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Wstęp 

 

Opracowana w 2008 r. Społeczna Strategia Warszawy silnie łączy rozwiązywanie 

problemów społecznych i wynikającą z tego wzrastającą jakość życia mieszkańców z 

procesem wspierania aktywności obywatelskiej oraz (od)budowaniem więzi zbiorowych na 

poziomie społeczności lokalnych i sąsiedzkich.  Charakteryzujące te uwarunkowania pojęcie 

kapitału społecznego jest szeroko i wielostronnie naukowo zinterpretowane, panuje też 

przekonanie, że w procesach rozwoju społecznego odgrywa podstawową i pobudzającą 

zmiany rolę. Strategicznym aspektem oddziaływania społecznych relacji (kapitał społeczny) 

jest ich zdolność do aktywowania różnorodnych zasobów lokalnych, w taki sposób, by 

stawały się kapitałami rozwojowymi, czyli zasobami, które można zainwestować w 

kreowanie nowych szans i możliwości dla mieszkańców. Proces ich uruchamiania/animacji 

ma w dużym stopniu charakter edukacyjny i przebiega w określonej przestrzeni 

społecznej/instytucjonalnej/publicznej. Ostatecznym celem podejmowanej aktywności jest 

uzyskanie kapitału symbolicznego, na który składają się wszystkie świadectwa społecznego 

uznania, sposoby bycia widzianym i zauważalnym w przestrzeni społecznej/publicznej, co 

przekłada się na wpływ na sprawy publiczne, oraz dostęp do informacji. (Bourdieu 2006:. 

344). Kapitał symboliczny można nazwać rodzajem samoświadomości dotyczącej swoich 

atutów i braków, która sprawia, że ma się poczucie podmiotowości i sprawczości zarówno w 

sprawach osobistych jak i w życiu zbiorowym.  

  W prezentowanym raporcie szczególną uwagę zwrócono na ukazanie różnorodnych 

zasobów lokalnych (community capacity)
 ··czyli

 swego rodzaju zbiorników talentów i 

umiejętności poszczególnych ludzi; społecznych więzi, zaufania i norm współpracy, a także 

możliwości (samo)organizacyjnych
1
. Skuteczne połączenie i aktywowanie tych zasobów 

może wytworzyć kapitał rozwojowy. Jego jakość zależy od tego, czy ludzie współpracują ze 

                                                           

1 Lewenstein B. Schindler J. Skrzypiec R. (red.) 2010. Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności 

lokalnych. Warszawa, Wydawnictwo UW. 
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sobą, w jaki sposób angażują się w publiczny dyskurs, jak podejmują decyzje, w jakich 

relacjach pozostają względem siebie, w jaki sposób sobie pomagają i rozwiązują problemy
2
.  

Zasoby (lokalne) trzeba jednak uruchomić, a do tego potrzebna jest energia, która 

określana jest przez autorów mianem potencjału lokalnego/społecznościowego (community 

potencial). Pojęcie to oznacza siły i możliwości społeczne, zwykle o wymiarze energii 

(motywacja, inicjatywa, aktywność), napięcia wynikającego z relacji (interakcji) i 

zróżnicowanych pozycji w polu publicznym pomiędzy aktorami tam działającymi (ludzie, 

grupy, instytucje).  

Warto też podkreślić, że sama aktywność nie tworzy jeszcze energii społecznej, ta 

pojawia się dopiero wtedy, gdy w tym chaotycznym ruchu zostanie wyróżniony jakiś 

kierunek, preferujący poruszanie się w określoną stronę. Skoncentrowanie i skumulowanie 

energii aktywowanych zasobów społecznych tworzy dopiero mechanizm rozwoju. Przy takim 

podejściu zadanie strategii polega na stałym monitowaniu i obserwowaniu wyłaniających się 

zjawisk społecznych, następnie na kompetentnym korzystaniu z ujawnionego potencjału lub 

podejmowaniu prób jego świadomego wywołania poprzez przemyślany system wsparcia 

działań obywatelskich i wspólnotowych. 

Raport - opierając się na danych z prowadzonego monitoringu strategii - przedstawia 

zmiany w obszarze poszczególnych wymiarów społecznej aktywności i współpracy na 

poziomie lokalnym. W celu uchwycenia bardziej jakościowych wymiarów obywatelskiego 

życia Warszawiaków opracowano szereg szczegółowych studiów przypadku, które 

przedstawiają „mieszkańców w działaniu“. Opisują inicjatywy i projekty lokalne, system 

informacji lokalnej w naturalnym kontekście społecznym, kulturowym i politycznym. Celem 

poznawczym tego zabiegu było poznanie instytucjonalnych mechanizmów (wyobrażonych i 

realnych), jakie przybierają nowe inicjatywy i projekty lokalne. Obok opisu i zrozumienia 

szybko zmieniającej się rzeczywistości nie zawsze zauważanej we wskaźnikach ilościowych, 

istotne było uzyskanie praktycznej wiedzy pozwalającej zainteresowanym mieszkańcom czy 

urzędnikom podpatrzyć skuteczne mechanizm kształtowania się obywatelskiej aktywności i 

podmiotowości. Dodatkowym instrumentem poznawczo-analitycznym zaproponowanym w 

                                                           

2 National Civic Leangue (1992). The Civic Index, Measures Your Community’s  Civic Healts  Community Life. Denver Co: National Civic 

League Press. 
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raporcie jest benchmarking, czyli możliwość porównania inicjatyw warszawskich z 

podobnymi zjawiskami w innych miastach Polski, a także z przykładami zagranicznymi.  

Opisywane w raporcie zjawiska są żywym i niezwykle dynamicznym procesem 

społecznym, dlatego trudno o proste podsumowanie w postaci wytycznych do dalszego 

działania. W związku z tym autorzy, obok analiz poszczególnych przypadków i wiązki 

wskaźników z monitoringu, zaproponowali formułę końcowych rekomendacji 

wyprowadzonych ze strategicznej dla naszych rozważań idei/zasady empowermentu, która 

jest w obszarze polityki społecznej i zarządzania swego rodzaju odpowiednikiem 

przywoływanej wcześniej koncepcji kapitału symbolicznego. Jednak niezależnie od 

wyraźnych czy subtelnych różnic opisywane/analizowane przykłady obywatelskiej 

współpracy mieszkańców wskazują w sposób jednoznaczny, że rodzi się w Warszawie realny 

obywatelski kapitał rozwojowy, który warto zauważyć i mądrze wspierać . 

 

Redaktorzy raportu dziękują zespołowi badawczemu Centrum Badań Społeczności i 

Polityk Lokalnych
·, dzięki któremu

 było możliwe wszechstronne zbadanie wielu prezentowanych 

w tej publikacji zjawisk lokalnych.  

Odrębne podziękowania kierujemy do zespołu Centrum Komunikacji Społecznej 

Miasta Stołecznego Warszawy za inicjatywę, zaangażowanie oraz wszechstronne wsparcie i 

współpracę w realizacji naszego zadania. 

 

Zapraszamy do lektury 

 

Rafał Krenz  

Bohdan Skrzypczak 
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Rozdział 1  Strategia oparta o zasoby i potencjały – podejście teoretyczne i praktyczne3  

 

Tworzenie mocnych społeczności wymaga zarówno programów pomocowych, jak i 

silnych grup ludzi. Istotną częścią metody pracy nad rozwojem społeczności jest wyjaśnienie 

i rozróżnienie najlepszych zadań dla instytucji i ich programów oraz najlepszych zadań dla 

grup społecznościowych. Mieszkańcy, wraz ze swoimi grupami, muszą zrobić krok naprzód – 

zwiększyć swoją odpowiedzialność, moc i władzę – żeby system rozwiązywania problemów 

w społecznościach mógł być skuteczny. Instytucje oraz ich programy mogą świadczyć dobre 

usługi, pomagając jednocześnie obywatelom robić to, co mogą tylko silne jednostki: 

mobilizować szersze społeczności do współdziałania. Instytucje są skuteczniejsze, jeśli 

kierują poprzez wycofywanie się i proponują obywatelom swoje zasoby w celu 

wykorzystania, znalezienia i połączenia zasobów społeczności, a także pomagają obywatelom 

w organizacji ich społeczności. 

W jaki sposób w społeczności rozwijają się ludzie współpracujący ze sobą przy 

rozwiązywaniu ważnych problemów i realizacji ambitnych celów? 

Rozwój oparty o zasoby i potencjały (Asset-Based Community Development ABCD) to 

skuteczna metoda, która skupia się na odkrywaniu i mobilizacji zasobów, które już w 

społeczności istnieją. W metodzie ABCD zachęca się ludzi do uznania, że ich społeczność to 

szklanka do połowy wypełniona zasobami, a nie do połowy pusta z powodu potrzeb i braków. 

Zalety społeczności są środkami, które stają się cenne, kiedy się je skumuluje i uczyni 

pożytecznymi. Podejście ABCD daje obywatelom narzędzia do znalezienia i mobilizacji tego, 

co posiadają, na rzecz budowy silniejszej społeczności. W każdym aspekcie życia 

społecznościowego pojawia się nowe rozumowanie: jeśli coraz więcej osób współpracuje ze 

sobą w partnerstwach, to są one w stanie rozwiązywać poważne problemy oraz osiągać 

zamierzone cele. Silne społeczności wiedzą, że – jeśli mają prosperować i rozwijać się – 

potrzebują każdego człowieka, wraz z jego talentami.  

W przypadku udanego budowania społeczności istnieją trzy fundamentalne cechy 

podejmowanych wysiłków, które skutecznie łączą i aktywizują społeczności. 

                                                           

3 Green M. Moore H. OBrien J. (2013). Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD  praktyce. CAL, Warszawa. 



 12 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LOKALNOŚĆ 

 

 12 

Skuteczny rozwój społecznościowy (community development) posiada, zatem trzy 

podstawowe cechy: jest oparty na zasobach (asset-based), skupiony na tym, co wewnątrz 

(internally focused) i napędzany relacjami (relationship driven). Opieranie się na zasobach 

oznacza, że koncentrujemy się na odkrywaniu tego, co może być pożyteczne wewnątrz 

społeczności. Czy już teraz posiadamy coś, co pozwoli nam zrealizować wartościowe 

działanie? Skupienie na tym, co wewnątrz oznacza, że najlepiej zacząć od tego, co możemy 

znaleźć w środku społeczności. Ludzie w niej żyjący są najważniejszymi współautorami 

sprawnie funkcjonującej społeczności. Napędzanie relacjami przypomina nam, że wspólnoty 

umacniają się tylko dzięki połączeniom między ludźmi, które umożliwiają im wykazanie się 

swoimi talentami. Tworzenie relacji to podstawowe działanie w budowaniu społeczności. 

Relacje ujawniają zasoby społeczności oraz możliwości generowania pożytecznych połączeń 

między ich pięcioma elementami składowymi. Te elementy to:  

- Jednostki z talentami, zdolnościami i umiejętnościami, które mogą wnieść. Ludzkie 

talenty są najważniejszym składnikiem społeczności. Każda osoba ma wiele zasobów, które 

może ofiarować, jeżeli tylko będzie miała na to szansę.  

- Lokalne stowarzyszenia/grupy nieformalne, w których ludzie współdziałają dla 

zaradzania wspólnym troskom, np.: grupy osiedlowe, związki wyznaniowe, grupy 

samopomocy, bractwa, chóry, kluby książki, kluby działkowiczów.  

- Instytucje biznesowe, rządowe i non-profit, np.: lokalne przedsiębiorstwa, parki, 

biblioteki, szkoły, organizacje pozarządowe, kościoły oraz instytucje religijne. Każda 

instytucja może wspierać miejscowe osoby oraz ich stowarzyszenia.  

- Lokalna ekonomia. Wymiana gospodarcza wrzuca w obieg pieniądze, dobra i usługi, 

które ludzie jako społeczności kupują, sprzedają, wynajmują oraz inwestują. 

Liderzy odkryli, że gdziekolwiek mają miejsce skuteczne działania w rozwoju 

społeczności, wysiłki te opierają się na diagnozie albo mapie zasobów, potencjałów i 

zdolności społeczności. Bo oczywistym jest, że nawet najbiedniejsze osiedla są miejscem, 

gdzie jednostki i organizacje stanowią potencjał, dzięki któremu można zacząć odbudowę. 

Zatem kluczem do rewitalizacji osiedli jest zlokalizowanie wszystkich dostępnych lokalnych 

zasobów i ich połączenie w ten sposób, aby zwielokrotnić ich siłę i skuteczność, a także 

włączenie do pracy nad rozwojem lokalnym tych lokalnych instytucji, które nie są jeszcze w 
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to zaangażowane. Cały ten proces zaczyna się od skonstruowania nowej „mapy”. Kiedy już 

taki przewodnik po zasobach zastąpi stary, który zawierał jedynie potrzeby i braki, wtedy 

odradzająca się społeczność może rozpocząć łączenie własnych sił w nowe kombinacje, nowe 

struktury, nowe źródła dochodów i kontroli, a także nowe możliwości dla ekonomii
4
. (...) 

Jasne, że silne więzy kształtujące fundament dla społecznościowego sposobu rozwiązywania 

problemów były pod ostrzałem. Siły odciągające ludzi od siebie są liczne i pojawiają się 

często. (...) Ze względu na te czynniki, poczucie skuteczności opartej na współzależności 

obudziła w ludziach koncepcję, że mogą oni liczyć na swoich sąsiadów i na lokalne zasoby – 

by zyskać pomoc i wzmocnić się. Dla twórców społeczności koncentrujących się na 

zasobach, odbudowa tych lokalnych relacji stanowi najbardziej obiecującą drogę, prowadzącą 

do skutecznego rozwoju społeczności. 

Z jednej strony łatwo wskazać same społeczności jako sobie winne i zobowiązane do 

wzięcia pełniejszej odpowiedzialność za swoją sytuację, wskazując na rolę organizowania 

społeczności lokalnej jako utrzymywanie spokoju, integrację ludzi z oczekiwanymi przez 

społeczeństwo normami, kontrolę i stabilizowanie poszkodowanych środowisk. Jak ujął to 

Seymour Martin Lipsett „schludne przycięcie postrzępionych krawędzi dobrego 

społeczeństwa“
5
. Z drugiej strony chodzi o osiąganie zmian społecznych jak sprawiedliwość, 

równość i szacunek w sytuacji strukturalnych, społecznych i politycznych barier w celu 

osiągnięcia wyższego dobrobytu a drogą do tego jest „rozwijanie kontaktów i relacji 

pomiędzy członkami społeczności, by w efekcie wspólnej pracy ulepszać społeczności, żeby 

żyło się lepiej“ oraz „dzielenie się informacjami, nadawanie sensu ich (społeczności) 

doświadczeniom i wypowiadanie wspólnych potrzeb, co uważane jest za warunek wstępny i 

są decydujące w uczestnictwie społeczności lokalnej“
6
.  

                                                           

4 Por. Green M. Moore H., OBrien J. (2013). Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD  praktyce. CAL, Warszawa. 

5 Pitchford M. Henderson P. (2012). Więcej miejsca dla rozwoju społeczności. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 

6 Ibidem, s. 46. 
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Rozdział 2 Wstęp do metodologii monitoringu 

 

W metodzie studium przypadku
7
 celem badań jest przede wszystkim całościowy opis i 

zrozumienie przypadku (zjawiska, sytuacji, wydarzenia, instytucji itd.) wraz z otaczającym go 

kontekstem. Opracowanie studium przypadku może być użyteczne w celu odniesienia 

konkretnego, opisywanego zjawiska do szerszej kategorii podobnych zjawisk, formułowania 

wniosków o pewnym typie zjawisk lub w celu dostarczenia praktycznych rozwiązań 

określonego rodzaju problemów. Tę metodę stosuje się także w badaniach ewaluacyjnych.  

Konkretny przypadek analizowany jest w sposób wieloaspektowy, w ramach szeroko pojętej 

sieci zależności czasowych, przestrzennych, kulturowych, społecznych, politycznych, 

instytucjonalnych, etycznych i estetycznych. Systemowe podejście w tego rodzaju badaniu 

jakościowym umożliwia zbieranie danych o różnorodnym charakterze, np. obserwacji, 

wywiadów, materiałów audiowizualnych, dokumentów, raportów. Wykorzystuje się dane o 

charakterze wywołanym (np. wywiady) jak i zastanym (desk research). Narzędzia badawcze 

dobiera się każdorazowo do opisu konkretnego przypadku, kierując się użytecznością 

narzędzia w danym kontekście. 

Analizowany przypadek pojmowany jest jako system w jego ramach kontekstualnych. 

Opracowując case study należy nakreślić granice, czyli okres i zakres badanych zjawisk, 

obszarów w ramach jednego przypadku. Na potrzeby niniejszej ekspertyzy przyjęto okres od 

2008 r., czyli od momentu opublikowania Społecznej Strategii Warszawy, do maja 2015 roku. 

Ze względu na charakter niniejszego dokumentu, w opisie przypadków skoncentrowano się 

na zagadnieniach istotnych w kontekście analizowanych obszarów: wspólnota terytorialna, 

aktywność społeczna i obywatelska, współrządzenie oraz lokalne usługi publiczne. 

Zastosowano strategiczny dobór próby, w którym głównym kryterium stanowiła wartość 

informacyjna i edukacyjna przypadku w kontekście analizowanego obszaru. 

W przyjętej metodologii przypadki dobrane do badania stanowią przykłady szerszych 

zjawisk, dzięki nim uda się zaobserwować interesujące mechanizmy czy procesy. Wnioski ze 

studium przypadku mogą być pomocne przy tworzeniu typologii, wzbogaceniu wiedzy 

                                                           

7 Strumińska-Kutra M. Koładkiewicz I. (2012). Studium przypadku, W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 1, s. 1−40. 
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określonego rodzaju. Przyjmując jako kryterium wyboru przydatność danego przypadku ze 

względu na jego zawartość informacyjną, Bent Flyvbjerg
8
 wyróżnił następującą typologię: 

- przypadki skrajne/dewiacyjne – mają na celu uzyskanie informacji na temat 

niezwykłych lub nietypowych przypadków, 

- przypadki maksymalnie zróżnicowane – ukierunkowane na uzyskanie informacji 

dotyczących znaczenia różnych uwarunkowań dla danego procesu/zjawiska i jego 

wyniku, dokonuje się wyboru kilku przypadków dla ukazania jednego zjawiska, 

- przypadki krytyczne – służą pozyskiwaniu informacji, które potwierdzają lub obalają 

teorię, 

- przypadki pragmatyczne – podkreślają bardziej ogólne charakterystyki badanych 

społeczności, zjawisk. 

Case study zawarte w niniejszym opracowaniu można przyporządkować do kategorii 

przypadków pragmatycznych, opisujących w sposób kompleksowy typowe przykłady 

inicjatyw społecznych w badanych obszarach. Zaletą wybranej metody jest możliwość 

rozwijania wiedzy na temat badanego zjawiska wraz z uwzględnieniem rzeczywistego 

kontekstu jego występowania. Dostarcza przykładów, które mogą przyczynić się do rozwoju 

uogólnień formalnych.  

Celem badań było dostarczenie informacji o tym, jakie inicjatywy społeczne są 

podejmowane przez aktywnych obywateli w badanych obszarach, jak przebiegają procesy 

organizacyjne, w jakim zakresie podejmowana jest współpraca z instytucjami. W pierwszej 

części każdego rozdziału przedstawione zostaną wyniki monitoringu badań ilościowych z lat 

2008-2014, a następnie inicjatywy podejmowane przez mieszkańców na terenie miasta 

Warszawy z danego obszaru, natomiast w części drugiej opisane będą podobne inicjatywy z 

Polski lub z innych krajów. Przyjęto formułę benchmarkingu (badania porównawcze lub 

analiza porównawcza) zaczerpniętą z nauk o zarządzaniu. Jak pisze P. Kotler „benchmarking 

to sztuka odkrywania jak i dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują sprawniej niż 

inne”
9
. Celem tej metody jest twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych 

przedsiębiorstw. W odniesieniu do kontekstu niniejszej ekspertyzy, w każdym rozdziale 

                                                           

8 Flyvbjerg B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, Vol. 12(2), s. 219-245. 

9 Kotler P. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: FELBERG SJA, s. 214. 
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pokazane będą najlepsze praktyki inicjatyw społecznych z innych miejsc Polski oraz 

przykłady z zagranicy, opracowane także w formie case study.  
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Rozdział 3 Wspólnota terytorialna 

 

Problemem wskazanym w Społecznej Strategii Warszawy jest tworzenie przez Miasto 

zbyt małych szans wykorzystania potencjału rozwoju kapitału społecznego. Pogłębiona 

diagnoza pozwoliła na wskazanie deficytów w zakresie osłabienia wartości fundamentalnych 

dla uruchomienia zasobów społecznych takich jak: 

- zaufanie między ludźmi i instytucjami (umożliwiające partycypację, tworzenie 

partnerstw, współdziałanie), 

- solidarność (wzajemność i samopomoc, przeciwdziałanie „segregacji”),  

- poczucie współodpowiedzialności za wspólne zasoby, dobra publiczne i kontrolę 

społeczną.  

Podkreślono brak spójności społecznej miasta przejawiający się w problemach takich jak 

samotność, separacja terytorialna i społeczna, brak tolerancji czy wrogość we wzajemnych 

stosunkach różnych grup mieszkańców. Te wszystkie zjawiska osłabiają więź mieszkańców z 

miejscem zamieszkania. Co zmieniło się od 2008 roku? Czy powstały jakieś inicjatywy 

społeczne wzmacniające wspólnotę terytorialną, tożsamość lokalną, przywiązanie do 

dzielnicy, relacje z sąsiadami mieszkańców Warszawy?  

W tej części opracowania przedstawione zostaną wyniki monitoringu badań 

ilościowych realizowanych w ramach Barometru Warszawskiego
10

 oraz studia przypadku 

inicjatyw społecznych wspierających wspólnotę terytorialną. W pierwszej kolejności opisany 

będzie warszawski Q Ruch Sąsiedzki. W części drugiej znajdą się opisy przypadków miejsc 

aktywnych społecznie w Lublinie i w Ostródzie oraz działalność organizacji Felix w 

Sztokholmie. 

Studia przypadku inicjatyw z innych miast mają stanowić benchmarking dla przykładów 

warszawskich. Ta technika zaliczana jest do „miękkich” metod uczenia się i 

wprowadzania zmian w organizacji. W ekspertyzie zaprezentowane będą najlepsze praktyki 

mogące stanowić odniesienie i edukacyjne porównanie przejawów kapitału społecznego 

z Warszawy.  

                                                           

10 http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski  

http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski
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Dobór case study został dokonany w oparciu o kryteria największej trafności, możliwości 

uzyskania informacji dotyczących znaczenia różnych uwarunkowań dla danego 

procesu/zjawiska i jego wyniku oraz poszukując bardziej ogólnej charakterystyki badanych 

społeczności, zjawisk. 

Postawiono następujące pytania badawcze: Jakie są przejawy społecznego 

zaangażowania instytucjonalnego nieformalnego i formalnego? Jaka jest motywacja osób do 

podejmowania działań społecznikowskich o charakterze nieformalnym? Z jakimi wartościami 

utożsamiają się aktywni mieszkańcy? Jak jest skala tego zjawiska w Warszawie? W jaki 

sposób inicjatywy budują współpracę i partnerstwo instytucji? Na ile do tworzenia kapitału 

społecznego włączają się mieszkańcy? Jak definiować sąsiedztwa/grupy 

nieformalne/mikrorganizacje działające w przestrzeni miejskiej? Jaka jest dynamika 

opisywanych zawisk? Czy i w jakich okolicznościach pojawiają się bariery tworzenia grup, a 

następnie ich rozwoju? Kluczowe pytania dotyczą także takich obszarów jak: budowanie 

zaufania, solidarności, poczucia współodpowiedzialności za wspólne zasoby. 
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Monitoring badań ilościowych w obszarze wspólnota terytorialna 

Z zakładanych w Społecznej Strategii Warszawy metod, prowadzone były badania 

ilościowe wybranych obszarów w ramach Barometru Warszawskiego. Barometr 

Warszawski
11

 realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. 

Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy 

wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI 

(Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na 

próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd 

pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%. 

Wykonawcy badania w latach 2008-2014: 

2014 r. - Realizacja Sp. z o.o.  

2013 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 

2012 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 

2011 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 

2010 r. - Konsorcjum: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej oraz PBS DGA Sp. z 

o.o. 

2009 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 

2008 r. - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (lipiec), Centrum Badań 

Marketingowych Indicator (listopad i grudzień). 

Monitoring objął wyniki badań z lat 2008-2014 i został zaprezentowany w ekspertyzie w 

formie tabelarycznej oraz w formie graficznej z wystąpienia Pana Przemysława Piechockiego 

z Centrum Komunikacji Społecznej Wydziału Badań i Analiz zaprezentowanego w dniu 22 

maja 2015 roku podczas Warszawskiego Forum Polityki Społecznej „Warszawa jako miejsce 

rozwoju kapitału społecznego i wspólnot lokalnych – wyzwania dla miejskiej polityki 

społecznej”. Pola puste w zestawieniu badań ilościowych oznaczają brak badań w danych 

okresie. 

W obszarze badań wspólnoty terytorialnej wyniki wskazują na istnienie ok. 10% (w 

stosunku do liczby mieszkańców Warszawy) grupy osób aktywnych. W formach 

jednorazowych i stałych angażuje się wiele razy w ciągu roku około 2-6% mieszkańców. I 

                                                           

11 http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski  

http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski
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choć wskaźnik ten nieznacznie wzrósł, to można powiedzieć o stałej liczbie zaangażowanych 

osób. To przede wszystkim działalność nieformalna. Zaledwie 2% badanych zadeklarowało 

działania jako wolontariusze i to w wymiarze zaledwie kilku dni w ciągu roku (od 1 dnia do 

14 dni poświęconych na pracę wolontariacką w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało 

ok. 50% osób badanych). Z drugiej strony większość badanych podkreśla swój mocny 

związek z dzielnicą (ok. 70%) oraz zadowolenie z jakości życia w Warszawie (Monitoring 

badań ilościowych wskazuje na utrzymywanie się na stałym poziomie zjawiska 

zaangażowania społecznego i dopiero analiza dobrych praktyk pozwoli ujawnić nową 

dynamikę procesów aktywności i zaangażownia, dostrzegalną wyraźnie w ciągu ostatnich 

kilku lat).  
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Zestawienie badań ilościowych w obszarze wspólnota terytorialna 

WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

Wskaźnik Pytanie w BW Skala 

odpowiedzi 

2008 

XI/X

II w 

% 

2009 2010 

XII 

201

0 

2011 201

2 

201

3 

XI 

2014 Wartość 

kontroln

a 

Zaangażowanie 

w działania na 

rzecz swojej 

okolicy 

Proszę powiedzieć, czy w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy 

zdarzyło się Panu(i) 

uczestniczyć w jakiś 

działaniach na rzecz Pana(i) 

okolicy lub całej Warszawy? 

Chodzi o pracę dobrowolną i 

społeczną – bez 

wynagrodzenia. 

Tak, wiele 

razy 

2 - - - - - - - Powyżej 

25% 

Tak, raz lub 

dwa razy 

7 - - - - - - - 

Nie 90 - - - - - - - 

Nie wiem, 

nie pamiętam 

1 - - - - - - - 

 

Zaangażowanie 

w działania na 

rzecz swojej 

okolicy 

Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy poświęcił(a) Pan(i) 

swój wolny czas na 

dobrowolną i nieodpłatną 

pracę, pomoc na rzecz miejsca 

zamieszkania, osiedla, 

Tak, wiele 

razy 

- - - - - - 6 - Powyżej 

25% 

Tak, kilka 

razy 

- - - - - - 9 - 

Tak, jeden - - - - - - 4 - 
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WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

dzielnicy, miasta? raz 

Nie, ani razu - - - - - - 80 - 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 1 - 

 

Zaangażowanie 

w działania na 

rzecz swojej 

okolicy 

Czy w ciągu ostatnich trzech 

lat zdarzyło się, że 

angażował(a) się Pan(i) w 

działania na rzecz 

społeczności lokalnej (gminy, 

osiedla, miejscowości)? 

Tak -/16 - 17 -  - - - Powyżej 

25% 
Nie  -/84 - 83 - - - - - 

 

 Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy poświęcił(a) Pan(i) 

swój wolny czas na 

dobrowolną i nieodpłatną 

pracę, pomoc na rzecz 

zwierząt, środowiska? 

Tak, wiele 

razy 

- - - - - - 7 -  

Tak, kilka 

razy 

- - - - - - 10 - 

Tak, jeden - - - - - - 3 - 
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WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

raz 

Nie, ani razu - - - - - - 78 - 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 2 - 

 

Działalność w 

grupach 

członkowskich i 

w wolontariacie 

w stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Warszawy 

Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy działał(a) Pan(i) jako 

wolontariusz, tj. dobrowolnie 

i bez wynagrodzenia 

poświęcał(a) Pan(i) swój 

wolny czas na rzecz 

organizacji pozarządowej, np. 

stowarzyszenia, fundacji, 

klubu sportowego? 

Tak  - - - - - - 12 - Powyżej 

35% 
Nie  - - - - - - 87 - 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 1 - 

 

Działalność w 

grupach 

członkowskich i 

Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy działał(a) Pan(i) jako 

wolontariusz, tj. dobrowolnie 

Tak  - - - - - - 2 - Powyżej 

35% 
Nie  - - - - - - 97 - 
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WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

w wolontariacie 

w stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Warszawy 

i bez wynagrodzenia 

poświęcał(a) Pan(i) swój 

wolny czas na rzecz ośrodka 

pomocy społecznej? 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 1 - 

 

Działalność w 

grupach 

członkowskich i 

w wolontariacie 

w stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Warszawy 

Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy działał(a) Pan(i) jako 

wolontariusz, tj. dobrowolnie 

i bez wynagrodzenia 

poświęcał(a) Pan(i) swój 

wolny czas na rzecz 

biblioteki, domu kultury, 

szkoły? 

Tak  - - - - - - 6 - Powyżej 

35% 
Nie  - - - - - - 94 - 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 0 - 

 

Działalność w 

grupach 

członkowskich i 

w wolontariacie 

w stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy działał(a) Pan(i) jako 

wolontariusz, tj. dobrowolnie 

i bez wynagrodzenia 

poświęcał(a) Pan(i) swój 

wolny czas na rzecz urzędu 

miasta, dzielnicy? 

Tak  - - - - - - 2 - Powyżej 

35% 
Nie  - - - - - - 98 - 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

- - - - - - 0 - 
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WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

Warszawy powiedzieć 

 

Działalność w 

grupach 

członkowskich i 

w wolontariacie 

w stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Warszawy 

Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy działał(a) Pan(i) jako 

wolontariusz, tj. dobrowolnie 

i bez wynagrodzenia 

poświęcał(a) Pan(i) swój 

wolny czas na rzecz Kościoła, 

organizacji kościelnej, 

wyznaniowej? 

Tak  - - - - - - 4 - Powyżej 

25% 
Nie  - - - - - - 96 - 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 0 - 

 

Działalność w 

grupach 

członkowskich i 

w wolontariacie 

w stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Warszawy 

Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy działał(a) Pan(i) jako 

wolontariusz, tj. dobrowolnie 

i bez wynagrodzenia 

poświęcał(a) Pan(i) swój 

wolny czas na rzecz innej 

organizacji, instytucji? 

Tak  - - - - - - 1 - Powyżej 

35% 
Nie  - - - - - - 98 - 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 1 - 

 

 Z iloma w sumie Z jedną - - - - - - 56 -  
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WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

organizacjami, instytucjami, 

współpracował(a) Pan(i) jako 

wolontariusz w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy? 

Z dwoma - - - - - - 20 -  

Z trzema - - - - - - 8 -  

Z czterema i 

więcej 

- - - - - - 6 -  

Trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 10 -  

 

Działalność w 

grupach 

członkowskich i 

w wolontariacie 

w stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Warszawy 

Proszę powiedzieć, w jakiego 

rodzaju obszary działalności 

angażował(a) się Pan(i) 

najczęściej jako wolontariusz 

w ciągu ostatnich 12 

miesięcy, działając na rzecz 

jakiejś organizacji, instytucji: 

Edukacja - - - - - - 32 -  

Pomoc 

społeczna 

- - - - - - 27 -  

Ochrona 

środowiska i 

opieka nad 

zwierzętami 

- - - - - - 18 -  

Kultura i 

sztuka 

- - - - - - 15 -  

Sport, 

turystyka, 

rekreacja 

- - - - - - 13 -  
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WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

Wspieranie 

wspólnot 

lokalnych 

- - - - - - 11 -  

Wspieranie 

organizacji 

samorządow

ych 

- - - - - - 11 -  

Wsparcie 

wspólnot 

wyznaniowy

ch 

- - - - - - 11 -  

Ochrona 

zdrowia 

- - - - - - 10 -  

Inny obszar - - - - - - 5 -  

Trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 5 -  

Odmowa 

odpowiedzi 

- - - - - - 2 -  
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WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

 Ile w sumie w ciągu ostatnich 

12 miesięcy poświęcił(a) 

Pan(i) dni na pracę 

wykonywaną jako 

wolontariusz? 

