  towarzyszącym	  zmianom,	  wzmaga	  poczucie	  
zakorzenienia,	  tożsamości	  grupowej	  i	  daje	  niektórym	  siłę	  przebicia	  i	  wybicia	  
się	  z	  trudnych	  sytuacji.	  
Rozwój	  lokalny,	  jako	  proces	  społeczny,	  bazuje	  przede	  wszystkim	  na:	  
• aktywności	  społeczności	  lokalnych,	  	  
• budowaniu	  postaw	  prorozwojowych,	  
• tworzeniu	  instytucji	  społecznych,	  odpowiednio	  przygotowanych	  do	  
wdrożenia	  specyficznych	  zadań,	  których	  celem	  jest	  ukształtowanie	  lepszego	  
środowiska	  życia	  społeczności	  lokalnej,	  
(za	  J.	  J.	  Parysek,	  Podstawy	  gospodarki	  lokalnej,	  Wydawnictwo	  Naukowe	  	  UAM,	  Poznań	  1997)	  
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PARTNERSTWO	  -‐	  wszelkie	  formy	  dobrowolnej	  współpracy	  pomiędzy	  partnerami	  	  -‐	  
publicznymi,	  społecznymi	  i	  prywatnymi;	  w	  zależności	  od	  potrzeb	  i	  sytuacji.	  	  
• Celem	  działań	  w	  ramach	  partnerstwa	  	  jest	  przezwyciężenie	  barier	  instytucjonalnych	  
utrudniających	  współpracę	  poprzez	  stworzenie	  mechanizmów	  koordynowania	  celów	  i	  
działań.	  
• Partnerstwo	  jako	  forma	  współpracy	  jest	  powszechnie	  stosowane	  w	  różnych	  
kontekstach	  w	  większości	  pomiędzy	  	  władzami	  publicznymi	  różnych	  szczebli,	  
partnerami	  z	  sektora	  prywatnego,	  partnerami	  z	  sektora	  organizacji	  pozarządowych	  
(organizacji	  społecznych).	  
• Partnerstwo	  społeczne	  –	  celem	  jest	  osiągnięcie	  zadań	  zdefiniowanych	  przez	  
społeczności	  lokalne.	  Obejmują	  one	  zarówno	  cele	  kulturalne	  jak	  i	  społeczne.	  	  
• W	  UE	  działania	  wspierające	  spójność	  społeczną	  poprzez	  aktywizowanie	  ludności	  
obszarów	  zmarginalizowanych,	  w	  tym	  wiejskich,	  do	  realizacji	  zadań	  o	  charakterze	  nie	  
ekonomicznym,	  postrzegane	  	  są	  jako	  istotny	  czynnik	  strategii	  rozwoju	  regionalnego.	  
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Partnerstwo	  -‐	  formy	  prawne	  
• Nie	  ma	  osobnej	  formy	  prawnej	  wymaganej	  do	  partnerstwa.	  	  
• Forma	  prawna	  zależy	  	  od	  celów	  współpracy	  i	  systemu	  prawnego	  państwa,	  w	  którym	  realizowane	  
są	  wspólne	  działania.	  
• Cel	  określa	  najbardziej	  właściwą	  formę	  partnerstwa.	  
Partnerstwo	  -‐	  formy	  współdziałania	  
• W	  przypadku	  uzgadniania	  wspólnego	  programu	  wystarczy	  np.	  komitet,	  który	  będzie	  działał	  w	  
ramach	  reguł	  uzgodnionych	  przez	  wszystkich	  zainteresowanych.	  	  
• W	  przypadku	  wspólnych	  inwestycji	  konieczne	  jest	  bardzo	  precyzyjne	  uzgodnienie	  form	  
współfinansowania	  i	  zarządzania.	  
• Partnerstwo	  trójsektorowe	  	  to	  partnerstwo	  łączące	  partnerów	  publicznych,	  społecznych	  i	  
prywatnych/gospodarczych	  z	  tego	  samego	  poziomu	  np.	  województwa,	  powiatu,	  kilku	  gminy.	  
• W	  partnerstwie	  trójsektorowym	  partnerzy	  społeczni	  i	  prywatni	  odgrywają	  kluczową	  rolę	  w	  
angażowaniu	  społeczności	  lokalnych	  (np.	  Program	  LEADER).	  
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Współfinansowanie	  i	  zarządzanie	  partnerstwem	  
• Jeżeli	  współpraca	  ogranicza	  się	  tylko	  do	  uzgadniania	  strategii,	  
może	  to	  być	  system	  stałych	  spotkań	  z	  uzgodnionym	  programem,	  
co	  pozwala	  na	  wzajemne	  poznanie	  partnerów	  i	  przekazywanie	  
informacji.	  	  
• Wspólne	  działania	  współfinansowane	  przez	  partnerów	  
warunkują	  pojawienie	  	  się	  współodpowiedzialności	  finansowej.	  
Wymaga	  to	  ścisłego	  określenia	  reguł	  finansowania	  i	  stworzenie	  
systemu	  kontroli	  wydatkowania	  środków	  finansowych.	  
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Partnerstwo	  instytucjonalne	  –	  recepta	  na	  brak	  efektywnych	  metod	  
koordynacji	  pomiędzy	  poszczególnymi	  szczeblami	  administracji	  publicznej	  w	  
Polsce.	  	  
• Mechanizmy	  partnerstwa	  instytucjonalnego	  sprawdzone	  gdzie	  indziej	  
sugerują,	  że	  przezwyciężenie	  tych	  barier	  nie	  jest	  wcale	  łatwe.	  	  
• Obserwuje	  się	  nieskuteczność	  formalnych	  partnerstw	  wymuszanych	  przez	  
mechanizmy	  administracyjne.	  
Krytyczne	  znaczenie	  dla	  sukcesu	  partnerstwa	  ma:	  	  
• jasne	  określenie	  celu,	  który	  dzielony	  jest	  przez	  wszystkich	  partnerów,	  
• wyraźne	  zdefiniowanie	  odpowiedzialności	  za	  poszczególne	  działania,	  
• uzgodniony	  sposób	  finansowania	  i	  jego	  kontroli,	  
• akceptowany	  przez	  wszystkich	  sposób	  zarządzania.	  
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Budowanie	  partnerstwa	  to	  budowanie	  kapitału	  społecznego.	  
• Kapitał	  społeczny	  to	  „uogólnione	  zaufanie”,	  gotowość	  do	  współpracy	  i	  
umiejętność	  tworzenia	  oddolnych	  stowarzyszeń	  i	  fundacji.	  
• Uogólnione	  zaufanie	  to	  gotowość	  do	  podejmowania	  działań	  oparta	  	  (a	  
priori)	  	  na	  oczekiwaniu,	  że	  większość	  ludzi	  i	  instytucji	  będzie	  postępować	  
uczciwie.	  
Jakie	  są	  atrybuty	  autentycznego	  partnerstwa?	  	  
• dążenie	  do	  wspólnie	  ustalonego	  celu,	  
• sprawiedliwy	  (uzgodniony)	  podziale	  kosztów,	  zaangażowania,	  korzyści,	  ryzyka	  
i	  ewentualnych	  strat,	  
• wzajemne	  zaufaniu	  partnerów.	  
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Tworzenie	  partnerstwa	  w	  praktyce	  -‐	  	  dwie	  metody	  budowania	  partnerstwa:	  	  
• oddolna,	  kiedy	  to	  inicjatywa	  budowania	  projektu	  i	  partnerstwa	  wypływa	  ze	  
strony	  lokalnych	  instytucji	  i	  środowisk	  społecznych,	  
• odgórna,	  w	  których	  to	  wiodącą	  rolę	  odgrywa	  instytucja	  spoza	  lokalnej	  
społeczności.	  
W	  zdecydowanej	  większości	  partnerstwa	  w	  Polsce	  mają	  przede	  wszystkim	  
charakter	  projektowy,	  nastawiony	  na	  realizację	  konkretnych	  projektów	  lub	  
programów.	  	  
Istotną	  słabością	  większości	  partnerstw	  stworzonych	  dla	  wdrażania	  projektów	  
dofinansowywanych	  ze	  środków	  UE	  	  jest	  	  	  brak	  myślenia	  o	  partnerstwach	  w	  
kategoriach	  długofalowych,	  strategicznych.	  
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Budowanie	  partnerstwa	  -‐	  metoda	  	  małych	  kroków:	  
• przećwiczyć	  współpracę	  w	  ograniczonych	  formach,	  	  	  
• przyzwyczaić	  się	  do	  współpracy,	  
• nabrać	  zaufania	  do	  partnerów.	  	  
Szczególnie	  niebezpieczne	  dla	  przyszłości	  partnerstwa	  może	  być	  
rozpoczęcie	  współpracy	  przy	  projektach	  wymagających	  
skomplikowanego	  zarządzania	  i	  rozliczania	  finansowego.	  	  
Każdy	  błąd	  czy	  ewentualne	  problemy	  w	  komunikacji	  pomiędzy	  
partnerami	  może	  prowadzić	  do	  groźnych	  konsekwencji	  
finansowych.	  
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Wybierzcie	  znane	  Wam	  i	  funkcjonujące	  
partnerstwo	  w	  najbliższym	  otoczeniu	  i	  oceńcie	  
czy	  jest	  autentyczne.	  	  
Należy	  zrobić	  to	  w	  2	  krokach:	  
1.  najpierw	  ustal	  listę	  kryteriów,	  
2.  następnie	  dokonaj	  oceny	  wg	  listy	  kryteriów.	  
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Życie	  grupy,	  relacje	  międzyludzkie	  
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Animator/lider	  pracuje	  z	  ludźmi	  –	  to	  jest	  główny	  składnik	  jego	  
aktywności.	  Tylko	  wtedy	  będzie	  skuteczny,	  jeżeli	  będzie	  w	  
stanie	  przewodzić	  grupie	  ludzi,	  dla	  których	  jego	  cele,	  	  idee,	  
pomysły,	  sposoby	  działania	  będą	  akceptowalne.	  
Jeżeli	  pracujesz	  z	  ludźmi	  to	  możesz	  pracować:	  
• OBOK	  NICH	  	  -‐	  każdy	  wykonuje	  wtedy	  swoje	  oddzielne	  zadanie.	  
• RAZEM	  Z	  NIMI	  	  -‐	  każdy	  dokłada	  swoją	  cząstkę	  do	  wspólnego	  
zadania.	  
Ludzie	  najbardziej	  zaangażowani	  w	  zmiany	  w	  swojej	  lokalnej	  
społeczności	  powinni	  z	  czasem	  ukształtować	  zespół.	  Nie	  każda	  
grupa	  ludzi	  jest	  zespołem.	  
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Test	  

