
Organizowanie społeczności lokalnej

– fundamenty lokalnej polityki 
społecznej

Bohdan Skrzypczak
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 

CAL



Zależność od  szlaku



Zależność od szlaku

• ang. path dependence, teoria zależności

• Stan obecny i przyszły jakiegoś zjawiska czy procesu jest 
zdeterminowany jego stanami przeszłymi

• Sposób analizy i wyjaśnienia  fenomenu długotrwałego 
utrzymywania  i powtarzania pewnych wzorów zachowań, działań
decyzji czy rozwiązan instytucjonalnych, a także ich odporności na 
zmiany mimo zmieniających się warunków zewnętrznych.

• Dwa zjawiska : “samowzmacnianie” i zamknięcie się w sobie”

(Kaźmierczak, 2012; Mahoney 2000)



DWA SZLAKI pomocy społecznej

• Profesjonalizująca się ścieżka 
dobroczynna, charytatywna

• 1898 Nowojorska Szkoła 
Filantropii

• Mary Richmond  (diagnoza, 
indywidualny przypadek)

• Opiekun cyrkułowy 
Warszawskie Towarzystwo 
Dobroczynności XIX w.

• Praca ze społecznością
wywodąca się z ruchu 
zakładania „settlement 
houses” (Toynbee Hall 1884) , 
czyli miejsc w biednych 
dzielnicach, w których osiedlali 
się przedstawiciele lepiej 
sytuowanych warstw, by 
poprzez dzielenie się swoją
wiedzą, umiejętnościami i 
stylem życia wspierać swoich 
uboższych  sąsiadów

• Tradycja domu ludowego, 
domu społecznego. XIX w.



(1) Mapowanie - jak rozpoznawać
potrzeby, problemy, zasoby

Kartografia społeczna
• Pracownik socjalny/badacz 

działa jak kartograf
• w ten sposób chcąc nie chcąc 

zmienia przestrzeń w 
terytorium, czyli obszar o 
określonych granicach i 
cechach, związany z jedną
regułą porządkowania, 
centrum władzy.

• Patrzy z góry, z zewnątrz, 
mapa ma przecież przede 
wszystkim objąć i pokazać
całość

Topografia społeczna
• opis miejsc oglądanych z 

wewnątrz. Topograf opisuje 
okolice przechodząc od jednego 
lokalnego porządku do innego, 
porusza się po płaskiej 
powierzchni, w perspektywie 
horyzontalnej.

• Często zamieszkuje przestrzeń, 
którą bada, używa zatem zaimka 
„My”

• Topograficzny ogląd najlepiej 
tworzą sami uczestnicy projektu 
socjalnego, badacz/pracownik 
socjalny  jest po prostu wśród 
nich



(2) Środowiskowa czyli jaka?

• ze względu na obszar 
działania jako pomoc 
udzielana w środowisku

• ze względu na odbiorcę
usług jako pomoc 
świadczona dla 
środowiska.

• ze względu na dostawcę
usług jako pomoc 
świadczona przez 
środowisko 



(3) Usługi społeczne

Usługi wysokiej jakości

• nacisk na standaryzację
(jakość) i dystrybucję usługi

Ko-produkcja usług

• członkowie społeczności 
lokalnej są nie tylko 
wykonawcami działań
zaplanowanych przez 
pracownika socjalnego, ale 
je współkształtują, 
współtworzą



(4) Podejście zintegrowane – czyli 
jakie?

Zespoły interdyscyplinarne

•Połączenie różnych instytucji i 
profesjonalistów we wspólnym 
działaniu

działania wspólne oparte na 
PARTNERSTWIE 

•Wspólne działanie 
podmiotów publicznych, 
pozarządowych, grup 
nieformalnych, mieszkńców na 
określonym terytorium



(5) Rola rozwiązań instytucjonalnych

• Duże samodzielne 
znaczenie 

• Nacisk na tworzenie 
instytucjonalnych 
rozwiązań

• np. świetlica 
socjoterapetyczna, 
centrum integracji 
społecznej, klub integracji 
społecznej

instytucje/placówki 
widziane jako jeden z 
elementów działań w 
środowisku

Instytucja jak sieciowanie 
aktywności społecznych



(6) Program Aktywności Lokalnej –
wykorzystać (właściwie) już istniejące 

instrumenty

• Wiekszość oparta o 
podejście/działania dla i 
w środowisku

• Metody indywidualne I 
grupowe świadczone w 
środowisku

• Uruchamianie 
długofalowego procesu 
wzmacniania 
społeczności (lokalnej, 
kategorialnej)



Odkryj siłę społeczności

Zbuduj siłę społeczności



Rola aktora/podmiotu zbiorowego

Czy aktorzy indywidualni pozbawieni    

sprawczości/podmiotowości nabywają ją

partycypując w podmiocie zbiorowym  

(społeczności)?  