Od 1 do 7 

dni 

- - - - - - 30 -  

Od 8 do 14 

dni 

- - - - - - 15 -  

Od 15 do 21 

dni 

- - - - - - 7 -  

Od 22 do 30 

dni 

- - - - - - 8 -  

31 i więcej 

dni 

- - - - - - 27 -  

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 13 -  

 

 Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy poświęcił(a) Pan(i) 

swój wolny czas na 

dobrowolną i nieodpłatną 

pracę, pomoc na rzecz 

Tak, wiele 

razy 

- - - - - - 33 -  

Tak, kilka 

razy 

- - - - - - 19 -  
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WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

członków rodziny spoza 

własnego gospodarstwa 

domowego? 

Tak, jeden 

raz 

- - - - - - 2 -  

Nie, ani razu - - - - - - 45 -  

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 1 -  

 

 Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy poświęcił(a) Pan(i) 

swój wolny czas na 

dobrowolną i nieodpłatną 

pracę, pomoc na rzecz 

znajomych, przyjaciół, 

sąsiadów? 

Tak, wiele 

razy 

- - - - - - 23 - Powyżej 

25% 

Tak, kilka 

razy 

- - - - - - 30 - 

Tak, jeden 

raz 

- - - - - - 5 - 

Nie, ani razu - - - - - - 42 - 

Nie 

pamiętam, 

trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 1 - 



 30 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LOKALNOŚĆ 

 

 30 

WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Barometr Warszawski 

 

Działalność w 

organizacjach w 

stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

A czy jest Pan(i) członkiem 

jakiejś grupy, organizacji 

społecznej, koła, klubu lub 

związku? 

Tak, więcej 

niż jednej 

2 - - - - - - - Powyżej 

25% 

Tak, jednej 11 - - - - - - - 

Nie 87 - - - - - - - 

            

Poczucie więzi z 

najbliższym 

sąsiedztwem 

Brak pytania w Barometrze 

Warszawskim, pytania obecne 

w Badaniu Jakości Życia 

          

           

Poczucie więzi z 

Warszawą 
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 WSPÓLNOTA TERYTORIALNA Badanie Jakości życia  

 Wskaźnik Pytanie 

http://www.um.warszawa.pl/o-

warszawie/warszawa-w-

liczbach/jako-ycia 

Kafeteria 

odpowiedzi 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

Wartoś

ć 

kontrol

na 

 Deklaracje 

mieszkańcó

w 

dotyczące 

ich relacji 

sąsiedzkich 

Mieszkaniec wie, jak nazywają 

się jego najbliżsi sąsiedzi 

Tak       76   

Nie      24   

          

Mieszkaniec może porozmawiać 

ze swoimi sąsiadami o sprawach 

dotyczących sąsiedztwa, budynku 

Tak       69   

Nie       31   

          

Mieszkaniec utrzymuje kontakty z 

sąsiadami, odwiedzając się 

nawzajem, spędzając razem czas 

Tak      60   

Nie      40   

          

Mieszkaniec może zostawić u 

swoich sąsiadów klucze w razie 

wyjazdu 

Tak      48   

Nie      52   
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 Opinie 

mieszkańcó

w 

warszawski

ch dzielnic 

nt. 

przywiązani

a do 

dzielnicy, 

deklaracje 

mieszkańcó

w dot. ich 

związków z 

dzielnicą – 

tożsamość 

lokalna 

Czuję się mocno związany z moją 

dzielnicą 

Tak      68   

Nie      9   

Ani ani ani tak      23   

            

 Deklaracje 

mieszkańcó

w dot. ich 

związków z 

najbliższą 

okolicą 

miejsca 

zamieszkani

Czuję się mocno związany z 

okolicą mojego miejsca 

zamieszkania 

Tak      69   

Nie      9   

Ani nie, ani 

tak 

     22   
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a – 

tożsamość 

lokalna 
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Wykres. Aktywność społeczna w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 

 

 

Wykres. Aktywność społeczna mieszkańców według rodzajów instytucji. 
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Wykres. Aktywność społeczna mieszkańców według rodzajów działalności. 
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Wykres. Indeks aktywności społecznej 
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Wykres. Zadowolenie z sąsiedztwa. 
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Wykres. Zadowolenie z aspektów życia. 

 

Studia przypadku w obszarze wspólnota terytorialna 

Q Ruch Sąsiedzki12 

Celem inicjatywy Q Ruchu sąsiedzkiego jest promowanie dobrego sąsiedztwa i 

wzmacnianie stosunków sąsiedzkich. Stanowi on pewnego rodzaju platformę programową 

standardów dobrego sąsiedztwa oraz swoisty ruch społeczny skupiający mieszkańców 

Warszawy i okolic, miejskich aktywistów, społeczników, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, instytucji publicznych, firm, klubokawiarni i wielu innych podmiotów. Jest 

to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która z powodzeniem działa, rozwija się i skupia 

coraz większą liczbę uczestników. W Q Ruchu Sąsiedzkim są przede wszystkim postulowane 

                                                           

12 Opracowano na podstawie: Konarzewska A. (2015). Geneza ruchu sąsiedzkiego w Warszawie. Studium przypadku Q Ruchu Sąsiedzkiego. 

Warszawa. 
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metody działania, które opierają się o aktywizowanie społeczności sąsiedzkich poprzez 

oddolne inicjowanie działań, włączanie w nie mieszkańców, promowanie form lokalnej 

współpracy, pracy na pozytywach i zasobach. 

 

Plakat promujący Q-Ruch Sąsiedzki 

 

Źródło: http://inicjatywysasiedzkie.pl/ 

 

Powstanie Q Ruch Sąsiedzkiego jest wynikiem zainicjowania w Stowarzyszeniu 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL nowego nurtu działań skupionych wokół 

zagadnienia sąsiedzkości
13
. Pierwotnie była to idea stworzenia sieci lokalnych organizacji 

społecznych działających na rzecz sąsiedztwa. W 2008 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Biura 

Obsługi Ruchów Inicjatyw Społecznych BORIS powstała pierwsza diagnoza sektora 

obywatelskiego organizacji sąsiedzkich w Warszawie. Pomysł na nurt sąsiedzki jednak 

ewoluował, i postanowiono ostatecznie nie zawężać formuły działań do sieci organizacji i 

instytucji, ale stworzyć otwartą inicjatywę, do której dołączyć mogą wszyscy zainteresowani 

rozwijaniem idei sąsiedzkości i podzielających wspólne wartości w tym temacie. Osobami 

zaangażowanymi w ruch sąsiedzki są, zatem mieszkańcy Warszawy, osoby reprezentujące 
                                                           

13 Lewenstein B. Schindler J. Skrzypiec R. (2010). Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. 

Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 210. 
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lokalne organizacje, instytucje samorządowe, społeczno-kulturalne (domy kultury, ośrodki 

pomocy społecznej), szkoły, kluby osiedlowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rady 

osiedla, partnerstwa lokalne, a także lokalny biznes i grupy nieformalne.  

W 2009 roku nurt sąsiedzki został po raz pierwszy włączony w ramy projektu 

„Tworzenie i prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej” w formie cyklu 

szkoleniowego dla lokalnych liderów pod nazwą Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich. To 

właśnie uczestnicy pierwszej edycji tego szkolenia stworzyli platformę programową 

rodzącego się Q Ruchu Sąsiedzkiego: określony został podmiot i przedmiot działania, 

ramowo przedstawiona została diagnoza, misja, cele oraz sposoby działania. Wraz z nią 

pojawiła się nazwa „Q Ruch Sąsiedzki”, a także termin „Q-sąsiedztwo”, czyli sąsiedztwo 

najwyższej jakości („Q” jako symbol jakości). Określone zostały cztery podstawowe wymiary 

takiego sąsiedztwa: estetyka, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz życzliwość. Definicja 

sąsiedztwa najwyższej jakości jest jednak nadal przedmiotem refleksji uczestników i 

sympatyków tego ruchu.  

Rozwój ruchu sąsiedzkiego został na stałe włączony do projektu Stołecznego Centrum 

Współpracy Obywatelskiej oraz rozszerzony o szereg elementów, takich jak obchodzony, co 

roku Dzień Sąsiada, cykliczne seminaria i debaty. Głównym celem Q Ruchu Sąsiedzkiego, 

który przyświeca skupionym w nim ludziom i inicjatywom, jest poprawa więzi sąsiedzkich w 

społecznościach lokalnych i uznanie wartości dobrego sąsiedztwa. Elementem 

towarzyszącym w dążeniu do realizacji założonego celu jest aktywizowanie mieszkańców i 

„rozbudzanie ducha współpracy” w ludziach
14

.  

 

Plakat promujący akcję „Strefa Dzień dobry!” 

                                                           

14 Henzler P. (2009). Aktywni mieszkańcy: inicjatywy sąsiedzkie w praktyce. Warszawa, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej CAL, s. 15. 
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Źródło: http://inicjatywysasiedzkie.pl/ 

 

Jedną z form działania proponowaną przez Q Ruch Sąsiedzki są inicjatywy sąsiedzkie, 

posiadające swoją specjalną metodologię opracowaną na podstawie doświadczeń 

Stowarzyszenia CAL. Opiera się ona przede wszystkim o model animacji społecznej, 

współpracy mieszkańców i podmiotów w lokalnym otoczeniu oraz bazowanie na zasobach 

społeczności. Głównymi akcjami w ramach, których osoby skupione w Q Ruchu Sąsiedzkim 

inicjują różnorodne działania w swoich sąsiedztwach są: 

- Dzień Sąsiada organizowany na przełomie maja i czerwca, 

-  Podwórkowa Gwiazdka organizowana w grudniu.  

Od 2010 roku zrealizowanych zostało pięć edycji ogólno-warszawskiego Dnia Sąsiada 

i Podwórkowej Gwiazdki. W sumie w tym czasie Q Ruchu Sąsiedzki wsparł ponad 200 

różnorodnych inicjatyw sąsiedzkich w całej Warszawie. Obecnie to właśnie te akcje są 

najbardziej rozpoznawalnymi działaniami Q Ruchu Sąsiedzkiego.  

Od czasu powstania Q Ruchu Sąsiedzkiego liczba inicjatyw sąsiedzkich w Warszawie 

z roku na rok sukcesywnie rośnie. W ciągu ostatnich pięciu lat działalności tego ruchu, w jego 

działania włączyły się setki ludzi w ramach kilkuset różnych lokalnych inicjatyw w 

Warszawie. Są to zarówno różnorodne inicjatywy przeprowadzane we współpracy z Q 
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Ruchem Sąsiedzkim, jak i w ramach akcji promowanych przez Q Ruch takich jak na przykład 

Dzień Sąsiada (w 2010 roku było to 15 inicjatyw, w 2011 - około 40, w 2012 - 31, w 2013 - 

57, w 2014 – 58; czyli w sumie około 200 oficjalnie zgłoszonych inicjatyw). W każdym z 

takich wydarzeń udział wzięło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, czyli szacunkowo 

można uznać, że w sumie wydarzenia te skupiły około 10 tysięcy mieszkańców. Ponadto w 

każdej z edycji Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich udział brało średnio 20 uczestników, co daje 

około 120 osób przeszkolonych przez Q Ruch Sąsiedzki od 2009 roku. Jeśli chodzi o 

uczestników spotkań, seminariów i debat to ich liczba wynosi około 400 osób rocznie, czyli 

około 2 tysięcy osób do 2014 roku włącznie (część osób zweryfikować można na podstawie 

list obecności, częściowo jednak spotkania mają charakter nieformalny). Ostatecznie, na 

postawie ostrożnych szacunków przyjąć można, że Q Ruch Sąsiedzki dotychczas objął swoim 

zasięgiem kilkanaście tysięcy mieszkańców Warszawy, co jest niewątpliwym dowodem, że 

zjawisko to ma charakter zbiorowy. 

 

Warszawski Dzień Sąsiada 

 

Źródło: http://inicjatywysasiedzkie.pl/ 

 

  Wydaje się, że idee sąsiedzkiej integracji, poszukiwania lokalnej tożsamości czy 

oswajania miejsca zamieszkania padły po prostu na podatny grunt w odpowiednim miejscu i 

odpowiednim czasie. Co więcej, sąsiedztwa, w których pojawiła się już nawet mała 

http://inicjatywysasiedzkie.pl/
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inicjatywa sąsiedzka, często kontynuują i rozwijają swoje działania na nowych polach
15

. 

Inicjatywy rozbudzają ducha współpracy w ludziach i kształtuje współodpowiedzialność za 

swoje otoczenie. A jak twierdzi Lewicka
16
, czynniki psychospołeczne takie jak między 

innymi aktywność społeczna jest jednym z determinantów identyfikacji z miejscem 

zamieszkania. Wynikałoby z tego, że osoby zaangażowane w sąsiedzkie akcje będą silniej 

związane ze swoją społecznością. 

Bardzo istotnym aspektem Q Ruchu jest jego działalność edukacyjna. Q Ruch przybrał 

na samym początku formę cyklu warsztatów dla liderów sąsiedzkich, którzy opracowali 

wspólnie koncepcję warszawskiego ruchu sąsiedzkiego. Sztandarowym działaniem 

edukacyjnym jest Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich: w sumie do końca 2014 odbyło się sześć 

edycji tego szkolenia. Warto jednak podkreślić, że wspominany aspekt edukacyjny Q Ruchu 

Sąsiedzkiego realizowany jest przede wszystkim w ramach edukacji nieformalnej: poprzez 

„wymianę doświadczeń, samokształcenie i przekazywanie wiedzy, promowanie wzorów i 

zachowań dobrosąsiedzkiej życzliwości”
17
. Taką formę ma większość spotkań 

organizowanych przez Q Ruch Sąsiedzki, gdzie gośćmi specjalnymi postawionymi w roli 

ekspertów są osoby, które zawodowo ani profesjonalnie nie specjalizują się w tej działalności, 

jednak posiadają pewne praktyczne osiągnięcia w aktywności sąsiedzkiej, którymi mogą się 

podzielić z innymi. Z kolei promowanie dobrosąsiedzkiej życzliwości odbywa się przede 

wszystkim poprzez wydawanie publikacji oraz prowadzenie strony internetowej, gdzie 

prezentowane są historie aktywnych sąsiedztw czy innowacyjnych inicjatyw lokalnych, które 

stanowić mogą wzory i inspiracje dla innych sąsiedzkich aktywistów. W 2014 roku 

przeprowadzona została także kampania społeczna pod nazwą „Strefa Dzień Dobry”, 

zachęcająca Warszawiaków do poznawania sąsiadów.  

 

 

 

 

                                                           

15 A. Konarzewska A. (2014). Dzień sąsiada. Jak inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę. Warszawa, Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL, s. 36. 

16 Lewicka M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa, Wydawnictwo Scholar.  

17 Konarzewska A. (2014). Dzień sąsiada. Jak inicjatywy sąsiedzkie…  s. 15.  
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Plakat informujący o warsztatach Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich 

 

Źródło: http://inicjatywysasiedzkie.pl/ 

 

Jednym z ważniejszych zjawisk towarzyszących powstaniu Q Ruchu Sąsiedzkiego jest 

budzenie się poczucia wpływu na miasto, chęć aktywności i nadawania znaczenia miastu i 

swojej okolicy. Z jednej strony rozwój tego nurtu sąsiedzkiego w Stowarzyszeniu CAL zbiegł 

się z „modą na lokalność” w różnych sferach życia, jednak z drugiej strony „była potrzeba 

rewitalizacji myślenia o mieście, przestrzeni publicznej, kto jest gospodarzem”
18
. Do głosu 

coraz skuteczniej dochodzą obywatele upominający się o swoje prawa jako mieszkańcy 

miasta i chcący współtworzyć politykę miejską. Warto zwrócić uwagę na samookreślenie się 

inicjatorów Q Ruchu, którzy deklarują: „jesteśmy sąsiadami, którzy mają inicjatywę i 

potrzebę dokonywania zmian i działania na rzecz integrowania społeczności lokalnej 

(sąsiedzkiej)”
19

.  

Uczestnicy Q Ruchu Sąsiedzkiego postulują także potrzebę integracji w ramach 

wspólnot sąsiedzkich, a zarazem mocno podkreślają, że musi się ona odbywać z 

                                                           

18 Henzler P. (2009). Aktywni mieszkańcy: inicjatywy sąsiedzkie w praktyce. Warszawa 2009, Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL, s.18. 

19 Ibidem, s. 15. 
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„poszanowaniem zasady dobrowolności” oraz „bez nadużywania granic prywatności”. Tego 

typu „nowe sąsiedzkie plemiona” nie są tradycyjnymi wspólnotami ogarniającymi całokształt 

życia jednostki z silną kontrolą społeczną, ale stanowią pewną grupę, w której sąsiedzi mogą 

uczestniczyć w określonych sytuacjach, w zależności od chęci i indywidualnych potrzeb. 

Ważnym elementem w Q Ruchu Sąsiedzkim jest pokazywanie możliwości samoorganizacji, 

tworzenia takich nieformalnych grup sąsiedzkich i uczenie mieszkańców, że „można z 

innymi, obcymi ludźmi tworzyć relacje, niekoniecznie wchodząc w kategorię przyjaźni”. 

Cechą nowych plemion jest właśnie ich dynamiczność, tymczasowość i niestabilność. W 

mieście, w którym panuje duża mobilność mieszkańców, tworzenie się takich form wspólnot 

może być związane na przykład z częstymi przeprowadzkami. Brak głębokiego zakorzenienia 

w lokalnej społeczności, wynikający z krótkiego okresu zamieszkiwania nie musi być jednak 

przeszkodą w realizacji wspólnych inicjatyw w poszczególnych sąsiedztwach.  

 

Spotkanie sąsiedzkie 

 

Źródło: Archiwum Stowarzyszenia CAL 

 

Wspólnym punktem Q Ruchu z innymi ruchami społecznym jest także sposób 

działania polegający na samoorganizacji społecznej, najczęściej wokół sąsiedzkich 

animatorów angażujących mieszkańców we wspólne działania, mające na celu oddolne 

rozwiązywanie problemów. Rolę taką pełnią szczególnie absolwenci Akademii Inicjatyw 

Sąsiedzkich, którzy stanowią swoistych ambasadorów tego ruchu w swoich środowiskach 
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oraz inicjatorzy wydarzeń lokalnych, animatorzy i liderzy lokalni warszawskich sąsiedztw. W 

ten sposób powstaje struktura sieciowa Q Ruchu, tworząc nowe kanały komunikacji i 

rozszerzając swój zasięg.  

Wreszcie, kolejnym ważnym elementem Q Ruchu Sąsiedzkiego jako ruchu 

społecznego jest jego niezinstytucjonalizowana forma. Warto tutaj przypomnieć, iż 

pierwotnie w zamierzeniach inicjatorów miała być to szeroka sieć sąsiedzkich organizacji i 

inicjatyw społecznych działających w Warszawie. Po wstępnej diagnozie w 2008 roku oraz 

przygotowaniu specjalnego spotkania dla przedstawicieli tych podmiotów, okazało się jednak, 

że są one niechętne do takiej współpracy i silnie skupione przede wszystkim na własnej 

aktywności. Postanowiono, zatem zmienić pierwotną koncepcję i wyjść z propozycją 

współpracy w formie jako najbardziej otwartej, „elastycznej, bez ograniczeń”, czyli otwartego 

ruchu społecznego, do którego dołączyć mogą zarówno przedstawiciele organizacji, 

samorządów, spółdzielni, biznesu lokalnej, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy 

niezwiązani z żadnymi instytucjami. 

 

Grafika zachęcająca do włączenia się o organizację Dnia Sąsiada 

 

Źródło: http://inicjatywysasiedzkie.pl/ 

 

Poprzez oparcie się na takich lokalnych przedstawicielach i liderach powstała sieciowa 

struktura Q Ruchu Sąsiedzkiego, przy czym przynależność do niego nigdy nie była i nie jest 

w żaden sposób sformalizowana. Osoby i instytucje zgłaszające się do Q Ruchu Sąsiedzkiego, 

interesujące się zagadnieniami sąsiedzkości, uczestnicy szkoleń i spotkań oraz różnorodne 

osoby, grupy nieformalne i organizacje, którzy realizują działania zbieżne z celami Q Ruchu 

Sąsiedzkiego lub popierają jego działania traktowane są jako potencjalni uczestnicy tego 

ruchu. Od czasu oficjalnego zainicjowania tego ruchu tworzona jest baza tych osób, które 
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regularnie informowane są o działaniach realizowanych przez Q Ruch Sąsiedzki między 

innymi za pomocą newslettera oraz kontaktu bezpośredniego. Niektóre osoby i sąsiedztwa, 

które współpracują z Q Ruchem od dawna, a także te, które odznaczają się wyjątkową 

aktywnością, wyróżnione zostają dodatkowo certyfikatami jakości Q-sąsiedztwa.  
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Wnioski 

 

Formowanie grup samopomocowych, współpracy sąsiedzkiej wymaga prowadzenia 

świadomej edukacji, wsparcia w podejmowaniu aktywności oraz długofalowego działania. Q 

ruch sąsiedzki opiera się, co roku zwykle na innych osobach z lokalnych społeczności, jednak 

jednocześnie przybywa miejsc, które przyłączają się do pomysłu. Długofalowy proces 

prowadzony przez organizację pozarządową i władze miast przynosi wartościowe efekty. 

Punktem wyjścia myślenia o zmianie społecznej jest kategoria wspólnoty lokalnej i 

sąsiedzkiej. Q ruch wzmacnia więzi pomiędzy mieszkańcami, wrażliwość społeczną, rozwija 

nowy typ wspólnotowości sąsiedzkiej. Celami głównymi jest wzmocnienie więzi społecznych 

w społecznościach lokalnych, sąsiedzkich, pobudzenie ludzi do realizowania inicjatyw 

społecznych, kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne, 

rozbudzenie „ducha współpracy w ludziach”, uświadamianie potrzeby współdziałania między 

sąsiadami. Działania Q – Ruchu sąsiedzkiego opierane są na lokalnym patriotyzmie 

i solidaryzmie społecznym oraz na: 

• uwrażliwieniu na innych 

• uznaniu, że człowiek jest częścią środowiska lokalnego 

• wzajemnym szacunku; 

• budowaniu życzliwych dobrosąsiedzkich stosunków opartych na wzajemnych 

szacunku i wrażliwości 

• poszanowaniu prywatności i indywidualności. 
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Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 420 

Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 w Lublinie stanowiło przykład miejsca, 

przestrzeni aktywnej społecznie, w pełni niezinstytucjonalizowanej. Centrum działało prawie 

półtora roku, od września 2013 roku do lutego 2015 roku. Społeczność ACS Cicha 4 tworzyła 

wspólnie otwartą przestrzeń dla wielu inicjatyw, grup nieformalnych wypracowując metody 

działania według zasady „zróbmy to razem”, nie dla zysku, nie korzystając ze wsparcia 

grantów, dotacji czy sponsorów. Miejscem działań była prywatna kamienica o ponad 1000 

metrach kwadratowych powierzchni, oddana nieodpłatnie przez właściciela na działania 

społeczne nieformalnej grupie. W lutym 2015 roku kamienica została sprzedana, a działalność 

Autonomicznego Centrum Społecznego zakończyła się.  

 

Stan kamienicy w maju 2013 roku, przed działaniami ASC Cicha 4 

 

Źródło: Google Maps, Street View – maj 2013, 

https://www.google.pl/maps/@51.2497264,22.5573628,3a,75y,204.43h,94.92t/data=!3m4!1e1!3m2

!1s0f5zn10K09srvb0zj2yADg!2e0 ,  dostęp 20.11.2014. 

 

                                                           

20 Studium przypadku opisane przez Małgorzatę Krysę w ramach badań „Nieodkryty wymiar III sektora - badania 

niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

https://www.google.pl/maps/@51.2497264,22.5573628,3a,75y,204.43h,94.92t/data=!3m4!1e1!3m2!1s0f5zn10K09srvb0zj2yADg!2e0
https://www.google.pl/maps/@51.2497264,22.5573628,3a,75y,204.43h,94.92t/data=!3m4!1e1!3m2!1s0f5zn10K09srvb0zj2yADg!2e0
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Otwarcie ACS Cicha 4 nastąpiło 14 września 2013 roku. Około dwóch miesięcy trwał 

wstępny remont i doprowadzenie budynku do stanu bezpiecznego w użytkowaniu. Pracowało 

nad tym 50 osób. Jednak remonty realizowane wspólnymi siłami były prowadzone przez cały 

okres działalności Centrum. Z wywiadu z nieformalnym liderem społeczności, przez innych 

członków traktowanym jako „osoba najbardziej zaangażowana”: „Staramy się robić różne 

rzeczy, bez takiego wsparcia czy instytucjonalnego czy finansowego, na ile nasz czas na to 

pozwala, bo tutaj większość osób uczy się albo pracuje, musi się utrzymać, bo wiadomo, tutaj 

pieniędzy nie ma żadnych, to jest pasja, hobby”.  

W lipcu 2014 roku w ramach Autonomicznego Centrum Społecznego Cicha 4 działały 

następujące grupy
21

: 

-Jedzenie Zamiast Bomb – nieformalna akcja na rzecz pokoju i sprawiedliwości 

społecznej, raz w tygodniu rozdawanie wegańskich i wegetariańskich posiłków osobom 

potrzebującym. 

-Fantasy Crew – grupa związana z szeroko pojętą tematyką fantastyki, gry LARP (live 

action role-playing), RPG (role-playing game), gry planszowe. 

-Brain Damage Gallery – grupa zajmująca się sztuką ulicy, graffiti. 

-Fundacja Słoneczny Pokój i Czytelnia Wolność – kształtowanie postaw szacunku 

wobec odmienności kulturowej, narodowej i religijnej. 

-Queerowe Ambulatorium – działacze ruchu LGBT. 

-Lubelska Grupa Vivy – lokalna grupa fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz 

Zwierząt Viva! 

-No Logo – otwarty kolektyw anarchopozytywistyczny realizujący działania związane 

z tworzeniem społeczności i samoorganizacją. Na początku działań członkowie kolektywu 

prowadzili Kooperatywę Obiadową, Cafe Kropotkin, kino, zajęcia robótek ręcznych, naukę 

gry na gitarze, jogę. Po roku, w czasie realizacji badań, wymienione działania już nie były 

podejmowane. 

                                                           

21 http://cicha4.org/, [dostęp: 01.08.2014] 

http://cicha4.org/
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-Federacja Anarchistyczna Lublin – działania przeciwko władzy, zwierzchności, 

wyzysku, dyskryminacji, faszyzmu. Promowanie życia w harmonii ze środowiskiem 

naturalnym. W ramach ACS funkcjonuje Uniwersytet Krytyczny – cykle spotkań i wykładów 

dotyczących demokracji bezpośredniej, samoorganizowania się, aktywizmu społecznego, 

aspektów związanych z dbaniem o środowisko naturalne. 

-Amnesty International Lublin  - ruch na rzecz praw człowieka (działania były jedynie 

deklarowane, w ciągu roku odbyło się kilka pojedynczych spotkań grupy). 

-Rowerowe DIY (Do It Yourself) – warsztat rowerowy. Ze swobodnych wywiadów z 

członkami społeczności wynikało, że warsztat już nie działał lub działał sporadycznie. 

-In Nomine – grupa fire show.  

-Joga na Cichej – zajęcia raz w tygodniu prowadzone przez certyfikowaną 

instruktorkę. 

-grupa szermierki historycznej. 

-CrossRoad – grupa artystyczna. 

-TuTarg – targ promujący żywność bez okrucieństwa. 

-FabLab – grupa rzemieślnicza działająca w myśl zasady „zrób to sam”. 

-Hackerspace – grupa hackerów komputerowych. Działała jedynie na początku 

istnienia ASC. 

-Klub Martwej Rybki – osoby działające w ramach ASC Cicha 4 poza swoimi 

macierzystymi grupami, przygotowująca wydarzenia, spotkania, imprezy. 

Wszystkie działania w ramach Autonomicznego Centrum Społecznego były 

realizowane bezkosztowo. Działały zarówno inicjatywy nieformalne, jak i grupy 

zinstytucjonalizowane. Większość grup i realizowanych akcji skupiona była wokół kultury 

alternatywnej oraz promowania idei tolerancji, szacunku wobec odmienności, dbania o 

środowisko naturalne, niestosowania przemocy. 

 Odbyły się także wydarzenia w swoim zamierzeniu mające integrować 

okolicznych mieszkańców, otwarte dla wszystkich. zorganizowano „Piknik na Cichej” w 
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czasie, którego prowadzone były warsztaty z opowiadania bajek, malowania, warsztaty o 

freeganizmie, kino letnie, seans filmowy. Wydarzeniem o wiele większym zasięgu były 

„Pierwsze urodziny Cichej 4”, opisane na stronie wydarzenia na portalu Facebook przez 

jednego z twórców Centrum
22
: „Chcemy pokazać rolę niezależnych przestrzeni w mieście, jak 

można je tworzyć bez publicznych dotacji, bez instytucjonalnego wsparcia, na zasadzie 

"zróbmy to RAZEM". Miejsca tworzonego społecznie, oddolnie, bez hierarchii, pamiętając o 

naszej różnorodności i otwartości na innych”. Dzień urodzin ACS Cicha 4 świętowany był w 

formie warsztatów, wystaw, spotkań, prezentacji, dyskusji odbywających się przez cały dzień. 

Na wydarzenia zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy Lublina – informacje o imprezie zostały 

przekazane przez studenckie radio Centrum, Radio Lublin, gazetę Dziennik Wschodni oraz 

stronę internetową Kolektywu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca w Sali Balowej ASC Cicha 4 

                                                           

22 https://www.facebook.com/events/816883445023827/, [dostęp 2005.2015]. 

https://www.facebook.com/events/816883445023827/
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Źródło: archiwum własne. 

 

Społeczność Cichej 4 działała na zasadzie kolektywu bez formalnego lidera. 

Wszystkie decyzje podejmowane były wspólnie w czasie spotkań społeczności. W czasie 

wywiadu jeden z rozmówców podkreślał: „Taki mamy pomysł na to miejsce, żeby to była 

taka niehierarchiczna, bezpieczna przestrzeń, dla takich grup też w pewnym sensie 

wykluczonych, defaworyzowanych, które nie mają swojej przestrzeni w jakiś instytucjach czy 

kultury czy organizacji pozarządowych, a ta struktura im bardziej odpowiada, ale też mają 

taką zajawkę na wspólne prowadzenie tego miejsca, zarządzanie nim, też posiadanie kontroli 

nad tym, co się tutaj dzieje. (…) To jest pomysł wspólny, to jak Cicha wygląda teraz, to jest 

pomysł wielokrotnie przegadywany, przedyskutowany…”. Do społeczności Cichej 4 należało 

około 70 osób mających wpływ na funkcjonowanie tej przestrzeni oraz opłacających składki 

na wewnętrzny „fundusz remontowy”. Warto podkreślić, iż kolektyw utrzymywał się sam, 

bez dotacji ze strony miasta czy innych instytucji. Jednak w ramach przestrzeni 

Autonomicznego Centrum Społecznego Cicha 4 działały także grupy formalne, 

stowarzyszenia i fundacje, na przykład Słoneczny Pokój czy Amnesty International.  
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Otwarcie Autonomicznego Centrum Społecznego Cicha 4. 

 

Źródło: http://www.kurierlubelski.pl/artykul/zdjecia/992210,otwarcie-autonomicznego-

centrum-spolecznego-przy-ul-cichej-4-w-lublinie-zdjecia,2350392,id,t,zid.html, pobrano 

20.11.2014, zgoda na użycie. 
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Kawiarnia Miłość 

Dodatkowo, przy Autonomicznym Centrum Społecznym Cicha 4 powstała bezgotówkowa 

kawiarnia. W czasie programu radiowego jedna z organizatorów mówiła: „Wystarczy 

uśmiech, ludzie przynoszą kawę, herbatę i już. Ideą kawiarni jest to, żeby każdy mógł przyjść, 

nieważne, czy dużo zarabia, czy jest studentem, każdy jest mile widziany. Jeśli ktoś czuje się 

źle, może się dorzucić. Kawiarnia bezgotówkowa nie znaczy bezkosztowa, my płacimy 

rachunki, lokal możemy użytkować za darmo, ale generujemy jakieś koszty” 
23

.  

 

Front Kawiarni Miłość 

 

Źródło: https://www.facebook.com/kawiarniamilosc/photos/pb.607567899341548.-

2207520000.1417456561./608184072613264/?type=3&theater, zgoda na użycie. 