Czy	  potrafisz	  pracować	  w	  zespole?	  
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Ludzie	  tworzący	  zespół:	  
• akceptują	  podobne	  wartości,	  
• mają	  wspólny	  cel,	  
• tworzą	  razem	  reguły	  postępowania	  wobec	  siebie,	  
• skłonni	  są	  podporządkować	  się	  tym	  regułom,	  
• mają	  pewne	  wspólne	  zwyczaje,	  także	  rytuały,	  
• zwykle	  spotykają	  się	  w	  tym	  samym	  miejscu,	  
• pełnią	  różne	  role.	  
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Zalety	  współpracy	  w	  grupie:	  
• We	  współpracującej	  grupie	  jakość	  pracy	  każdej	  osoby	  wzrasta.	  
• Podczas	  współpracy	  umiejętności	  i	  zdolności	  członków	  grupy	  sumują	  się	  
(grupa	  może	  i	  potrafi	  więcej	  niż	  jednostka).	  
• Gdy	  grupa	  ludzi	  współpracuje	  rzadziej	  dochodzi	  do	  popełniania	  
przypadkowych	  błędów.	  
• Współpracujący	  w	  grupie	  ludzie	  są	  zdolni	  do	  znajdowania	  pomysłów,	  na	  
które	  nie	  wpadliby	  pracując	  pojedynczo.	  
• Gdy	  ludzie	  współpracują	  ze	  sobą	  poznają	  się,	  zaczynają	  mieć	  do	  siebie	  
zaufanie	  i	  wspierać	  się	  w	  trudnych	  momentach.	  
• W	  grupie	  wspólnie	  pracującej	  nad	  jakimś	  problemem	  łatwiejsze	  jest	  
podejmowanie	  decyzji.	  
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Grupa	  robocza	  stworzy	  efektywny	  zespół	  jeżeli:	  
• pracuje	  na	  „wspólnym	  gruncie"	  (ludzie	  podzielają	  podobne	  
wartości),	  
• pracuje	  w	  klimacie	  zaufania	  i	  wzajemnego	  wspierania	  siebie,	  
• panuje	  w	  nim	  otwarta	  komunikacja	  między	  wszystkimi	  
osobami,	  
• konflikty	  są	  okazją	  do	  bardziej	  trafnego	  rozpoznawania	  
problemów	  a	  nie	  są	  tłumione,	  
• działa	  bardzo	  sprawnie,	  każdy	  wie,	  co	  do	  niego	  należy	  i	  co	  ma	  
robić	  
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Każdy	  zespół	  jest	  ,,żywym	  organizmem’’	  i	  jak	  każdy	  żywy	  organizm	  rozwija	  
się,	  przechodząc	  kolejne	  fazy	  (stadia).	  Animator/lider	  musi	  się	  liczyć	  z	  tym,	  
że	  „jego”	  grupa	  nie	  jest	  wieczna	  –	  z	  czasem	  zacznie	  się	  „kruszyć”.	  
	  
