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Plan prezentacji 

1. Zasoby - kapitał - rozwój 

 

2. Studia przypadku (Paca 40 w Warszawie  i Dom 
Sąsiedzki Orunia) 

 

3. Wyznaczniki instytucji społecznościowej 

 

4. Co dalej - jak monitować budowanie wspólnoty 



Kapitał społeczny – kapitał wspólnotowy 

 

• Odnosi się do takich zasobów wspólnoty, które 
warunkuja ̨ lub kształtuja ̨ zachowania prospołeczne i 
gotowośc ́ ich podejmowania współpracy 

 

• Wspólne działania na rzecz wspólnego dobra 

 

               “Nie chodzi o klej,  ale o smar” 

 

 



Zasoby a kapitał 

• „Kapitał” rozumiany jako każdy zasób dostarczający 
korzyści tym, którzy go posiadają, mogący być 
akumulowany i dziedziczony (Bennett, Silva 2011: 428). 

 

• Kapitał stanowią tylko takie zasoby, które są lub mogą 
być aktywnie wykorzystywane, służą do osiągania 
celów, które są pomnażane, wymieniane, wchodzą do 
obiegu, ulegają konwersji na inne typy kapitałów.  

 

• Zasoby się tylko posiada, natomiast kapitał można 
aktywnie wykorzystywać/inwestować  



Dylematy collectivitas 

 

• Jak (współ)tworzyć społeczności/wspólnoty w 
warunkach dominacji indywidualizmu 

 

• Pomiędzy societas (działania refleksyjne, 
racjonalne) i  communitas (działania 
emocjonalne, spontaniczne, poczucie 
wspólnoty) 



Punkt widzenia 

 

 

 

• planista, architekt, 
lokalny polityk, 
aktywista, urzędnik 

 

 

Pedagoga społecznego 

 

Kapitał społeczny (jego 
wytwarzanie) to zbiorowe 
uczenie się w przestrzeni 
społecznej/publicznej 



Chodzi o to by stworzyć przestrzeń 
uczenia się 

 

• w której mieszkańcy mogliby spotykać innych ludzi,  

 

• być współgospodarzami (także w tym sensie, że maja 
rzeczywisty udział w dotyczących tej przestrzeni 
decyzjach)  

 

• otwarta i różnorodna  

 

(Worpole 2003,  Giza-Poleszczuk 2008) 

 



   Tworzymy nowe instytucje  
(społecznościowe) 

 
 

INSTYTUCJA 

1. Stworzenie i wprowadzenie  jakiejś zbiorowej praktyki 

2. Organizacja głównie w sektorze (lub o takich cechach) 
publicznym o znaczącym wymiarze edukacyjnym 

3. Miejsce w którym odbywa się regularne działanie 
społeczne  

4. Ludzie działając zbiorowo wytwarzają pewne wzorce 
(wydajace się później oczywistymi)  

5. Powtarzalne zachowania społeczne wzmocnione 
normatywnie 



Instytucjami są więc na przykład 

 

• Miejsce aktywności lokalnej 

• Partnerstwa lokalne 

 

ale także 

 

• Inicjatywa lokalna 

• Dzień Sąsiada 

 



Społecznościowe działania – kierunek poszukiwań 

 

• konstruują/odbudowują  więzy społeczne,  

• tworzą podmiotowo myślące środowiska będące alternatywą 
dla świata skomercjalizowanego, stabloidyzowanego 
postdemokratycznego 

• są  przestrzenią refleksji nad tożsamością (lokalną); 

• kreują styl życia, 

• dają poczucie bezpieczeństwa; 

•  ułatwiają samopomoc i relacje wzajemnościowe; 

 



Misja instytucji społecznościowej 

 

kreowanie miejsca otwartego na różnorodność 
osób i działań, (współ)tworzonego przez lokalną 
społeczność w celu długofalowego wzmacniania 
jej aktywności i tożsamości. 