 

                                                           

23 Program Poranek z Panoramą, TVP Lublin, http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/poranek-z-panorama/wideo/27-listopada-

2014/17833675, 27.11.2014, [dostęp 27.11.2014]. 

https://www.facebook.com/kawiarniamilosc/photos/pb.607567899341548.-2207520000.1417456561./608184072613264/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kawiarniamilosc/photos/pb.607567899341548.-2207520000.1417456561./608184072613264/?type=3&theater
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Jak wspominają autorki pomysłu
24
: „Pomysł chodził nam po głowie od dłuższego 

czasu… na początku lipca zaprosiliśmy Agatę Kopycką z Cafe Fińska, czyli z pierwszej 

kawiarni bezgotówkowej w Polsce, kawiarnia znajduje się w Krakowie, i po tym spotkaniu 

już wiedzieliśmy „robimy to”. Robimy – to jest grupa około 15 osób, to są totalnie inicjatywy 

oddolne, była to część osób, która już działały przy Autonomicznym Centrum Społecznym, 

były też osoby z zewnątrz”. Charakter inicjatywy oddaje też inna wypowiedź „Kawiarnię 

również tworzą osoby, które należą do lubelskiej grupy Amnesty International, jest kącik 

prawoczłowieczy, można przyjść, napisać petycję, list, wziąć ulotkę… Przychodzą do nas 

ludzie, przychodzą studenci i studentki, sąsiedzi i sąsiadki z Cichej, tutaj nie ma reguły, jakie 

to są osoby, może do nas przyjść każdy… bardzo dużo kontaktów się nawiązuje… te osoby, 

które do nas przychodzą i na przykład przynoszą kawę i herbatę, chcą dołączyć do grupy 

prowadzącej kawiarni (...) ale też mają swoje własne pomysły… dajemy przestrzeń do działań 

innych.”  

 

Wnętrze Kawiarni Miłość 

 

Źródło:https://www.facebook.com/kawiarniamilosc/photos/pb.607567899341548.-

2207520000.1417470240./625523374212667/?type=3&theater, dostęp: 25.11.2014. 

 

                                                           

24 Tamże. 
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Działania realizowane w kawiarni Miłość w pewnym stopniu miały charakter 

społecznościowy: otwarte konwersatoria hiszpańskiego, koncerty np. zespołu Fraktale, Kasi 

Koteckiej, muzyczne jam session, spotkanie w kobiecych klimatach, wieczór z karykaturą, 

wieczór poetycki, konwersatoria językowe, spotkania z gośćmi. Kawiarnia Miłość, otwarta 

każdego dnia i na każdą osobę w największym stopniu budowała poczucie wspólnoty 

terytorialnej mieszkańców Lublina.  

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski 

W odniesieniu do problemów badawczych, należy podsumować studium przypadku 

Autonomicznego Centrum Społecznego Cicha 4 w Lublinie:  

1) Jaka jest motywacja osób do podejmowania działań społecznikowskich o 

charakterze nieformalnym? 

Główną motywacją do podejmowania działań społecznikowskich o charakterze nieformalnym 

w ACS Cicha 4 jest chęć realizowania swoich pomysłów i inicjatyw w przestrzeni wolnej od 

hierarchii i biurokracji, na zasadzie „zrób to sam”.  Zaletą działalności nieformalnej jest 

całkowita wolność i niezależność od systemu, działanie na jego obrzeżach, tworzenie kultury 

alternatywnej.  

2) Jakie działania są podejmowane przez członków społeczności Autonomicznego 

Centrum Społecznego Cicha 4? 

Podejmowane działania skupiają się głównie na ochronie praw człowieka, przeciwdziałaniu 

dyskryminacji, inicjatywach wolnościowych, prawach zwierząt, promujących 
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wegetariański/wegański styl życia. Oprócz tego funkcjonują także nieformalne grupy 

„hobbystów”, takich jak grupa szermierki historycznej czy grupa fantasy. Organizowane są 

wydarzenia kulturalne związane z kulturą alternatywną. 

Mimo nazwy „centrum społeczne” Cicha 4 nie było przestrzenią na przykład dla seniorów, 

regularnych zajęć dla dzieci czy młodzieży, centrum wolontariatu, pomocy w nauce itd.   

3) Z jakimi wartościami utożsamiają się członkowie społeczności ACS?    

Osoby najsilniej wpływające na wizję i misję ACS Cicha 4, deklarowały utożsamianie się z 

wartościami takimi jak wolność, niezależność od systemu (wątki anarchistyczne), tolerancja, 

zdrowy, ekologiczny styl życia, unikanie przemocy w stosunku do zwierząt. Członkowie 

społeczności natomiast, osoby zaangażowane w realizację własnych inicjatyw, cenią głównie 

współpracę z innymi, szacunek, dawanie, relacje z ludźmi.  
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Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna25
 

Stowarzyszenie Rzecz Jasna, według klasyfikacji wymaganej przy wpisie do KRS
26

,  

prowadzi działania w obszarach przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, prowadzi 

działalność wspierającą, działalność w zakresie ochrony zdrowia, ochrony praw człowieka, 

nauki, kultury, ekologii, animacji społeczno-kulturalnej, prowadzi działalność 

międzynarodową, związaną z tworzeniem wspólnot lokalnych, wspierającą aktywność 

społeczną, wspiera organizacje pozarządowe, organizuje czas wolny, promuje sport, turystykę 

i aktywny wypoczynek. 

W 2014 roku Stowarzyszenie złożyło Miastu ofertę w ramach realizacji zadania 

publicznego na zagospodarowanie działaniami animacyjnymi dla lokalnej społeczności części 

zrewitalizowanego dworca
27
. Od października 2014 roku, w części budynku prowadzone są 

działania kulturalno – edukacyjne, organizowane przez Stowarzyszenie oraz grupy 

nieformalne, wolontariuszy. Jest to realizowanie koncepcji „przestrzeń za pomysł”, 

sprawdzonej w innych centrach społecznościowych, zarówno formalnych jak i 

nieformalnych. Przypadek Dworca jest o tyle ciekawy, że jest to proces tworzenia centrum 

społecznościowego, tworzenia nowej jakości działań społecznych w Ostródzie. 

„Dworzec” w rozumieniu centrum społecznościowego, miał być miejscem rozwijania 

lokalnej aktywności i wspierania jej przez szkolenia, doradztwo udzielane przez 

Stowarzyszenie oraz wspólne działania z innymi organizacjami pozarządowymi i grupami 

nieformalnymi, wolontariuszami. Na Dworcu kontynuowany jest projekt Akademii 

Lokalnych Liderów, planowany był inkubator NGO – pomoc w rejestracji, prowadzeniu i 

finansowaniu młodych organizacji pozarządowych. 

 

 

                                                           

25 Studium przypadku opisane przez Małgorzatę Krysę w ramach badań „Nieodkryty wymiar III sektora - badania 

niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

26 http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=218451. 

27 http://www.ngo.pl/x/1004934. 
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Wnętrze Centrum Społecznego w Ostródzie 

 

Źródło: archiwum własne. 

 

Osobą, która codziennie od godziny 16-stej i w weekendy koordynuje działania na 

Dworcu jest Marta, jedyna osoba zatrudniona w Stowarzyszeniu. Opowiada historię Dworca 

ze swojej perspektywy: „Dworzec wcześniej był po prostu dworcem. Pamiętam jeszcze z lat 

dzieciństwa swojego, że tutaj była poczekalnia i bufet, w tych pomieszczeniach, w których 

teraz rezydujemy. Potem nic nie było oprócz tego, że kasa była czynna i pociągi przyjeżdżały 

i odjeżdżały. Potem gmina dostała środki z Unii Europejskiej na rewitalizację tego budynku. 

Odnowiony został całkowicie. I niestety już po odnowieniu budynku, dopiero zaczęli szukać 

ludzi, którzy chcieliby ten budynek wziąć w opiekę. Został rozpisany konkurs – projekt na to, 

kto ma tutaj to wziąć, co ma się dziać. Było w umowie z tymi funduszami unijnymi zapisane, 
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że to ma być miejsce społeczno-kulturalne przede wszystkim. Miejsce dla ludzi, którzy nie 

mają, co ze sobą zrobić. No i myśmy złożyli swoją ofertę.”   

Obecnie w użyczonej części budynku dworca przestrzeń jest współdzielona przez 

OHP oraz Stowarzyszenie Rzecz Jasna, które od godziny 16stej prowadzi swoje działania 

animacyjne. Jak mówi Marta „W Ostródzie nie ma oferty dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej 

niż dyskoteka albo kabaret. I nie ma przede wszystkim oferty dla ludzi 25+. I my chcemy, 

oprócz tego, że robić tam różne rzeczy dla dzieci i młodzieży, chcemy również dać ofertę dla 

tych ludzi, którzy nie znajdują w Ostródzie żadnych rzeczy, które mogliby robić… Chcemy 

stworzyć miejsce dla ludzi, którzy nie mają gdzie się podziać, dla matek z dziećmi, które 

chciałyby posiedzieć i porozmawiać.”  

Obecnie na terenie Dworca cyklicznie odbywają się następujące warsztaty
28

: 

- Modelarnia 

- Eksperckie środy – porady prawne 

- Warsztaty – filcowanie 

- Planszówki (zajęcia do późnych godzin nocnych) 

- Zajęcia taneczne Dancehall 

- Klub Plastyka Amatora 

- Ceramika  

- Stacja Filozofia – spotkania z filozofią. 

Dodatkowo prowadzone są inne działania: 

- Akcja Słodka Paczka w okresie świątecznym organizowana przez Fundację Mamy Dzieci – 

zbiórka słodyczy dla dzieci z domów dziecka. 

- Kampania Zobacz. Wysłuchaj. Zaufaj – ogólno-wojewódzka kampania społeczna dotycząca 

problemów, z jakimi spotyka się młodzież, realizowana w ramach Programu Rewitalizacji 

                                                           

28 http://www.simrzeczjasna.pl/#!dworzec/cnsw [dostęp 20.05.2015]. 

http://www.simrzeczjasna.pl/#!dworzec/cnsw
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Społecznej „Przystanek BezTroski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
29

.  

- Projekt „Mamy Głos” skierowany do młodzieży, realizowany od listopada, 

współfinansowany z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. 

Działania realizowane na Dworcu to w głównej mierze cykliczne, cotygodniowe 

warsztaty prowadzone przez wolontariuszy – Mistrzów (modelarstwa, tańca, malarstwa, 

filcowania, prawa, filozofii) oraz w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej 

lub innych funduszy. Warsztaty prowadzone przez Mistrzów są skierowane do osób w 

różnym wieku, nie są dedykowane żadnej specyficznej grupie. Większość działań 

realizowanych w ostródzkim Dworcu jako centrum społecznościowym odbywa się nakładem 

pracy członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy. Realizowane pomysły, warsztaty, 

wydarzenia są bezpłatne i mają wartość integracyjną lokalnej społeczności, stanowią też 

przykład współpracy stowarzyszenia, czyli grupy zinstytucjonalizowanej, z grupami 

nieformalnymi i lokalnymi aktywistami. Na stronie internetowej Stowarzyszenia można 

odczytać komunikat:  

„Udział w zajęciach jest bezpłatny – wszyscy zrzucamy się jedynie na pokrycie 

kosztów mediów, materiałów, kawy i herbaty. Pamiętajcie, że RzeczJasna nie otrzymuje na 

prowadzenie tej działalności dotacji z budżetu samorządu i naszą działalność finansujemy 

sami ze składek, grantów i zbiórek publicznych i ofiarności naszych sympatyków. Nasi 

wspaniali prowadzący zajęcia Mistrzowie to wolontariusze”30. 

 

Wystawa na Dworcu 

                                                           

29 http://www.simrzeczjasna.pl/#!dworzec/cnsw [dostęp 20.05.2015]. 

30 http://www.simrzeczjasna.pl/#!dworzec/cnsw [dostęp 20.05.2015]. 

http://www.simrzeczjasna.pl/#!dworzec/cnsw
http://www.simrzeczjasna.pl/#!dworzec/cnsw
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Źródło: archiwum własne. 

 

Członkowie Stowarzyszenia podkreślają zaangażowanie społeczne mieszkańców, 

niezbędne do funkcjonowania Dworca: „Ta przestrzeń (dworzec), chcemy ją udostępniać 

inicjatywom nieformalnym, tak jak my się kiedyś tułaliśmy, szukaliśmy takiego miejsca, do 

którego można przyjść i coś zrobić, grupa ludzi nie ma swojego miejsca, pomóc czasami też 

organizacyjnie, ale oddać, nie tylko samemu. Żeby to nie było miejsce dla nas, ale miejsce dla 

ludzi, aktywności, różnorakiej….” (cytat z wywiadu z członkinią Stowarzyszenia). Oraz: „No 

my chcemy współpracować z grupami nieformalnymi, chcemy to użyczać, po to jest ten 

Dworzec, bo my sami nawet sobie nie poradzimy, żeby samemu wypełnić czas, który mamy, 

czyli od szóstej do rana i weekendy… Całe urządzenie udostępniamy, nie boimy się, że coś 

się popsuje, pomaże…” – cytat z wywiadu z jednym z członków Stowarzyszenia. 

Prowadzone działania skierowane są do wszystkich mieszkańców Ostródy, promocja 

wydarzeń odbywa się wieloma kanałami. Na wspomnianej stronie internetowej 

(http://www.simrzeczjasna.pl/) oraz stronie Stowarzyszenia na portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/simrzeczjasna?fref=ts) znajdują się szczegółowe informacje o  

aktualnych akcjach. Ponadto lokalne gazety, radio, portale, zamieszczają informacje o 

działaniach podejmowanych przez członków stowarzyszenia Rzecz Jasna, na przykład portal 

Nasza Ostróda, Ostróda.wm, telewizja Mazury, TV Ostróda publikowały informacje 

dotyczące centrum animacji społecznej, jakim jest Dworzec w Ostródzie.   
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Zajęcia z Mistrzami 

 

Źródło: https://www.facebook.com/simrzeczjasna/photos_stream, zgoda na użycie. 

 

Stowarzyszenie Rzecz Jasna jest otwarte zarówno na mieszkańców Ostródy jak i 

lokalne instytucje. W listopadzie 2014 roku podpisany został list intencyjny w sprawie 

zawiązania partnerstwa instytucji z różnych sektorów w celu zintegrowania wiedzy, pracy i 

kapitału dla realizacji praktycznych działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i 

wspólnego dążenia do budowania miasta przyjaznego mieszkańcom
31

. To pierwsze 

międzysektorowe partnerstwo w Ostródzie obejmujące zarówno instytucje publiczne, jak i 

organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze. Założeniem partnerstwa jest 

 zaprojektowanie i podjęcie wspólnych działań prowadzonych wielowymiarowo, 

skoordynowanych, skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie w celu poprawy 

funkcjonowania miasta w sferach: społecznej, gospodarczej, kulturowej oraz rewitalizacji 

przestrzennej  i społecznej, a przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców 

Ostródy. Partnerstwo zainicjowało sześć podmiotów: Gmina Miejska Ostróda, Wagon 

Service Ostróda Sp. z o.o., Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie, 

                                                           

31 http://www.simrzeczjasna.pl/#!partnerstwo/cibw [dostęp 20.05.2015]. 

https://www.facebook.com/simrzeczjasna/photos_stream
http://www.simrzeczjasna.pl/#!partnerstwo/cibw
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Ostródzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „BRATEK”, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna. 

Pierwszym wspólnym działaniem zrealizowanym przez Partnerstwo było wydarzenie 

„Wiosna na Dworcu”, mające na celu budowanie wspólnoty terytorialnej mieszkańców okolic 

Dworca z ulicy Słowackiego. Członkowie i członkinie instytucji takich jak Szkoła 

Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 2, Środowiskowy Dom Samopomocy Bratek, Młodzieżowe 

Centra Kariery OHP, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Rzecz Jasna, przy 

wsparciu Urzędu Miasta oraz osób z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie przygotowali 

imprezę integrującą lokalną społeczność. Tematem przewodnim wydarzenia było tworzenie 

recyklingowych, wielkanocnych ozdób świątecznych przez dzieci z okolicznych domów. W 

akcji wzięło udział ponad 40 osób. Stowarzyszenie Rzecz Jasna powstało w październiku 

2012 roku, czyli ponad dwa lata temu. Do tej pory członkowie Stowarzyszenia zorganizowali 

kilka dużych wydarzeń kulturalno-społecznych obejmujących zasięgiem całą Ostródę. W 

lipcu 2014 roku Miasto przekazało organizacji na użytkowanie część pomieszczeń 

zrewitalizowanego dworca w celu prowadzenia działań animacyjnych, kulturalnych, 

integrujących lokalną społeczność -  tworzenia centrum społecznościowego nakładem pracy 

wolontariuszy i lokalnych aktywistów. Stowarzyszenie ma sprawować pieczę nad 

pomieszczeniami i organizować wspólne działania. W ciągu trzech miesięcy funkcjonowania 

Dworca jako centrum społecznościowego został ustalony grafik zajęć dni powszednich, w 

soboty i niedziele odbywają się wydarzenia tematyczne, okolicznościowe. Działania 

realizowane na Dworcu to cykliczne, cotygodniowe warsztaty prowadzone przez 

wolontariuszy – Mistrzów (modelarstwa, tańca, malarstwa, zdrowia, prawa) oraz w ramach 

projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej lub innych funduszy. Warsztaty prowadzone 

przez Mistrzów są skierowane do osób w różnym wieku, nie są dedykowane żadnej 

specyficznej grupie. Realizowane pomysły, warsztaty, wydarzenia są bezpłatne i mają 

wartość integracyjną lokalnej społeczności, stanowią też przykład współpracy 

stowarzyszenia, czyli grupy zinstytucjonalizowanej, z grupami nieformalnymi i lokalnymi 

aktywistami, przy czym Stowarzyszenie pełni funkcję parasola – zarządza działaniami 

pozostałych osób i grup, ponosi też odpowiedzialność za wykorzystywaną przestrzeń przed 

Miastem. Członkowie Stowarzyszenia dbają o to, by podtrzymywać dobre relacje z 

instytucjami publicznymi, mimo emocjonalnej niechęci do nich. Starają się także informować 

o swoich działaniach i zapraszać mieszkańców do uczestnictwa w poszczególnych akcjach i 



 66 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LOKALNOŚĆ 

 

 66 

wydarzeniach, głównie drogą internetową przez własną stronę, portal Facebook oraz 

informacje w mediach lokalnych. 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenie „Wiosna na dworcu” 

 

Źródło: https://www.facebook.com/simrzeczjasna/photos/ zgoda na użycie. 

 

  

https://www.facebook.com/simrzeczjasna/photos/
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Wnioski 

 

Z rozmów z członkami Stowarzyszenia wynika, iż główną motywacją do działań o 

charakterze społecznikowskim jest chęć zmiany rzeczywistości wokół siebie – najbliższego 

otoczenia, czyli Ostródy. Zmiany w kontekście zwiększenia aktywności mieszkańców, 

partycypacji w życiu publicznym, zwiększenie życzliwości i więzi społecznych, budowanie 

kapitału społecznego. Dla wszystkich członków organizacji wartość stanowi współpraca i 

działanie jako takie, „żeby się coś działo w Ostródzie”. Wspomniane „dzianie się” może być 

zrealizowane dzięki współpracy z grupami nieformalnymi i lokalnymi aktywistami, rozwój 

centrum społecznego w Dworcu. 

 

Dworzec w Ostródzie – siedziba Centrum Społecznego 

 

Źródło: archiwum własne. 
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Fenix w Sztokholmie – zaufanie i wzajemne wsparcie32 

Centra Sąsiedzkie w Szwecji już od 100 lat działają na rzecz spójności społecznej i 

przeciwdziałania wykluczeniu ludzi młodych i innych grup zagrożonych marginalizacją. 

Tworzą przestrzeń partycypacji społecznej i szanse budowy społeczeństwa obywatelskiego.  

Warto w tym miejscu wspomnieć o historii ruchu centrów społecznościowych silnie 

wpływającym do dziś dnia na ich tożsamość i fundamenty wartości. Pierwsze Uniwersyteckie 

Centrum Społeczności Lokalnej założono w Londynie w 1884 roku i nazwano je Toynbee 

Hall, po przedwczesnej śmierci historyka Arnolda Toynbee, głównego orędownika idei 

centrów społeczności lokalnej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Pierwsze prace wiązały się z 

kursami edukacyjnymi dla dorosłych i wykładami stanowiącymi rozszerzenie wykładów 

uniwersyteckich, organizowaniem wakacji na wsi dla dzieci, wystaw dzieł sztuki, 

prowadzeniem towarzystw literackich i teatralnych, udzielaniem pomocy żydowskim 

imigrantom oraz szkoleniem nauczycieli i pracowników opieki społecznej. Zgodnie z 

podstawową idea głoszącą, że „ludzie ze środowiska uniwersyteckiego mogą dzięki 

bezpośrednim kontaktom i dyskusjom poznać robotników i ich problemy, a poprzez 

nauczanie, prowadzenie badań, służenie społeczeństwu, spotkania na gruncie towarzyskim, 

mogą dać coś w zamian.” Toynbee Hall nie był skierowany do parafii czy dzielnicy, lecz w 

stronę instytucjonalnej struktury narodu... Mieszkańcy dzielnicy przychodziliby uczyć się, ale 

i by uczyć innych, by otrzymywać, ale i dawać. Kilku mieszkańców i gości Toynbee Hall 

przybyło z zagranicy, przez co idea centrum społeczności lokalnej zaszczepiona została w 

innych uprzemysłowionych krajach. Już w 1886 roku Stanton Coit założył „Gildię 

Dzielnicową” (później nazwaną „Uniwersyteckim Centrum Społeczności Lokalnej”) w dolnej 

dzielnicy East Side w Nowym Jorku; rok później absolwent Smith College założył 

„Stowarzyszenie Centrów Społeczności Lokalnej College’ów”; a w 1889 Jane Addams 

założyła "Hull House" w Chicago. Pracownicy domów sąsiedzkich silnie wierzyli w moc i 

wpływ ich pracy wierzą też, że nawet ludzie ostrożni w swoim instytucjonalnym 

zaangażowaniu potrafią docenić doświadczenie domów sąsiedzkich jako unikalne wobec 

                                                           

32 Studium przypadku opisane przez Rafała Krenz po wizycie stydyjnej podczas konferencji  zorganizowanej przez The International 

Federetion of Settlements and Neighborhood Center (IFS) pod hasłem „Demokracja, inkluzja, młodzi” w dniach 22.05 – 26.05.2012 r. 
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tego, co występuje gdzie indziej. Dla uczestników bycie w domach może przynieść trzy 

zasadnicze korzyści, które maja wpływ na pozytywną zmianę z życiu ludzi: 

 - poczucie przynależności. Domy sąsiedzkie są z, przez i dla ich społeczności. W 

konsekwencji uczestnicy czują, że są ważni, oraz że są członkami społeczności, a nie 

klientami; 

 - poczucie skuteczności. Praktyka domu sąsiedzkiego koncentruje się na zwiększaniu 

zaufania ludzi, że mogą odnieść sukces, dlatego wiele z programów podkreśla "głos i 

przywództwo"; 

- poczucie możliwości. W środowisku domu sąsiedzkiego, pracownicy, wolontariusze i 

uczestnicy oferują różnego rodzaju wsparcie. 

W Sztokholmie centrum sąsiedzkie prowadzi organizacja Fenix South Shares Self-

Help Groups and Design (http://www.fenix.org.se). Głównym celem jej działalności jest 

pomoc ludziom w przezwyciężeniu trudności poprzez rożne formy samopomocy i wsparcie 

wolontarystyczne dla osób starszych i samotnych mieszkających w okolicy. Fenix jest 

otwartym dla wszystkich miejscem spotkań, gdzie można wypić kawę lub herbatę, 

porozmawiać, skorzystać z komputera. Grupy samopomocowe całkowicie korzystają 

wyłącznie z bazy własnych doświadczeń bez wsparcia specjalistów. Zasadą jest bycie 

równym wobec siebie nawzajem, decydowanie, kiedy i jak się spotykamy, otwartość na 

innych członków grupy. Personel Felixa uczestniczy w pierwszych 3, 4 spotkaniach 

pomagając jedynie stworzyć strukturę do rozmowy. Przeciętnie w roku tworzy się 10-15 grup. 

Ludzie otwarci są na innych niezależnie od wieku i profesji - są po prostu dla każdego. 

Wsparcie finansowe ośrodek otrzymuje z ministerstwa zdrowia, władz Sztokholmu i 

prywatnych darczyńców. Fenix prowadzi dwa sklepy z używaną odzieżą i pchli targ. 

Każdego roku do Fenixa przychodzi ok. 6000 odwiedzających mających trudności, 

samotnych, izolowanych, co pomaga im tworzyć społeczne kontakty. Udzielanych jest około 

1400 porad telefonicznych związanych z różnymi rodzajami wsparcia. 40 osób otrzymuje 

wsparcie w domach zapewniane przez wolontariuszy. Fenix jest pozarządową organizacją 

otwartą dla wszystkich mieszkańców i działającą poza systemem oficjalnych służb 

społecznych. Jej członkowie są dumni z tego, że nie kontrolują osób korzystających z 

pomocy. 

http://www.fenix.org.se/
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Wnioski 

 

Zasady leżące u podstaw praktyki domów sąsiedzkich są różne od istniejących 

instytucji i organizacji zajmujących się ubóstwem. Centra społecznościowe stosują inne 

formy działań niż agencje świadczące usługi społeczne, które pojawiły się później. Dziś te 

zasady, to zakorzenienie w wizji ludzkiego potencjału, mocnych stron wspólnoty 

oraz uczciwości społecznej, nadają kształt, w jaki sposób domy sąsiedzkie formułują i 

wdrażają swoją misję.  

Te zasady to: 

1. Wzajemność - poprzez tworzenie kultury organizacyjnej, w której wszyscy 

(uczestnicy, pracownicy i wolontariusze) mogą wnieść swój wkład, ponieważ wszyscy 

mają mocne strony, z których mogą czerpać; 

2. Zakorzenienie, bycie ośrodkiem wspólnoty na obszarach, gdzie świadczona jest 

usługa; 

3. Bycie budynkiem wspólnoty, zapewniając przyjazną przestrzeń dla budowania 

mostów między konfliktami i różnicami  oraz mobilizacji zasobów,  aby 

rozwiązać lokalne problemy i wyzwania; 

4. Różnorodność - oferując wiele możliwości uczestnictwa; 

5. Wszechstronne, zintegrowane usługi za pomocą kompleksowego i całościowego 

podejścia do potrzeb uczestników. 
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Rozdział 4 Aktywność społeczna i obywatelska  

 

Aktywność społeczna i obywatelska jest to wymiar dostrzegany jako kluczowy w Społecznej 

Strategii Warszawy.  

„Niedostatek działań mających na celu włączenie mieszkańców w życie miasta (np. wciąż 

jeszcze niskie uczestnictwo w realizacji inicjatyw społecznych, relatywnie niewielki odsetek 

wolontariuszy, nikłe zainteresowanie mieszkańców działaniami organizacji pozarządowych). 

Brakuje sprawnego systemu identyfikacji takich przedsięwzięć i mocnego wsparcia dla 

inicjatyw nieformalnych”
33

. 

Partycypacja obywatelska (zwana również publiczną, społeczną) jest rozumiana jako 

bezpośrednie zaangażowanie obywateli, czy szerzej mieszkańców, w sprawy społeczno-

polityczne. Współczesny model demokracji nie opiera się już tylko na uczestnictwie 

obywateli w wyborach. Mają oni znacznie szerszy zakres wpływu na to, co dzieje się w ich 

najbliższym otoczeniu. Wśród narzędzi partycypacji, obok najbardziej popularnego udziału w 

wyborach czy referendach, wymienić można: budżet partycypacyjny, inicjatywę lokalną, 

konsultacje społeczne czy wysłuchanie publiczne. 

„Społeczeństwo obywatelskie działa na zasadzie samoorganizacji. Częstym uproszczeniem 

jest utożsamianie społeczeństwa obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi. W 

rzeczywistości, stanowią one tylko niewielką jego część. Pojęcie to obejmuje także grupy 

nieformalne, lokalne organizacje, w tym kościelne i wiele innych. Społeczeństwo 

obywatelskie dopełnia i, zgodnie z zasadą subsydiarności, przejmuje także pewne funkcje 

państwa. Jest odrębne od struktur gospodarki rynkowej, ale obejmuje małą przedsiębiorczość 

(…) Paradoksalnie, trzeci sektor – uznawany za emanację społeczeństwa obywatelskiego – 

jest słabo znany wśród mieszkańców. Jego misja – budowanie i rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego, kreowanie kapitału społecznego – jest, więc słabo realizowana.” SSW s. 33. 

W poniższym rozdziale zostaną przedstawione wyniki monitoringu badań ilościowych 

w obszarze aktywność społeczna i obywatelska oraz studium przypadku MotoMamusie, Ulica 

                                                           

33 Społeczna Strategia Warszawy, strona 22. 



 

 

 73 

73 

Siostrzana oraz jako benchamarking case study Grupa Vidok. Przykłady zostały wybrane jako 

wyraz nieformalnej aktywności społecznej lub obywatelskiej. Choć podejmują działania w 

różnych obszarach to łączy je bezinteresowność oraz oparcie się o wartości. 

Pytania badawcze: jakiego typu działania są podejmowane w obszarze aktywności społecznej 

i obywatelskiej? Dlaczego podejmowane działania nie są sformalizowane? Z jakimi 

wartościami utożsamiają się osoby organizujące inicjatywy społeczne? Jakiego typu wsparcie 

jest udzielane tego typu inicjatywom, na jakiego rodzaju wsparcie jest zapotrzebowanie? W 

jaki sposób dochodzi do samoorganizowania się społeczności? Jaka jest rola liderów w tego 

typu inicjatywach? 
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Monitoring badań ilościowych w obszarze aktywność społeczna i obywatelska 

 Badania ilościowe dotyczą obszaru aktywności społeczna i obywatelska były 

prowadzone w sposób niewystarczający. Założone w Strategii ewaluacja, sondaż 

dedykowany, monitoring aktywności w mediach elektronicznych, monitoring programów nie 

zostały zrealizowane. Brak jest danych pochodzących z badań własnych Miasta Stołecznego 

Warszawa, można jedynie odnaleźć w badaniach Klon/Jawor informacje dotyczące ilości 

organizacji pozarządowych i zaangażowania wolontariatu. Na tle innych obszaru 

monitorowanych posiadamy najmniej informacji właśnie o aktywności społecznej i 

obywatelskiej. Brak zaplanowanych do realizacji w Strategii narzędzi monitoringu: sondaży, 

badań ilościowych czy jakościowych. Przewidywano również realizację ewaluacji w 

poszczególnych Programach czy w odniesieniu do Strategii, co również nie zostało 

zrealizowane. Puste okienka w tabelarycznym zestawieniu wskazują na brak danych. 

Dodatkowo uwzględniono wyniki badań Klon Jawor oraz dane dotyczące budżetu 

partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej. Wykresy prezentują powiązane z aktywnością 

społeczną i obywatelską wskaźniki dotyczące relacji z najbliższym otoczeniem oraz 

poczuciem więzi. 
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Zestawienie badań ilościowych w obszarze aktywność społeczna i obywatelska 

Wykres. Aktywność społeczna a nieformalne sieci 

 

 

Wykres. Aktywność społeczna a więź lokalna 
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AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I OBYWATELSKA 

Działania Wskaźniki realizacji celów Wartość 

kontrolna 

Źródło danych Kom. Stan z 

2008 

Stan 

obecny 

C.S. 1. Rozwój 

e-samorządu, 

budowa 

systemu 

monitoringu 

problemów 

społecznych 

Warszawy oraz 

monitoringu 

realizacji 

strategii 

społecznej. 

 

Czy miasto udostępnia mieszkańcom pełne 

informacje na temat funkcjonowania 

poszczególnych urzędów? 

Skala ocen  do 

ustalenia w 

programach 

operacyjnych  

 

Niezależna ewaluacja  

 

brak   

Czy władze miasta opracowały interaktywny 

system prezentacji wyników badań i analiz 

poświęconych różnym aspektom życia miasta 

i funkcjonowania jego instytucji zrozumiały 

dla przeciętnego warszawiaka?  

   

C.S. 2. 

Tworzenie 

optymalnych 

warunków do 

życia, 

zapewnianie 

dostępu do 

usług, 

% dorosłych mieszkańców korzystających z 

miejskich platform internetowych   dla 

załatwienia swoich spraw  

30%  Sondaż dedykowany  

 

brak   
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mieszkań  (…) 

C.S. 2. 