Fazy	  życia	  zespołu:	  
• dzieciństwo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  powstawanie	  zespołu,	  
• dojrzewanie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  docieranie	  się	  zespołu,	  okres	  burz,	  
• wczesna	  dorosłość	  	  	  	  	  	  -‐	  unormowanie	  się	  	  sposobu	  funkcjonowania,	  
• średnia	  dorosłość	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  najbardziej	  efektywne	  	  działanie	  zespołu,	  
• późna	  dorosłość	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  umieranie	  zespołu.	  
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Cechy	  wspomagające	  efektywność	  grupy	  ludzi	  –	  zespołu	  
wspieranego/kierowanego	  	  przez	  animatora/lidera:	  
• 	  Wewnętrzna	  automotywacja.	  
• 	  Zaufanie	  do	  innych	  osób.	  
• 	  Wspólnie	  ustalone	  zasady	  postępowania.	  
• 	  Budowanie	  na	  różnicach.	  
• 	  Pomysłowość.	  
• 	  Elastyczność	  i	  otwartość	  na	  zmiany.	  
• 	  Ciągle	  doskonalenie	  się.	  
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Jakie	  role	  ogrywają	  ludzie	  w	  grupie?	  
Role	  społeczne	  -‐	  zadaniowe-‐	  ważne	  ze	  względu	  na	  realizację	  zadania:	  
• Pomysłodawca-‐	  częściej	  niż	  inni	  proponuje	  nowe	  rozwiązania	  problemu,	  podsuwa	  
pomysły	  dotyczące	  realizowanego	  zadania	  albo	  organizacji	  pracy	  w	  grupie.	  
• Modyfikator-‐	  rozszerza	  już	  podjęte	  inicjatywy,	  pomaga	  twórczo	  kontynuować	  pracę.	  
• Echo-‐	  kontynuuje	  pracę	  zaproponowaną	  przez	  innych.	  
• Nawigator-‐	  zwraca	  uwagę	  na	  czas	  lub	  stopień	  zaawansowania	  działań.	  
• Koordynator-‐	  rozdziela	  zadania,	  pilnuje	  żeby	  praca	  przebiegała	  sprawnie.	  
• Poszukiwacz-‐	  zadaje	  	  pożyteczne	  pytania,	  ustala	  czego	  grupa	  nie	  wie.	  
• Ekspert-‐	  wie	  więcej	  niż	  inni,	  udziela	  odpowiedzi	  na	  różne	  pytania.	  
• Oceniający-‐	  podsumowuje	  efekty	  pracy	  innych	  członków	  grupy,	  ocenia	  osiągnięcia	  i	  
metody	  pracy.	  
• Pomocnik-‐	  wykonuje	  prace	  pomocnicze,	  sekretarzuje,	  referuje	  

89	  



	  

	  
Test	  

Role	  grupowe	  
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Role	  społeczne	  ważne	  dla	  współżycia	  i	  rozwoju	  grupy:	  
• Motywator-‐	  dobry	  duch	  grupy,	  pobudza	  do	  działania,	  stymuluje	  do	  pracy,	  
zachęca,	  organizuje	  zainteresowanie,	  wyraża	  uznanie.	  
• Słuchacz-‐	  potrafi	  uważnie	  słuchać.	  
• Opoka-‐	  daje	  wsparcie	  osobom,	  które	  tego	  potrzebują,	  jest	  ciepły	  i	  serdeczny,	  
cieszy	  się	  zaufaniem	  i	  sympamą.	  
• Harmonizator-‐	  namawia	  do	  współpracy,	  dąży	  do	  kompromisów,	  stara	  się	  
rozwiązać	  konflikty,	  zażegnywać	  spory.	  
• Rozładowujący	  napięcia	  –w	  trudnych	  chwilach	  żartuje,	  pogodny,	  lubi	  się	  
śmiać.	  
• Strażnik	  zasad-‐	  pilnuje	  reguł	  współdziałania,	  porozumiewania	  się,	  pracy	  w	  
grupie.	  
• Sprawiedliwy-‐	  pilnuje	  równomiernego	  podziału	  obowiązków.	  
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Role	  społeczne	  utrudniające	  współżycie	  i	  rozwój	  grupy:	  
• Blokujący-‐	  przeciwstawiania	  się	  inicjatywom	  większości,	  podważa	  zasadność	  
przyjętych	  rozwiązań,	  niepotrzebnie	  zatrzymuje	  pracę.	  
• Egocentryk-‐	  koncentruje	  się	  na	  sobie,	  nie	  na	  grupie	  lub	  zadaniu;	  niezależnie	  od	  tego,	  
co	  się	  dzieje	  w	  grupie,	  stara	  się	  być	  w	  centrum	  zainteresowania-‐	  przypomina	  o	  swoich	  
zasługach	  albo	  demonstruje	  zdolności.	  
• Indywidualista-‐	  nie	  przestrzega	  przyjętych	  reguł	  pracy	  i/lub	  zachowania	  się.	  
• Kotek-‐	  lubi	  być	  „głaskany”,	  	  stale	  domaga	  się	  uznania	  czasem	  próbuje	  wkradać	  się	  w	  
łaski	  innych.	  
• Dominujący-‐	  stara	  się	  nie	  dopuszczać	  innych	  do	  głosu;	  próbuje	  przejąć	  czołową	  
pozycję	  w	  grupie;	  narzuca	  swoje	  zdanie	  	  
• Agresywny-‐	  atakuje	  niektórych	  członków	  grupy	  bywa	  złośliwy	  lub	  niegrzeczny	  	  
• Unikający	  działania-‐	  prawie	  nie	  włącza	  się	  w	  prace	  grupy	  pozostaje	  na	  uboczu	  albo	  
wycofuje	  się	  ze	  wspólnych	  zadań	  
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Praca	  w	  grupach:	  

Jak	  stworzyć	  z	  grupy	  osób,	  	  
które	  zadeklarowały	  na	  zebraniu	  wiejskim	  chęć	  
wspólnej	  pracy,	  
zespół	  wdrażający	  zmiany	  na	  wsi?	  
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• 	  	  	  
Grupa - typy dyskusyjne  

•  Na spotkaniach często zauważamy różne sposoby 
zachowań poszczególnych uczestników.  