  

 





PACA 40 to: 

 
Oparte o: 
 
•  filozofię wzajemności (od wzajemności do solidarności) 

 
•  działania liderów i wolontariuszy 

 
Miejsce aktywności otwarte dla wszystkich: dla mieszkańców 
Grochowa, NGO, grup inicjatywnych oraz aktywnych 
Warszawiaków (1700 wydarzeń, ponad 3000 niepowtarzających 
się uczestników w 2014 r) 

 
• Miejsce realizacji hasła:  

 



CEL 

Wzmocnienie 
społeczności 

lokalnej 

Rozwijanie 
współpracy (na 

różnych 
szczeblach) 

Rozwój idei 
ekonomii 

wzajemnościowej 

 Edukacja w 
działaniu 



Jak? 
1. Klub sąsiedzki, 

działania 
wielopokoleniowe 
 

2. Inicjatywy 
obywatelskie/miasto
twórcze 
 

3. Innowacje i 
ekonomia społeczna 
 

4. Użyczanie 
przestrzeni/koopera
cja z innymi 
organizacjami 

 
 



Klub Sąsiedzki 
• – Dzień Sąsiada, etc. 

• Miejsce spotkań – 
biblioteka, kawiarnia 
 

• Miejsce inspiracji – 
np. warsztaty 
rękodzieła, językowe 
 

• Inicjatywy sąsiedzkie 
– Kooperatywa 
Sąsiedzka  



Działania między-
pokoleniowe: 
 
- poranki międzypokoleniowe 
- spotkania kawiarniane 
- warsztaty kreatywne dla 
Seniorów 
- kursy komputerowe 
- tworzenie bloga 



Inicjatywy obywatelskie - wsparcie 

mieszkańców, grup nieformalnych, NGO 
 

Raz na kwartał – 
otwarte konkursy na 
projekty (małe 
dofinansowania) 
 

Inicjatywy animacyjne, 
kulturalne, artystyczne, 
„miastotwórcze”, np.: 

-Mural Kobiecy 

-Eko-warsztaty 

-Sąsiedzka Partyzantka 
Ogrodnicza 



Innowacje społeczne - ekonomia wzajemnościowa 

 

 

• Spotkania praktyków i 
teoretyków – seminaria, 
warsztaty 
 

• Poszukiwanie 
innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie 
aktywności społecznej, w 
oparciu o eS    
Kooperatywa Rodzinna i 
Sąsiedzka: 
 

Wyprzedaże garażowe, Klub 
Mam, Bank Czasu, Bank 
Usług Sąsiedzkich 

Co-Work 
 





PRACA W SPOŁECZNOŚCI MIEJSKIEJ- cztery filary 

Gdańsk Orunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontekst pracy w społeczności  

Gdańsk Orunia 

 
 17.000 mieszkańców,  

 Zdegradowany obszar aglomeracji miejskiej 

 Problemy społeczne: dzielnica socjalna 

 Niska aktywność mieszkańców 

 Brak przedstawicielstwa 

 Postrzegana jako nieatrakcyjna, niebezpieczna 

 

 Bogate dziedzictwo, silna tożsamość mieszkańców 

 Zasoby instytucjonalne (szkoły, przedszkola, dom kultury, 

kościoły, usługi itp.) 

 Ciekawe miejsca rekreacyjne (Park, Kanał Raduni) 

 Pamięć ludzi 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - Gdańsk Foundation for Social Innovation 



 

 

 

Filary aktywnej 

społeczności: 

 

PARTNERSTWO 

GŁOS 

USŁUGI I DZIAŁANIE 

EDUKACJA I WSPARCIE 

MIEJSCE 

 

Filar 1: Partnerstwo 
21 podmiotów 

 

 Poszanowanie zasady:  

     równość- dobrowolność-zaangażowanie –otwartość na 

innych. 

 sieć współpracy, wymiany zasobów, informacji, 

wzajemnego wsparcia 

 jawność struktury, ról, finansów, jasność celu 

 