Budowanie 

wizerunku 

Warszawy jako 

a) stolicy, b) 

miasta 

europejskiego, 

c) miasta 

wyjątkowego 

(…) 

Średnia liczba odwiedzin serwisów i portali 

internetowych poświęconych miastu 

Na podstawie 

obserwacji 7 

serwisów i 

portali 

internetowych 

poświęconych 

Warszawie  

Monitoring  dane 

niedo

stępn

e 

  

C.S. 3.7. 

Zwiększenie 

dostępu do 

usług   na 

rzecz 

(re)integracji 

społeczno-

zawodowej 

(…) 

Liczba stworzonych miejsc pracy na 

półotwartym rynku pracy  

Do ustalenia w 

programach 

operacyjnych  

Monitoring, Program 

operacyjny "Rozwój, 

aktywność , 

samodzielność "  

brak   

- W tym zatrudnienie docelowe w 

przedsiębiorstwach ekonomii społecznej  

   

- W tym zatrudnienie przejściowe w 

przedsiębiorstwach ekonomii społecznej  

   

% samowystarczalnych przedsiębiorstw 

społecznych  

   

 Liczba ważnych głosów oddanych na 

projekty w Budżecie Partycypacyjnym 

 http://twojbudzet.um.wa

rszawa.pl/aktualnosci/w

 148 814 w 2014r. 
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 Liczba zgłoszonych inicjatyw w 

BP/zakwalifikowanych do głosowania 

 ydarzenia/wyniki-g-

osowania-w-

pierwszym-

warszawskim-bud-ecie-

partycypacyjnym-1 

 2200/1390 w 

2014r. 

 Liczba zrealizowanych Inicjatyw Lokalnych  http://inicjatywa.um.war

szawa.pl/ 

 9 od IX 2013r. 

 Ilość zarejestrowanych NGO w Warszawie / 

liczba organizacji prowadzących działania na 

terenie Warszawy 

 Raport KLON/JAWOR 

2013 

 9 600 / 4 512 

 Procent pracowników etatowych we 

wszystkich NGO 

  35% 

 Procent wolontariuszy   30% 

 Miejsca Aktywności Lokalnej  http://inicjatywa.um.war

szawa.pl/na-

glownej/centra-

aktywnosci-lokalnej 

  8 
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Studia przypadku w obszarze aktywność społeczna i obywatelska 

MotoMamusie34 

MotoMamusie – nieformalna społeczność matek jeżdżących na motocyklach. 

Założycielką inicjatywy MotoMamusie jest 29-letnia Natalia Bułyk z Warszawy. W kwietniu 

2013 roku Natalia założyła funpage „Motomamusie”
35

 na portalu Facebook, po kilku 

miesiącach odbyło się pierwsze spotkanie matek-motocyklistek z całej Polski. Obecnie stronę 

na portalu Facebook „polubiło” ponad 1600 osób. Kobiety kontaktują się ze sobą głównie za 

pośrednictwem Internetu – mają zamknięte forum dyskusyjne, na którym 

wymieniają się informacjami nie tylko na temat motocykli, ale także 

wychowania dzieci czy innych „kobiecych” spraw.   

Grupa Motomamusiek realizuje trzy główne cele: 

1) integracji kobiet z całego kraju o podobnych zainteresowaniach i 

sytuacji życiowej (jeżdżenie na motocyklu lub innym jednośladzie, 

posiadanie dzieci), 

2) pomocy charytatywnej poprzez zbieranie nakrętek i aukcje na Allegro, 

3) integracji lokalnej społeczności dzielnicy Białołęka w Warszawie poprzez organizowanie 

motocyklowego pikniku rodzinnego, na który przyjeżdżają też Mamy-Motocyklistki z całej 

Polski. 

W ramach działalności grupy kobiety spotykają się na wspólne przejażdżki 

motocyklem, spotkania integracyjne, wyjazdy weekendowe. Uczestniczą także w akcji 

charytatywnej, pomagają w zbieraniu pieniędzy na leczenie i rehabilitację dziecka z głęboką 

niepełnosprawnością zbierając plastikowe nakrętki wszędzie tam, gdzie działają liderki klubu 

MotoMamusie, czyli w całej Polsce. Działaniem lokalnym są motocyklowe pikniki rodzinne 

                                                           

34 Studium przypadku opisane przez Małgorzatę Krysę w ramach badań „Nieodkryty wymiar III sektora - badania 

niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

35 https://www.facebook.com/MotoMamusie/timeline [dostęp 20.05.2015]. 

https://www.facebook.com/MotoMamusie/timeline
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organizowane w dzielnicy Białołęka w Warszawie, miejscu zamieszkania liderki społecznej, 

Natalii.  

 

 

Zdjęcia z imprezy plenerowej zorganizowanej przez Motomamusie 
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Źródło:http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/relacje/2013/Pierwszy_motocyklowy_piknik_MotoMa

musiek_relacja/1_pomoc.jpg.html, zgoda na użycie. 

  

Pierwszy Piknik, lub inaczej zlot MotoMamusiek, odbył się we wrześniu 2013 roku w 

Parku Picassa na Białołęce w Warszawie. W czasie imprezy można było wziąć udział w 

zawodach sportowych, szkoleniach z pierwszej pomocy w wypadkach drogowych oraz 

pierwszej pomocy udzielanej dzieciom, szkoleniu z mechaniki motocykla, warsztatach 

winiarskich wina bezalkoholowego. Podczas pikniku rozlosowane były nagrody fundowane 

przez prywatne firmy: Moto-Akcesoria, WinaBezAlku, MotoPomocnych. W wydarzeniu 

wzięły udział rodziny i moto-mamy nie tylko z Warszawy, ale też z całej Polski
36

. Pierwszy 

piknik był całkowicie oddolnym wydarzeniem, organizowanym przy braku wsparcia ze 

strony instytucji publicznych. 

 

MotoMamusie na swoich motocyklach 

 

Źródło:http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/relacje/2013/Pierwszy_motocyklowy_piknik_MotoMa

musiek_relacja/1_pomoc.jpg.html, zgoda na użycie.  

 

                                                           

36 http://www.motocaina.pl/artykul/i-zlot-moto-mamusie-patronat-motocaina-pl-6036.html [dostęp 20.05.2015]. 

http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/relacje/2013/Pierwszy_motocyklowy_piknik_MotoMamusiek_relacja/1_pomoc.jpg.html
http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/relacje/2013/Pierwszy_motocyklowy_piknik_MotoMamusiek_relacja/1_pomoc.jpg.html
http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/relacje/2013/Pierwszy_motocyklowy_piknik_MotoMamusiek_relacja/1_pomoc.jpg.html
http://www.scigacz.pl/zdjecia/gallery/relacje/2013/Pierwszy_motocyklowy_piknik_MotoMamusiek_relacja/1_pomoc.jpg.html
http://www.motocaina.pl/artykul/i-zlot-moto-mamusie-patronat-motocaina-pl-6036.html
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Drugi Rodzinny Piknik MotoMamusie odbył się na Białołęce w Parku Henrykowskim, 

24 maja 2014 roku. Piknik był realizowany w ramach pierwszej w dzielnicy Inicjatywy 

Lokalnej, współorganizowany i finansowany ze środków Miasta st. Warszawy Dzielnicy 

Białołęka. W czasie drugiego pikniku przewidzianych było więcej atrakcji dla dzieci i 

rodziców: parada motocyklowa, pokazy tańca, pokaz medyczny, koncert zespołu Makrofon, 

warsztaty dla rodziców współorganizowane przez Białołęcki Klub Mam (Bezpieczne dziecko 

w samochodzie, Spotkanie z logopedą, Zajęcia fotograficzne, Psycholog dla rodziców, Lekcja 

wizażu), rodzinne dyscypliny sportowe (biegi, trening w mieście), warsztaty całodniowe 

(Warsztaty Wina Bezalkoholowego, Szkolenia z pierwszej pomocy, Kreatywna lodówka – 

warsztaty zdrowego jedzenia, Warsztaty naprawy motocykla Tomka Kulika).  Dokonano 

także podsumowania akcji zbierania nakrętek dla Antosia, „podopiecznego” MotoMamuś. 

Cała impreza odbyła się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy. 

W maju 2015 roku MotoMamusie zorganizowały Trzeci Rodzinny Piknik, ze 

wsparciem organizacji, które między innymi były zaangażowane podczas poprzednich 

wydarzeń. Warto podkreślić brak wsparcia finansowego ze strony Dzielnicy i oparcie się o 

środki sponsorów
37

.  

Pozostałe wydarzenia organizowane przez społeczność to spotkania integracyjne członkiń 

grupy MotoMamusie, na przykład spotkanie z MotoMamusią ze Stanów Zjednoczonych, 

inicjatorką społeczności „MotomMamas”, spotkania w barze Choppers Club, „Kawa u Tosia 

Zimowy wypad do Poznania” – odwiedziny dziecka, którego rehabilitacja jest wspierana 

finansowo dzięki akcji zbierania nakrętek.  

Co wyróżnia MotoMamusie spośród innych inicjatyw nieformalnych raczej 

unikających rozgłosu, to obecność w mediach, zarówno w radio jak i w telewizji, w mediach 

społecznościowych. Było to świadome działanie promocyjne Kobiet. Z wywiadu z Liderką 

Inicjatywy Natalią: „Założyłam funpage na Facebooku… nazwałam go MotoMamusie, 

starałam się go rozpromować, pisałam do różnych klubów kobiecych czy motocyklowych, że 

utworzyłam taką inicjatywę… jak dziecko spało, to ja siedziałam i pisałam prasówki w nocy, 

zadbałam o to, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało”. Jednak z członkiń inicjatywy 

tak mówiła w wywiadzie: „Ja z kolei miałam taką działkę żeby zaprosić jak najwięcej osób z 

                                                           

37 http://piknikmotomamusie.pl/ [dostęp 20.05.2015]. 

http://piknikmotomamusie.pl/
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mediów (na Piknik)”. W wypowiedziach respondentek brakuje szerszych komentarzy 

dotyczących współpracy z Dzielnicą i instytucjami publicznymi, a przecież II Piknik 

współfinansowany był z programu Inicjatywy Lokalnej. Kobiety w czasie wywiadu skupiały 

się raczej na omówieniu relacji z mediami i sponsorami. Wspominają: „Ta inicjatywa 

społeczna (lokalna) wymaga, żeby dużo dać od siebie.” Można przez to rozumieć, że program 

inicjatywy lokalnej spełnił swoją funkcję jedynie wspierania działań lokalnej społeczności, 

natomiast wydarzenie zostało zrealizowane nakładem pracy wolontariuszy, dzięki postawie 

społecznikowskiej organizatorów jak i partnerów.  

 

Grupa MotoMamuś 

/  

Źródło: http://www.motomamusie.pl/motomamas, zgoda na użycie. 

 

Inicjatorkę i koordynatorkę działań Inicjatywy można nazwać liderką społeczną. Z jej 

wypowiedzi: „Piknik… był w zeszłym roku i w tym roku… w tym roku to już było wielkie 

wydarzenie, bo ja pozyskałam z Inicjatywy Lokalnej pieniądze…” Jaką motywację ma osoba 

do poświęcania swojego czasu innym, praktycznie samodzielnie organizując duże, otwarte 

wydarzenie? „Ja uwielbiam organizować imprezy, nie było to dla mnie problemem, jak się 

robi to, co się lubi, jest to dużym ułatwieniem, w tym żeby nie pójść spać, żeby jeszcze coś 

zrobić… chciałam pokazać motocyklistom, że MotoMamuśki potrafią się świetnie bawić i że 

jest miejsce w tym motocyklowym świecie na taki rodzinny klimat, na taką sielankę. No i 

udało się, lubię to robić, sprawia mi to przyjemność…” MotoMamusie są grupą, w której 

liderka jest zarówno inicjatorką jak i koordynatorką działań „oczywiście wolontariuszy 

http://www.motomamusie.pl/motomamas
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miałam, ale takie kwestie organizacyjne, czy podzielenie pracy, znalezienie sponsorów, 

znalezienie patronatu, pisanie wniosku… to właściwie zrobiła jedna osoba”. Z wypowiedzi 

innej MotoMamusi: „Ja Natalię (liderkę grupy) nazywam ośmiornicą. Bo ona jest główną 

głową, która zbiera wszystko, a my jesteśmy tymi mackami, które jej pomagają wszędzie… w 

Warszawie odpowiada Natalia, w Kutnie Anita, na Dolnym Śląsku Wioletta. Takie jak gdyby 

macki od głównego działania…” Jak pisze M. W. Sienkiewicz, to wokół liderów lokalnych, 

którzy bardzo mocno utożsamiają się ze swoją małą ojczyzną, gromadzą się inni ludzie. 

„Liderzy są drożdżami w samoorganizacji społeczności lokalnych, dążących do 

uzgodnionego celu”
38

. Podczas wywiadu sama liderka inicjatywy podkreśliła swoją 

przynależność do miejsca, dzielnicy: „Mieszkanką… teraz już Białołęki… tak dużo się tutaj 

wydarzyło… ja na każdej ulicy mam znajomych, i ten Tarchomin się strasznie skurczył, my 

tu prawie wszystkich znamy… nie muszę już jechać do centrum. Pracę mam 15min. stąd. Tu 

jest mój cały świat i jest mi tutaj dobrze.” 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z Pikniku MotoMamusie 

                                                           

38 Sienkiewicz M. W. (2008). Rola liderów lokalnych w rozwoju gmin w Polsce, W: S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.) Przywództwo 

lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (s. 142-143). Lublin, Wyd. UMCS.  
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Żródło: https://www.facebook.com/MotoMamusie/photos_stream, zgoda na użycie. 

 

Z wywiadów przeprowadzonych po Drugim Rodzinnym Pikniku MotoMamusie 

wynikało, że członkinie społeczności będą formalizować swoje działania zakładając 

stowarzyszenie. Jak mówiły „Chciałyśmy zakładać stowarzyszenie… chciałyśmy 

przygotować dokumentację, żeby we wrześniu ją podpisać, dokumentacja jest jeszcze 

nieprzygotowana, ale generalnie teraz ja już wiem, że łatwiej byłoby nam zdobyć pieniądze 

na piknik czy cokolwiek innego już mając jakieś formalną osobowość.” Inna MotoMamusia 

https://www.facebook.com/MotoMamusie/photos_stream
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powiedziała: „...wydaje mi się, że tak by ładniej brzmiało. Jesteśmy Stowarzyszeniem 

Motomamusie, a nie koleżankami, kobietami, motocyklistkami z Facebooka.”. Kobiety 

dostrzegają korzyści, szczególnie finansowe z formalizacji działań „Dużo osób nas o to pyta, 

czy jesteśmy Fundacją czy Stowarzyszeniem, bo tak łatwiej byłoby nas wesprzeć, np. kwestie 

jakiś rozliczeń, wiem, że to by otworzyło drzwi i ułatwiło tym firmom, które chcą z nami 

współpracować.”, jednak są także czynniki ograniczające „to się wiąże z jakimiś raportami 

finansowymi, i jak o tym myślę, to już właśnie odkładam to od razu na później…” (fragmenty 

z wywiadu z Natalią liderką grupy). Po dwóch latach od założenia strony „MotoMamusie” na 

portalu Facebook, zorganizowaniu trzech rodzinnych pikników MotoMamusie społeczność 

mam jeżdżących na motocyklach nadal pozostaje grupą niesformalizowaną.  
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Wnioski 

  

Społeczność, klub matek jeżdżących na motocyklach MotoMamusie stanowi przykład 

oddolnej, nieformalnej grupy o wspólnych zainteresowaniach, skupionej na działaniach 

integrujących, jest to także klub samopomocy oraz pomocy charytatywnej. Liderka grupy 

podejmuje również działania integrujące lokalną społeczność dzielnicy Białołęka w 

Warszawie organizując motocyklowy piknik rodzinny. Warto podkreślić, że działania pod 

szyldem „MotoMamusie” na rzecz lokalnej społeczności są realizowane głównie przez jedną 

osobę, z doraźną pomocą pozostałych kobiet. MotoMamusie to małe grupy kobiet z całej 

Polski działające w ramach nieformalnych struktur określonych terytorialnie – każde 

województwo posiada swoją liderkę, czy inaczej koordynatorkę lub osobę do kontaktu. 

Liderka całej grupy podejmuje również działania integrujące lokalną społeczność dzielnicy 

Białołęka w Warszawie organizując motocyklowy piknik rodzinny. Co ciekawe, mimo tego, 

że II Piknik Rodzinny współfinansowany był z programu Inicjatywy Lokalnej, kobiety w 

czasie rozmowy skupiały się raczej na omówieniu relacji z mediami i sponsorami. Dzięki tym 

działaniom promocyjnym, MotoMamusie zdobyły rozgłos w mediach, zarówno w radio jak i 

w telewizji, w Internecie. Członkinie planują założyć stowarzyszenie, już podjęły kroki w tym 

kierunku. Instytucjonalizację działań traktują instrumentalnie, jako narzędzie do zdobywania 

dofinansowania na swoje działania, głównie związane z organizacją wspomnianych zlotów – 

motocyklowych pikników rodzinnych.  

   Dla MotoMamuś największą wartością jest rodzina. Motywację kobiet można określić jako 

społeczną – klub MotoMamuś stanowi przestrzeń do integracji, spotkań, wymiany informacji 

dotyczących nie tylko motocykli, ale także wychowania dzieci i „kobiecego świata”.  
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Ulica Siostrzana39 

Ulica Siostrzana to grupa nieformalna, powstała w lutym 2001 roku. Tworzą ją 

dziewczyny i kobiety z różnych miast oraz z różnych środowisk; działające w różnych 

organizacjach kobiecych lub poza organizacjami. Elementem łączącym „członkinie” grupy 

jest feminizm. Same o sobie mówią: „Łączy nas jedno: jesteśmy feministkami i chcemy 

zmieniać otaczającą nas rzeczywistość tak, żeby nam i innym kobietom żyło się lepiej
40
”.  

 

Plakat promujący FAL 2010 

 

 

O powstaniu Ulicy Siostrzanej mówi jedna z autorek pomysłu, że „właściwie powstała 

na balkonie lokalu, w którym była wtedy Ośka. Spotykałyśmy się tam z koleżankami, na 

papierosie czy pogawędkach. I pojawił się pomysł, że chcemy zrobić coś same, bez instrukcji 

z zewnątrz, że chcemy dobrze ze sobą spędzić czas, że chcemy, by perspektywy, które 

reprezentujemy znalazły swoje miejsce w ruchu kobiecym, to znaczy, nam wtedy bardzo 

                                                           

39 Studium przypadku opisane przez Anetę Ostaszewską w ramach badań „Nieodkryty wymiar III sektora - badania 

niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

40 Ulica Siostrzana: http://siostrzana.org/ulica-siostrzana/ [dostęp 10.08.2014]. 

http://siostrzana.org/ulica-siostrzana/
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zależało na tym, żeby to doświadczenie bycia razem w ruchu feministycznym było 

doświadczeniem pozytywnym, że w tworzeniu tego, czym jest ruch feministyczny i 

postulatów feministycznych zostały również uwzględnione głosy kobiet 

nieheteroseksualnych, tych, które mają pod opieką dzieci oraz kobiet z obszarów wiejskich, 

niestety to trzecie się nie udało…”. Grupa – jak twierdzi założycielka – nie posiada hierarchii, 

ona sama zaś nie widzi siebie jako liderki. Uważa, że podstawą jej działań społecznych jest 

współpraca i współdziałanie z innymi. Sens Ulicy Siostrzanej liderki inicjatywy widzą we 

wspólnym działaniu z innymi kobietami. „Ulica Siostrzana nie powstała tylko dlatego, że ja 

tego chciałam. Prawie zawsze to było tak, że była/jest jakaś grupa osób, które znają się 

towarzysko albo z innych kontekstów, gadają, gadają i później myślą: ok., z tego gadania 

chcemy zrobić działanie i potrzebna jest do tego jakaś formuła. Tak też było z Ulicą 

Siostrzaną”. Choć pomysł inispirowany był doświadczeniem z obozu feministycznego ze 

Słowenii (1995), to jednak, czym jest Ulica Siostrzana, oraz jak wyglądają obozy FAL, jest 

efektem współpracy wielu osób. „To jak wyglądał pierwszy obóz, a to, jak wyglądał ostatni, 

to jest proces, w który włączają się poszczególne osoby, odnajdują jakąś przestrzeń”.  

Ulica Siostrzana nie posiada stałej liczby członkiń. Pomysłodawczyni określa grupę 

jako proces. „Ludzie przychodzą, włączają się i po jakimś czasie wychodzą”. To, co się dzieje 

z Ulicą Siostrzaną i w Ulicy Siostrzanej – zdaniem pomysłodawczyni grupy – wynika 

wyłącznie z tego, co ludzie chcą coś robić. „Nie ma formy przymusu i dlatego to się wydarza. 

Ludziom się generalnie chce. W ogóle uważam, że ludziom chce się robić różne rzeczy, tylko 

mają mało przestrzeni”.  

Na pytanie, dlaczego Ulica Siostrzana działa jako grupa nieformalna liderka 

odpowiada, że to, co jest ważne w tej grupie, to jej dynamika. Na stronie siostrzana.org 

natomiast pojawia się następująca odpowiedź: „Z naszych doświadczeń wynika, że jest to 

najbardziej demokratyczna forma współdziałania, zapewniająca niezależność oraz 

uwzględniająca różne punkty widzenia. Taka forma nie jest hierarchią i wymaga od swoich 

członkiń odpowiedzialnego i pełnego zaangażowania się w realizację konkretnych zadań
41
”. 

Zdaniem liderki grupy nieformalne, które formalizują się, robią to dlatego, że inaczej jest 

bardzo trudno funkcjonować, zarówno w sensie finansowym, jak i organizacyjnym, czyli bez 

reprezentacji uznawanej formalnie. Albo się rozpadają, albo formalizują. Według niej to, że 

                                                           

41 Ulica Siostrzana: http://siostrzana.org/ulica-siostrzana/organizatorki/ [dostęp: 21.08.2014].  

http://siostrzana.org/ulica-siostrzana/organizatorki/
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grupy się rozpadają wcale nie jest czymś złym. Jej zdaniem potencjał grup nieformalnych jest 

w tym, że są to grupy incydentalne, zadaniowe.  

Działalność grupy Ulica Siostrzana to przede wszystkim organizowanie obozów 

edukacyjno-rekreacyjnych dla kobiet i dzieci. Obozy odbywają się w okresie letnim. 

Organizowane są od 2002 roku. W 2002 i 2003 roku obozy odbyły się pod nazwą FAIR: 

Feministyczna Akcja Informacyjno-Rekreacyjna. Od 2004 r. obozy odbywają się pod nazwą 

FAL – Feministyczna Akcja Letnia. W ramach działań Ulicy Siostrzanej odbył się również 

kobiecy spływ kajakowy (na rzece Brdzie, 17 – 20 lipca 2006 r.). W spływie wzięło udział 10 

kobiet. 

 

Plakat promujący FAL 2013 

 

 

Ulica Siostrzana w organizacji obozów korzysta z doświadczeń Międzynarodowej 

Letniej Szkoły „Hippopotamus”, która w 1995 roku została zorganizowana przez Frauen 

Anstiftung (Niemcy) w Słowenii. W obozie wzięło udział około 250 kobiet z całej Europy, w 

tym członkinie grupy Ulica Siostrzana. Idea obozów polega na otwartości i partnerstwie, 
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współodpowiedzialności za wspólnie spędzany czas. Jak wyjaśniają członkinie grupy: „ta 

przestrzeń jest wspólnie tworzona. Oczywiście są organizatorki tego wydarzenia 

edukacyjnego i rozrywkowego, ale każda z osób ma możliwość współtworzenia tej 

przestrzeni, proponowania różnych zajęć. Są też zadania, którymi się dzielimy, obowiązki”. 

Grupa, która organizuje obozy letnie (czy też zjazdy zimowe, spływy kajakowe itd.) nie jest 

jednolita. Jak podkreśla liderka: „nie ma hierarchii, nie ma czegoś takiego jak członkostwo. 

Albo jest się zaangażowaną, albo nie”. Kolejne obozy są organizowane przez grupę, która się 

konstytuuje po aktualnym obozie, pracę zaś zaczyna od grudnia. Obowiązuje jedna zasada: 

żeby robić obóz, trzeba wziąć w nim udział. Organizacja obozu, czyli praca nad 

przygotowaniem FAL, jest całkowicie oparta na wolontariacie, nikt nie zarabia ani na 

organizacji, ani na prowadzeniu warsztatów.  

W obozach udział biorą dziewczyny (od 13 r.ż.) i kobiety (również z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności lub ze szczególnymi potrzebami), w tym matki z dziećmi 

(chłopcy w wieku 5–10 lat, dziewczynki w wieku od 5 do 12 lat; trzy miejsca są dla matek z 

dziećmi poniżej 3 roku życia). Od 2014 roku na ulotkach i plakatach promujących FAL 

pojawił się zapis o nowych zasadach dotyczących uczestniczek. Przy słowach 

„kobieta/dziewczyna” umieszczona została gwiazdka (*), która oznacza, że kiedy mowa o 

uczestniczkach obozu – kobietach i dziewczynach – nie chodzi o płeć biologiczną, ale szerzej, 

„o doświadczenie życia jako kobieta/dziewczyna” (w tym także trans- i interkobieta oraz 

trans- i interdziewczyna)
42

.  

Co roku w obozie bierze średnio udział ok. 50/60 osób, w zależności od miejsca, w 

którym odbywa się obóz. Są to „matki i córki, lesbijki, kobiety bi i hetero, pochodzące z 

wielkich miast i mieszkające na wsi, z Polski i zza wschodniej granicy”
43

.  

FAL jest inicjatywą niekomercyjną a praca związana z jej organizacją wykonywana jest na 

zasadzie wolontariatu. Pozyskanie środków finansowych na prowadzenie działań przez grupę 

nieformalną, w tym feministyczną, jest trudne. Dotacje uzyskiwane przez Ulicę Siostrzaną to 

zazwyczaj dotacje z fundacji amerykańskich albo niemieckich, które były/są otwarte na 

                                                           

42 Patrz: FALA 2014: http://siostrzana.org/obozy/fala2014/zaproszenie/ [dostęp: 22.08.2014].  

43 Kolejna fala przypłynęła: http://siostrzana.org/obozyfem/fal-2009/ [dostęp 23.08.2014].  

http://siostrzana.org/obozy/fala2014/zaproszenie/
http://siostrzana.org/obozyfem/fal-2009/
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wnioski składane przez grupy nieformalne, np. Global Fund for Women, czy Women’s World 

Day of Prayer German Committee.  

Jak tłumaczy pomysłodawczyni Ulicy Siostrzanej, FAL jest inicjatywą, która sama się 

finansuje, ponieważ, po pierwsze, za pracę przy organizacji oraz prowadzeniu warsztatów nie 

ma żadnych wynagrodzeń, po drugie zaś, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają 

same uczestniczki
44

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat promujący FAL 2014 

                                                           

44 W 2014 r. całkowity koszt udziału w obozie (14 dni) dla osoby dorosłej wynosił 600 zł. Jeśli jednak z powodu sytuacji finansowej kobieta 

nie jest w stanie zapłacić pełnej kwoty za udział w obozie, ma możliwość uzyskania stypendium. 
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Oprócz FAL działaczki Ulicy Siostrzanej prowadzą monitoring społeczny oraz 

działania, których celem jest sprzeciw wobec dyskryminacji kobiet. „czuwamy nad 

rzeczywistością i gdy opresyjność patriarchatu daje się we znaki, protestujemy przeciwko 

seksizmowi w życiu publicznym: wydarzeniom, reklamom, kampaniom, zachowaniom – oraz 

prowadzimy wspierające działania feministyczne i na rzecz kobiet
45
”. 

Motywację dla uczestniczek i organizatorek FAL stanowi przede wszystkim chęć i 

potrzeba przynależności do wspólnoty kobiet, budowania bezpiecznej przestrzeni, opartej na 

zasadach otwartości, solidarności i egalitaryzmu. Kobiety wskazują również, że za ich 

decyzją udziału w FAL stoją zainteresowania wiedzą na tematy feministyczne. Ważny motyw 

stanowi chęć poznania innych kobiet i możliwość uczenia się od nich. 

Zebrane dane świadczą o wysokim poziomie motywacji uczestniczek i organizatorek 

FAL; większość kobiet systematycznie uczestniczy w obozach, również jako jego 

współorganizatorki. FAL jest obozem, za którego funkcjonowanie odpowiadają same 

uczestniczki (dzielą się między sobą obowiązkami), co wzmacnia ich poczucie sprawczości. 

                                                           

45 Ulica Siostrzana: http://siostrzana.org/ulica-siostrzana/organizatorki/ [dostęp: 21.08.2014].  

http://siostrzana.org/ulica-siostrzana/organizatorki/
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Kobiety wykazują zainteresowania działaniami wspólnotowymi, antydyskryminacyjnymi 

oraz antyprzemocowymi. Podkreślają, że uczestnictwo w FAL stanowi dla nich cenne 

życiowe doświadczenie.  

Kobiety, których głosy poddano analizie, w sposób jawny utożsamiają się z 

wartościami feministycznymi, równościowymi oraz inkluzywnymi. Dążą do 

uprawomocnienia własnego głosu oraz głosu tych, którzy doświadczają, na co dzień 

uprzedzeń i dyskryminacji (m.in. osoby nieheteroseksualne, niepełnosprawne).  Są to kobiety, 

które otwarcie deklarują się jako feministki, zwolenniczki idei równouprawnienia i 

siostrzeństwa, czyli budowania przestrzeni i relacji społecznych opartych na 

współodpowiedzialności i nie hierarchiczności, wzajemnym poszanowaniu. O sukcesie Ulicy 

Siostrzanej decyduje przede wszystkim determinacja członkiń grupy, ich motywacja, a nie 

wsparcie finansowe, które notabene do tej pory pochodziło głównie z fundacji zagranicznych. 

Największą pomoc i wsparcie Ulica Siostrzana otrzymuje od uczestniczek obozów, które 

decydując się na FAL stają się współodpowiedzialne za program warsztatów oraz organizację 

i przebieg obozu. 
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Wnioski 

 

Motywację dla uczestniczek i organizatorek FAL stanowi przede wszystkim chęć i 

potrzeba przynależności do wspólnoty kobiet, budowania bezpiecznej przestrzeni, opartej na 

zasadach otwartości, solidarności i egalitaryzmu. Kobiety wskazują również, że za ich 

decyzją udziału w FAL stoją zainteresowania wiedzą na tematy feministyczne. Ważny motyw 

stanowi chęć poznania innych kobiet i możliwość uczenia się od nich. 

Zebrane dane świadczą o wysokim poziomie motywacji uczestniczek i organizatorek 

FAL; większość kobiet systematycznie uczestniczy w obozach, również jako jego 

współorganizatorki. FAL jest obozem, za którego funkcjonowanie odpowiadają same 

uczestniczki (dzielą się między sobą obowiązkami), co wzmacnia ich poczucie sprawczości. 

Kobiety wykazują zainteresowania działaniami wspólnotowymi, antydyskryminacyjnymi 

oraz antyprzemocowymi. Podkreślają, że uczestnictwo w FAL stanowi dla nich cenne 

życiowe doświadczenie. Kobiety, których głosy poddano analizie, w sposób jawny 

utożsamiają się z wartościami feministycznymi, równościowymi oraz inkluzywnymi. Dążą do 

uprawomocnienia własnego głosu oraz głosu tych, którzy doświadczają, na co dzień 

uprzedzeń i dyskryminacji (m.in. osoby nieheteroseksualne, niepełnosprawne).  Są to kobiety, 

które otwarcie deklarują się jako feministki, zwolenniczki idei równouprawnienia i 

siostrzeństwa, czyli budowania przestrzeni i relacji społecznych opartych na 

współodpowiedzialności i nie hierarchiczności, wzajemnym poszanowaniu. 

Jak wynika z zebranych danych Ulica Siostrzana stanowi przykład efektywnego 

współdziałania osób uczestniczących w FAL. Jest to rodzaj inicjatywy, która ma szansę 

rozwijać się, włączając w swe działania coraz liczniejszą grupę uczestników (kobiety – nie 

tylko z urodzenia – dzieci, osoby trans). Dotychczasowa działalność grupy pokazuje, że 

organizowanie obozów feministycznych nie jest w sposób całkowity uzależnione od dotacji 

zewnętrznych. O sukcesie Ulicy Siostrzanej decyduje przede wszystkim determinacja 

członkiń grupy, ich motywacja, a nie wsparcie finansowe, które notabene do tej pory 

pochodziło głównie z fundacji zagranicznych. Największą pomoc i wsparcie Ulica Siostrzana 

otrzymuje od uczestniczek obozów, które decydując się na FAL stają się 

współodpowiedzialne za program warsztatów oraz organizację i przebieg obozu. 
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Grupa VIDOK46 

Nieformalna grupa sąsiedzka VIDOK zajmuje się animowaniem środowiskowym 

dzieci, które większość swojego czasu spędzają na ulicy bez nadzoru osób dorosłych. 