•  W grupie którą chcemy budować różne osobowości 
przekładają się na typy dyskutantów.  

•  Lider/animator powinien mieć wiedzę i  świadomość jakie 
to są  zachowania i jak sobie z nimi radzić.  

•  Typ dyskusyjny można w celu lepszego zobrazowania 
problemu przyporządkować do zwierząt.   

•  Możemy wyróżnić następujące typy dyskusyjne podając 
charakterystykę zachowania, oraz sposoby radzenia sobie 
w kontaktach z nimi. 
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• 	  	  	  
    Typy dyskusyjne Buldog	  –	  typ	  kłótliwy 

Małpa	  –	  typ	  wszystkowiedzący 

Żaba	  –	  typ	  gaduły 

Jeż	  –	  typ	  nieprzychylny 

Hipopotam	  –	  typ	  gruboskórny 

Lis	  –	  typ	  stale	  kwesronujący	  	  

Koń	  –	  typ	  pozytywny 

Sarna	  –	  typ	  nieśmiały 

Żyrafa-‐	  typ	  intelektualisty	   
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Buldog – typ kłótliwy. 

Odpowiada w agresywny sposób i podoba się 
sobie w destrukcyjnym krytykowaniu. 

Pożądany sposób zachowania 

Pozostać rzeczowym i spokojnym, unikać 
spornych rozmów do konstruktywnego udziału. 
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Małpa-typ wszystko wiedzący.  

Wie wszystko lepiej i często przerywa 
zastrzeżeniami, twierdzeniami i cytatami. 

Pożądany sposób zachowania 

•  Nigdy nie wchodzić bezpośrednio na jej (jego) wypowiedz, ona 
(on) zawsze wie lepiej.  
•  Stawiać zamknięte pytania, na które może następować 
odpowiedź tylko jednym słowem („tak”, „nie”, „może”). 
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Żaba – typ gadatliwy. 

„Boska” w rozmowie. Mówi, mówi, mówi 
tylko po to aby mówić. 

Pożądany sposób zachowania 

•  Taktownie przerywać.  
•  Ustalić czas wypowiedzi.  
•  Stawiać zamknięte pytania. Czyli takie na które można uzyskać 
odpowiedź jednym słowem „tak”, „nie”, „może”. 
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Jeż-typ nieprzychylny, nie 
współpracujący, odpychający.  

Działa jak opozycja, wszystko odpycha i nie chce 
wintegrować się w dyskusję. 

Pożądany sposób zachowania 
•  Nie próbować uporczywie go zmieniać, względnie wdrożyć do 
uczestniczenia.  
•  Być cierpliwym. Pozwolić mu na informowanie o jego 
doświadczeniach.  
•  Obudzić zazdrość. 
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Hipopotam-typ gruboskórny, powolny. 

Jest nie zainteresowany, złości się przy 
każdym słowie i nudzi się, po prostu siedzi. 

Pożądany sposób zachowania 

•  Pytać bezpośrednio o jego zdanie.  
•  Dać mu możliwość przeżycia sukcesu.  
•  Motywować go do tego, aby wprowadzał w życie swoje 
doświadczenia 
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Lis-typ stale kwestionujący.  

Czeka tylko, aby przy następnej okazji położyć was 
na łopatki. 

Pożądany sposób zachowania 

•  Pozostawić spokojnym, przysłuchiwać się w sposób 
skoncentrowany.  
•  W określonych okolicznościach dać mu do zrozumienia, że 
jego zachowanie (nieodpowiednie) ma również granice.  
•  Dawać możliwie niewiele bezpośrednich odpowiedzi.  
•  Jego pytania odnośnie zajęcia stanowiska przekazywać dalej 
do innych uczestników posiedzenia 
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Koń. Jest łagodny i pewny siebie.  
Utożsamia się z celem spotkania, akceptuje 

go i aktywnie wspiera prowadzącego w sposób 
najlepszy jak potrafi. 

Pożądany sposób zachowania 

Świadomie wciągać go w dyskusję poprzez 
poproszenie, aby zajął stanowisko w spornej 
sprawie. 
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Sarna-typ nieśmiały, wystraszona 
Najchętniej milczy i wstrzymuje się od 

zadania. 
Pożądany sposób zachowania 

•  Wzmocnij  jego (jej) zaufanie do siebie poprzez danie 
możliwości do przeżycia sukcesu.  
•  Stawiać łatwe bezpośrednie pytania.  
•  Chwalić jego odpowiedzi i jego prawidłowe rozpoznania, w 
stosownym miejscu wtrącać je jeszcze raz przy wymienianiu jego 
nazwiska 
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• 	  	  	   Odpowiedniki typów dyskusyjnych 

Żyrafa-typ intelektualisty.  
Wyniosła żyrafa, typ zarozumiały, i bardzo 

wrażliwy na krytykę. 

Pożądany sposób zachowania 

•  Nie stawiać żadnych otwartych pytań (np. co Pan (Pani) o tym 
sadzi), lecz stawiać pytania zwarte.  
•  Stosować technikę tak-ale, np. ”Ma Pan (Pani) całkowita rację, 
jednak ...” lub „ Oczywiście prawidłowo, jednak niech Pan (Pani) 
pomyśli, że...”. 
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	  	  	   Praca  
 
 