Sprzeczności…

• „… Dla polityka pomoc środowiskowa   jest użytecznym 
zwrotem retorycznym, dla socjologa kijem do bicia 
instytucjonalnej opieki, dla urzędnika tanią
alternatywą dla instytucjonalnej opieki, formą opieki za 
którą odpowiedzialnością obarcza  się władze lokalne, 
dla wizjonera to sen o nowym społeczeństwie w którym 
ludzie naprawdę troszczą się o siebie nawzajem, a dla 
pomocy społecznej jest nocną marą podwyższonych 
publicznych oczekiwań i nieadekwatnych zasobów aby 
je spełnić. 

• Jones, K. Brown, J. Bradshaw, J. (1978), Issues in Social 
Policy,London, Routledge, Kegan Paul, s.114  



Zmiana sposobu widzenia

Od pracy na 
problemach

• Problemy
• Deficyty
• Trudności
• Patologie
• Bezradność
• Beznadzieja

Do pracy na 
potencjałach

• Zasoby
• Talenty
• Umiejętności
• Potencjały
• Mocne strony
• Pozytywy



Od pomagania społecznościom 
do społeczności, które 
pomagają sobie same



Rozwój społecznościowy oparty na 
ZASOBACH

• odkrywamy to co może być pożyteczne, co już
posiadamy, co pozwoli nam działać

• skupienie na tym co wewnątrz (ludzie 
współautoram)

• odkrywamy zasoby poprzez rozwijanie relacji 
społecznych



Na czym ludziom zależy na tyle, by 
zaczęli działać

• Ludziom może zależeć na czymś innym niż
urzędnikom

• Rozmowy “edukacyjne” sposobem na 
ujawnienie trosk

• Troska – jako motywacja do działania



Diagnoza Śródmieścia
Śródmieście to jedna z najstarszych i największych dzielnic 
Wałbrzycha, która na podstawie opracowań, analiz i badań opinii 
społecznej  jest jedną z trudniejszych dzielnic ze względu
na narastające problemy społeczne. 

•16 tys. mieszkańców, na powierzchni 128 ha,

•20% korzysta z pomocy finansowej MOPS, w tym:
– w 215 rodzinach - problemy alkoholowe,  zaniedbywanie dzieci

– 25% to osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności

•14% rodzin to samotne matki

•w 135 rodzinach występuje problem alkoholowy

•30% rodzin ma problem mieszkaniowy.



Badanie w działaniu
• „nikt niczego nie organizuje, (…) nie dbają o klatkę, mieszkam 

na parterze to mam najgorzej” - kobieta, lat 52
• „nie czuję się bezpiecznie przez pijaństwo” - kobieta, lat 72
• „lubię to miejsce, są mili ludzie, ale brakuje miejsca do 

posiedzenia, (…) powyżej pięćdziesiątki są wredni ludzie, 
brudne ulice, przydałyby się śmietniki” - mężczyzna, lat 50

• „jedyną ich potrzebą jest mieć pieniądze na picie, wyciągają
sobie kanapę i siedzą, nie potrzebują ławek, śmietników, 
placów, wszyscy korzystają z OPS i kombinują jak tu się napić i 
to jest cały sens życia” - ekspedientka z osiedlowego sklepiku

• „bawimy się na ulicy bo nie ma gdzie. Przy gimnazjum jest 
boisko, można pograć, mogłoby być więcej takich boisk, bo 
stąd też czasem wyganiają” - chłopiec, lat 10

• „ludzi nic nie łączy, nie znają historii, korzeni” – mężczyzna, lat 
54



Chodzi o usługi…tylko jakie?