Siedzibą grupy jest mieszkanie liderki Weroniki, lat 24, która jest studentką grafiki w 

Akademii Sztuk Pięknych oraz Dominika, lat 36, który zajmuje się zawodowo realizowaniem 

warsztatów plastycznych dla dzieci. Do członków VIDOK-u dodać można córkę Weroniki, 

Nadię, która jest swego rodzaju „magnesem” przyciągającym dzieci z podwórka do swojego 

mieszkania. Lokalizacja grupy oddaje specyfikę współczesnych miast, w których dochodzi do 

zmieszania przestrzeni biedy, wykluczenia społecznego oraz bogactwa i przepychu. Ulica 

Rzeźnicka położona jest blisko historycznej części starego miasta. Mimo tego jest to miejsce 

zaniedbane i zamieszkane przez ludzi trafiających tu m.in. za niepłacenie czynszów. Jest to 

również miejsce mieszkań komunalnych kontrastujących ze znajdującym się po przeciwnej 

stronie ulicy Urzędem Skarbowym, zbudowanym z marmuru i plexiglasu. 

 

Ulica Rzeźnicka w Gdańsku 

 

                                                           

46Studium przypadku opisane przez Marcina Boryczko w ramach badań „Nieodkryty wymiar III sektora - badania 

niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
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 Źródło: archiwum własne. 

 

Weronika tłumaczy skąd wzięła się nazwa i co oznacza: „nazwa Vidok (Weronika i 

Dominik) ViD i OK. Weronika i Dominik są OK. Ma to też drugie dno: działania które dają 

lepszy widok na przyszłość dla tych dzieci. To jest takie perspektywiczne”. Z lekką dozą 

ironii traktuje tę nazwę jako wizytówkę działalności jaka podejmują. Poprzez nadanie jej 

waloru metaforycznego Weronika sprawia, iż staje się ona czymś więcej niż zabawnym 

zestawieniem słów. Specyfiką niesformalizowanego działania okazuje się być unikanie 

górnolotnych słów, określeń czy pojęć. Nazwa odzwierciedla charakter grupy powstałej w 

pewnym „tu i teraz” w oparciu o konkretną potrzebę ludzi, z którymi się współżyje i traktuje 

o pewnej sytuacji, w jaką zostali wrzuceni niejako przez los Weronika i Dominik. 

 

Weronika z dziećmi z Rzeźnickiej 

 

Źródło: archiwum własne. 
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W związku z nieformalnym charakterem działalności grupy VIDOK trudno nakreślić 

granicę, kiedy powstała inicjatywa animowania wspólnoty sąsiedzkiej. Dominik zauważa, że: 

„Nie było granicy, że powstał pomysł a potem była realizacja”. Jedną z bezpośrednich 

przyczyn zaangażowania się Dominika i Weroniki była obecność córki Nadii, która przyjęła 

rolę łącznika między dorosłymi i dziećmi z Rzeźnickiej. „ Przez Nadię, czyli córkę Weroniki, 

przez kontakty jej z dziećmi zaczęliśmy poznawać te dzieci. Jakieś anonimowe dzieciaki, 

które gdzieś tam przeprowadziły się z powodu przesiedleń za niepłacenie czynszu przez 

rodziny i zostały przeniesione do czynszówek na starym przedmieściu. Chcemy poznawać te 

dzieci. Zaczęły przychodzić do domu. Też Nadia się z nimi bawiła i tak płynnie to wyszło”. 

Wyłania się tutaj jedna z ważniejszych cech nieformalnej działalności społecznikowskiej, 

którą można określić jako naturalność, organiczność oznaczające, iż działanie w obrębie 

społeczności sąsiedzkiej nie było zaplanowane i stanowi naturalną konsekwencję 

funkcjonowania we wspólnej przestrzeni. Okazuje się, że systematyczne działanie pojawia się 

po pewnym czasie: „Pomysł żeby zacząć działać w sposób systematyczny i bardziej 

rozwijania tego pojawił się całkiem niedawno. Pierwsze kroki będą szły w tę stronę, że 

będziemy to dzieciom dalej rozwijać”. Nie ma tu miejsca na planowanie tego, co ma się 

wydarzyć. Jest to działanie wyrastające z organicznie z tkanki społecznej, na której wyrasta 

ludzka potrzeba działania opartego na kohabitacji. 

 

Dzieci tworzą collage’e na fundusz wyjścia do kina 
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Źródło: archiwum własne. 

 

Pytania o podejmowane działania sprawiają pewną trudność wynikającą z faktu, iż nie 

stanowią wyodrębnionej formy aktywności skoncentrowanej na realizacji założonego celu. 

Podejście to wynika z organiczności formuły działania, które zatopione jest bardzo mocno w 

specyficznym kontekście i jest odpowiedzią na bieżące potrzeby, wyzwania i pomysły. 

Dominik opisuje rzecz następująco: „Zabieraliśmy dzieci do kina, staraliśmy się gotować 

potrawy. Zabraliśmy je na kuchnię społeczną, na wystawy gdzieś, żeby mogły wyjść i żeby 

mogły zobaczyć, że mogą coś robić inaczej”. Jednym z mankamentów tego typu działalności 

jest brak zewnętrznego finansowania. Zdaniem Dominika nie przeszkadza to w 

funkcjonowaniu grupy, ponieważ można te braki nadrobić samemu, jednocześnie ucząc dzieci 

tego, że same mogą coś zdziałać. Jest to jeden z wymiarów empowerment, który 

nieświadomie stosują Dominik i Weronika: „Był taki pomysł zbierania funduszy przez dzieci. 

Samodzielnie w technice collage'u wytwarzały pocztówki i te pocztówki były wystawione na 

taką nieformalną akcję gdzie znajomi dostawali taką pocztówkę pocztą wpłacali datki, które 

są przeznaczone na kino. Staraliśmy się oddolnie zbierać fundusze. nie za pomocą dotacji czy 

też zależny od innych instytucji. Zbieraliśmy sami ucząc dzieci tego, że robiąc jedną rzecz 

mogą mieć następną. Chcieliśmy ich tak edukacyjnie potraktować. Chcemy rozwijać ten 

sposób działań, żeby dzieci wchodziły w ten świat sztuki działań artystycznych i zaczęły 

wykorzystywać to jako narzędzie gdzieś wyrażania się i narzędzie pozwalające osiągnąć jakiś 

skutek”. Jak sądzę to zrozumienie konsekwencji, do jakich prowadzi działanie artystyczne jest 

elementem zakładanego empowermentu, zrozumienie, że można coś samemu stworzyć i 

jednocześnie zaistnieć. Zdobywanie funduszy na pójście do kina było przykładem oddolnego 

działania na rzecz poprawienia uczestnictwa w kulturze dzieci poddanych procesom 

marginalizacji. Edukacyjny charakter tego działania wiązał działanie artystyczne z 

animacyjnym, dzięki czemu dzieci zdobywają poczucie sprawstwa i możliwości wpływania 

na swoje życie. 

„Kuchnia społeczna” jest kolejnym przykładem angażowania dzieci w wydarzenia 

dziejące się poza obszarem bezpośredniego miejsca zamieszkania. Inicjatywa ta wiąże się z 

działalnością tzw. środowisk alternatywnych i wolnościowych. Idea kuchni społecznej opiera 

się na wspólnym jedzeniu potraw wegańskich. Przy czym płacą te osoby, które nic nie 
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przygotowały do jedzenia. Wstęp z jedzeniem jest darmowy. Każde wydarzenie wiąże się ze 

zbiórką pieniędzy na określony cel. Weronika opowiada o zaangażowaniu dzieci w kuchnię 

społeczną: „Poprosiliśmy ich żeby wzięli udział w kuchni społecznej, gdzie jak ktoś nic nie 

ma to musi zapłacić, żeby zjeść. Wegańskie potrawy. Mieliśmy z Dominikiem w planach 

kuchnię społeczną. Oni do nas pukali: Co robimy? I tak spontanicznie wyszło. Robimy 

potrawy na kuchnię społeczną. Jeżeli chcecie możecie robić z nami. Zobaczyliśmy czy mamy 

pieniądze w naszej skarbonce. Wysłaliśmy ich po papryki, jakieś zdrowe produkty. 

Zrobiliśmy w godzinę 7 potraw. Każdy z nich szedł ze swoją potrawą. Jeden niósł humus, 

drugi kaszę, trzeci coś. Wszyscy byli zachwyceni potrawami, ale też dziećmi. Oni tam byli 

gwiazdami. Oni też poznali inną kuchnię niż mają w domu, na stołówce. Nie wiedzieli, co to 

jest bez mięsa. A tu łał można jeść bez mięsa. Śmieją się, że humus to jest krem ze słonych 

much. Wojtek poprosił mnie, żebym mu dała humusu do słoiczka, bo on chce swojej matce 

pokazać. Ona na drugi dzień: Pani Weroniko, pani mi napisze na kartce, co to był za krem, 

który pani dała wojtkowi. Bo on mnie teraz męczy. Wszystko się fajnie kręci”. Angażowanie 

dzieci w gotowanie jest również formą nauki nieintencjonalnej, dzięki której uczą się 

praktycznej strony przyrządzania posiłku jak też zasad zdrowego odżywania. 

 

Uczestnictwo w projekcie „Komiks w mieście. Miasto w komiksie” 

 

Źródło: archiwum własne. 
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Zdaniem Dominika działalność grupy VIDOK opiera się na pokazywaniu dzieciom 

alternatyw wobec ich aktualnego usytuowania: „Udaje się prowadzić czasem działania o 

charakterze edukacyjnym i animacyjnym z dziećmi z ulicy Rzeźnickiej, z rodzin niedbających 

do końca o nie. Staramy się pokazać dzieciom działania i różne możliwości i alternatywy 

wobec ich sytuacji”. Kluczem do zrozumienia ich motywacji do podejmowania działań 

animacyjnych bez finansowej gratyfikacji jest zmiana społeczna. Dominik opisuje to 

następująco: „Wierzę w ludzi, możliwość powolnej zmiany, wyzwolenia się z krępujących 

wolność rzeczywistości. Jest to uświadomienie w sposób edukacyjny komuś tego, co się 

dzieje. Myślę, że może się przyczynić do zaniku cierpienia i świadomości funkcjonowania 

rzeczywistości. To jest jakiś pierwszy krok do wyzwolenia. Wolność jako brak cierpienia. Nie 

jako wolność robienia, czego się chce ale rozumienia przyczynowości, mechanizmów, 

systemów które zniewalają. Wolność jest możliwością wyjścia poza mechanizmy, 

uświadomienie i szukaniem alternatyw”. Wolność jest w tym ujęciu ostatecznym punktem 

odniesienia dla postulowanej zmiany i w gruncie rzeczy warunkiem wszelkich alternatyw. 

Jest to pesymistyczna wizja porządku społecznego opartego złożonych mechanizmach 

reprodukcji społecznej. Jest to pesymizm, który przegrywa z optymizmem perspektywy 

wyzwolenia, która pojawić ma się na skutek uświadomienia sobie własnej sytuacji dzięki 

działaniom edukacyjnym. Z kolei dla Weroniki motywacją jest wrażliwość na społeczne 

wymiary nierówności w kontekście posiadania dziecka: „Ja sama mając dziecko wiem, że ona 

ma możliwości. Nie mam super sytuacji, ale wiem, że moje dziecko ma więcej możliwości ze 

mną niż mają dzieci, które tutaj mieszkają. Mając Nadię trudno mi się izolować od tych 

dzieci. Uważam, że te dzieci są cudowne. Jeszcze nie są zepsute.” 

 

Warsztaty na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku 
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Źródło: archiwum własne. 

 

W kontekście możliwości sformalizowania działalności grupy Dominik stwierdza: „Trochę 

się zastanawialiśmy nad rejestracją, ale z drugiej strony wydatek energetyczny na 

funkcjonowanie, biurokracja związana z jakimiś projektami i trudność uzyskania 

dofinansowań jest taka trochę odstraszająca.” Weronika podkreśla, że zasadniczym 

mankamentem sformalizowania jest konieczność poświęcania czasu, którego jej brakuje.  
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Upiększanie” środowiska zamieszkania  

 

Źródło: archiwum własne. 

 

Paradoksalnie ważnym aspektem niesformalizowanego funkcjonowania inicjatyw 

społecznych są w tym przypadku także ograniczenia finansowe, które stają się w opinii 

Dominika walorem edukacyjnym: „Kolejna rzecz to jest ograniczenie środków, czyli 

niekoniecznie musisz mieć nie wiadomo ile pieniędzy żeby coś zrobić...to też jest walorem 

edukacyjnym, że z niczego można coś wykreować”. Jako pozytywną stronę działalności 

nieformalnej liderzy uznają nieodmiennie spontaniczność oraz niemożność oddzielenia życia 

od warsztatów, warsztatów od zabawy: „To jest przewaga tej spontaniczności. Ważną cechą 

jest to, że mamy taką możliwość z miejscem, że warsztaty się przeprowadza w swoim 

środowisku. To jest ważne.” 
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Wnioski 

 

Celem opisu przypadku było poznanie specyfiki, charakteru, motywacji wreszcie 

sposobów działania nieformalnej grupy sąsiedzkiej VIDOK działającej na ulicy Rzeźnickiej 

w Gdańsku. Tego rodzaju inicjatywa charakteryzuje się spontanicznością, która jednak nie 

prowadzi do „luźnego” traktowania zadań, jakie stawiają sobie badani. Spontaniczny 

charakter okazuje się być zaletą zarówno w wymiarze organizacyjnym (gotowość na 

reagowanie wobec potrzeby chwili) jak i motywacyjnym (relacje face to face). Badani patrzą 

krytycznym okiem na sposób realizacji polityki społecznej i kulturalnej w Trójmieście i 

starają się unikać problemów i pułapek, jakie wiążą się z uwikłaniem w sformalizowaną 

działalność. Będąc świadomymi ograniczeń tego rodzaju niesformalizowanej inicjatywy 

realizują ją jednak w sposób skuteczny. Na bieżąco reagują na potrzeby dzieci. Motywacja 

działania opiera się w ich przypadku na potrzebie oddolnej realizacji czegoś, co jest reakcją 

na potrzebę rzeczywistego człowieka. Kluczowe jest jednak zaangażowanie, które ma na celu 

zmianę rzeczywistości, którą badani są rozczarowani. Naczelną wartością, wobec której 

podejmują działania jest wolność. Grupa VIDOK jest młodą inicjatywą wynikającą z 

określonej sytuacji i potrzeby. Można zauważyć, że tego typu efemeryczna świetlica 

sąsiedzka spełnia specyficzne zadania, którym nie sprostałaby analogiczna, sformalizowana 

instytucja.  
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Rozdział 5 Współrządzenie  

 

Obszar współrządzenie jest kluczowy z punktu widzenia relacji między władzą a 

obywatelem. W Społecznej Strategii Warszawy zdiagnozowano „niewystarczające 

mechanizmy dialogu społecznego i partnerstwa między administracją publiczną, 

przedsiębiorcami i społeczeństwem obywatelskim. Miasto przechodzi od wspierania 

inicjatyw do systematycznej współpracy i powierzania zadań publicznych partnerom 

społecznym i rynkowym. Dla podjęcia tego wyzwania, miasto potrzebuje zróżnicowanych 

metod współpracy, narzędzi ewaluacji, a także wprowadzania innowacji oraz profesjonalizacji 

kadr własnych i partnerów.” 

W poniższym rozdziale przedstawione zostaną wyniki monitoringu badań ilościowych 

obszaru współrządzenie. Warto zwrócić uwagę, iż był to obszar, któremu poświęcono 

największą uwagę w monitoringu. Badania realizowane były nawet, co kwartał np. 2009 rok. 

Wyraźnie czuje niezwykłą przydatność wiedzy z tego obszaru dla decydentów i wynikający 

z tego priorytet na ich prowadzenie. W części dotyczącej badań o charakterze jakościowym 

zaprezentowane zostaną studium przypadku Partnerstwa Sielce oraz jako benchmarki case 

study Sopocka Inicjatywa Rozwojowa. To dwa przykłady zaangażowania mieszkańców we 

współdecydowania w sprawach publicznych. Poprzez nie można zobaczyć nurt świadomego 

uczestnictwa w życiu miejskim, współpracę z samorządem jak i pola konfliktów. 

Są to przejawy oddolnych inicjatyw o charakterze partycypacyjnym i obywatelskim od 

małych, nieformalnych inwestycji społecznych, poprzez kampanie społeczne na rzecz 

demokratyzacji życia w Sopocie, czy wsparcie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP. 
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Monitoring badań ilościowych w obszarze współrządzenie 

Współrządzenie jest obszarem systematycznej analizy poprzez badania ilościowe w 

ramach Barometru. Pytania dotyczą przede wszystkim deklarowanego zadowolenia z miasta, 

z władz, poziomu poinformowania o decyzjach podejmowanych przez władzę, poczucia 

wpływu. Spora część jest badaniem dotyczącym oceny władz miasta przez mieszkańców, 

opinii na temat sposobu sprawowania władzy, prowadzenia konsultacji. Wyraźnie jest to 

obszar cieszący się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest choćby częstotliwość 

ankiet czasami nawet kilka razy w roku. Pytania ankietowe dotyczą takich obszarów jak 

ocena komunikacji władz miejskich z mieszkańcami, poziom zaangażowania w publiczne 

spotkania dotyczące spraw okolicy, poczucia wpływu na sposób funkcjonowania miasta, itp. 

Pogłębione i systematycznie realizowane badania pozwalają na bieżąco monitorować nastroje 

społeczne, nastawienie mieszkańców wobec władz oraz poczucie uczestnictwa. W badaniach 

około 40% mieszkańców deklaruje poczucie wpływu na decyzje podejmowane przez władze 

miasta, ale też zaledwie około połowa w ogóle chciałaby mieć na nie wpływ. Potwierdza to 

zaledwie 11% wynik deklaracji dotyczących zaangażowania się w budżet obywatelski 

poprzez złożenie wniosku lub głosowanie. 
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Zestawienie badań ilościowych w obszarze współrządzenie 
WSPÓŁRZĄDZENIE Barometr Warszawski 

Wskaźnik Pytanie w BW Skala 

odpowiedzi 

2008 

XI/X

II 

2009 

IV/VI/VII/I

X 

201

0 

VII/

XII 

201

1 

VI/

XI 

201

2 

VI/

XI 

201

3 

V/X

I 

201

4 

VI/

X 

Wartość 

kontrolna 

% osób 

uczestniczących 

w ciągu ost. 12 

miesięcy w 

spotkaniu 

publicznym 

dotyczącym 

najbliższej 

okolicy/dzielnicy 

Proszę powiedzieć, czy w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy 

zdarzyło się Panu(i) 

uczestniczyć w publicznym 

spotkaniu dotyczącym spraw 

Pana(i) okolicy/dzielnicy? 

Tak, raz lub 

dwa razy 

10 - - - - - - Powyżej 

20% 

nie 90 - - - - - - 

 

 

Dostęp do 

informacji 

publicznej – 

opinie 

warszawiaków 

Czy, ogólnie rzecz biorąc, 

czuje się Pan(i) dobrze 

poinformowany(a) o 

działaniach podejmowanych 

Tak 14 44/35/41/48/3

9 

50 53/3

7 

43/4

0 

37/3

4 

44/6

2 

Do 

ustalenia w 

programach 

operacyjnycNie  80 44/48/41/43/4

6 

42 42/5

7 

51/5

4 

56/6

0 

49/3

4 
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dotyczące 

przejrzystości 

administracji oraz 

dostępności 

interesujących 

danych o mieście 

przez władze miasta? Trudno 

powiedzieć 

6 12/17/18/9/15 8 5/6 6/6 7/6 7/3 h 

 

Dostęp do 

informacji 

publicznej (…) 

Przeczytam Panu(i) obszary, 

które zarządzane są przez m. 

st. Warszawę. Jak – ogólnie 

rzecz ujmując- ocenia Pan(i) 

każdy z nich? Informowanie 

mieszkańców Warszawy o 

istotnych dla nich sprawach 

dotyczących życia w mieście. 

Bardzo dobrze   9 9/7 9/8 6/5 11 Do 

ustalenia w 

programach 

operacyjnyc

h 

Raczej dobrze - - 54 57/4

4 

46/4

2 

40/4

0 

51 

Raczej źle - - 23 22/2

6 

28/3

0 

36/3

6 

23 

Bardzo źle  - 2 5/10 8/7 7/9 8 

Trudno 

powiedzieć 

- - 11 7/13 9/13 11/1

0 

7 

 

Dostęp do 

informacji 

publicznej (…) 

Czy czuje się Pan(i) dobrze 

poinformowany(a) przez 

władze miasta o planowanych 

w Warszawie inwestycjach 

miejskich?  

Zdecydowanie 

tak 

-/10 - - - - - - Do 

ustalenia 

(…) 
Raczej tak -/33 - - - - - - 

Raczej nie -/42 - - - - - - 



 110 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LOKALNOŚĆ 

 

 110 

Zdecydowanie 

nie 

-/12 - - - - - - 

Trudno 

powiedzieć 

-/3 - - - - - - 

 

Poczucie wpływu 

na działania 

władz lokalnych 

w stosunku do 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Jak Pan(i) sądzi, jaki wpływ na 

sposób funkcjonowania miasta 

mają ludzie tacy jak Pan(i)? 

Bardzo duży 0 - 2 - - - - Powyżej 

35% 
Duży  1 - 12 - - - - 

Mały  34 - 39 - - - - 

Bardzo mały  38 - 25 - - - - 

Nie mają 

żadnego 

wpływu 

26 - 20 - - - - 

Trudno 

powiedzieć 

1 - 2 - - - - 

 

Poczucie wpływu 

na działania 

władz lokalnych 

w stosunku do 

Jak Pan(i) sądzi, jaki wpływ na 

sposób funkcjonowania 

dzielnicy, w której Pan(i) 

mieszka, mają ludzie tacy jak 

Bardzo duży 0 - - - - - - Powyżej 

35% 
Duży 2 - - - - - - 

Mały 51 - - - - - - 



 

 

 111 

111 

ogółu dorosłych 

mieszkańców 

Pan(i)? Bardzo mały 26 - - - - - - 

Nie mają 

żadnego 

wpływu 

20 - - - - - - 

Trudno 

powiedzieć 

1 - - - - - -  

 

 Proszę powiedzieć, w jakim 

stopniu zgadza się Pan(i) z 

następującymi stwierdzeniami 

na temat władz Warszawy. 

Czy, Pana(i) zdaniem, władze 

miasta realizują potrzeby 

mieszkańców? 

Zdecydowanie 

się zgadzam 

- 2/-/0/-/2 5 8/7 7/7 4/4 -  

Raczej się 

zgadzam 

- 42/-/38/-/42 53 55/4

3 

41/4

5 

36/4

5 

- 

Raczej się nie 

zgadzam 

- 23/-/28/-/24 22 20/2

4 

27/2

5 

37/3

1 

- 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

- 6/-/5/-/6 4 5/10 11/1

1 

11/8 - 

Trudno 

powiedzieć 

- 27/-/29/-/26 16 12/1

6 

14/1

2 

12/1

2 

- 

 

 Czy, Pana(i) zdaniem, władze Zdecydowanie - 1/-/0/-/1 4 5/2 3/2 2/2 6/12  
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miasta uwzględniają opinie i 

pomysły mieszkańców w 

swoich pracach? 

się zgadzam 

Raczej się 

zgadzam 

- 19/-/15/-/19 37 42/2

3 

20/2

5 

21/2

5 

29/5

3 

Raczej się nie 

zgadzam 

- 25/-/29/-/26 25 20/2

4 

25/2

7 

33/3

2 

32/2

3 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

- 9/-/7/-/7 6 7/10 13/1

1 

14/1

0 

12/5 

Trudno 

powiedzieć 

- 46/-/49/-/47 28 26/4

1 

39/3

5 

30/3

1 

21/7 

 

 Czy, Pana(i) zdaniem, władze 

naszego miasta uwzględniają 

pomysły i opinie mieszkańców 

dotyczące kierunków rozwoju 

Warszawy? 

Zdecydowanie 

się zgadzam 

- 1 - - - - -  

Raczej się 

zgadzam 

- 23 - - - - - 

Raczej się nie 

zgadzam 

- 29 - - - - - 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

- 6 - - - - - 
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Trudno 

powiedzieć 

- 41 - - - - - 

 

Dostęp do 

informacji 

publicznej (…) 

Czy, Pana(i) zdaniem władze 

miasta rzetelnie informują 

obywateli o swoich 

działaniach?  

Zdecydowanie 

się zgadzam 

- 2/-/1/-/1 4 7/3 4/5 3/2 7/12 Do 

ustalenia w 

programach 

operacyjnyc

h 

Raczej się 

zgadzam 

- 25/-/25/-/22 42 42/2

8 

26/2

5 

22/2

6 

33/4

6 

Raczej się nie 

zgadzam 

- 29/-/35/-/29 29 8/31 35/3

6 

45/4

6 

33/3

0 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

- 5/-/8/-/9 7 27/1

4 

15/1

4 

15/1

2 

10/7 

Trudno 

powiedzieć 

- 39/-/31/-/39 18 16/2

4 

20/2

0 

15/1

4 

17/6 

 

 Czy Pana(i) zdaniem, władze 

miasta orientują się, jakie są 

najważniejsze problemy 

mieszkańców? 

Zdecydowanie 

się zgadzam 

- 5/-/5/-/3 10 14/1

0 

9/11 6/5 -  

Raczej się 

zgadzam 

- 46/-/44/-/41 49 51/4

2 

40/3

8 

37/4

3 

- 

Raczej się nie - 18/-/23/-/22 22 16/2 25/2 31/3 - 
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zgadzam 2 6 1 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

- 6/-/6/-/9 5 8/10 10/1

0 

12/1

0 

- 

Trudno 

powiedzieć 

- 25/-/22/-/25 14 11/1

6 

16/1

5 

14/1

1 

- 

 

 A czy Pana(i) zdaniem władze 

miasta w wystarczającym 

stopniu współdziałają z 

różnego rodzaju organizacjami 

i instytucjami (niezwiązanymi 

z samorządem) w kwestii 

rozwoju Warszawy? 

Tak  - 20 - - - - -  

Nie  - 18 - - - - - 

Władze w 

ogóle nie 

współdziałają 

w tym zakresie 

z 

organizacjami  

- 2 - - - - - 

Władze w 

ogóle nie 

zajmują się 

rozwojem 

Warszawy 

- 1 - - - - - 

Trudno - 59 - - - - - 
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powiedzieć 

 

 Czy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy słyszał(a) Pan(i) o 

prowadzonych na terenie 

Warszawy konsultacjach 

społecznych?  

Tak - - -/28 - - - -  

Nie - - -/72 - - - -  

 

 Czy brał(a) Pan(i) udział w 

tych konsultacjach? 

Tak  - - -/16 - - - -  

Nie  - - -/84 - - - - 

 

 Czy, Pana(i) zdaniem, 

prowadzone w Warszawie 

konsultacje społeczne mają 

wpływ na decyzje 

podejmowane przez władze 

miasta? 

Zdecydowanie 

tak 

- - -/4 - - - -  

Raczej tak - - -/36 - - - - 

Raczej nie - - -/26 - - - - 

Zdecydowanie 

nie 

- - -/6 - - - - 

Trudno 

powiedzieć 

- - -/28 - - - - 
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 Gdyby na terenie Pana(i) 

dzielnicy były organizowane w 

dogodnym dla Pana(i) miejscu 

i czasie konsultacje społeczne 

dotyczące ważnych dla Pana(i) 

spraw, czy wziąłby/wzięłaby 

Pan(i) w nich udział? 

Zdecydowanie 

tak 

- - -/16 - - - -  

Raczej tak - - -/41 - - - - 

Raczej nie - - -/19 - - - - 

Zdecydowanie 

nie 

- - -/7 - - - - 

Trudno 

powiedzieć 

- - -/17 - - - - 

 

 Czy Pan(i) osobiście zgłosił(a) 

własny projekt w ramach 

budżetu partycypacyjnego lub 

podpisał(a) się pod takim 

projektem zgłaszanym przez 

kogoś innego? 

Tak  - - - - - - 11  

Nie  - - - - - - 89 
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Studia przypadku w obszarze współrządzenie 

Partnerstwo Sielce47
 

Przedmiotem niniejszego opisu jest przypadek Sielc, części Warszawy należącej do 

dzielnicy Mokotów. Zgodnie z Miejskim Systemem Informacji obszar Sielc wyznaczają 

następujące ulice: „Nowosielecka, Podchorążych, Gagarina, Spacerowa (wzdłuż granicy 

dzielnic Śródmieście/Mokotów) - korona Skarpy Warszawskiej w kierunku południowym do 

ulicy Dolnej, poprzez wschodnią granicy Skweru Małkowskich, wschodnią granicy 

Warszawianki, przecinając ul. Żywnego i Al. Giżyckiego do wysokości Królikarni – 

Idzikowskiego – Witosa – Czerniakowska”
48

.  

Inicjatywy społeczne 

Sielce - dolny Mokotów – Warszawa. Miejsce spotkań mieszkańców i miłośników Sielc w 

dzielnicy Mokotów w Warszawie – internetowe forum dla mieszkańców i miłośników Sielc
49

. 

Forum działa od 2006 r. Obecnie ma 659 zarejestrowanych użytkowników. Forum posiada 

cztery główne działy: Ludzie (Sprawy bieżące, Pogaduchy, Galeria pomysłów), Miejsca 

(Historia Sielc, Miejsca godne uwagi, Jakie Sielce?, Sąsiedztwo Sielc), Osiedla, Wspólnoty, 

Spółdzielnie (Wspólnoty mieszkanie, Zarządy wspólnot mieszkaniowych, Twój budynek, 

Turecka 2), Różne (Nieruchomości, Oddam w dobre ręce, Korzyści!!!, Komunikacja z 

Adminem). 

Teatr Baza – centrum kultury, które realizuje działania o charakterze artystycznym, 

edukacyjnym i badawczym. Powstał z inicjatywy prywatnych osób
50

.  

Partnerstwo „Moje Sielce”- to inicjatywa powołana w 2009 r. przez Wydział Spraw 

Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
51

. Sielce – wspólnie z Wierzbnem i 

                                                           

47 Studium przypadku opisane przez Anetę Ostaszewską w ramach badań „Nieodkryty wymiar III sektora - badania 

niezinstytucjonalizowanych przejawów społecznikostwa” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

48Zarząd Dróg Miejskich: http://www.zdm.waw.pl/zarzad-drog-miejskich/zadania-zdm/miejski-system-informacji/obszary-msi/mokotow-

text/ [dostęp 11.08.2014]. 

49 Patrz: http://www.sielce.waw.pl/forum [dostęp: 09.09.2014].  

50 Teatr mieści się na ul. Podchorążych 39. URL: http://www.teatrbaza.pl/ [dostęp: 09.09.2014]. 

http://www.zdm.waw.pl/zarzad-drog-miejskich/zadania-zdm/miejski-system-informacji/obszary-msi/mokotow-text/
http://www.zdm.waw.pl/zarzad-drog-miejskich/zadania-zdm/miejski-system-informacji/obszary-msi/mokotow-text/
http://www.sielce.waw.pl/forum
http://www.teatrbaza.pl/
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Służewcem – objęto wówczas programem rewitalizacji. Do współpracy Wydział Dzielnicy 

Mokotów zaprosił zarówno lokalne organizacje, jak i mieszkańców Sielc. Do Partnerstwa 

„Moje Sielce” należą osoby reprezentujące różne instytucje i organizacje, m.in. 

Stowarzyszenie Twórcze Zderzenia, Fundacja Pro Bono Pl, Teatr Baza, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Dzielnicowy Środowiskowy Dom Samopomocy, oraz radni dzielnicy i osoby 

prywatne, mieszkańcy Sielc. Punkty zainteresowań Partnerstwa ogniskują się wokół 

angażowania mieszkańców do działania, realizacji projektów kulturalno-edukacyjnych oraz 

kształtowania przestrzeni publicznej.  

W okresie 2009-2012 w ramach Partnerstwa zorganizowano następujące działania o 

charakterze edukacyjno-kulturalnym,  m.in.:  

 4 kilkumiesięczne edycje „Akademii Rozwoju Moje Sielce” – cykle artystycznych 

warsztatów dla dzieci i młodzieży,  

 3 Sąsiedzkie Pikniki Sieleckie,  

 2 wieczorne Dancingi na dechach,  

 6 spacerów po Sielcach z przewodnikiem,  

 Sieleckie Jarmarki Świąteczne,  

 Dzień Sąsiada, 

 Projekt Sielce Architektów
52

. 