Praca metodą projektówmetodą 
projektów 



Wspólny	  plan	  działania	  -‐	  STRATEGIA	  
• Strategia	  to	  plan	  działania	  wyznaczający	  główne	  kierunki	  działania	  w	  perspektywie	  wieloletniej	  
• to	  droga	  dojścia	  do	  zrealizowania	  pozytywnej	  wizji	  rozwoju	  naszej	  społeczności.	  
Co	  to	  znaczy	  planować	  strategicznie	  ?	  
Planowanie	  strategiczne	  musi	  uwzględnić	  dwa	  plany	  czasowe	  –	  perspektywę	  krótkoterminową	  i	  
długoterminową.	  
Strategia	  umożliwia	  połączenie	  dwóch	  poziomów	  zorganizowanego	  działania	  ludzi	  i	  społeczeństw:	  
• bieżące	  zaspokajanie	  potrzeb	  i	  jednocześnie	  	  
• poszukiwanie	  środków	  prowadzących	  do	  poprawy	  sytuacji	  w	  przyszłości.	  
Po	  co	  to	  planować	  strategicznie?	  
• Dodatkowym	  walorem	  „myślenia	  strategicznego”	  jest	  możliwość	  łączenia	  środków	  z	  różnych	  	  
źródeł.	  	  Byłoby	  optymalnie	  dla	  efektywności	  działania	  społeczności	  lokalnych,	  gdyby	  wdrażanie	  
zadań	  zaplanowanych	  w	  ramach	  strategii	  mogło	  odbywać	  się	  zarówno	  poprzez	  finansowanie	  ze	  
źródeł	  samorządowych,	  RPO,	  PROW	  i	  POKL.	  
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Strategia	  a	  projekty	  
• STRATEGIA	  –	  to	  przyszły	  pożądany	  stan	  -‐	  wizja	  rozwoju	  i	  opis	  
sposobów	  jej	  zmaterializowania.	  
• PROJEKT	  –	  to	  konkret	  	  -‐	  szczegółowy	  opis	  jednego	  z	  naszych	  
działań.	  
Wdrażanie	  strategii	  poprzez	  projekty	  
• Konkretne	  projekty	  powinny	  być	  metodą	  wdrażania	  strategii.	  
• Wielkich	  celów	  nie	  osiąga	  się	  za	  pomocą	  jednorazowego	  
przedsięwzięcia.	  

MAŁE	  PROJEKTY	  SĄ	  KLUCZEM	  DO	  WIELKICH	  ZMIAN.	  
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Po	  co	  nam	  znajomość	  problemów	  i	  potrzeb	  lokalnych?	  	  
• Częstym	  błędem	  liderów	  lokalnych	  jest	  stawianie	  sobie	  celów	  
bez	  rozpoznawania	  potrzeb	  i	  problemów	  społeczności.	  	  
• Liderom	  lokalnym	  najczęściej	  wydaje	  się,	  że	  i	  tak,	  bez	  
specjalnych	  wstępów	  wiedzą,	  co	  trzeba	  robić.	  
• Tymczasem	  wyznaczanie	  celów	  zawsze	  należy	  poprzedzić	  
rozeznaniem	  lokalnych	  problemów	  i	  potrzeb,	  aby	  upewnić	  się,	  
czy	  cele	  wyznaczamy	  w	  sposób	  trafny	  
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Problemy	  a	  potrzeby	  społeczności.	  
• Problem	  społeczny	  to	  coś,	  co	  społeczności	  lokalnej	  doskwiera,	  
przeszkadza,	  stwarza	  sytuację	  napięcia,	  niezadowolenia,	  
dyskomfortu.	  To	  coś,	  rozwiązania	  czego	  społeczność	  oczekuje,	  a	  
nawet	  domaga	  się.	  	  
• Natomiast	  potrzeba	  społeczna,	  to	  coś,	  co	  obiektywnie	  by	  się	  
przydało	  społeczności,	  ale	  nie	  stwarza	  jeszcze	  na	  razie	  napięcia,	  
dyskomfortu,	  nie	  domaga	  się	  natychmiastowego	  zaspokojenia	  (a	  
czasami	  wręcz	  na	  razie	  umyka	  uwadze	  samych	  
zainteresowanych).	  
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Czy	  potrzebna	  jest	  specjalna	  procedura	  identyfikacji?	  	  	  
• Identyfikacja	  potrzeb	  i	  problemów	  to	  nie	  tylko	  zauważenie	  ich.	  
Zidentyfikować	  problem,	  to	  także	  –	  sprecyzować	  sobie	  bardzo	  
dokładnie,	  na	  czym	  ten	  problem	  polega,	  jaka	  jest	  jego	  istota.	  
• Bez	  takiego	  sprecyzowania	  grozi	  nam	  potem	  wyznaczanie	  sobie	  
nietrafnych	  celów	  i	  w	  konsekwencji	  podejmowanie	  chybionych	  
działań.	  
(na	  podstawie	  prezentacji	  W.	  Kłosowskiego)	  
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Grupowe	  metody	  identyfikacji	  problemów:	  
• Dyskusja	  moderowana,	  burza	  mózgów	  (aktywizacja	  
uczestników,	  zapis	  efektów	  dyskusji	  na	  tablicy	  flip-‐chart)	  
• Mapa	  problemów	  (porządkowanie	  problemów	  zgłoszonych	  
przez	  wszystkich	  uczestników	  na	  kartkach	  –	  pogrupowanie	  
problemów.)	  
• Drzewo	  problemów	  /drzewo	  celów	  (uporządkowanie	  i	  
hierarchizacja	  	  problemów	  oraz	  	  przyczyn	  i	  skutków	  tych	  
problemów	  w	  formie	  drzewa,	  a	  następnie	  stworzenie	  drzewa	  
celów	  jako	  odpowiedzi	  na	  zidentyfikowane	  problemy	  –	  cele	  
strategiczne,	  operacyjne	  oraz	  zadania/projekty).	  	  
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Grupowe	  metody	  identyfikacji	  problemów:	  	  
• Dyskusja	  wielokrotna/zespoły	  robocze	  (przydzielenie	  problemów	  dla	  małych	  
zespołów	  roboczych	  w	  celu	  ich	  opracowania,	  	  a	  następnie	  prezentacja	  
propozycji	  ich	  rozwiązania	  na	  forum	  całej	  grupy).	  
• Analiza	  SWOT	  (porządkowanie	  i	  ocena	  czynników	  opisujących	  sytuację	  
społeczności):	  	  

–  Mocne	  i	  słabe	  strony	  to	  te	  elementy,	  na	  które	  mamy	  wpływ.	  Mocne	  
strony	  możemy	  planować	  i	  realizować.	  Słabym	  stronom	  możemy	  
przeciwdziałać.	  