 2 wydarzenia plenerowe z udziałem mieszkańców 

rocznie (WFR w Parku Oruńskim, Gwiazdka z 

Jarmarkiem Gościnnym): 26 wydarzeń w oparciu o 

własne zasoby oraz Orunianin Roku 

 Lobbing  spraw dzielnicy (sprawy infrastruktury, 

ratowania zabytków (KUŹNIA), konsultacje programów 

miejskich 

 Zespół Interdyscyplinarny  

 Zasoby do utworzenia Domu Sąsiedzkiego na Oruni 

 

 

 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - 

Gdańsk Foundation for Social Innovation 



DEBATY 
SAMORZĄDOWE   

FILAR 2: GŁOS 
Gościnna Przystań pełni również funkcję centrum 

demokracji lokalnej. 
 

  miejsce spotkań mieszkańców Oruni, które 
doprowadziły do powołania Rady Osiedla Orunia-Św. 
Wojciech-Lipce.  
 W czasie ostatnich wyborów samorządowych odbyły 
się cykl debat przedwyborczych z udziałem mieszkańców. 
 Dziś dyżurują tu członkowie rady osiedla oraz Radni 

Miasta Gdańska. 



 

 

 
Filary aktywnej 

społeczności: 

 

PARTNERSTWO 

GŁOS 

USŁUGI I DZIAŁANIE 

EDUKACJA I WSPARCIE 

MIEJSCE 
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Filar 3: Miejsce 
 
 Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań 
 - miejsce otwarte na różnorodność osób i inicjatyw 
dostępne dla mieszkańców, z ofertą angażująca 
mieszkańców i realizowana w odpowiedzi na rozeznane 
potrzeby. 
 
-Działa od kwietnia 2010 /  na drodze  budzenia 
współodpowiedzialności za miejsce i DSGP i  własne 
sąsiedztwo. 
 
 
 
 
 



Filar 4 : Edukacja i Wsparcie 
Dom Sąsiedzki jest otwarty od poniedziałku do piątku 

 od 8.00 do 20.00 
w weekendy działa w ramach dodatkowych wydarzeń 

 
Co miesiąc odnotowuje od 600 do 1000 odwiedzin 

 
 

-aktywności 

-- świetlica 

-- klubik młodych 

-- kursy komputerowe 

-- zajęcia modelarskie 

-- zajęcia taneczne 

-- pogotowie korepetycyjne 

-- spotkania seniorów  

-- spotkania mieszkańców 

-- kafejka Internetowa 

-- kącik prasowy 

-- portal MojaOrunia.pl 

-- dyżury Radnych Miasta 

-- siedziba Rady Osiedla 

 pomaga mieszkańcom zmieniać  przestrzeń publiczną – 
Słonecznikosianie 
 
 pomaga lokalnej społeczności w budowie placów zabaw 



Instytucja społecznościowa 
  

przestrzeń wytwarzania kapitału 
społecznego 



Wyzwanie pierwsze 

 

unikanie formalnych i zbiurokratyzowanych 
struktur (mimo zaangażowania sektora 
publicznego/administracji)   

 



Wyzwanie drugie 

Działalność w oparciu o: 
 

•  o pracę wolontariuszy i 
liderów/aktywistów/społeczników  

 
oraz 

 
• profesjonalistów w zakresie pracy 

społecznościowej (animator 
społeczny/community worker) 



Wyzwanie trzecie 

 

• współtworzenie działań/usług ze 
społecznością, a nie dostarczanie usług “dla” i  
“w” społeczności 



Wyzwanie czwarte 

 

• tworzenie społeczności 

 

• instytucja=społeczność 



Wyzwanie  piąte:  “zbiornik” i “mobilizator” 
 zasobów lokalnych 

 

• Zasoby lokalne  (community capacity) to  zbiór talentów i 
umiejętności poszczególnych ludzi;  społeczne więzi,  zaufanie 
i normy współpracy; a także możliwości organizacyjne 
(instytucje lokalne).  