Projekt „Sielce Architektów” trwał 8 miesięcy, zakończył się nie tylko wystawą 

tematyczną i debatą, ale nawiązaniem sieci kontaktów i znajomości, które doprowadziły do 

stałej współpracy wielu osób. „Celem projektu nie było to, że przebudujemy dzielnicę, ale 

pokazanie mieszkańcom, że można. Bo jest stagnacja. Osobom starszym wydaje się, że nic 

nie da się zrobić. Że jak tej ławki nie mieli, tak już jej nie będą mieć. A to jest nieprawda. 

Myślę, że potrzebujemy jeszcze 15 lat i społeczność lokalna nauczy się samodzielnie 

organizować. Bo na razie to są małe kroki”. 

Współpracę z Partnerstwem „Moje Sielce” tak komentuje jedna z mieszkanek „w 

ogóle taka idea Partnerstwa, gdzie spotykają się ze sobą różne grupy, formalne i nieformalne, 

                                                                                                                                                                                     

51 Patrz: http://www.sielce.centrumwspolpracy.org.pl/ [dostęp: 09.09.2014]. 

52 O projekcie, patrz: dalej w tekście. 

http://www.sielce.centrumwspolpracy.org.pl/
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jest bardzo wygodną formą współpracy. Na spotkania przychodzi Pan Dzielnicowy, więc ja 

już nie muszę iść do niego, specjalnie umawiać się, czekać na spotkanie, a potem 

przekonywać go do tego, że moja inicjatywa jest słuszna i powinien nas wesprzeć. Do 

Partnerstwa należą różne podmioty, np. małe biznesy lokalne i na spotkanie przychodzi np. 

Pani, która mówi: super, to ja rozwieszę plakat w moim sklepie… Więc bycie w Partnerstwie 

ułatwia działanie, oszczędza czas, chyba jest prostsze w zorganizowaniu, aczkolwiek nie 

wszyscy się w tym odnajdują”.  

Miejscem, które pełni ważną funkcję publiczną jest skwer przy ul. Górskiej, który 

sąsiaduje z kwartałem, gdzie znajduje się pralnia chemiczna, cukiernia, niedaleko jest 

warzywniak, punkty gastronomiczne, sklep z używaną odzieżą. Jednak nie jest to miejsce w 

pełni niezagospodarowane.  

Do ciekawych działań inicjowanych przez samych mieszkańców Sielc zaliczyć można 

m.in. program „Sezon na Sielce”. „To był cykl spotkań, na różne tematy, dla mieszkańców. 

Był też półroczny cykl, który polegał na tym, by poznać mniejszości, które są Sielcach”. Inną 

ważną inicjatywę społeczną był temat byłego przedszkola przy ul. Podchorążych. Wysiłkiem 

starań – jej i grupy mieszkańców – budynek po przedszkolu wraz z ogródkiem zostaną 

ocalone i ochronione prawnie. Plan zburzenia budynku i budowy apartamentowca został 

oprotestowany przez mieszkańców i nie dojdzie do jego realizacji.  

 Osoby współpracujące ze sobą na Sielcach tworzą rodzaj sieci – kontakty przeradzają 

się w przyjaźnie, które potem – na wzór wspólnot – robią coś wspólnie. Tym, co ich 

połączyło, była przede wszystkim lokalizacja. „Tylko i wyłącznie dzielnica. Wszyscy 

jesteśmy sąsiadami, non stop się spotykamy, bo nie sposób się nie spotkać, kiedy chodzimy 

na zakupy do tych samych sklepów, widujemy się też prywatnie. Teraz nasze działania nie są 

skupione wokół jednego tematu. Zaprzyjaźniliśmy się. Stwierdziliśmy, że możemy razem 

zrobić coś dla siebie i mieć ładne, fajne otoczenie”.  

Młodzi ludzie coraz częściej tworzą sieci nieformalnych grup, które działają na zasadzie 

twórczego zderzenia. Ważną rolę odgrywa w tych grupach aspekt towarzyski. Tworzą grupę 

ludzi, którzy swój czas i energię chcą inwestować w Sielce, swoją dzielnicę. To ludzie, którzy 

poznali się robiąc wspólnie projekty, z czasem zaprzyjaźnili się, stali się sąsiadami. Tworzą 

wspólnotę. „Teraz, na przykład, mamy taką akcję, że chcemy, aby projekt budowy 
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dwupasmowej ulicy «Czerniakowska bis» został zmieniony. Nie chcemy, żeby powstała 

kładka dla pieszych, tylko normalne przejście”.  

Ponieważ Partnerstwo nie posiada siedziby, pojawił się pomysł, aby zagospodarować stary, 

opuszczony budynek, w którym mieściło się kiedyś i utworzyć tam Centrum Integracji 

Mieszkańców, którego na Dolnym Mokotowie bardzo brakuje. „Zebraliśmy podpisy od 

różnych instytucji, to były szkoły, przedszkola, biblioteki, organizacje pozarządowe”. 

Niedługo potem okazało się, że teren, na którym stoi budynek byłego przedszkola jest 

przeznaczony na nową inwestycję – budowę apartamentowca. Ludzie mieszkający najbliżej 

tego terenu założyli grupę inicjatywną na rzecz ocalenia budynku przedszkola. Przy 

współpracy z Teatrem Baza udało się zorganizować spotkanie mieszkańców Sielc. Wtedy też 

mieszkańcy podzielili się na grupy i każda z nich dostała inny zakres zadań. Od tamtej pory 

trwają starania, aby uniemożliwić budowę apartamentowca w miejsce byłego przedszkola.  

Grupa osób ma nieformalny charakter; decyzje podejmowane są wspólnie, relacje są 

poziome. „Grupa zawiązała się po tym, jak okazało się, że mamy wspólną potrzebę – ocalić 

budynek przedszkola”.  

Jednym z takich wspólnych działań jest udział w budżecie partycypacyjnym. „W tym 

roku zgłosiliśmy projekt, na który zagłosowali mieszkańcy, mianowicie, stworzenia pięciu 

wolnostojących tablic informacyjnych”. W przyszłym roku tablice staną na pięciu najbardziej 

obleganych skrzyżowaniach sieleckich. W ten sposób mieszkańcy, którzy nie korzystają z 

internetu, będę mieć szansę zdobyć wszelkie informacje o działaniach na Sielcach. Kobiety, 

których opinie poddano badaniu, identyfikują się z Sielcami. Podkreślają, że Sielce to ich 

miejsce, dom. Należą do grupy Partnerstwo „Moje Sielce”, ale nie przynależą do żadnej 

formalnej grupy, czy organizacji. Nie interesuje ich działalność o charakterze politycznym, 

ani też piastowanie oficjalnych funkcji społecznych.  

W przypadku Sielc aktywizm społeczny ujawnia się głównie za sprawą działań 

kilkuosobowych grup nieformalnych. Grupy te działają na zasadzie twórczego zderzenia, 

współpracując ze sobą tworzą rodzaj sieci. Ważną rolę odgrywa w tych grupach aspekt 

towarzyski. Kontakty sąsiedzkie często przeradzają się w przyjaźnie. Tym, co łączy osoby 

zaangażowane jest, więc przede wszystkim lokalizacja. Jak wynika z zebranych danych Sielce 

są miejscem, gdzie nie brakuje osób i grup zaangażowanych w sprawy lokalne. Najczęściej są 

to grupy zogniskowane wokół bieżących spraw i problemów, takich jak np. starania o 



 

 

 121 

121 

zachowanie budynku starego przedszkola. W większości są to osoby młode o dużej 

świadomości miejsca i poczuciu sprawstwa. Ich działania są przykładem aktywnej postawy 

świadomego obywatelstwa, a zatem dobrej znajomości spraw lokalnych i gotowości do 

podejmowania działań społecznych. Są to osoby orientujące się w problemach lokalnych oraz 

aktywnie poszukujące sposobów ich rozwiązania, drogą formalną – poprzez kontakt i 

współpracę z Urzędem Dzielnicy i Miasta – oraz drogą nieformalną poprzez organizowanie 

inicjatyw angażujących mieszkańców Sielc. 
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Wnioski 

 

Motywację dla zaangażowanych społecznie mieszkańców Sielc stanowi przede 

wszystkim lokalizacja, fakt mieszkania w tym właśnie miejscu. Angażowanie się w działania 

lokalne/społeczne nie jest traktowane jako aktywizm, czy „wielkie działanie”, ale przede 

wszystkim przejaw zainteresowania tym, co dzieje się w miejscu zamieszkania. Działania 

podejmowane są przede wszystkim z potrzeby posiadania „ładnego, fajnego otoczenia”, w 

którym dobrze się żyje. Ważne jest również poczucie sprawczości, jakie rodzi się z 

podejmowania inicjatyw społecznych. Można, zatem powiedzieć, że w tym przypadku 

działania poszczególnych osób są ostatecznie działaniami na rzecz wspólnego dobra, 

wszystkich mieszkańców Sielc.  

Zaangażowanie społeczne – w opinii osób biorących udział w badaniu – częściej 

dotyczy ludzi, którzy wykonują zawody umożliwiające im spędzanie większości czasu w 

domu, w miejscu zamieszkania. Zaznaczają również, że angażowanie się w inicjatywy 

społeczne to nie jest tylko „kwestia chęci”, znaczenie ma transformacja pokoleniowa. Dla 

młodego pokolenia (ludzie w wieku 20-30 lat) jest oczywiste, że mają prawo do przestrzeni 

publicznej. Poza tym, miasto i zajmowanie się sprawami miasta jest modne. 

Zebrane dane świadczą o wysokim stopniu świadomości lokalnej mieszkanek Sielc. 

Nie tylko uczestniczą w zebraniach mieszkańców, ale często są ich aktywnymi 

współorganizatorkami. Regularnie uczestniczą w sesjach Rady Dzielnicy i Miasta. Posiadają 

wiedzę z zakresu praw obywatelskich, na bieżąco śledzą działania Urzędu Dzielnicy. Biorą 

aktywny udział w inicjatywach na rzecz poprawy sytuacji i warunków życia na Sielcach – 

piszą petycje do urzędników, kontaktują się z urzędnikami oraz radnymi dzielnicy, 

rozpowszechniają informacje za pośrednictwem internetu (m.in. Facebook) lub spotykając się 

bezpośrednio z innymi mieszkańcami.  
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Zdjęcia z Sielc53 

Zdjęcie 1: Budynek byłego przedszkola przy ul. Podchorążych. 

 

 

Zdjęcie 2: Plac przy budynku byłego przedszkola przy ul. Podchorążych. 

                                                           

53 Autorką zdjęć 1-4 jest Joanna Szamota, studentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 

mieszczącego się przy ul. Podchorążych 20. Autorką zdjęcia 5 jest Dorota Mickiewicz-Morawska, mieszkanka Sielc, uczestniczka badań. 
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Zdjęcie 3: Jeden z osiedlowych placów zabaw na Sielcach. 
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Zdjęcie 4: Jeden z ogródków osiedlowych na Sielcach. 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 5: Otwarcie siłowni plenerowej na Sielcach – 28.06.2014.  
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Sopocka Inicjatywa Rozwojowa54 

Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, czyli „grupa kilkunastu mieszkańców Sopotu, która 

działa na rzecz tego, by mieszkańcy mogli współdecydować o sprawach miasta oraz by 

realizować różnego rodzaju ekologiczne projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju”
55

. Jest 

to przedsięwzięcie, które łączy w sobie zasadę działania oddolnej instytucji społecznościowej 

z ideą wywierania wpływu społecznego na różnych poziomach życia społecznego. 

Sopocka Inicjatywa Rozwojowa powstała w 2008 r. Jej inicjatorami byli Marcin 

Gerwin i Maja Grabkowska, którzy od początku wyznaczają strategię jej działań. Nieformalną 

grupę tworzy kilkanaście osób, chcących razem zrobić coś fajnego w Sopocie
56
, które 

stosownie do kompetencji i zainteresowań włączają się w poszczególne przedsięwzięcia.  

Sami siebie charakteryzują następująco: Jesteśmy zwykłymi mieszkańcami, nie 

jesteśmy jakąś wyodrębnioną specjalną grupą, organizacją pozarządową, tylko my 

przychodzimy jako mieszkańcy. Mamy szyld, markę i wykorzystujemy je, ale nie jesteśmy 

jakimś tworem obok mieszkańców
57

. W obszarze autoidentyfikacji podkreślają, że jako 

mieszkańcy wybierają tematy, które ich interesują i coś w związku z tym robią i że to jest 

„zwykła, oddolna aktywność”. 

Projekty, w które angażowali się uczestnicy inicjatywy to na początku działalności 

mały program Podziel się ogrodem, kolejne działania dotyczyły Parku Grodowego, dworca 

oraz innych lokalnych spraw, ważnych dla mieszkańców. Następnie podjęto kilkustopniową 

kampanię społeczną „Demokracja to nie tylko wybory”, na którą złożyły się: inicjatywa 

uchwałodawcza mieszkańców, regulamin konsultacji społecznych i budżet obywatelski. 

Najważniejsze wieloletnie działanie – budżet obywatelski w Sopocie – było 

pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Systematyczna czteroletnia praca w 

                                                           

54 Studium przypadku opisane przez Dorotę Jaworską w ramach badań „Nieodkryty wymiar III sektora - badania niezinstytucjonalizowanych 

przejawów społecznikostwa” współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

55 http://www.sopockainicjatywa.org/o-nas/ [dostęp: 20.08.2014]. 

56 http://www.sopockainicjatywa.org/o-nas/ [dostęp: 20.08.2014]. 

57 Cytaty z wywiadu z Marcinem Gerwinem zaznaczono w tekście kursywą. 

http://www.sopockainicjatywa.org/o-nas/
http://www.sopockainicjatywa.org/o-nas/
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kierunku władz miasta, mieszkańców, opinii publicznej oraz szerokiego upowszechniania idei 

miała przełomowe znaczenie w skali całego kraju. Początkowy opór ustępował pod wpływem 

edukacji i kolejnych inicjatyw legislacyjnych na poziomie rady miasta. Z drugiej strony 

kampania informacyjna w stronę mieszkańców zaowocowała frekwencją 2200 osób w 

pierwszym roku, co jak na Sopot nie jest dużo, ale w żadnych dotychczasowych 

konsultacjach tyle osób nie wzięło udziału. Inicjatorzy działań mają ciągle poczucie 

niedosytu, nie są w stanie zrealizować w pełni wielu pomysłów, które utykają na poziomie 

rady miasta. 

Sopocka Inicjatywa Rozwojowa od początku swojego istnienia podjęła następujące 

działania:
58

 

- Podziel się ogrodem: w roku 2009 w ramach projektu Podziel się ogrodem właściciele 

przydomowych ogródków w Sopocie, którzy nie uprawiają ich z braku czasu lub innego 

powodu, mogli udostępnić je ogrodnikom, którzy nie mają dostępu do ziemi w mieście, w 

zamian za część plonów lub kwiaty. Pomysł połączenia właścicieli ogrodów z osobami, które 

chciałyby uprawiać warzywa w mieście zaczerpnięty został od mieszkańców Totnes w 

Wielkiej Brytanii. Zyskują wszyscy: właściciele, ogrodnicy – ochotnicy a także estetyka 

miasta
59

. 

- Demokracja to nie tylko wybory: w roku 2010 rozpoczęto kampanię społeczna, skierowaną 

do mieszkańców Sopotu, które miała cel edukacyjny – wyjaśnianie zagadnień związanych z 

demokracją. Miała się przyczynić do wzrostu świadomości mieszkańców, że na budżet miasta 

składają się ich wspólne składki, które można wydać na projekty dla wspólnego dobra, oraz 

budowanie poczucie, że mieszkańcy mogą mieć wpływ na to, na co zostaną one 

przeznaczone. Wydrukowano i rozdano 18 000 ulotek, w celu dotarcia do większości 

mieszkańców Sopotu. Kampania oprócz edukacyjnego miała jeszcze jeden cel – zachęcenie 

wszystkich kandydatów na prezydenta Sopotu, by włączyli budżet obywatelski do swoich 

programów wyborczych
60

. 

                                                           

58 Opisy projektów pochodzą ze strony Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej: http://www.sopockainicjatywa.org/. 

59 http://www.sopockainicjatywa.org/2009/02/26/podziel-sie-ogrodem/ [dostęp: 20.08.2014]. 

60 http://www.sopockainicjatywa.org/tag/wywiady/ [dostęp: 20.08.2014]. 

http://www.sopockainicjatywa.org/
http://www.sopockainicjatywa.org/2009/02/26/podziel-sie-ogrodem/
http://www.sopockainicjatywa.org/tag/wywiady/
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- Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców: projekt był częścią większej kampanii 

“Demokracja to nie tylko wybory”, realizowanej wspólnie z mieszkańcami Gdańska 

Wrzeszcza. Zmiana regulaminu rady miasta stworzyła mieszkańcom Sopotu możliwość 

samodzielnego składania wniosków pod obrady rady miasta. Aby ułatwić mieszkańcom 

Sopotu zgłaszanie projektów uchwał, przygotowany został szczegółowy poradnik 

użytkownika inicjatywy uchwałodawczej
61

 oraz wzór listy do zbierania podpisów. 

- Regulamin konsultacji społecznych: drugi krok w kampanii “Demokracja to nie tylko 

wybory”. Regulamin jest sposobem na usprawnienie demokracji w Sopocie, aby mieszkańcy 

mogli się częściej wypowiadać w sprawach miasta i by kontrowersyjne kwestie mogły być 

rozstrzygane w otwarty sposób. Regulamin określa jak ogłaszać konsultacje społeczne, jak je 

przeprowadzać i jak uzyskiwać opinię mieszkańców w danej sprawie. Celem wprowadzenia 

Regulaminu Konsultacji Społecznych jest stworzenie podstaw do przeprowadzania 

miarodajnych i transparentnych konsultacji społecznych oraz pobudzenie aktywności 

obywatelskie. Aby ułatwić mieszkańcom Sopotu zgłaszanie projektów uchwał, przygotowany 

został szczegółowy poradnik użytkownika inicjatywy uchwałodawczej. Konsultacje 

społeczne są podstawowym narzędziem dla radnych i dla prezydenta, które służy do tego, by 

móc zapoznać się z opinią mieszkańców w sprawach miasta i dzięki temu móc trafnie 

reprezentować ich wspólne dobro
62

.  

- Budżet obywatelski: trzeci krok kampanii “Demokracja to nie tylko wybory” jest sposobem 

ustalania wydatków z budżetu miasta przy bezpośrednim udziale mieszkańców. Budżet 

obywatelski to główna propozycja dla Sopotu, która ma umożliwić aktywizację mieszkańców, 

stworzenie lokalnej społeczności i pozwolić na realizację różnych ekologicznych i 

społecznych projektów
63

. 

- Sopot dla klimatu: całościowy program zmniejszenia wpływu mieszkańców na klimat, przy 

jednoczesnej poprawie jakości życia w Sopocie. Pomysł na miasto przyjazne dla klimatu 

                                                           

61 http://www.sopockainicjatywa.org/wp-content/uploads/2010/03/Inicjatywa-poradnik.pdf [dostęp: 20.08.2014]. 

62 http://www.sopockainicjatywa.org/wp-content/uploads/2010/07/regulamin-konsultacji-final.pdf [dostęp: 20.08.2014]. 

63 http://www.sopockainicjatywa.org/tag/budzet/ [dostęp: 20.08.2014]. 

http://wrzeszcz.info.pl/
http://wrzeszcz.info.pl/
http://www.sopockainicjatywa.org/wp-content/uploads/2010/03/Inicjatywa-poradnik.pdf
http://www.sopockainicjatywa.org/wp-content/uploads/2010/07/regulamin-konsultacji-final.pdf
http://www.sopockainicjatywa.org/tag/budzet/
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obejmuje odnawialne źródła energii, zrównoważony transport, żywność przyjazną dla klimatu 

i współpracę rozwojową
64

. 

Sopocka Inicjatywa od początku podejmowała działania na poziomie mikro. W 

związku z tym, że jej działalność stała się znana wśród mieszkańców, zaczęli oni się zgłaszać 

ze sprawami interwencyjnymi, typu jak zatrzymać przeniesienie schroniska dla zwierząt lub 

wstrzymać zabudowę działek – w obu przypadkach udało się skutecznie zainterweniować. 

Oprócz spraw interwencyjnych, inicjatywa koncentrowała się na lokalnych przedsięwzięciach 

rozwojowych związanych z przestrzenią miejską. 

Jednak zawsze w centrum zainteresowania inicjatywy leżało wywieraniu wpływu na 

poziomie mezzo, czyli na zmianie systemowej na poziomie lokalnym np. wprowadzeniu 

nowych zasad konsultacji społecznych. Nam chodziło o budowanie społecznej świadomości. 

„Zaczęliśmy od Sopotu żeby pokazywać, że pewne rzeczy można zrobić u nas lokalnie.”  

 

Zdjęcie. Rewitalizacja w Chyloni: współpraca z mieszkańcami ma sens  

 

                                                           

64 http://www.sopockainicjatywa.org/2009/11/14/sopot-dla-klimatu-prezentacja-projektu/ [dostęp: 20.08.2014]. 

http://www.sopockainicjatywa.org/2011/10/28/rewitalizacja-w-chyloni-wspolpraca-z-mieszkancami-ma-sens/
http://www.sopockainicjatywa.org/2009/11/14/sopot-dla-klimatu-prezentacja-projektu/
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http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/638285;jsessionid=A9D75E38E7FD21B52F2F99BA625327

BC , pobrano 30.05.2015. 

 

W toku rozwoju działalności pojawił się poziom ogólnopolski – makro, gdzie starali 

się pokazać, że są inne możliwości głosowania w wyborach, nie tylko okręgi 

jednomandatowe, np. ordynacja taka jak w Irlandii. Z potrzeby dokonania zmian prawnych 

brali udział w pracach nad ustawą prezydenta Komorowskiego o wzmocnieniu udziału 

mieszkańców. Zorganizowali razem z Krytyką Polityczną debatę na Uniwersytecie Gdańskim 

na temat referendum z udziałem posłów. Uczestniczą w pracach dotyczących zmian w 

ustawie na poziomie ogólnopolskim. Interesują się zmianami w ordynacji poprzez wpisaniem 

inicjatywy uchwałodawczej w ustawę, regulacjami dotyczące pozycji burmistrza, prezydenta, 

rady miasta, ich kompetencji. Składali propozycje dotyczące organizacji całego systemu 

samorządowego.   

Motywacja uczestników Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej do podjęcia działań była 

wyjściowo idealistyczna. Wypływała z inspiracji ekologicznych i chęci wprowadzenia zmian 

na poziomie lokalnym. „Nie mam innej motywacji niż sprawa do załatwienia i ona jest 

ważna. Nie ma też myślenia w kategoriach kalkulacji politycznych, że robimy Sopocką 

Inicjatywę, to będziemy mogli kandydować potem w wyborach, nigdy tego nie było, 

absolutnie. Chodzi o realizowanie wartości, które są dla mnie ważne.” U podstaw całej 

działalności leży demokracja, wspólne działanie, wspólnotowość i ekologia rozumiana jako 

życie w harmonii z przyrodą. Niezamierzone skutki zaangażowania się w inicjatywę 

dotyczyły rozwoju kontaktów towarzyskich, zawarcia nowych znajomości. Z drugiej strony 

wzrosło zrozumienie funkcjonowania miasta od strony organizacyjnej. Zaskakujący okazał 

się rozwój w kierunku myślenia na poziomie ogólnopolskim, co nie było planowane, po 

prostu wyszło jako kolejna konieczność. Analiza motywacji uczestników Sopockiej 

Inicjatywy wskazuje na połączenie orientacji ideologicznej opartej na ideach demokracji i 

zrównoważonego rozwoju z orientacją pragmatyczną skierowana na zmianę pewnego obszaru 

życia społeczności lokalnej
65

.  

                                                           

65 Koralewicz J. Malewska-Peyre H. (1998). Człowiek człowiekowi człowiekiem: analiza wywiadów biograficznych działaczy społecznych w 

Polsce i we Francji. Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN 

. 

http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/638285;jsessionid=A9D75E38E7FD21B52F2F99BA625327BC
http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/638285;jsessionid=A9D75E38E7FD21B52F2F99BA625327BC
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Członkowie Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej od samego początku działali w 

partnerstwie, podejmując współpracę z różnymi organizacjami z Polski. Potrzeba zdobycia 

pieniędzy skłaniała do szukania partnera, z którym mogliby złożyć wniosek jako organizacja 

partnerska, żeby samemu nie wchodzić w księgowość. „Ma to swoje plusy, kiedy nie ma 

obarczenia formalnościami, ale też minusy, ponieważ osoby, które zajmują się podobną 

tematyką składają podobne wnioski, więc my jesteśmy wewnętrzną konkurencją i znalezienie 

takiego partnera nie jest łatwą sprawą”. 

Prowadzenie fundacji owocowało wiedzą, że „to są papiery, księgowość i że nie chce 

tej całej formalności, jest ona niepotrzebna”. Potem okazało się, że przez to, że nie realizuje 

się żadnych projektów, które są objęte harmonogramami i sprawozdaniami można działać 

skutecznie, robić to, co jest potrzebne i kiedy jest potrzebne: „Mieliśmy swobodę działania 

dzięki temu właśnie, że się nie zarejestrowaliśmy, nic nas nie obciążało, tylko to, że chcemy 

coś zrobić. Mieliśmy komfort, że nie wisi nam na głowie sprawozdanie, papiery i że nic nie 

musimy, możemy sobie z dnia na dzień powiedzieć, że odchodzimy. Nie ma presji na 

poszukiwanie grantów, nie musimy tego robić, nasze utrzymanie nie zależy od tego, nie 

musimy być grzeczni wobec prezydenta, grantodawców itd.” 

Sopocka Inicjatywa Rozwojowa powstała jako nstytucjonalny wyrazem niezgody na 

praktyki publiczne w obszarze zarządzania miastem. Przedstawiała zarazem spójną, 

zaplanowaną w perspektywie kilku lat propozycję innego zorganizowania partycypacji 

mieszkańców. W dynamice napięcia i dążenie do równowagi w przestrzeni pomiędzy 

mieszkańcami, władzami samorządowymi i mediami zrealizowała z sukcesem na skalę 

ogólnopolską kilkuetapowy nowatorski projekt włączenia mieszkańców we współzarządzanie 

miastem. 

Fenomen instytucji społecznościowej Sopocka Inicjatywa Rozwojowa polega na tym, 

że w istocie tworzą ją dwie osoby – Maja Grabkowska i Marcin Gerwin, wspomagani przez 

kilkanaście osób włączających się w poszczególne działania. Instytucja nie przybrała 

formalnego kształtu, pozostając konstelacją osób współpracujących w prowadzeniu procesu 

społecznego. Od początku oparta była na krytycznie wybranych i zadeklarowanych 

wartościach i regułach. Stabilność, konsekwencja i skuteczność działań połączona była 

z elastycznym dostosowywaniem się do zmieniającego się otoczenia społeczno-politycznego 

w wymiarze lokalnym i państwowym. W ten sposób spełniała funkcję edukacji społecznej w 

kierunku oddolnego konstruowania nowego ładu społecznego. 
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Działalność Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej obejmuje dwa wymiary 

zaangażowania obywatelskiego zarówno poziomy jak i pionowy
66

. Kreowanie zaangażowania 

poziomego poprzez lokalne działania np. akcję Podziel się ogrodem czy działania wokół 

Parku Grodowego, umożliwiające włączaniu się w działalność społeczności, mają budować 

społeczny kapitał i zaufanie. Z drugiej strony, Sopocka Inicjatywa promuje i udrożnia 

zaangażowanie pionowe poprzez wdrażanie w Sopocie rozwiązań prawnych zapewniających 

reprezentowanie interesów społeczności, udział w rządzeniu i wpływanie na decyzje.   

 

  

                                                           

66 Skinner S. (2006). Strenghtening communities. London, Community Development Foundation. 
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Wnioski 

Celem poznawczym badania było poznanie instytucjonalnych mechanizmów, jakie 

przybierają nowe inicjatywy społeczne, zaś celem stosowanym uzyskanie praktycznej wiedzy 

z zakresu organizacji i zarządzania nowymi inicjatywami społecznymi. W tej perspektywie 

można wyodrębnić następujące zjawiska: 

1) Sopocka Inicjatywa Rozwojowa rozwija się dynamicznie i systematycznie w ciągu 6 lat 

swojego istnienia, zgodnie z potrzebami jej założycieli i mieszkańców Sopotu, w sposób 

elastyczny i dostosowany do zewnętrznych uwarunkowań społeczno-politycznych i 

prawnych. 

2) Inicjatywa wynika z autonomicznych i świadomych decyzji aktywnych obywateli oraz z 

ich krytycznego podejścia zarówno do praktyki funkcjonowania lokalnej demokracji jak i 

profesjonalizacji sformalizowanej odmiany trzeciego sektora.    

3) Wyraźne jest budowanie motywacji oddolnej, wypływającej z rzeczywistych potrzeb 

aktywnych grup i społeczności, nieskrępowanych formalnymi i profesjonalnymi 

aspektami działania instytucjonalnego. 

4) Poszukiwanie inspiracji na zewnątrz i czerpanie z wzorów innych krajów i twórcza ich 

modyfikacja. 

5) Umiejętność współpracy z innymi inicjatywami na terenie kraju, organizacjami trzeciego 

sektora wraz władzami samorządowymi w realizacji różnych inicjatyw, łączenie ludzi, 

inicjatyw i instytucji. 

6) Motywacje społeczników z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej oraz ich kierunek działań 

jest zdecydowanie nastawiony na budowanie obywatelstwa w kierunku wspólnotowym.  

7) Szczególna wartość działań Sopockiej Inicjatywy powstaje z połączenia idei oddolnego 

samoorganizowania się obywateli z wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwoju 

lokalnego oraz umiejętnościami praktycznego wdrażania ekologicznych i 

demokratycznych rozwiązań na poziomie lokalnym.  

8) Innowacyjność działań inicjatywy polega na wdrożeniu pierwszego w Polsce miejskiego 

budżetu obywatelskiego jako wyniku realizacji 4-letniej strategii działań na rzecz 

aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców miasta.   
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Rozdział 6 Lokalne usługi publiczne 

 

W opublikowanej w 2008 roku Społecznej Strategii Warszawy wskazano, iż 

Warszawiacy są przeciętnie, bardziej niż średnia dla Polski, zadowoleni z dostępności i 

jakości usług publicznych. Ujawniono jednak problemy dotyczące niedostatecznego 

zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z udogodnień i nowych technologii, na przykład 

w dziedzinie wykorzystania Internetu do obsługi mieszkańców (e-urząd). Mieszkańcy 

oczekiwali także zwiększenia liczby usług na osiedlach, podniesienia poziomu funkcji 

społecznych (m.in. zwiększenie dostępności przedszkoli i szkół, przestrzeni publicznych, np. 

klubów osiedlowych) oraz wprowadzenia rozwiązań ułatwiających zdrowy styl życia. 

Szczególnym zagadnieniem w kontekście lokalnych usług publicznych jest system 

transportowy Warszawy, w tym komunikacja publiczna, według Barometru Warszawskiego 

wskazywane jako podstawowy problem życia codziennego.  

W poniższym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki monitoringu badań 

ilościowych obszaru lokalne usługi publiczne oraz studia przypadku konsultacji wokół usługi 

transportu miejskiego w Warszawie i benchmarking oparty o przykłady świadczenia usług 

animacyjnych przez Fundację Boog w Holandii i usług edukacyjnych w mieście Seinajoki w 

Finlandii.   

Pytania badawcze: W jaki sposób przebiega komunikacja i konsultacje między mieszkańcami 

a Zarządem Transportu Miejskiego
67
? Jak duże jest zaangażowanie mieszkańców? Jak duży 

wpływ mają mieszkańcy Warszawy na zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej? jak 

budować model koprodukcji usług? Jak można kontraktować usługi animacyjne? w jaki 

sposób budować edukację dla mieszkańców? 

 

  

                                                           

67 Case study opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej ZTM, raportów z konsultacji społecznych 

prowadzonych przez ZTM oraz wywiadu z Koordynatorem Zarządu Transportu Miejskiego do spraw konsultacji społecznych, Łukaszem 

Filipczakiem. 
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Monitoring badań ilościowych w obszarze lokalne usługi publiczne 

Monitoring badań usług skoncentrował się na jakości życia jako wskaźniku realizacji 

usług publicznych. Pytania o opinie na temat Warszawy jako miejscu do życia, deklaratywne 

zadowolenie z Warszawy świadczą o wysokiej ocenie miasta jako przestrzeni do życia. 