–  Szanse	  i	  zagrożenia	  to	  te	  elementy,	  które	  są	  niezależne	  od	  naszej	  woli,	  
na	  które	  nie	  mamy	  wpływu.	  Szanse	  i	  zagrożenia	  możemy	  tylko	  
prognozować	  i	  reagować	  na	  nie	  odpowiednio	  
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Praca	  metodą	  projektów	  	  
Od	  problemu	  do	  projektu	  -‐	  	  to	  najczęstsza	  metoda	  kreowania	  
projektów.	  Według	  tej	  metody	  -‐	  nie	  ma	  problemu,	  nie	  ma	  
projektu.	  
Wskazówki	  dla	  definiowanie	  problemów:	  	  
• Świadome	  i	  pełne	  rozpoznanie	  potrzeby/problemu	  	  oraz	  
analiza	  skutków.	  	  
• Ważne	  jest,	  żeby	  z	  wielu	  problemów	  wybrać	  te	  najistotniejsze,	  
na	  które	  potrafimy	  zaproponować	  najlepsze	  i	  najbardziej	  
skuteczne	  rozwiązanie.	  
• Pomijanie	  problemów	  mało	  istotnych	  i	  „rozmytych”.	  
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Rozpoznaj	  problem	  polegający	  na	  	  
braku	  aktywności	  we	  wsi	  	  
(konkretnej	  lub	  wymyślonej):	  
• podaj	  jego	  przyczyny	  	  
• wylicz	  wszystkie	  skutki	  
• uporządkuj	  przyczyny,	  problem	  i	  jego	  skutki	  w	  logiczny	  
schemat	  graficzny	  pokazujący	  co	  z	  czego	  wynika.	  
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Projekt	  rozwoju	  i	  aktywizacji	  wsi:	  
• 	  Nazwa	  wsi	  i	  jej	  krótka	  charakterystyka	  
• Najciekawsze	  miejsca	  wokół	  których	  można	  coś	  zrobić:	  
• Te	  miejsca	  zostały	  wybrane	  do	  realizacji	  projektu	  :	  
• Analiza	  SWOT	  
• Pomysł	  na	  rozwój	  i	  aktywizację	  	  wsi	  -‐	  inwestycje,	  działania	  
• Przykładowa	  oferta	  wioski	  
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Analiza	  SWOT	  
	  

q W	  (Weaknesses)	  –	  słabe	  strony:	  wszystko	  to	  co	  stanowi	  słabość,	  
barierę,	  wadę	  analizowanego	  obiektu,	  

q O	  (Opportunimes)	  –	  szanse:	  wszystko	  to	  co	  stwarza	  dla	  
analizowanego	  obiektu	  szansę	  korzystnej	  zmiany,	  
q S	  (Strengths)	  –	  mocne	  strony:	  wszystko	  to	  co	  stanowi	  atut,	  
przewagę,	  zaletę	  analizowanego	  obiektu,	  

q T	  (Threats)	  –	  zagrożenia:	  wszystko	  to	  co	  stwarza	  dla	  
analizowanego	  obiektu	  niebezpieczeństwo	  zmiany	  niekorzystnej.	  
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Pozyskiwanie	  wsparcia	  dla	  inicjatyw	  na	  wsi	  
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Pod	  rozwagę!	  
Kolejność	  -‐	  najpierw	  projekt	  czy	  najpierw	  źródło	  finansowania	  ?	  
• Pojedyncze	  działanie	  jest	  skuteczne	  w	  dłuższym	  okresie	  czasu,	  
jeżeli	  jest	  częścią	  ogólnego	  planu	  działania.	  
• Poszukujemy	  źródeł	  finansowania	  dla	  naszego	  
długoterminowego	  planu	  a	  nie	  odwrotnie.	  
Prawidłowa	  kolejność:	  
• Problemy	  i	  potrzeby	  >	  strategia	  >	  projekt	  >	  wniosek	  do	  
funduszy.	  	  	  
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Znajdźmy	  tego,	  kto	  chce	  nam	  pomóc!	  	  
• Źródła	  prywatne	  /	  organizacje	  pozarządowe	  (fundacje).	  
• Programy	  samorządowe:	  
– 	  wojewódzkie,	  
– 	  powiatowe,	  
– 	  gminne.	  
• Programy	  europejskie	  (UE).	  
• Programy	  rządowe	  (ministerialne).	  
• Programy	  bilateralne	  –	  współpraca	  między	  różnymi	  krajami	  
(USA,	  Norwegia,	  Szwajcaria).	  
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Znajdźmy	  właściwe	  informacje	  !	  	  	  	  
Instytucje	  samorządowe	  i	  agencje	  państwowe	  –	  urzędy:	  
• wydziały	  promocji,	  rozwoju,	  polityki	  społecznej	  itp.	  gmin,	  
starostw,	  urzędów	  marszałkowskich	  i	  wojewódzkich	  
• biura	  centralne	  i	  regionalne	  agencji	  rządowych	  
Biura	  „krajowych”	  fundacji	  w	  stolicy	  i	  w	  oddziałach	  regionalnych	  	  
(np.	  FRDL)	  
Lokalne	  stowarzyszenia	  i	  fundacje	  
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Formy	  informacji	  nt.	  dostępnych	  funduszy	  dla	  
realizacji	  projektów:	  
• Uchwały	  i	  oficjalne	  ogłoszenia	  urzędów.	  
• Ulotki,	  foldery,	  materiały	  szkoleniowe,	  	  plakaty.	  
• Oficjalne	  ogłoszenia	  prasowe	  wg	  wymogów	  
poszczególnych	  programów.	  
• Artykuły	  prasowe	  –	  wywiady,	  informacje.	  
• Informacje	  w	  Internecie. 	  	  
INTERNET	  	  niewyczerpane	  źródło	  informacji	  !!!	  
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Jakich	  informacji	  poszukujemy	  ?	  
• Uchwały	  programowe	  –	  deklaracje	  celów.	  
• Ogłoszenia	  z	  warunkami	  i	  terminami	  konkursów.	  
• Zasady	  przygotowania	  i	  składania	  wniosków.	  
• Zakres	  dopuszczalnych	  zadań	  i	  kosztów	  kwalifikowanych.	  
• Aktualny	  wzór	  wniosku.	  
• Instrukcja	  wypełniania	  wniosku.	  
• Lista	  koniecznych	  załączników	  i	  ich	  treść.	  
• Wyjaśnienia	  do	  wniosku	  i	  odpowiedzi	  na	  pytania.	  
• Listy	  projektów,	  które	  już	  otrzymały	  dofinansowanie.	  