• np. zapewnimy zajęcia 
dla młodzieży

• np. usługi dla matek z 
dziećmi

• dostarczmy usługi

• Pomóżmy młodym 
ludziom się
samoorganiować

• Dajmy szansę na 
dzielenie 
się/podnioszenie 
wiedzy o wychowaniu

• usługi wzjemnościowe



Dwie (uzupełniające się) drogi

Rozwiązaniem sa programy

• Potrzeby/problemy

• Usługi dostosowane do 
potrzeb

• konsumenci/klienci

Rozwiązaniem sa ludzie

• Zasoby – co mamy

• Połączmy zasoby +wkład 
zewnętrzny

• zorganizowani obywatele –
mamy wpływ



Model OSL
organizowania (się) społeczności 

lokalnej
2015

www.osl.org.pl

www.standardypomocy.p





Organizowanie społeczności lokalnej jako proces 

• OSL To długofalowy proces, ukierunkowany na wzmacnianie 
mieszkańców oraz tworzenie sieci współpracy lokalnych struktur, 
celem przygotowania ich do wspierania rozwoju danej 
społeczności, jej zdolności do rozwiązywania problemów, 
tworzenia środowiska zmiany  oraz budowania potencjału 
zarówno całej społeczności, jak i grup wchodzących w jej skład.  
OSL to planowa, kompleksowa i długofalowa praca 
środowiskowa ukierunkowana na samopomoc i samoorganizację
zagrożonych społeczności w oparciu o wartość empowermentu 
(wzmocnienie, upodmiotowienie)

• EMPOWERMENT TO CENTRALNE POJĘCIE W PROPOZYCJI 
MODELU OSL



Podstawowe cele organizowania społeczności 
lokalnej 

Odbudowywanie lub tworzenie więzi wspólnotowych oraz 
poczucia przynależności do danego miejsca.

Zmiana układu sił na danym terenie oraz wyrównywanie 
szans, poprzez wspieranie i wzmacnianie grup/społeczności  
znajdujących się w najtrudniejszym położeniu –
zagrożonych społecznym wykluczeniem. 

Wzmacnianie poczucia solidarności społecznej (zarówno w 
znaczeniu solidarności sąsiedzkiej, polegającej na pomocy 
wzajemnej, jak i solidarności opartej na świadomości 
wspólnoty losu i sytuacji). 

Celem ostatecznym jest powstanie wspólnoty, w której 
przełamana jest izolacja i osamotnienie, odtworzone są
więzi emocjonalne, międzyludzkie oraz sieci znajomości 
przedmiotowych. 



Organizowanie społeczności lokalnej to zamierzone oraz 
planowe działanie prowadzone wg określonego schematu



NARZĘĘĘĘDZIA OSL

NARZĘĘĘĘDZIA GŁŁŁŁÓWNE (OSIOWE) NARZĘĘĘĘDZIA WSPIERAJĄĄĄĄCE 

PRACA ZE SPOŁŁŁŁECZNOŚŚŚŚCIĄĄĄĄ TERYTORIALNĄĄĄĄ
• społeczności lokalne zagrożone społecznym 
wykluczeniem, do których można zaliczyć np. 

społeczności blokowisk, czy też terenów 
poprzemysłowych, 

• społeczności/miejsca problemowe, 
w których występuje kumulacja wielu 
problemów, np. bloki socjalne, tereny 

popegeerowskie

Partnerstwo lokalne

Wolontariat 

PRACA ZE SPOŁŁŁŁECZNOŚŚŚŚCIĄĄĄĄ KATEGORIALNĄĄĄĄ
Odnoszącą się do konkretnych społeczności 

(grup) kategorialnych, zagrożone społecznym 
wykluczeniem, wymagających specyficznego 

wsparcia np. dzieci, młodzież, samotne matki, 
seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni

Kampanie i wydarzenia 
społłłłeczne

Rzecznictwo i informacja 
obywatelska 



V ZPS

• Łęczycka 26

• E    Elbląg





PRACOWNIK SOCJALNY –
ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

Organizator sieci 
społłłłecznych 

Rola/zadania zorientowane 
na tworzenie sieci  

współpracy, budowanie 
lokalnych partnerstw, 

mediowanie oraz 
pośredniczenie.

Lokalny planista 
Rola/zadania 

zorientowane na 
planowanie społeczne, 

uczestniczenie 
w procesie tworzenia 
i wdrażania lokalnej 
polityki społecznej. 





Kierunki działań modernizacyjnych: 
zmiany instytucjonalne 

Ośrodek pomocy społecznej przekształca się w 
instytucję animacyjną (inspirującą, mobilizującą, 
aktywizującą, łączącą) i zmierzać do roli centrum 
„społecznościowego” żywo reagującego na 
otaczającą rzeczywistość, kreującego lokalną
politykę rozwiązywania problemów społecznych.