Wyniki na poziomie ponad 70% odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze” na pytanie „Jak, 

Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, żyje się obecnie mieszkańcom Warszawy takim jak 

Pan(i)?” świadczą o tym, że mieszkańcy są zadowoleni z Warszawy. Pośrednio świadczy to 

również o jakości usług publicznych, choć trzeba pamiętać, że jest to tylko jeden z wielu 

elementów jakości życia
68
. W badaniach jakości życia można odnaleźć dostrzegalny wpływ 

czynników, na które władze miejskie nie mają żadnego wpływu. Tym bardziej trudno 

przypisać wagę jakości usług publicznych do deklarowanego poczucia zadowolenia z miasta.  

Brakuje badań odnoszących się wprost do samych usług publicznych. Puste okienka w 

tabelarycznym zestawieniu monitoringu wskazuje na brak badań w danym okresie. 

Większość badań przeprowadzono w 2009 roku. Jedynie w odniesieniu do badania opinii o 

Warszawie jako „miejscu do życia“ można mówić o systematyczności. Co ciekawe poziom 

odczucia jakości życia mierzony poprzez pozytywne oceny odczuć na temat Warszawy jako 

miasta, w którym respondenci na co dzień żyją utrzymuje się od lat na stałym względnie 

wysokim poziomie ok 80% osób pozytywnie oceniających Warszawę. 

 

                                                           

68 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-

2014,16,1.html [dostęp: 20.05.2015]. 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html
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Zestawienie badań ilościowych w obszarze lokalne usługi publiczne 

LOKALNE USŁUGI PUBLICZNE Barometr Warszawski 

Wskaźnik Pytanie w BW Skala 

odpowiedzi 

XII 

2008 

2009 

IV/VII/I

X 

2010 

VII 

2011 

VI/X

I 

2012 

VI/X

I 

201

3 

V/X

I 

201

4 VI 

Wartoś

ć 

kontrol

na 

Opinie o 

Warszawie jako 

„miejscu do 

życia” 

Kiedy myśli Pan(i) o 

Warszawie jako mieście, w 

którym Pan(i) żyje na co dzień, 

czy towarzyszą Pan(i) 

wówczas pozytywne czy też 

negatywne odczucia? 

Pozytywne 76 78/-/73 85 85/82 84/83 78/8

1 

79 Do 

ustaleni

a (…) 
Ani 

pozytywne, ani 

negatywne 

22 13/-/18 10 8/9 9/8 10/9 14 

Negatywne  2 7/-/7 5 6/9 6/8 11/9 7 

Trudno 

powiedzieć 

0 2/-/2 0 1/0 1/1 1/1 0 

 

Opinie o 

Warszawie jako 

„miejscu do 

życia” 

Kiedy myśli Pan(i) o 

Warszawie jako mieście, w 

którym Pan(i) żyje na co dzień, 

czy towarzyszą Pan(i) 

wówczas pozytywne czy też 

Zdecydowanie 

pozytywne 

- -/37 - - - - - Do 

ustaleni

a w 

progra

mach 

Raczej 

pozytywne 

- -/40 - - - - - 
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Zestawienie badań ilościowych w obszarze lokalne usługi publiczne 

LOKALNE USŁUGI PUBLICZNE Barometr Warszawski 

negatywne odczucia? Ani pozytywne 

ani negatywne 

- -/10 - - - - - operacy

jnych 

Raczej 

negatywne 

- -/8 - - - - - 

Zdecydowanie 

negatywne 

- -/3 - - - - - 

Trudno 

powiedzieć 

- -/2 - - - - - 

 

 

Opinie o 

Warszawie jako 

„miejscu do 

życia” 

Jak, Pana(i) zdaniem, ogólnie 

rzecz biorąc, żyje się obecnie 

mieszkańcom Warszawy takim 

jak Pan(i)? 

Bardzo dobrze - 6 - - - - -  

Raczej dobrze - 63 - - - - - 

Raczej źle - 18 - - - - - 

Bardzo źle - 2 - - - - - 

Trudno 

powiedzieć 

- 11 - - - - - 
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Zestawienie badań ilościowych w obszarze lokalne usługi publiczne 

LOKALNE USŁUGI PUBLICZNE Barometr Warszawski 

 

 Proszę powiedzieć, w jakim 

stopniu zgadza się Pan(i) z 

następującymi stwierdzeniami: 

Warszawa jest dobrym 

miejscem do życia. 

Zdecydowanie 

tak 

- - - - - - 46 Do 

ustaleni

a  (…) 
Raczej tak - - - - - - 37 

Raczej nie - - - - - - 10 

Zdecydowanie 

nie 

- - - - - - 1 

Trudno 

powiedzieć 

- - - - - - 5 

 

 Proszę powiedzieć, w jakim 

stopniu zgadza się Pan(i) z 

następującymi stwierdzeniami: 

Mieszkając w Warszawie, 

czuję, że jestem tu u siebie. 

Zdecydowanie 

tak 

- - - - - - 57  

Raczej tak - - - - - - 27 

Raczej nie - - - - - - 10 

Zdecydowanie 

nie 

- - - - - - 1 

Trudno - - - - - - 5 
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Zestawienie badań ilościowych w obszarze lokalne usługi publiczne 

LOKALNE USŁUGI PUBLICZNE Barometr Warszawski 

powiedzieć 

           

C.S. 2 Tworzenie 

przestrzeni 

publicznej, 

miejsc spotkań , 

wzbogacanie 

infrastruktury 

społecznej 

miasta: instytucje 

kultury, sportu i 

rekreacji, 

rozrywki 

% respondentów 

deklarujących, że mają 

odpowiedni dostęp do 

infrastruktury:  

Wzrost do 

wielkości 

ustalonej w 

programach 

operacyjnych 

- - - - - - -  

-Place zabaw dla dzieci - - - - - - - 

-Obiekty sportowe - - - - - - - 

-Placówki kulturalne - - - - - - - 

-Miejsca spotkań, rozrywki - - - - - - - 
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Studia przypadku w obszarze lokalne usługi publiczne 

Komunikacja miejska w Warszawie 

 Zarząd Transportu Miejskiego (dalej ZTM) jest organizatorem komunikacji miejskiej 

na terenie Warszawy, odpowiada między innymi za opracowanie tras, rozkładów jazdy, 

sprzedaż biletów i ich kontrolę. Ofertę ZTM tworzą linie tramwajowe, autobusowe, linie 

metra oraz szybkiej kolei miejskiej. Deklarowanym celem działań jest nieustanne dążenie do 

tego, aby transport miejski był bezpieczny, wygodny i przyjazny dla wszystkich pasażerów
69

.  

 Na początku kwietnia bieżącego roku rozpoczęło się Warszawskie Badanie Ruchu 

obejmujące badania ankietowe oraz pomiary ruchu pojazdów (z uwzględnieniem podziału na 

rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy) i liczby pasażerów 

komunikacji miejskiej. Zebrane dane umożliwią zbudowanie tzw. komputerowego modelu 

ruchu pozwalającego na dokonywanie symulacji zmian np. w związku z remontami, budową 

inwestycji.  

 Równie istotna jest współpraca instytucjonalna z warszawskimi urzędami dzielnic. W 

tym roku, z inicjatywy dyrektora ZTM, w urzędach dzielnic zostali powołani koordynatorzy 

do spraw kontaktu z ZTM. Ma to ułatwić współpracę i wymianę informacji między ZTM a 

urzędami dzielnic w kluczowych dla mieszkańców sprawach. Z wywiadu z koordynatorem 

konsultacji: Chodziło o przyspieszenie kontaktów między urzędami, to jest bardziej na 

zasadzie pracy Miasta i współpracy różnych jednostek. (…) Chodzi o przepływ informacji 

takiej roboczej… Na przykład teraz mamy załatwić dojazd do szkoły we Włochach, zadaniem 

jest skontaktować się z tym koordynatorem, żeby ustalić, czy Dzielnica ma jakieś stanowisko, 

a przede wszystkim chcemy się dowiedzieć, ile dzieci z okolicy, z której mielibyśmy dowozić 

te dzieci do szkoły, ile tak naprawdę dzieci chodzi do tej szkoły. Zamiast pisać oficjalne 

pisma i wysyłać pocztą, tak możemy to trochę szybciej załatwić. Urzędy dzielnic mają wpływ 

na decyzje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej, inwestycji komunikacyjnych, w 

partnerstwie z ZTM organizują także konsultacje społeczne, które zostaną opisane w dalszej 

części opracowania.  

                                                           

69 http://www.ztm.waw.pl/?c=127&l=1 [dostęp: 20.05.2015]. 

http://www.ztm.waw.pl/?c=127&l=1
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Mieszkańcy Warszawy w dość dużym stopniu mogą wpływać na zmiany w 

funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Istnieje wiele możliwości zgłaszania uwag przez 

pasażerów: 

- telefon - infolinia miejska. Mieszkańcy mogą dzwonić i zgłaszać swoje uwagi, my 

dostajemy to w formie zgłoszeń anonimowych, z Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, z 

numeru 19 115. (cyt. z wywiadu z Łukaszem Filipczakiem z Centrum Kontaktu z 

Mieszkańcami ZTM) 

- telefon do konkretnego wydziału ZTM. Można zadzwonić, porozmawiać, bo na przykład 

autobus przyjeżdża zawsze 2 minuty za wcześnie i czy nie można zmienić rozkładu. (…) W 

tym wypadku to jest telefon do Działu Organizacji Przewozów. (cyt. z wywiadu). 

- e-mail. Moim zdaniem to najlepszy sposób kontaktu. Wszystkie maile przychodzą na jedną 

skrzynkę, są osoby w ZTM, które zajmują się przekazywaniem tych maili do odpowiedniego 

działu. Na pewno czyta się te maile. (cyt. z wywiadu). 

- list tradycyjny. Pismo przeczyta Dyrektor, natomiast maile są dystrybuowane bezpośrednio 

do działów. (cyt. z wywiadu). 

- maile, wystąpienia od radnych dzielnicowych i miejskich. 

- osobiste spotkanie z dyrektorem odpowiedniego wydziału. Nie zawsze będzie to naczelny 

dyrektor, czasami będzie to naczelny dyrektor przewozowy, dyrektor handlowy, w zależności 

od sprawy. To są spotkania dla każdego pasażera. Trzeba zadzwonić, umówić się, 

przedstawić temat, potem będzie odpowiedź, kiedy może odbyć się takie spotkanie. (cyt. z 

wywiadu). 

- konsultacje społeczne. 

Pasażerowie aktywnie korzystają z dostępnych możliwości, w lutym 2015 roku do ZTM 

wpłynęło łącznie 711 skarg i wniosków, z czego 219 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 130 

negatywnie, 325 przekazano do rozpatrzenia przez operatora
70
. Użytkownicy komunikacji 

miejskiej zgłaszają uwagi dotyczące układu komunikacyjnego, rozkładów jazdy, taryfy 

                                                           

70 Informator statystyczny nr II (250), luty 2015. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. 

http://www.ztm.waw.pl/statystyka.php?c=664&i=4&l=1 [dostęp: 20.05.2015]. 

http://www.ztm.waw.pl/statystyka.php?c=664&i=4&l=1
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przewozowej, ale także stanu technicznego pojazdów, obsady linii czy klimatyzacji w 

pojazdach.  

Planując inwestycje czy zmiany w przebiegu tras, Zarząd Transportu Miejskiego 

organizuje konsultacje społeczne, mające na celu przedstawienie informacji dotyczących 

zmian, omówienie wariantów przebiegu tras oraz poznanie opinii uczestników konsultacji na 

temat proponowanych rozwiązań. Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy
71

 w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
72

 w pewnym stopniu regulują proces komunikacji 

Zarządu Transportu Miejskiego i mieszkańców Warszawy. 

 

 

 

Pierwsze zrealizowane konsultacje społeczne dotyczyły zmian w przebiegu linii 

tramwajowych i autobusowych po uruchomieniu II linii metra, drugie konsultacje 

przeprowadzono w związku z uruchomieniem linii autobusowej na Zatrasiu, Rudawce i 

Żoliborzu Południowym. W tym roku odbyły się także konsultacje społeczne na Bemowie, 

dotyczące zmian w komunikacji autobusowej po uruchomieniu nowego odcinka trasy 

tramwajowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Poniżej zostanie opisany przypadek 

konsultacji społecznych o największym zasięgu, dotyczących zmian w związku z 

uruchomieniem II linii metra.  

                                                           

71 Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy. 

72 Zarządzenie nr 4925/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 września 2013 roku w pewnym stopniu regulują 

proces komunikacji Zarządu Transportu Miejskiego i mieszkańców Warszawy. 
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Od kwietnia do czerwca 2014 roku Zarząd Transportu Miejskiego prowadził 

konsultacje społeczne w sprawie zmian w układzie komunikacyjnym miasta stołecznego 

Warszawy
73
. Ich celem było ułatwienie dojazdu do stacji nowej linii metra oraz zwiększenie 

komfortu korzystania z systemu warszawskiej komunikacji publicznej i dostosowanie go do 

potrzeb mieszkańców warszawskich dzielnic, głównie Bemowa, Targówka, Pragi-Południe, 

Pragi-Północ, Śródmieścia, Targówka i Woli. ZTM przygotował propozycje zmian układu 

komunikacyjnego miasta. Celem konsultacji było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

- czy proponowane zmiany ułatwią korzystanie z II linii metra? 

- czy zaproponowane zmiany odpowiadają potrzebom pasażerów? 

- co należy zmienić, aby dojazd do stacji II linii metra był komfortowy? 

- co należy zmodyfikować, aby przesiadki z komunikacji naziemnej do metra (i odwrotnie) 

były bardziej komfortowe? 

 Informacje o konsultacjach społecznych zostały zamieszczone na stronie internetowej 

ZTM, portalu Facebook, Twitter oraz na specjalnej platformie konsultacyjnej Urzędu Miasta. 

Swoje uwagi mieszkańcy mogli przekazywać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

elektronicznej oraz w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Na początku maja odbył się czat 

internetowy z dyrektorem ZTM. 

Jednak najważniejszą formą komunikacji ZTM i mieszkańców były spotkania 

informacyjno-konsultacyjne obywające się od maja do czerwca 2014 roku w dziewięciu 

warszawskich dzielnicach (Bemowo, Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Śródmieście, 

Targówek, Wola). Oprócz tego, przedstawiciele ZTM wzięli udział w następujących 

spotkaniach: sesji Rady Dzielnicy Bemowo, z przedstawicielami Dzielnicowych Komisji 

Dialogu Społecznego, posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa, Prawa i 

Samorządu Dzielnicy Praga-Północ, posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i 

Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Południe, Klubu Miłośników Komunikacji 

Miejskiej, posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego. Aby umożliwić wszystkim 

                                                           

73 Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmian w układzie komunikacyjnym po uruchomieniu centralnego odcinka II linii metra. Zarząd 

Transportu Miejskiego. Warszawa, wrzesień 2014. Pobrano z: http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1235&c=100&l=1 [dostęp: 

20.05.2015]. 

http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1235&c=100&l=1
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mieszkańcom Warszawy wyrażenie opinii, niezależnie od dostępu do Internetu czy 

posiadanego wolnego czasu, dostępne były także punkty informacyjno-konsultacyjne w 

specjalnie oznakowanych namiotach rozstawionych w miejscach o największym przepływie 

ruchu: na pl. Bankowym, przy Dworcu Wileńskim, przy Rondzie Daszyńskiego, przy Metrze 

Świętokrzyska, w parku Górczewska w czasie Wielkiego Pikniku Rodzinnego. Dodatkowo na 

wniosek mieszkańców Pragi-Północ zorganizowano dodatkowe spotkanie z udziałem 

Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. 

Koordynator konsultacji podkreśla edukacyjną funkcję konsultacji społecznych: „My 

na początku przygotowujemy informację. Powinniśmy przekazać nie tylko, co chcemy zrobić, 

ale i wytłumaczyć, dlaczego chcemy tak zrobić – na przykład, bo mamy ograniczony tabor. 

Trzeba tłumaczyć i ja wierzę, że my wychodzimy szeroko do ludzi, są spotkania w 

dzielnicach, na każde takie spotkanie idzie Dyrektor… on słucha, może wytłumaczyć, może 

dyskutować o założeniach. To na pewno edukuje ludzi w kontekście funkcjonowania 

komunikacji miejskiej w mieście, daje wiedzę o ograniczeniach, a z drugiej strony też zwraca 

uwagę pracowników ZTM, że są rzeczy, które niekoniecznie widać z programu Vizoom 

[program komputerowy tworzący symulacje przepływu ruchu]. Ta funkcja społeczna też jest 

ważna w komunikacji“. 

Mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych dotyczących zmian w funkcjonowaniu 

komunikacji miejskiej po uruchomieniu II linii metra oddali łącznie ponad 2040 głosów w 

różnej formie (maili, wniosków). Najwięcej z nich dotyczyło linii 105, 506 oraz 527. Z 

wywiadu z Koordynatorem ZTM do spraw konsultacji społecznych: Na konsultacje w 

sprawie metra przyszło 1600 maili… sprawy, która dotyczy siedmiu dzielnic w 

dwumilionowym mieście. Czy to mało czy dużo? To dotyczy kilkuset tysięcy pasażerów, 

kilkudziesięciu tysięcy pasażerów każdego dnia.  

 Głosy mieszkańców miały duży wpływ na ostateczną formę projektu zmian w 

układzie komunikacyjnym m.st. Warszawy. W stosunku do pierwotnego projektu:  

- uruchomiono 2 nowe linie tramwajowe,  

- dokonano korekty 2 tras linii tramwajowych, 

- bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu pozostało 8 tras tramwajowych oraz 4 trasy 

autobusowe, 
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- dokonano korekty tras i uruchomienia nowych linii autobusowych w 17 przypadkach, 

- zrezygnowano z uruchomienia dwóch linii autobusowych. 

Jak podkreśla przedstawiciel ZTM: Robimy konsultacje i dyrektorzy wsłuchują się w głosy 

mieszkańców. Pierwotnie plany zmian po uruchomieniu centralnego odcinka II linii metra 

były inne – miało być więcej skróconych tras, miało być więcej dowozówek tylko do metra, 

ale na skutek konsultacji, tych głosów, które do nas spływały i na skutek tego, co ludzie 

powiedzieli w czasie spotkań, postanowiono na przykład utrzymać linię 105 do centrum na 

Grzybowskiej… Ja bym ocenił to pozytywnie. Może dzięki takiemu uleganiu pewnej grupie 

osób inna grupa osób się zaktywizuje widząc, że ma wpływ.  

  



 

 

 147 

147 

Wnioski 

 

Od 2013 roku widać w ZTM wyraźnie większe otwarcie się na postulaty 

mieszkańców, nie tylko w postaci pojedynczych wniosków, ale także organizowania 

konsultacji społecznych, w czasie, których istnieje możliwość przedyskutowania istotnych dla 

użytkowników komunikacji miejskiej spraw. Tak ZTM opisuje Koordynator ds. konsultacji 

społecznych: „To już nie jest technokratyczny, niedostępny urząd, tylko urząd służący 

ludziom. Jest taki trend otwierania się na mieszkańców, bardzo pozytywny. W naszym 

przypadku jest to szczera chęć rozmowy. Jest tendencja, aby słuchać ludzi i to mi się podoba. 

W dzisiejszych czasach powinno się bardziej angażować ludzi w życie miasta i miasto 

powinno bardziej słuchać“.  

Koprodukcja usług to ciągle wyzwanie dla mieszkańców i władzy samorządowej. To 

szczególny rodzaj partycypacji publicznej polegający na udziale obywateli w dostarczaniu 

usług publicznych. Pozwala włączyć się organizacjom i obywatelom w planowanie i 

realizację dostarczania usług publicznych szczególnie w obszarach, które są niezbędne do 

funkcjonowania społeczności. 
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Fundacja Boog w Holandii– współpraca w kontraktacji usług społecznych74  

Fundacja Boog prowadzi programy aktywizacji społeczności i rewitalizacji obszarów 

zagrożonych degradacją społeczną i ekonomiczną na obszarze wielu miast Holandi m.in Hagi 

i Amsterdamu. Animatorzy zatrudnieni w Fundacji (ok. 400 osób) diagnozują problemy 

społeczne w dzielnicach, w których pracują, prognozują dalszy przebieg konfliktów. Mając 

do dyspozycji dane z lokalnych instytucji takich jak szkoła, policja, przedsiębiorcy, 

informacje z bezpośrednich wywiadów z mieszkańcami, wspólnych publicznych dyskusji 

definiują życie społeczne. Następnie przedstawiają swoje stanowisko wraz z propozycją 

działań przedstawicielom administracji miasta Hagi.  

 

Zdjęcie Ulica w Hadze w dzielnicy objętej pracą animatorów 

 

Źródło: archiwum własne. 

 

Samorząd Hagi negocjuje wartość kontraktu w tym ilość godzin potrzebnych na 

rozwiązanie problemów oraz priorytety. Na przykładzie działań na rzecz „youngsterów”, 

                                                           

74 Studium przypadku opisane przez Rafała Krenz po wizycie studyjnej w  ramach projektu „Rewitalizacja społeczna - wymiana doświadczeń 

regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej”, którego Liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
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czyli młodych ludzi, którzy jeszcze nie weszli w konflikt z prawem, ale wszystko wskazuje, 

że do tego dojdzie. Informacje o nich pochodzą od miejscowych społeczności, rodziców, 

szkoły. Animatorzy diagnozują sytuację, a następnie poprzez Fundację proponują zajęcie się 

w danym roku grupą na przykład 25 osób. Fundacja przedstawia metodologię pracy: działania 

środowiskowe, pracę w zespole interdyscyplinarnym, aktywizację rodziny. Podaje też efekty 

zaniedbań. Pogarszające się bezpieczeństwo w dzielnicy, zagrożenie przestępstwami 

kryminalnymi, deprawację grup młodzieżowych. Odbywa się określenie ostatecznej ilości 

pracy i podpisanie umowy z samorządem Hagi.  

 

Ulica w Hadze w dzielnicy objętej pracą animatorów 

 

Źródło: archiwum własne. 

 

Władza miejska oczekuje informacji o postępach pracy, trudnościach, przebiegu 

procesu natomiast nie otrzymuje danych personalnych podopiecznych fundacji. Informacje 

personalne o „youngsterach“ pozostają tajemnicą Fundacji Boog i jej pracowników, by nie 

pozwolić na symboliczną ekskluzję i napiętnowanie swoich beneficjentów poprzez 

wprowadzenie do instytucji publicznych informacji o zdiagnozowaniu ich jako potencjalnych 

przestępców. Rozliczenie kontraktu następuje wyłącznie na podstawie kart czasu pracy 

animatorów i case study wypreparowanych z danych pozwalających na identyfikację.  
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Wnioski 

 

Zaufanie do organizacji pozarządowych partnerskich nie pozwala samorządowi na 

wkraczanie w pole ich odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Współpraca i zaufanie 

pozwala na współodpowiedzialność. Wspólna odpowiedzialność za wspólnotę pozwoliła na 

wypracowanie reguł minimalizujących biurokrację i uwzględniających specyfikę organizacji 

pozarządowych, racjonalnych ram, a jednocześnie efektywnych i kompleksowych usług na 

rzecz lokalnej społeczności. Forma działania i sposób współpracy przybliża nas do pojęcia 

good governance i multi level governence.  
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Biblioteka w Sejnajoki w Finlandii– wizja edukacji w społeczności75 

Sejnajoki – miasto w Finlandii, w którym zaczynając od 50 roku zeszłego stulecia 

liczba mieszkańców nieprzerwanie się zwiększa, ponieważ jest to miejsce, które zapewnia nie 

tylko pracę. Uniwersytet, gdzie studiuje kilka tysięcy studentów, teatr, filharmonia, sale 

wystawowe, muzea, nowoczesne biblioteki (łącznie 11) mają bardzo duży wpływ na wybory i 

decyzje życiowe podejmowane przez zwykłych mieszkańców tego miasta w różnym wieku. 

Biblioteka w Sejnajoki, która sama w sobie pełna jest niespodzianek, tajemniczych 

pomieszczeń, labiryntów, różnorodnie skomponowanych miejsc gdzie można posiedzieć lub 

poleżeć z książką, obejrzeć wystawę, posłuchać muzyki, uczestniczyć w koncercie – otwarta 

codziennie przez cały tydzień od godziny 9.00 do 19.00. Najwięcej odwiedzających jest 

właśnie w niedzielę. Do biblioteki przychodzą całe rodziny, każdy znajdzie dla siebie miejsce 

w przestrzeni, zaprojektowanej przez jednego z najlepszych architektów Finlandii. Dodać 

jeszcze można, że biblioteka jest usytuowana w samym centrum miasta tuż obok Ratuszu. 

Około połowy mieszkańców jest czytelnikami (mają kartę, tygodniowo bibliotekę odwiedza 

około 1200 osób, a średniostatystyczny czytelnik w Sejnajoki czyta 20 książek rocznie). 

Niewątpliwie jest to miejsce, które ma wpływ na rozwój tej społeczności i to jak mieszkańcy 

oceniają miejsce, w którym przyszło im mieszkać. Finlandia pokazuje swoją wizję edukacji i 

pracy w społeczności. 

 

 

  

                                                           

75 Studium przypadku opisane przez Rafała Krenz po wizycie stydyjnej podczas konferencji  zorganizowanej przez The International 

Federetion of Settlements and Neighborhood Center (IFS) pod hasłem „Demokracja, inkluzja, młodzi” w dniach 22.05 – 26.05.2012 r. 
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Zdjęcia z wizyty studyjnej w Sejnajoki 
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Źródło: archiwum własne. 



 156 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LOKALNOŚĆ 

 

 156 

 

 

  



 

 

 157 

157 

Wnioski 

 

Od ponad dekady koprodukcja usług stanowi też przedmiot odrębnego nurtu studiów i 

badań skupionych z jednej strony na samej idei koprodukcji
76

, z drugiej – na identyfikowaniu 

barier i warunków jej stosowania w praktyce społecznej. U podstaw obu rodzajów prac 

studyjno-badawczych leży założenie, iż koprodukcja może czy wręcz powinna, być 

alternatywą dla new public management – obecnie dominujące formuły dostarczania usług 

publicznych. Tymczasem w Polsce koprodukcja pozostaje zjawiskiem nierozpoznanym – jak 

do tej pory, z jednym wyjątkiem, nie była ona przedmiotem ani rozważań teoretycznych, ani 

badań empirycznych ani tez nie podejmowano prób świadomego i celowego jej wdrażania. 

Dotychczasowe doświadczenia programów ekonomii społecznej
77

 wskazują na brak 

koprodukcji usług społecznych. Nurt uspołeczniania ekonomii społecznej sprowadza się 

zazwyczaj niestety do funkcji najtańszego wykonawcy (polityka niższej ceny).  

Podjęcie prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących koprodukcji usług społecznych 

może być też istotnym elementem przeorganizowania sfery pomocy i integracji społecznej 

jako wyodrębnionego obszaru polityk publicznych ukierunkowanych na wzmocnienie 

(empowerment) grup słabszych (wykluczonych). Współczesne poszukiwania w tej materii 

ogniskują się wokół pojęcia usług społecznych (szerzej usług pożytku publicznego), a 

antycypowany model, w jaki zmierzają określa się coraz częściej jako social service state. 

Prowadzone systematycznie badania wskazują obszary deficytów, które mogą być 

zredukowane i zagospodarowane poprzez innowacyjne narzędzia i mechanizmy, jakim jest 

koprodukcja usług. Usługi społeczne, postrzegane i realizowane w nowym paradygmacie 

polityki publicznej: new service state dają nowe możliwości, są też zbieżne z realizowaną na 

świecie polityką odchodzenia od new public menagement. 

  

                                                           

76 Por: Pestoff V. Brandsen T. Verschuere B. (2012). New Public Governance, the Third Sector and Co-production. Routledge. 

77 Por. Kaźmierczak T., Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych 

społecznie, warunki upowszechnienia), http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/EAPN_ekspertyza_TK.pdf; 

Kaźmierczak T., Koprodukcja, czyli „prawo do miasta w działaniu" - jak poprawić partycypację publiczną przez udział obywateli w 
świadczeniu usług publicznych. Analizy i opinie 2/2012, http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/decydujmy_razem_/AiO_2_2012.html 

http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/EAPN_ekspertyza_TK.pdf
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Rozdział 7 Dylematy - wyzwania - wnioski 

 

W analizowanym zagadnieniu aktywizacji społecznej i obywatelskiej wpólnot lokalnych  

autorzy raportu dostrzegli następujące kluczowe dylematy/wyzwania i wynikające z nich 

strategiczne wnioski: 

1. Analiza wskaźników ilościowych różnorodnych aspektów czterech badanych obszarów 

wskazała, że poszczególne parametry niewiele się zmieniły, najczęściej pozostały na 

stosunkowo niskim poziomie. Tymczasem eksperci na warsztatach, uczestnicy 

Warszawskiego Forum Polityki Społecznej, media, a także sami autorzy raportu 

zauważają wyraźne pozytywne zmiany w aktywności społecznej i obywatelskiej 

mieszkańców Warszawy. Przykładem tej tendecji są przywołane w raporcie inicjatywy. 

Prowadzony  dotychczas wyrywkowe badania ilościowy tych zjawisk nie wychwytują. 

Wniosek:  istnieje uzasadniona potrzeba wprowadzenia zmian w sposobie monitorowania 

SSW. Dotychczas stosowane metody miały przede wszystkim charakter statystyczny, 

zamierzono obserwować wiele precyzyjnie dobranych wskaźników, ale robiono to 

wyrywkowo i niekonsekwentnie. W efekcie mamy niespójny, czasami chaotyczny obraz 

sytuacji. Potrzebne jest więc ograniczenie ilości mierzonych parametrów przy 

jednoczesnym konsekwentnym i długofalowym ich stosowaniu. Wydaje się także, że 

obok uporządkowania parametrów ilościowych konieczne jest wprowadzenie innych form 

monitorowania o jakościowym i progresywnym charakterze. 

 

2. SSW obejmuje swym potencjanym oddziaływaniem wiele wymiarów partycypacji 

społecznej i obywatelskiej, ale dotychczas brakowało czytelnego powiązania pomiędzy 

nimi. Ważnym sposobem na zmierzenie się z tym problemem powinien być 

przygotowany w łuższym procesie partycypacyjnym Program (Operacyjny) Wzmacniania 

Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020. Pokazuje on wspólne mianowniki, dotychczas 

traktowanych oddzielnie, sfer aktywności społecznej i obywatelskiej. Nadal niejasne 

wydaje się jednak powiązanie inwestycji we wspólnotę lokalną, a sferą rozwiązywania 

problemów społecznych i związanym z tym usługami publicznymi. Nasuwa się w 

związku z tym pytanie czy rozwój wspólnoty ma wartość samoistną/autoteliczną czy też 

wpływa (w jaki sposób?) na sferę rozwiązywania realnych problemów mieszkańców? 
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Wniosek: istnieje potrzeba ukazania związku pomiędzy wzmacnianiem kapitału 

społecznego i rozwijaniem tożsamości lokalnej, a rozwiązywaniem problemów 

społecznych. Społeczna Strategia Warszawy wypełnia zadania obligatoryjne dla każdego 

samorządu lokalnego strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jednak sposób 

ukazania tej zależności nie powinien mieć charakteru wyłącznie instrumentalnego (w tym 

przypadku nasuwa się analogia ze sferą kultury, która posiada swój wymiar autoteliczny 

oraz jest realną powiązaną z gospodarką inwestycją), ale w sposób wielowymiarowy 

pokazywać oddziaływanie i wzajemne relacje. 

 

3. Ogólne poczucie, że „się zmienia na lepsze” czy pojawiające się w dyskusjach 

przekonanie o rozpoczynaniu „nowego etapu” w rozwoju aktywności 

społecznej/obywatelskiej znalazło bez wątpienia swoje potwierdzenie w opisanych w 

raporcie studiach przypadku. Są one nową formą monitorowania SSW, która ma z jednej 

strony przynosić realną wiedzę o danym przypadku (zindywidualizowaną, powiązaną ze 

specyficznym kontekstem lokalnym i ludzkim), z drugiej powinno zarażać pozytywnie 

inne osoby/instytucje, które po zobaczeniu, że można inaczej same spróbują iść tym 

szlakiem wymyślając własne pomysły na swoją aktywność. Dodatkowo wprowadzono 

elementy prostego benchmarkingu, czyli możliwość porównania lub zobaczenia na tle 

rozwiązań wypracowanych w innych (polskich i zagranicznych) miastach.  

Wniosek: jednak by w pełni wykorzystać możliwości tej strategii trzeba nadać bardziej 

analityczny i jednocześnie refleksyjny charakter (np. poprzez debatę wokół konkretnie 

zauważanych zjawisk w pozczególnych inicjatywach), tak by stały się ważnym 

elementem społecznego/publicznego/obywatelskiego uczenia się.  