123	  



Ogólne	  warunki	  uzyskania	  dofinansowania	  /	  dotacji:	  
• Osobowość	  prawna	  lub	  zdolność	  do	  czynności	  
prawnych.	  	  
• Odpowiednia	  przynależność	  do	  sektora:	  publicznego,	  
prywatnego,	  pozarządowego.	  
• Wkład	  własny	  –	  finansowy	  /	  niefinansowy.	  
• Doświadczenie	  organizacji	  lub	  wykonawców.	  
• Posiadanie	  odpowiednich	  partnerów.	  
• Konto	  do	  rozliczeń	  dotacji.	  
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Kto	  może	  dostać	  dotację	  ?	  Pod	  własnym	  czy	  użyczonym	  
„szyldem”	  ?	  
• Stowarzyszenie	  lokalne.	  
• Koło	  Gospodyń	  Wiejskich.	  
• Stowarzyszenie	  sportowe.	  
• Szkoła	  i	  placówki	  oświatowe.	  
• Ochotnicza	  Straż	  Pożarna.	  
• Rada	  Sołecka/Sołectwo.	  
• Grup	  nieformalna.	  
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Jakie	  mamy	  szanse	  na	  uzyskanie	  dotacji	  ?	  
Nasze	  potrzeby,	  a	  potrzeby	  komisji	  rozdzielających	  dotacje.	  
• My	  –	  chcemy	  zrobić	  coś	  potrzebnego	  dla	  naszej	  społeczności	  !	  
• Oni	  -‐	  ?	  Czego	  właściwie	  chcą	  „urzędnicy”	  ?	  
Spójność	  celów	  projektu	  z	  zasadami	  przyznawania	  środków.	  
Co	  to	  znaczy,	  że	  „projekt	  realizuje	  nasze	  cele	  i	  cele	  darczyńcy”	  ?	  
• Deklarowane	  cele	  w	  naszym	  wniosku	  muszą	  być	  zgodne	  z	  celami	  
programu	  grantowego.	  
• Oczekiwane	  rezultaty	  realizacji	  projektu	  powinny	  być	  
spełnieniem	  oczekiwań	  grantodawcy.	  
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Najczęstsze	  kryteria	  oceny	  wniosków-‐projektów	  -‐	  
merytoryczne:	  
• Cele	  projektu	  zgodne	  z	  celami	  programu.	  
• Rozwiązywanie	  istotnych	  problemów	  społecznych	  lub	  
gospodarczych.	  
• Odpowiednia	  skala	  oddziaływania.	  	  
• Innowacyjne	  podejście	  -‐	  jeżeli	  jest	  wymagane.	  
• Angażowanie	  licznych	  i	  ważnych	  partnerów.	  	  
• Efekt	  demonstracyjny	  –	  oddziaływanie	  w	  szerszej	  skali	  niż	  skala	  
pojedynczego	  projektu.	  
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Najczęstsze	  kryteria	  oceny	  –	  formalne:	  	  
• Koszty	  w	  projekcie	  zgodne	  z	  listą	  kosztów	  kwalifikowanych.	  
• Zadania	  w	  projekcie	  zgodne	  z	  listą	  dopuszczalnych	  działań.	  
• Budżet	  czytelny	  i	  jednoznaczny.	  
• Spójność	  opisu	  działań	  z	  listą	  kosztów.	  
• Czytelny,	  przemyślany	  i	  szczegółowy	  plan	  realizacji	  projektu.	  
• Jednoznaczny	  harmonogram	  realizacji	  działań.	  
• Wszystkie	  wymagane	  załączniki.	  
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INTERNET	  -‐	  źródło	  aktualnych	  informacji	  o	  możliwościach	  uzyskania	  
dofinansowania!	  
• Bardzo	  ważnym	  i	  wszechstronnym	  źródłem	  	  informacji	  	  dla	  organizacji	  
pozarządowych	  jest	  	  portal	  dla	  	  organizacji	  pozarządowych:	  	  

www.ngo.pl	  
gdzie	  można	  zaleźć	  	  m.in.	  :	  
• informacje	  o	  aktualnych	  konkursach	  grantowych	  ogłaszanych	  przez	  różne	  
instytucje,	  z	  możliwością	  wyboru	  serwisu	  dla	  danego	  województwa,	  	  
• zaproszenia	  na	  warsztaty	  i	  szkolenia,	  	  
• serwis	  wiadomości,	  
• serwisy	  tematyczne,	  	  
• bazy	  danych	  o	  organizacjach	  pozarządowych	  i	  instytucjach.	  
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MAPA	  PROBLEMÓW	  
	  

Jakie	  problemy	  stoją	  na	  przeszkodzie	  w	  skutecznym	  
pozyskiwaniu	  środków	  z	  funduszy	  na	  wsparcie	  rozwoju	  
wsi?	  	  
Wybierz	  3	  problemy	  i	  zapisz	  je	  hasłowo	  na	  
pojedynczych	  kartkach	  samoprzylepnych.	  
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Rejestrowanie	  stowarzyszeń	  
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Stowarzyszenie	  działające	  na	  zasadach	  ogólnych	  tzw.	  rejestrowane	  
• Takie	  stowarzyszenie	  może	  być	  utworzone	  przez	  co	  najmniej	  15	  osób.	  	  
• Osoby	  te	  uchwalają	  statut	  stowarzyszenia	  i	  wybierają	  komitet	  założycielski.	  
• Stowarzyszenie	  działające	  na	  zasadach	  ogólnych	  podlega	  rejestracji	  w	  
Krajowym	  Rejestrze	  Sądowym.	  Komitet	  założycielski	  składa	  wniosek	  do	  sądu	  
rejestrowego.	  
• Po	  uprawomocnieniu	  się	  postanowienia	  o	  rejestracji	  stowarzyszenia	  
w	  Krajowym	  Rejestrze	  Sądowym	  uzyskuje	  ono	  osobowość	  prawną	  a	  wraz	  z	  nią	  
prawo	  bycia	  stroną	  bierną	  i	  czynną	  wszelkiego	  rodzaju	  postępowań	  
(sądowych,	  administracyjnych	  itp.).	  
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Stowarzyszenie	  zarejestrowane	  w	  KRS	  
• Stowarzyszenie	  rejestrowe	  może	  tworzyć	  terenowe	  jednostki	  
organizacyjne	  (oddziały).	  
• Wolno	  mu	  prowadzić	  działalność	  gospodarczą,	  ale	  
pod	  warunkiem,	  że	  całkowity	  dochód	  z	  niej	  przeznaczony	  
zostanie	  na	  działalność	  statutową	  stowarzyszenia.	  
• Stowarzyszenia	  tego	  typu	  mogą	  ubiegać	  się	  o	  pomoc	  publiczną,	  
tj.	  dotacje	  z	  budżetu	  państwa	  i	  z	  budżetów	  jednostek	  samorządu	  
terytorialnego	  na	  realizację	  przedsięwzięć	  zaliczanych	  do	  zadań	  
własnych	  państwa	  albo	  jednostek	  samorządowych.	  
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Źródła	  dochodów	  organizacji	  pozarządowych	  
• Zgodnie	  z	  prawem	  -‐	  ustawą	  o	  działalności	  pożytku	  pub.	  i	  o	  wolontariacie,	  
org.	  pozarządowa	  może	  prowadzić:	  
• działalność	  nieodpłatną	  pożytku	  publicznego	  -‐	  jest	  to	  działalność	  statutowa	  
organizacji	  (w	  części	  obejmującej	  działalność	  pożytku	  publicznego),	  za	  którą	  
nie	  jest	  pobierane	  wynagrodzenie,	  
• działalność	  odpłatną	  pożytku	  publicznego	  –	  jest	  to	  działalność	  statutowa	  
organizacji	  (w	  części	  obejmującej	  działalność	  pożytku	  publicznego),	  za	  którą	  
jest	  pobierane	  wynagrodzenie	  (nie	  wyższe	  jednak	  niż	  koszty	  bezpośrednie	  tej	  
działalności),	  
• działalność	  gospodarczą.	  
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Działalność	  -‐	  nieodpłatna,	  odpłatna	  i	  gospodarcza	  ???	  
Zrozumienie	  przepisów,	  które	  określają	  różnice	  pomiędzy	  działalnością:	  	  
• statutową	  nieodpłatną	  i	  odpłatną	  oraz	  	  
• gospodarczą	  	  
oraz	  ich	  zastosowanie	  w	  praktyce	  nie	  jest	  łatwe.	  
Należy	  poznać	  różnice	  aby	  prowadząc	  swoją	  działalność:	  	  
• nie	  naruszać	  prawa,	  	  
• nie	  zatracać	  społecznych	  celów,	  a	  jednak	  	  
• efektywnie	  pozyskiwać	  pieniądze	  z	  działalności	  gospodarczej	  do	  realizacji	  
celów	  statutowych.	  
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Działalność	  statutowa	  a	  działalność	  pożytku	  publicznego	  
• Działalność	  statutowa	  to	  działalność	  organizacji	  pozarządowej	  –	  
zgodna	  z	  jej	  statutem,	  w	  którym	  wymienione	  są	  cele	  działalności	  
oraz	  wskazane	  sposoby	  ich	  realizacji.	  
• Ustawa	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  wprowadziła	  pojęcie	  
działalności	  pożytku	  publicznego,	  zgodnie	  z	  którym	  jest	  to	  
działalność	  użyteczna	  społecznie	  prowadzona	  w	  określonej	  sferze	  
zadań	  publicznych	  (art.	  4),	  przez	  organizacje	  pozarządowe	  i	  inne	  
podmioty	  wymienione	  w	  ustawie.	  
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Działalność	  pożytku	  publicznego	  	  
Działalność	  pożytku	  publicznego	  to	  działalność	  prowadzona	  w	  sferze	  zadań	  
publicznych	  obejmująca	  następujące	  m.in.	  zadania	  (art.	  4):	  