Polityka społeczna oparta o dowody
evidence based policy

• Dowody “twarde” • Dowody “miękkie”





KONKRETNE REZULTATY DZIAŁAŃ
W tym zakresie dowodami zmiany będą np.: 

• wybudowany wspólnymi siłami plac zabaw, wymalowane klatki schodowe (nie 
było placu zabaw i a teraz jest, co wpłynęło na wypełnienie luki w braku miejsc 
spędzania czasu wolnego dla dzieci; było brudno na klatkach – jest czysto, 
wpływa to na poprawę estetyki a mieszkańcom przyjemniej żyje się w czystym 
otoczeniu,  

• ilość wydarzeń o charakterze integracyjnym (wcześniej nie było żadnych imprez, 
które umożliwiały by wzajemne poznanie i wspólną zabawą, teraz w ciągu roku 
odbywają się np.: dwa tego rodzaju wydarzenia i dzięki temu mieszkańcy mogą
zawrzeć nowe znajomości lub podtrzymać stare oraz przyjemnie spędzić czas), 

• zorganizowany punkt informacyjny (mieszkańcy nie znali swoich praw i 
uprawnień, teraz mają możliwość ich poznania, ponieważ powstał punkt, w 
którym mogą uzyskać informacje na ten temat), 

• cykl warsztatów dla rodziców poświęcony tematyce rozwiązywania problemów 
wychowawczych (rodzice nie mieli możliwości podnoszenia swoich umiejętności 
wychowawczych, umożliwiono im to poprzez zorganizowanie warsztatów.)



Wskazanie jedynie ilości konkretnych działań, liczby osób w nich uczestniczących, czy

też efektów działań (np.: powstanie placu zabaw, boiska) nie jest wystarczającym

dowodem zmiany. Ewaluacja musi zostać uzupełniona o badanie zmiany w obszarze

empowermentu oraz rozwoju osobistego.   

Refleksyjny praktyk, jakim powinien być organizator społeczności lokalnej, musi 

poszukiwać odpowiedzi na takie pytanie co to zmieniło w ludziach, w społeczności,

na ile poprawiło to funkcjonowanie społeczności jako całości, jak i jej poszczególnych

składników: 

• w jaki sposób powstanie placu, malowanie klatek wpłynęło na zmianę
funkcjonowania społeczności, na ile poprawiło jakość jej życia, 

• na ile udział w imprezach poprawił stan relacji międzyludzkich,

• co wynika z tego, że mieszkańcy poznali swoje prawa, jak to wykorzystują w 
codziennym życiu.

• co zmieniło się w rodzinach, dzięki temu, że rodzice uczestniczyli w warsztatach 
podnoszących ich umiejętności wychowawcze.

I jakie są dowody na to, że coś się zmieniło. 



Wymiary empowermentu 

SPÓJNOŚŚŚŚ (szacunek do siebie i innych, wrażliwość na innych, dbałość o 
równość szans, poczucie tożsamości z miejscem)

UPODMIOTOWIENIE (wiara w siebie, poziom samooceny, odpowiedzialność, 
gotowość na zmianę, siła, poczucie sprawczości )

WPŁŁŁŁYW (poziom poczucia wpływu na zmianę sytuacji)

ANGA OWANIE (poczucie wspólnotowości, zaufania, świadomość potrzeb, 
poziom motywacji, gotowości i zdolności do podejmowania działa

KOOPERACJA (poziom współdziałania, sieci współpracy, gotowość i 
otwartość na współpracę) 



SPÓJNOŚĆ
OBSZARY REFLEKSJI PRZYKŁŁŁŁADOWE PYTANIA POMOCNICZE 

POZIOM SZACUNKU: szacunek do siebie i 

innych ludzi , zwłaszcza słabszych, „innych”.

− Czy ludzie mają szacunek do siebie i innych ludzi, 

czy szanują ludzi „innych” od siebie?  Co świadczy o 

tym, że tak jest lub nie jest?

POZIOM WRA LIWOŚŚŚŚCI: wrażliwość na 

drugiego człowieka/innych ludzi, w 

szczególności słabszych, znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji.

− Czy mieszka cy są wrażliwi na sytuację/potrzeby 

innych członków społeczności?  Co świadczy o 

wrażliwości lub jej braku?

− Czy wspomagają słabszych, ludzi w potrzebie? Jakie 

są na to dowody? 