 

• Skuteczne połączenie i aktywowanie tych zasobów może 
wytworzyć kapitał rozwojowy  i wspierającą ją infrastrukturę 
publiczną (Lewentein 2010; por. Chaskin) 



Wyzwanie szóste : Relacje do wewnątrz i 
na zewnątrz 

 

• Mocno powiązana społeczność ma silne relacje 
wewnętrzne, ale również korzysta z przydatnych 
połączeń z ludźmi i organizacjami poza jej 

bezpośrednimi granicami.  



Ważne są luki… 

• Sieć  wytwarzać będzie dobry kapitał społeczny o tyle, 
o ile będzie bogata w luki strukturalne, czyli sytuacje, w 
której „kontakty” jednostki/organizacji nie znają się 
nawzajem.  
 

• Taka struktura dostarczać będzie nie tylko okazji do 
pośrednictwa i związanych z tym profitów, ale także 
zróżnicowanych informacji (np. o środkach 
finansowych, programach, uregulowaniach prawnych) 
gdyż „kontakty”, które nie mogą się ze sobą 
komunikować, dysponują inną wiedzą działa  „siła 
słabych więzi"  



Ważne są czułe miejsca/osoby 

 

• Skupienie się na tych „czułych miejscach” (soft 
spots) może mieć głęboki wpływ na cały 
system,  

•  Pracownicy rozwoju odnajdują te szczególnie 
ważne lub wpływowe osoby w 
społecznościach i organizacjach (Gilghrist 
2014: 87).  

 



Zaplecze dla… 

• Często funkcję tę realizują indywidualne osoby, określane w 
różny sposób: jako „przełączniki” (Castells, 1996), 
„społeczne centra” (social hub) (Gladwell, 2000), „łącznicy” 
(Fraser i in., 2003), „tkaczki” (Traynora, 2008), „ważne węzły 
komunikacyjne” (Dale i Sparkes, 2008) lub „katalizatory 
społeczności” (Creasy i in. 2008).  
 

• Są one w stanie zmobilizować innych do budowania 
mostów i łączenia kapitału między oddzielnymi grupami lub 
organizacjami, działając jako łącznicy, przekaźniki, 
negocjatorzy i rozmówcy (Dale i Sparkes, 2008: 151)  
 

• Refleksja nad konwersją/wymianą kapitałów 



Miejsce metodycznej pracy środowiskowej 

• odkrycie zasobów i potrzeb społeczności poprzez bezpośrednie wywiady z 
mieszkańcami, mapę zasobów i potrzeb, fora i spotkania mieszkańców,  

• znalezienie liderów, którzy chcą dać swój czas i wiedzę na rzecz wspólnego 
działania, 

• aktywowanie  zasobów ludzi mieszkających i pracujących na wspólnym 
terenie, 

• promowanie partycypacji, liderstwa i zaangażowania mieszkańców na 
rzecz wzmacniania danej społeczności, 

• poszanowanie różnorodności społecznej, angażowanie osób z różnym 
doświadczeniem życiowym, 

• budowanie sieci współpracy poprzez kooperację z lokalnymi grupami i 
instytucjami, 

•   



Instytucja społecznościowa ma… 

• zdolność wypełniania „luk strukturalnych” występujących w 
relacjach pomiędzy podmiotami lokalnymi, (osoby, 
instytucje, grupy); 

• tworzy system „słabych więzi” pomiędzy podmiotami 
lokalnymi; 

• posiada kompetencje w rozwiązywaniu istotnych 
problemów; 

• dysponuje osobami spoza hierarchii władzy, a 
posiadającymi autorytet; 

• umie wpływać na sąsiadów w sieci; 
• sprzyja wzajemnej wymianie wiedzy i informacji; 
• wytwarza pozytywny kapitał społeczny  