 

4. Rozmowy prowadzone z liderami lokalnych inicjatyw/grup/organizacji, a także dyskusje 

podczas warsztatu z ekspertami oraz Warszawskego Forum Polityki Społecznej, wyraźnie 

wskazują na  demokratyczny potencjał takiej debaty. Łączą ona w sobie wymiar 

społeczny (tworzenia relacji i więzi z innymi) z obywatelskim (zabieraniem głosu w 

sprawach publicznych, wywieraniem wpływu). Jednocześnie mamy sytuację, że SSW, 

która w okresie przygotowywania była wszechstronnie i z dużym zaangażowaniem 

konsultowana, teraz na etapie realizacji nie zawiera de facto możliwości poważniejszego 

włączenia się mieszkańców/organizacji w jej modyfikację lub sposób 

realizacji/zarządzania. Tymczasem oczekiwania mieszkańców, zwłaszcza tych 
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„społecznie zorganizowanych” są już inne niż było to 7 lat temu. Chcą być nie tylko 

uczestnikami, ale w jakieś formie partnerami/współrealizatorami. Powyższe zjawiska nie 

mają charakteru incydentalnego, ale wpisują się w szersze procesy społeczno-polityczne, 

którego przejawami było m. in. referendum warszawskie czy ostatnio przewartościowania 

na scenie publicznej uruchomione wyborami prezydenckimi. 

Wniosek:  istnieje potrzeba wprowadzenia do realizowanej SSW (np. w obszar 

monitorowania) mechanizmów wykorzystujących zasoby Warszawiaków, także w 

wymiarze ich refleksyjności, wiedzy i eksponowanego coraz silniej potencjału 

współodpowiedzialności za dobro wspólne. 

Zmierzenie się z tymi wyzwaniami nie jest ani proste ani oczywiste. Niezbędne jest 

wprowadzenie nowego punktu odniesienia, poszerzenie  perspektywy metodologicznej 

uwzględniającej/odpowiadającej na ujawnione zjawiska i tendencje. Zdaniem autorów raportu 

przydatne merytorycznie (pozwalają zobaczyć nowe aspekty) i operacyjnie (są możliwe do 

praktycznego zastosowania) może być odwołanie się do poniżej przedstawionych  idei, 

wiedzy i metod związanych z rozwojem kapitału społecznego i wspieraniem aktywności 

lokalnej. 
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Rozdział 8 Inspiracje - narzędzia - rekomendacje 

Empowerment 

Strategiczny i integrujący wymiar może mieć zastosowanie perspektywy/zasady/idei 

empowerment. To trudne do przetłumaczenia na język polski pojęcie oznacza 

upodmiotowienie, wzmocnienie, nabycie siły i sprawstwa. Jest to idea promująca ideę 

demokratyzacji życia społecznego oraz emancypacji, walki z nierównościami i 

zaangażowanego uczestnictwa obywatelskiego. Empowerment – co ważne dla naszych 

rozważań – znajduje zastosowanie szczególnie w dwu dziedzinach: (a) w zarządzaniu (b) 

polityce społecznej, a więc ma potencjał do zintegrowania społecznej (uczestnictwo, 

demokratyzacja) strategii (zarządzanie) Warszawy (w aspekcie polityki społecznej). 

W empowermencie nie chodzi o „dawanie/zwiększanie mocy/uprawnień tym, którzy 

już ją mają, ale tym, którzy są jej pozbawieni lub mają jej mało.  W przypadku analizowanej 

problematyki z pewnością mamy do czynienia z sytuacją, w której mieszkańcy albo nie mają 

wystarczającego wpływu (mimo że posiadają uprawnienia) lub są zmarginalizowani i 

„pozbawieni siły”, ponieważ są z rożnych powodów (wiek, płeć, wykształcenie) 

zmarginalizowani i w pozycji klienta pomocy społecznej. 

Władza czy siła, o której tu mowa, odnosi się do stosunków międzyludzkich – ktoś ma 

władzę nad kimś innym, ktoś jest silniejszy od kogoś innego. Dawanie siły ludziom, grupom i 

społecznościom wiąże się ze zmianami w dotychczasowych relacjach i układach. Jeżeli więc 

relacja władzy czy siły polegała na dominacji, to empowerment może oznaczać
78

: 

 pewnego rodzaju wiedzę i postawę, przekonanie, że relacja powinna być zmieniona na 

rzecz słabszej strony;  

 wynikające z tej postawy działanie na rzecz wzmocnienia strony zdominowanej, 

słabszej w relacji;  

 zamierzony skutek takich działań, czyli osłabienie dominacji, wyrównanie, 

zrównoważenie władzy, sił, uprawnień.  

                                                           

78 Szarfenberg R. (2014). Empowerment – krótkie wprowadzenie, (wersja 1.0, 19.01.2015). rszarf.ips.uw.edu.pl. 
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Największe znaczenie pojęcie empowerment – co podkreśla  Ryszard Szarfenberg
79

 - ma w 

pracy środowiskowej lub społecznościowej (community work), gdzie przedstawiane jest jako 

kluczowy obszar. Koncepcja rozwoju społecznościowego (community-based development), a 

więc zbliżona do poruszanej w tej analizie problematyki - ma jako główny cel empowerment 

(upodmiotowienie i sprawczość) społeczności
80

. W zarządzaniu (w tym publicznym, o którym 

tu mowa) stosunki władzy i podporządkowania są czymś nieodłącznym. Empowerment jest 

świadomym i zaplanowanym  dążeniem przełożonych (w naszym przypadku administracja 

samorządowa) do przekazania  jakiejś części swoich uprawnień (w tym władzy formalnej 

i/lub nieformalnej) pracownikom (w naszym wypadku mieszkańcom, organizacjom 

pozarządowym)
81

. To jednak nie wyczerpuje zagadnienia. Empowerment w zarządzaniu 

oznacza coś więcej niż partycypacyjne zarządzanie
82
. Oznacza „proces wzmacniania poczucia 

sprawczości wśród członków organizacji/mieszkańców poprzez zidentyfikowanie warunków 

sprzyjających bezsilności oraz ich usuwanie przez formalne praktyki organizacyjne oraz 

nieformalne techniki informowania o sprawczości”
83

. Filozofia empowermentu wyrasta z 

przekonania, że każda organizacja/struktura to coś więcej niż zbiorowość ludzi gotowych 

wykonać zadanie. To współpraca szukająca możliwości współtworzenia wartości
84

. 

Wyróżnia się
85

 pięć głównych typów empowermentu, a każdy z nich powinien 

jednocześnie uwzględniać interesy administracji i mieszkańców. Należą do nich: dzielenie się 

informacjami, wspólne rozwiązywanie złożonych problemów, autonomia w wykonywaniu 

zadań, kształtowanie postaw, samozarządzanie. Empowerment to orientacja budowania relacji 

oparta na: zaangażowanie we współpracę, wzajemne zaufanie i szacunek, angażowanie 

innych w proces decyzyjny, dzielenie się odpowiedzialnością, wzajemna pomoc, 

przekazywanie wszystkich istotnych informacji, międzywydziałowe uczenie się, orientacja na 

                                                           

79 Szarfenberg R. (2014). Empowerment – krótkie wprowadzenie, (wersja 1.0, 19.01.2015). rszarf.ips.uw.edu.pl. 

80 Fitzpatrick T. et al. (red.) (2006). International Encyclopedia of Social Policy. Routledge, s. 194-195. 

81 Bugdol M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarzadzania. Kraków, Wydawnictwo UJ, s. 48. 

82 Szarfenberg R. (2014). Empowerment…, Miroński J. (2010). Zarządzanie wiedzą międzykulturową, E-mentor, nr 3 (35). 

83 Conger J. A. Kanungo R. N. (1988). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. The Academy of Management Review. 

13(3), 474. 

84 Gobillot E. (2008). Przywództwo przez integrację. Kraków, Oficyna Wolters Kluwer business. 

85 Wilkinson A. (1998). Empowerment: theory and practice. Personnel Review, nr 27(1).  
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proces i uczenie się. Ogólnie empowerment społeczności można rozumieć na wiele 

sposobów
86

:  

 jako proces wykorzystujący wkłady w celu osiągnięcia zamierzonych efektów i 

rezultatów,  

 jako zadanie pracowników instytucji lokalnych,  którzy wspierają rozwój 

indywidualny oraz rozwój całych grup, budując siłę społeczności potrzebną, aby 

skutecznie odpowiadać na potrzeby,  

 jako działania społeczności skutkujące uzyskaniem większego wpływu na sprawy ich 

dotyczące oraz skuteczniejszym realizowaniem własnych spraw,  

 jako rezultat: społeczność wzmocniona nabiera określonego, wymiernego charakteru.  

Szczególnie istotne jest odkrycie, że empowerment społeczności jest zarówno procesem, jak i 

produktem, a dzięki niemu można wprowadzać szersze zmiany w społeczności.  

  

                                                           

86. Kanafa-Chmielewska D. (2012). Umacnianie (Empowerment) - pojęcie i istota. Współczesne Zarządzanie. 1, 130-140 
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Rekomendacja 

 

Zastosowanie zasady empowerment do analizy i refleksji nad sytuacją w 

poszczególnych aspektach omawianego zagadnienia ma charakter strategicznego weryfikatora 

ukazującego skuteczność oraz jakość prowadzonych przez administracje wsparcia aktywności 

obywatelskiej i wspólnotowej. Pozwala zbadać na ile stosowane rozwiązania, uruchamiane 

inicjatywy i przedsięwzięcia zawierają empowerment, a więc służą wzmocnieniu, 

upełnomocnieniu i sprawczości obywateli. Istotne byłoby także zbadanie na ile administracja 

(urzędnicy, pracownicy sektora pomocy społecznej itp.) sami mają poczucie sprawstwa, bo 

tylko go posiadając mogą dzielić się nim z partnerami społecznymi. Tego typu zastosowanie 

zasady empowerment wymaga oczywiście jego operacjonalizacji, tak by odpowiedzi na 

kryjące się za nim pytania był w stanie udzielić nie tylko ekspert, ale nie posiadający 

specjalistycznego przygotowania każdy mieszkaniec. Przykłady zastosowania istnieją 

zarówno w Polsce (wypracowane przez Laboratorium Innowacji Społecznej) jak i za granicą 

(model ABCD w Szkocji). Istnieje też ogólnopolskie porozumienie – Forum Współpracy 

Empowerment, które rozwija od pewnego czasu ten typ refleksji www.empowerment.pl. 

Możliwe i rekomendowane do zastosowania wymiary refleksji nad empowermentem to przede 

wszystkim:  

(a) w obszarze rozwijania zasobów – spójność, tożsamość z miejscem; 

zaangażowanie, motywacja, zdolność do podejmowania decyzji, zdolność do współpracy,  

(b) w obszarze sprawczości – upodmiotowienie, wiara w siebie, poczucie 

odpowiedzialności i wpływu na decyzje, kompetencje społeczne, 

W praktycznym zastosowaniu tego podejścia ważne byłoby równoczesne przyglądanie 

zarówno realnemu wzmocnieniu (aktywność i wpływ na decyzje) jak i poczuciu 

podmiotowości (subiektywne odczuwanie możliwości i swojego wpływu). 

  

http://www.empowerment.pl/
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Ewaluacja demokratyczna/społeczna 

Jeśli sednem procesu rozwoju społeczności jest ich empowerment, to ewaluacja jest 

podstawą empowermentu. Monitoring i ewaluacja, to działanie, dzięki któremu można zdobyć 

wysokiej jakości informacje i dane pozwalające skuteczniej radzić sobie z problemami. Jeżeli 

przyjmiemy, że rozwój społeczności służy propagowaniu postaw obywatelskich, integracji 

społecznej oraz edukacji społecznej poprzez empowerment osób, grup i społeczności, to 

oczywiście bardzo istotne będzie przedstawienie dowodów, w jaki sposób zachodził proces 

empowermentu i jak przyczynił się do osiągnięcia rezultatów. Metodologiczną inspiracją dla 

uporania się z tym wyzwaniem będzie ewaluacja społeczna/demokratyczna.  Przypomnijmy, 

termin ewaluacja (ang. evaluation, franc.  valuation) oznacza „oszacowanie wartości”
87

. Jest 

to zróżnicowany zestaw metod i działań zorientowany na krytyczną refleksję nad wartością i 

jakością interwencji/programów publicznych – zarówno procesów ich wdrażania, jak i ich 

efektów. W praktyce polskiej administracji połowy lat 90-tych XX w. termin ten 

zniekształcono tłumacząc jako „ocena”
88

. Tymczasem ewaluacja to proces, w którym ocena 

jest tylko jednym z elementów. Jedna z najważniejszych postaci współczesnej ewaluacji 

Helen Simons
89

 mówi o niej jako o zaproszeniu do rozwoju, wskazując na jej odrębność od 

powszechnej praktyki ewaluacyjnej, w której dominują pojęcia  „wzrost”, „efektywność”, 

„skuteczność”, a także „adekwatność”. Pojęcie rozwoju odwołuje się do zasady 

zintegrowania, zrównoważenia, wielofunkcyjności, integralności, nie eliminując przy tym, co 

ważne, elementów przesileń, dylematów, przewartościowań. Dobrze też koresponduje z 

problematyką społeczności lokalnej. “A New Approach to the Study of Innovatory 

Programmes” widzą rolę ewaluacji jako: 

(a) dialog z uczestnikami procesu ewaluacyjnego;  

(b) „oświetlanie” złożoności ludzkich doświadczeń, jakie powstają w trakcie programu; 

(c) rozumiejącą analizę psychologicznych i kulturowych aspektów ewaluowanych działań. 

                                                           

87 Oxford University Press. 2002.   

88 Olejniczak K., Kozak M., Lendzion. (red.) (2008). Teoria i praktyka ewaluacji  interwencji publicznych. Warszawa, Wydawnictwa Naukowe i 

Profesjonalne, s.19. 

89 Korporowicz L. (2011). Interakcyjna misja ewaluacji. W: G. Mazurkiewicz (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – konteksty. 

Kraków, Wydawnictwo UJ. 
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Ewaluacja społeczna/demokratyczna może stanowić element szerokiego procesu ewaluacji 

(na którą skłądają się też inne formy i podejścia ewaluacyjne), ale może być też elementem 

monitoringu, który stanowi podstawowy wymiar prowadzonych w tym raporcie rozważań. 

Monitoring i ewaluacja oparta na empowermencie tworzy fundament do realizacji idei 

organizacji/społeczności uczącej się. Organizacje społecznościowe, instytucje wspierające ich 

prace, w tym instytucje sektora publicznego i pozarządowego, aby być skuteczne, powinny 

stać się organizacjami uczącymi się. Złożoność procesu rozwoju społeczności powoduje, że 

wiarygodne informacje/dane są podstawą do ciągłej edukacji. Wartości i zasady rozwoju 

społeczności kładą nacisk na współpracę, zaangażowanie społeczności oraz prowadzenie 

przez nią autonomicznej refleksji. Rozwój społeczności nie może być zatem właściwie 

oceniony poprzez bezpośrednie wykorzystanie modeli narzuconych z zewnątrz, skupiających 

się na osiąganiu celów i kosztach. Nie oznacza to oczywiście, że posiadanie jasno 

określonych celów i zwracanie uwagi na koszty jest nieistotne. Chodzi raczej o wyważenie 

relacji między kosztami a zyskami, a to powinno być uzgadniane pomiędzy zaangażowanymi 

partnerami (mieszkańcami samorządem). Jeżeli wszystkie te instytucje są stronami mającymi 

wpływ na rozwój społeczności, to wszystkie powinny być częścią planowania i ewaluacji, a 

także wyciągania nauki z własnych doświadczeń
90

. 

Trzeba też zaznaczyć, że często dominujące ekonomicznie zorientowane modele 

ewaluacji analizują głównie koszty i korzyści, które nie stanowią dużej wartości dla rozwoju 

społeczności. Oczywiście władza publiczna ma prawo wiedzieć, czy jego środki zostały 

mądrze wydane. Również realizatorom potrzebna jest wiedza, jak najlepiej wykorzystać 

ograniczone wkłady, niemniej modele ewaluacji starające się jedynie dopasować określone 

efekty do kosztów nie mogą być skuteczne w rozumieniu rozwoju społeczności. Potrzebny 

jest model alternatywny, opierający się na zasadach rozwoju społeczności, który traktuje 

ewaluację jako narzędzie edukacyjne o charakterze bardziej charakter informacyjnym, niż 

normatywnym. Z jednej strony problemy i potrzeby, kierunki zmian, wskaźniki dla 

poznawania efektów i rezultatów powinny być budowane na bazie konkretnych przypadków i 

miejsc (duża rola studiów przypadku). Ewaluacja konkretnego przypadku musi opierać się na 

                                                           

90 Barr A. Hashagen J. (2013). Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do planowania i ewaluacji. Model ABCD. W: A. Barr, J.  

Dailly. Podręcznik do nauki ewaluacji i planowania w rozwoju społeczności. Warszawa, LEAP. 
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jasno określonej strukturze, w której wyszczególnione są kluczowe elementy 

rozwoju/aktywności społeczności.  Z drugiej strony rozwój społeczności działa na poziomie 

polityki, programów, projektów i strategii (np. SSW). Przede wszystkim opiera się na 

projektach: lokalnych inicjatywach na małą skalę, ściśle splecionych ze społecznościami, dla 

których były przeznaczone/przez które są realizowane. Z czasem rozwój społeczności staje 

częścią programów wielu innych instytucji publicznych. Mogą to być programy grantowe, 

inicjatywy walki z ubóstwem lub zaopatrzenie osiedlowego ośrodka. Tego typu programy są 

często produktem szerszej polityki przyjmującej zasady rozwoju społeczności (np. Program 

Wzmacniania Wspólnot Lokalnych). Innym przykładem może być podejście systemowe 

promujące społeczne zaangażowanie w programy rewitalizacji. Stąd nie wystarczy po prostu 

ewaluować poszczególnych projektów ponieważ są one tylko jednym z ogniw całego 

łańcucha. Powinno ewaluować się  także programy i politykę, żeby rozpoznać, czy, a jeśli tak, 

to w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju społeczności, jaki mają ze sobą związek, jak się 

kontaktują ponad barierami instytucjonalnymi i organizacyjnymi i wreszcie, jak wspomagają 

lub wstrzymują działanie w społecznościach.  

Proponowane podejście (ewaluacja społeczna/demokratyczna) podkreśla konieczność 

zaangażowane wszystkich stron w: 

 planowanie zmian, dotyczy to też negocjacji i uzgodnień, co do wkładu (środków 

dostępnych do pracy),  

 proces uczenia się oraz oczekiwanych efektów i rezultatów,  

 ewaluacje postępów, w czym zawierają się porozumienie w sprawie 

wykorzystywanych wskaźników, uczestniczenie w zbieraniu danych, uczestniczenie w 

wyborze ewaluatorów/moderatorów procesu oraz obecność przy ocenie dowodów, a 

więc dzielenie się nauką i refleksjami wynikającymi z procesu,  

 decydowanie o odpowiednich zmianach w polityce i praktyce na podstawie dowodów 

zebranych podczas ewaluacji
91

.  

Stosowane w monitoringu kryteria powinny być formułowane w tym podejściu na podstawie 

doświadczenia, ocen i oczekiwań każdej ze stron muszą czerpać z doświadczeń ludzi, a także 

                                                           

91 Barr A. Hashagen J. (2013). Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do planowania i ewaluacji. Model ABCD. W: A. Barr, J.  

Dailly. Podręcznik do nauki ewaluacji i planowania w rozwoju społeczności. Warszawa, LEAP. 
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odzwierciedlać interesy wszystkich partnerów. Wskaźniki należy kształtować na bazie 

konkretnych przypadków, aby były zgodne z priorytetami uczestników danej inicjatywy. Nie 

zmienia to faktu, że struktury (np. Centrum Komunikacji Społecznej w naszym przypadku), 

które proponują pewne wskaźniki, mogą okazać się przydatne jako wzór lub bodziec 

porządkujący. Zarówno dla społeczności, jak i instytucji ewaluacja stanowi sposób na 

zebranie surowego materiału edukacyjnego. Empowerment może mieć miejsce tylko w 

sytuacji, kiedy ludzie mają pełne zrozumienie środowiska i działań, w które są zaangażowani. 

Ewaluacja powinna zapewnić tego typu zrozumienie. Pomagać ludziom w zdobywaniu 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do działania. Ewaluacja daje wyjaśnienie, dlaczego pewne 

rzeczy zadziałały, podczas gdy inne się nie sprawdziły. Zapewnia grunt, na którym uczestnicy 

mogą weryfikować swoje działania oraz reakcje innych. W końcu prowadzi do refleksji, w 

jaki sposób można to wszystko zrobić lepiej. Ewaluacja powinna więc służyć zarówno celom 

zadania, jak i celom procesu – co ludzie chcą osiągnąć i jak to zrobić.  
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Rekomendacja 

Przeprowadzony podczas warsztatów eksperckich i badań empirycznych konsultacje z 

zaangażowanymi w realizację SSW istotnymi aktorami, pozwalają rekomendować do 

monitoringu metodę społecznej ewaluacji (metoda adekwatna do kluczowej idei strategii 

obecnej już w nazwie SSW). Rozwój społeczności stara się angażować członków danej 

społeczności w jej własne sprawy, refleksja nad zmianami nie powinna być z tego wyłączona. 

Wręcz przeciwnie zaangażowanie w „oszacowanie wartości” przeprowadzonych działań ma 

charakter motywujący, edukacyjny i dający poczucie sprawstwa. Co ważne tego typu 

podejście nie jest dziwactwem, ale metodologicznie rozwijanym podejściem. W jego ramach 

mieści się między innymi pogląd, ze dobrze jest by „ewaluatorów” angażować spośród 

członków społeczności. W warunkach polskich ewaluacja społeczna została zastosowana  

ramach projektu systemowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Decydujmy Razem”, 

dotyczącego partycypacyjnego przygotowywania i realizowania lokalnych polityk 

publicznych. Zamysł społecznej ewaluacji spotkał się też z życzliwą akceptacją podczas 

dyskusji Warszawskiego Forum Polityki Społecznej. 
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Badanie w działaniu 

W omawianym zagadnieniu silnie widoczny jest dylemat, które Jurgen Habermas 

zdefiniował jako konflikt pomiędzy racjonalnością instrumentalną (charakterystyczną dla 

systemu, np. administracji), która ukierunkowana jest na osiągnięcie efektu, zrealizowanie 

zadania oraz  racjonalnością komunikacyjną charakterystyczną dla życia prywatnego (a więc 

społeczności, inicjatyw sąsiedzkich itp. czyli tego wszystko, co leży w centrum naszego 

zainteresowania), w której chodzi o porozumienie, tworzenie więzi, przyjaźń, pozytywne 

emocje, długotrwałe procesy budujące zaufanie.  

Podział ten obecny jest też w nauce i badaniach. W naukach społecznych (np. socjologia, 

polityka społeczna, ekonomia) odpowiednikiem racjonalności charakterystycznej dla 

administracji jest empiryczna analiza procesów społecznych, a więc skoncentrowanie przede 

wszystkim na wiedzy instrumentalnej (instrumental knowledge), która porusza się i 

generalnie nie wychodzi poza granice badanych faktów, a jej wnioski formułowane są na 

podstawie empirycznych danych
92

. Ten rodzaj wiedzy zapewniają przyjęte do monitorowania 

wskaźniki o charakterze ilościowym. Celem wiedzy instrumentalnej jest określenie i dobranie 

najbardziej optymalnych środków pozwalających możliwie najlepiej zbiera i opisywane dane.  

W alternatywnym podejściu (socjologia publiczna, pedagogika społeczna) wychodzi się 

poza empiryczny opis faktów i ujmuje procesy społeczne w perspektywie ich celów, by mieć 

wgląd w to, co składa się na etos społeczny i na tożsamość społeczeństwa, wówczas wchodzi 

się w przestrzeń wartości oraz norm i mamy do czynienia z wiedzą refleksyjną (reflexive 

knowledge). Wiedza refleksyjna inicjuje społeczną dyskusję, otwartą ocenę faktów
93

.  

Inspirującym w kontekście poruszanej problematyki kierunkiem może być w świetle 

powyższych uwag strategia badań w działaniu (action research). Próbują się one zmierzyć z 

zagadnieniem jak dokonywać sensownych zmian w praktyce społecznej. Sensownych, czyli 

zmian wartościowych, zmian na lepsze, zmian, których wprowadzenie poprzedza nie tylko 

                                                           

92 Hułas M. (2011). Public Sociology jako nowa dyscyplina naukowa według Michaela Burawoya. Roczniki Nauk Społecznych. T. 3(39). 

93 Burawoy M. For Public Sociology. American Sociological Revue. 70(2005), Feb. 4-28, s. 24. (polskie tłumaczenie: O socjologii publicznej. 

Przemówienie prezydenckie z roku 2004, W:  A. Manterys, J. Mucha (red.). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów. Tłum. 

A. Dziuban. Kraków, Nomos, 2009. 
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namysł na możliwościami ich wprowadzenie, ale także głębsza refleksja aksjologiczna.  

Badanie w działaniu, które - odwołując się do propozycji J. Elliotta - można zdefiniować jako 

„studium sytuacji społecznej ukierunkowane na poprawę jakości działania w jej obrębie”
94

  

charakteryzuje  szereg cech odróżniających je od tradycyjnych badań naukowych.  

Pierwsza z nich wynika z faktu, że koncepcja ta odwołuje się do odmiennych, niż przyjęte 

w tradycyjnych badaniach naukowych, założeń odnośnie relacji występujących między teorią 

a praktyką. Nie wchodząc w szerokie dywagacje metodologiczne warto podkreślić 

fundamentalne zasady „badań w działaniu”, które naszym zdaniem były szczególnie istotne w 

omawianym zadaniu. Action research to proces, w którym badacze wspólnie z praktykami, 

poszukują odpowiedzi na nurtujące ich problemy. Badania w działaniu nie zadawalają się 

odpowiedzą na pytanie „Jak jest?”. A nawet, „Dlaczego tak jest?” (charakterystyczne dla 

klasycznej analizy socjologicznej). W dużej mierze koncentrują się na zagadnieniu, „Co 

można zrobić, aby ta sytuacja uległa pożądanej zmianie?” (charakterystyczne dla analizy 

pedagogicznej i z zakresu polityki społecznej). W odniesieniu do problemów edukacyjnych 

można je wyrazić w postaci pytania sformułowanego przez W. Carra i W. Kemmisa: Jak 

działać pedagogicznie w sytuacjach społecznych, które zazwyczaj uwikłane są w konflikty 

wartości i odnoszą się do złożonych interakcji między różnymi grupami ludzi, których  

zachowania wynikają z różnego sposobu rozumienia i interpretacji tych samych sytuacji oraz 

odmiennych wartości tworzących przekonania, jak powinny przebiegać
95

. 

Badanie w działaniu może być  traktowane jako zespołowy i uczestniczący proces 

autorefleksji” (participatory and collaborative process of self-reflection), w toku którego 

następuje zmiana  zarówno indywidualnych jak i „grupowych” wzorów myślenia i działania. 

W istocie rzeczy zespoły prowadzące badanie w działaniu tworzą rodzaj „autokrytycznych 

społeczności” (self-critical community) nastawionych na zmianę rzeczywistości. Podejmują 

one nie tyle badania nad interesującym je fragmentem rzeczywistości, co raczej badania dla 

tejże rzeczywistości, na rzecz jej zmiany.  

Pojęcie action research łączy, więc w sobie nierozerwalnie trzy elementy: badania (dają 

nową wiedzę i doświadczenia oraz jednocześnie możliwość realizacji praktycznych celów 

mieszkańców), działania (celem każdego badania jest zmiana początkowej sytuacji grupy, 

                                                           

94Elliott J. (1991). Action research for educational change. Open University Press, Milton Keynes, s. 69.  

95Carr W. Kemmis S. (1995). Becoming Critical. Education, Knowledge and Action Research. London and Philadelphia, The Falmer Press. 
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organizacji lub społeczności ) i współuczestnictwo (w badaniu na równych prawach 

uczestniczą eksperci – często pochodzą z samej społeczności i mieszkańcy)
96

. Credo Kurta 

Lewina - twórcy tej orientacji badawczej - podkreślało, że najlepszym sposobem zrozumienia 

czegoś jest próba zmienienia tego.  

Dla większości badaczy tego nurtu kluczowa jest refleksja, bo to ona pozwala dokonać zmian 

w organizacji/społeczności, gdyż aby to zrobić, trzeba je wcześniej zrozumieć. W szybko 

rozwijającej się, nowoczesnej gospodarce i społeczeństwie potrzebna jest nowa umiejętność: 

zdolność do refleksji. Sprzyja ona  transformatywnemu myśleniu i uczeniu się prowadzącym 

osoby do odkrywania nowych znaczeń. Powinno jej towarzyszyć otoczenie/społeczność, 

które intelektualnie i emocjonalnie popiera jednostkę w jej uczeniu i rozwoju. Współcześnie 

badania w działaniu stosowane są przede wszystkim w sferze socjalnej, edukacji, zarządzaniu 

i do transformacji sfery publicznej. 

  

                                                           

96 Greenwood D. J. Levin M. (1998). Introduction to Action Research: Social Research for Social Change. Thousand Oaks, California, Sage 

Publications, Inc.  
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Rekomendacja 

 

W związku z tym, że analizowane zjawiska wychodzą swą zawartością poza 

wyłącznie wąsko instrumentalnie pojmowane narzędzia monitoringu i badań istnieje potrzeba 

uzupełnienia ich o podejście społecznej refleksyjności oparte o metodologię “badań w 

działaniu”. Inaczej niż w przypadku ewaluacji społecznej mamy tu do czynienia z refleksją w 

działaniu tzn. towarzyszącą/tożsamą z podejmowanymi działaniami, które realizowane są 

przez daną społeczność/grupę/organizację. Wybierając jaki „przypadek” nie tylko go 

opisujemy (jak w studium przypadku), ale refleksyjnie uczestniczymy w jego zmianie i 

rozwoju. Zastosowanie tej metodologii miałoby też ważny element edukacyjny zarówno dla 

osób uczestniczących w eksperymencie jak i dla tych którzy by się zapoznali z nim post 

factum. 
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Podsumowanie 

 

 W badanym obszarze Społecznej Strategii Warszawy mamy do czynienia z 

intensywnym rozwojem sposobów i form artykulacji aktywności społecznej i obywatelskiej. 

Pojawiają się nowe formy aktywowania społecznych zasobów, które zaczynają przybierać 

formę zróżnicowanych kapitałów rozwojowych (a więc takich zasobów które umożliwiają 

zmianę na lepsze). Widoczne są nieznane wcześniej formy konwersji kapitałów tzn. zamiany 

jednej formy (np. kapitału społecznego) na inny (np. kulturowy). Szczególnie istotne wydaje 

się fakt, że działalność w społeczności lokalnej pozwala zaangażowanym w nie 

osobom/grupom sięgać po najbardziej pożądaną formę kapitału – kapitał symboliczny, na 

który składają się wszelkie świadectwa społecznego uznania I bycia zauważonym w 

przestrzeni społecznej/publicznej To właśnie w ten sposób realizuje się faktyczna demokracja, 

obywatelstwo czy empowerment osób i społeczności. Zjawiska te wymagają uważnej 

obserwacji, wspierającego towarzyszenia i społecznej refleksji.  Te ważne społecznie 

mechanizmy rozwoju  nie są jednak widoczne poprzez zastosowane formy i wskaźniki 

monitoringu. Stąd pochodzi silny postulat wprowadzenia form i metod monitorowania, które 

by ukierunkowane były na wskazane wcześniej zjawiska. Taką rolę mogą spełnić trzy 

rekomendowane i opisane wcześniej narzędzia/metody: 

(1) studia przypadków połączone z analizą benchmarkingową; 

(2) społeczna ewaluacja poszczególnych działań/projektów czy aspektów strategii; 

(3) zastosowanie do monitoringu “badań w działaniu”. 

Wszystkie trzy podejścia pozwalają zwiększać wiedzę o aktywności lokalnej, uruchamiać 

procesy autorefleksyjne i edukacyjne, na bieżąco korygować różne rozwiązania. Wpisują się 

też  w krajobraz szybko zmieniającej się „demokracji glokalnej”. Pozwalają też  sposób 

pozytywny zmierzyć się  przedstawionymi w pierwszej części strategicznymi dylematami. 

Eksperci uczestniczący wskazali cztery mechanizmy, które mają szczególny potencjał 

oddziaływania i rozwoju kapitału społecznego. Są to: miejsca aktywności lokalnej, inicjatywy 

lokalne, partnerstwa lokalne, współtworzenie polityk publicznych w oparciu o model 

współpracy organizacje pozarządowe i samorząd. Stąd właśnie wybrane z tej puli przypadki 

mogłyby być w pierwszym rzędzie wytypowane do zastosowania pogłębionej formy 
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monitoringu/ewaluacji/badania. Synergizującą „refleksję i działanie” perspektywę może zaś 

zapewnić zastosowanie zasady empowermentu. 
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