− Stopie empatii? 

POZIOM DBAŁŁŁŁOŚŚŚŚCI O RÓWNOŚŚŚŚ SZANS: 

poszanowanie różnorodności, włączanie 

grup słabszych/marginalizowanych do życia 

społeczności.

− Czy zauważalna jest dbałość o zachowanie 

równości szans i włączanie wszystkich osób, grup, 

bez względu na ich cechy, czy też dysfunkcje w 

życie społeczne?  Co wskazuje na to, że tak jest lub 

nie jest?  

− Na ile ludzie są otwarci na „innych”? 

POCZUCIE PRZYNALE NOŚŚŚŚCI DO DANEGO 

MIEJSCA: poczucie tożsamości z miejscem, 

z lud mi. 

− Czy ludzie są zadowolenie z bycia członkiem danej 

społeczności? Czy się nią utożsamiają z miejscem, z 

lud mi? Co świadczy o tym, że tak jest lub nie jest?



Dowody zmiany 

• SPÓJNOŚĆ
„sąsiad Pana Władka, tego co na wózku jeździ przywiózł, auto 

załatwił, a inni sąsiedzi pomogli go przenieść, miał łzy w 

oczach”

„to jest mój Adam? to nie możliwe taki zaangażowany”, 

„pijaków też można poprosić o pomoc i pomogą, musimy ich 

zaprosić bo nie wiemy jaka sytuacja skłoniła ich do picia - może 

śmierć. Musimy im pomóc, odkryłam, że to normalni ludzie 

można z nimi wspólnie rozwiązać wiele problemów”

• UPODMIOTOWIENIE

„wystarczyło dać młodzieży pędzel, od siódmej rano robili”

„młodzież do tej pory siedziała na Biedronce ... a teraz pytają Pani 

Doroto kiedy gramy”



Dowody zmiany
„nawet nie myślałam, że to nam się uda, nawet ta nasza 
trudna młodzież, kilka dni kamienie na boisko układała,
a sąsiad z boku to nawet już się nie czepia, bo mniej awantur 
pod jego oknami”
„panią od nas z tego punktu ksera w to włączyliśmy i nam 
dyplomy za darmo wydrukowała, naprawdę było warto”

•WPŁYW
„dotarło do mnie, że dwutygodniowe moje dreptanie 
przyniosło skutek”
„mogłybyśmy jako liderki zorganizować kolejne wydarzenia”, 
„wiedziałam że mam siłę ale dowiedziałam się też,
że potrafię”
„wiele razy już miałam zrezygnować, ale jak widziałam,
że naprawdę nam się coś udaje to chciałam więcej”



ROZWÓJ OSOBISTY

Szukanie dowodów zmiany w zakresie osobistego rozwoju wiąże się

poszukiwaniem odpowiedzi na przykład na takie pytania jak: 

• W jakim zakresie zwiększona została wiedza i umiejętności? 

• Na ile wzrost wiedzy i umiejętności wpłynął na poprawę jakości życia 
tych podmiotów oraz ich rodzin? 

• Czy udział dziecka w zajęciach świetlicy rozwinął jego 
zainteresowania, czy wpłynął na poprawę wyników w nauce? 

• Na co wpłynęło poznanie praw i uprawnień? W jaki sposób jest to 
wykorzystywane?

• Czy podniesiona aktywność zaowocowała wzrostem aspiracji 
osobistych i podjęciem działań, zmierzających do poprawy sytuacji 
rodzinnej?

• Na ile zmieniła się samoocena i wiara w swoje możliwości? W czym to 
się przejawia? 



Dwie ZMIANY

Zmiana w  pomocy 
społecznej

• 2015 r zmiany 
ustawowe

Zmiana społeczna

•Nowe zjawiska społeczne

•Ruchy miejskie, nowe 
społecznikowstwo, 
aktywizm miejski



Zintegrowane Terytorium
Zintegrowana  Społeczność



Organizowanie społeczności lokalnej

“małe”

• Ograniczone do pomocy 
społecznej

“duże”

Połączone z…….

•Rewitalizacja (społeczna)

•Rozwój kierowany przez 
społęczność CLLD

•Budżet partycypacyjny

•Inicjatywy lokalne

•Centra aktywności lokalnej



Warszawa

nowe odczytanie/przywrócenie 
tradycji

osiedla mieszkaniowego



Dziękuję za uwagę

Bohdan Skrzypczak
bohdans@cal.org.pl