Monitoring strategii - rekomendacje 

Dotychczasowe podejście 

 

• Koncetracja na aktywności w 
wymiarze (ilościowej - zmianie w 
określonym przedziale czasowym) 

• Studia 
przypadków/benchmarking 
(dotyczas nie wykonywane) 

 

• Ograniczona potencjał 
wyjaśnienia mechanizmów 
zmiany/rozwoju 

Wstępne rekomendacje  

 

• Partycypacyjne badania 
upelnomocnienia 
(empowermentu) 

 

(a) Ewaluacja demokratyczna 

 

(b) Badanie w działaniu     



Empowerment 

 

 

• Filozofia zarządzania 

 

 

• Koncepcja pracy w 
obszarze pomocy 
społecznej/polityki 
społecznej 



Filozofia empowermentu 

 

• Wyrasta z przekonania, że każda 
organizacja/społeczność to coś więcej niż̇ 
zbiorowość ludzi gotowych wykonać́ zadanie.  

 

• To wspólnota szukająca możliwości 
współtworzenia wartości. (Gobillot, 2008)  

 



Empowerment w zarządzaniu 

• Empowerment wychodzi poza partycypację 

 

• „Proces wzmacniania poczucia sprawczości wśród 
członków organizacji/społeczności poprzez 
zidentyfikowanie warunków sprzyjających 
bezsilności oraz ich usuwanie przez formalne 
praktyki organizacyjne oraz nieformalne techniki 
informowania o sprawczości” (Conger, Kanungo 
1988, s. 474).  

 



Proponowane wymiary empowermentu 

 

Związane z aktywowaniem  
zasobów 

 

• Spójność (tożsamość z 
miejscem, równość szans) 

 

• Zaangażowanie (motywacja, 
zdolność do podejmowania 
działań) 

 

• Zdolność do współpracy  

Związane ze sprawczością 

 

• Upodmiotowienie (wiara w 
siebie, poczucie 
sprawczości, 
odpowiedzialność) 

 

• Wpływ na zmianę sytuacji 

 

• Kompetencje I wiedza 
społeczna 



Wspólnota terytorialna 
Aktywność społeczna i 

obywatelska 

Lokalne usługi publiczne Współrządzenie 

Instytucja 
społecznościowa 



Jakie badania? 

• Skoro ludzie są aktywnymi podmiotami, które działają kierując się 
własnym rozumem, być może nie należy prowadzić badania „na 
nich” czy „o nich”.  
 

Można je prowadzić razem z nimi.  
 

• Zaangażowanie społeczności w proces badawczy, upodmiotowienie 
jej w tym procesie, bardzo mocno wpływa na pozycję badacza. 
 

• Badacz  jest on wyspecjalizowanym członkiem grupy, który 
zapewnia szkolenie, techniki, teorie oraz metody według potrzeb, 
wspierając w ten sposób wysiłki całej grupy. Jest również 
facylitatorem procesu wspólnego uczenia się członków grupy. 
(Greenwood 2012: 125)  



Badania upełnomocniając 
(empowermentowe) 

 

 

• Są w takim samym stopniu 
badaniami/ewaluacją jak praktycznym 
działaniem/uczeniem 

 



Ewaluacja demokratyczna/społeczna 

 

• uspołeczniony proces zmierzający do określenia 
wartości danego obiektu lub działania według 
przyjętych kryteriów w celu jego udoskonalenia, 
lepszego rozumienia i/lub rozwoju  

• Funkcja animacyjna/uspołeczniająca, rozwojowa 

    (H. Simons) 



Badania w działaniu 

 

• społeczny proces uczenia się oparty na 
współpracy, realizowany przez grupy ludzi 
połączonych wspólnym celem zmiany praktyk, 
poprzez które pozostają w interakcji w 
podzielanym świecie społecznym. (Kemmis, 
McTaggart 2010: 782).  



Dziekuję za uwagę 