–  działalność	  charytatywną,	  
–  podtrzymywanie	  tradycji	  narodowej,	  pielęgnowanie	  polskości	  oraz	  rozwój	  świadomości	  

narodowej,	  obywatelskiej	  i	  kulturowej,	  
–  działanie	  na	  rzecz	  osób	  niepełnosprawnych,	  
–  promocję	  zatrudnienia	  i	  aktywizacji	  zawodowej	  osób	  pozostających	  bez	  pracy	  i	  

zagrożonych	  zwolnieniem	  z	  pracy,	  
–  działalność	  wspomagającą	  rozwój	  gospodarczy,	  w	  tym	  rozwój	  przedsiębiorczości,	  
–  działalność	  wspomagającą	  rozwój	  wspólnot	  i	  społeczności	  lokalnych,	  
–  naukę,	  edukację,	  oświatę	  i	  wychowanie,	  
–  krajoznawstwo	  oraz	  wypoczynek	  dzieci	  i	  młodzieży,	  

–  kulturę,	  sztukę,	  ochronę	  dóbr	  kultury	  i	  tradycji.	  
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Działalność	  statutowa	  a	  działalność	  pożytku	  publicznego	  
• Działalność	  pożytku	  publicznego	  jest	  więc	  węższym	  pojęciem	  i	  
jest	  to	  działalność	  statutowa	  organizacji	  prowadzona	  w	  
określonych	  ustawą	  sferach	  pożytku	  publicznego.	  	  
• WAŻNE	  -‐	  działalność	  pożytku	  publicznego	  mogą	  prowadzić	  
wszystkie	  organizacje	  pozarządowe,	  a	  nie	  tylko	  organizacje	  
mające	  status	  organizacji	  pożytku	  publicznego	  (OPP).	  
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Statutowa	  działalność	  –	  odpłatna	  i	  nieodpłatna	  !	  
• Działalność	  pożytku	  publicznego	  prowadzona	  przez	  organizacje	  
pozarządowe	  może	  mieć	  charakter	  działalności	  nieodpłatnej	  i	  
działalności	  odpłatnej.	  	  
• Rozróżnienie	  to	  wprowadziła	  ustawa	  o	  działalności	  pożytku	  
publicznego	  i	  o	  wolontariacie,	  formułując	  kategorię	  odpłatnej	  
działalności	  pożytku	  publicznego,	  która	  jest	  działalnością	  
statutową	  i	  nie	  jest	  traktowana	  jako	  działalność	  gospodarcza.	  
• Zarówno	  działalność	  nieodpłatna,	  jak	  i	  działalność	  odpłatna	  jest	  
działalnością	  nienastawioną	  na	  zysk,	  a	  więc	  jest	  działalnością	  
„not	  for	  profit”.	  	  
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Rejestracja	  działalności	  gospodarczej	  w	  KRS	  
• Aby	  mieć	  możliwość	  prowadzenia	  działalności	  gospodarczej	  konieczne	  jest	  
zarejestrowanie	  się	  organizacji	  w	  rejestrze	  przedsiębiorców	  w	  Krajowym	  
Rejestrze	  Sądowym.	  Z	  chwilą	  dokonania	  wpisu	  (rejestracji)	  organizacja	  staje	  
się	  przedsiębiorcą.	  
Ważne:	  	  
• w	  odniesieniu	  do	  jednego	  typu	  działań	  można	  prowadzić	  działalność	  
statutową	  odpłatną	  i	  nieodpłatną,	  
• nie	  można	  natomiast	  łączyć	  działalności	  odpłatnej	  i	  gospodarczej	  w	  tej	  
samej	  dziedzinie,	  np.	  wydawanie	  publikacji	  nie	  może	  być	  po	  części	  
działalnością	  odpłatną,	  a	  po	  części	  działalnością	  gospodarczą.	  
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Podsumowanie	  
	  
Kim	  wolę	  być	  –	  liderem	  czy	  animatorem?	  
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Dziękujemy	  za	  uwagę!	  
	  

	  
Mirosława	  Tomasik	  

tomasikm@mga.com.pl	  
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