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I. WSTĘP
 
JAK WSPIERAMY ORGANIZATORÓW ORAZ LIDERÓW,  
I DLACZEGO? 
 

Organizowanie społecznościowe to nowa metoda w Europie, która ma pewne 
podobieństwa do innych metod wykorzystywanych w pracy ze społecznościami, 
jak organizowanie społeczności lokalnych, rzecznictwo czy praca socjalna, i która 
opiera się na wspólnym miejscu zamieszkania, wspólnych tematach ważnych dla 
danej społeczności oraz wspólnych celach. Zastanawiając się, w jaki sposób wiedza 
ta może być rozpowszechniana na naszym gruncie europejskim, uświadomiliśmy 
sobie, że jak każdy inny zawód, także praca organizatora społecznościowego wymaga 
ciągłej wymiany wiedzy i wsparcia. Organizacje, które organizują społeczności, muszą 
zastanowić się jak to robić dobrze. Pracy ze społecznościami nie można nauczyć się 
z książki. Ogromny wpływ ma dotychczasowe doświadczenie w działalności 
społecznej oraz przeżyte trudne sytuacje, które sprawiają, że jesteśmy mądrzejsi 
i które pozwalają nam iść do przodu. Ważną rolę odgrywają również osoby, które 
doradzą jak dobrze przeprowadzić proces organizowania.   

W niniejszym przewodniku przedstawiamy różne narzędzia i metody wspierania 
pracy organizatorów społecznościowych oraz ich relacje z liderami i społecznościami. 
Zawarliśmy w nim również doświadczenia w temacie superwizji i mentoringu 
organizacji uczestniczących w projekcie “Europejska Szkoła Organizowania 
Społecznościowego”. 
 

W organizowaniu bardzo duże znaczenie mają relacje międzyludzkie. Gdy chodzi  
o wspieranie pracy organizatora, relacje te mogą przybrać różne formy.
 
 
Słowo superwizja może być rozumiane na wiele sposobów. Jako oficjalna relacja, 
w której superwizor, wspomagając organizatora w rozwoju zawodowym, jest jego 
przełożonym, a pracownik musi uzyskać pewne wyniki czy efekty i jest z nich rozliczany.  
 
 
Inne zastosowanie terminu superwizja jest wykorzystywane w naukach 
humanistycznych, psychologii, pracy społecznej. Opisuje relację, w której superwizor 
pomaga osobie superwizowanej rozwijać się w swoim zawodzie oraz przezwyciężać 
trudne sytuacje i konflikty napotykane podczas pracy zarówno z pojedynczymi 
osobami, jak i grupami. Chociaż wymaga dodatkowych umiejętności i doświadczenia, 
jest to relacja opierająca się na równiejszych zasadach, zaś jej głównym celem jest 
rozwój i dobre samopoczucie osoby, a nie rozliczanie jej ze swojej pracy.  
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Za superwizję uważamy również mniej oficjalne relacje zawodowe, jak na przykład 
wsparcie mentora - bardziej doświadczonego kolegi z pracy lub konsultacje 
z zewnętrznym konsultantem wspierającym naszą organizację, a nawet regularne lub 
swobodne rozmowy z innym organizatorem. Wszystkie te formy wsparcia pomagają 
organizatorowi podejmować decyzje, uczyć się i udoskonalać swoją pracę. Dzięki temu 
doświadczeniu, może on wykorzystywać elementy superwizji w kontakcie z kolegami 
“po fachu”, lokalnymi  liderami lub członkami grupy, z którą działa. 
 
Niniejszy przewodnik jest swego rodzaju kompilacją: gromadzi wiedzę, doświadczenie 
i metody, które organizacje należące do Europejskiej Sieci Organizowania 
Społecznościowego rozwinęły w latach 2010-2018. Odpowiada również na pewną 
potrzebę. W ciągu następnych kilku lat organizacje społecznościowe będą rozrastać 
się lub kurczyć, co oznacza, że systemy wsparcia organizatorów także będą musiały 
się dostosować do tych zmian. 
 

Mónika Bálint  
Civil College Foundation
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oczekiwania. O konsultacjach mówimy również wtedy, gdy doświadczony organizator 
doradza w określonych kwestiach początkującemu organizatorowi, na przykład za 
pośrednictwem skype’a. W tym przypadku, wynagrodzeniem konsultanta mogą 
być “tylko” lepsze relacje z osobą konsultowaną i / lub samą organizacją. W ECON 
mamy także organizatorów, których głównym zadaniem jest udzielanie konsultacji 
organizatorom pracującym w terenie ze społecznościami lokalnymi i superwizowanie ich.  
 
Konsultacje wewnątrz sieci przybierają różne formy, jednak dlaczego nazywamy je  
tak samo? Chociaż konsultacje mogą wykorzystywać różnorodne narzędzia, jak 
opowiadanie historii (z ang. storytelling), otwarte i zamknięte pytania, regularne 
dokumentowanie pracy organizatora, budowanie strategii osobistej, uważamy, że 
warto określać je jedną nazwą, pod warunkiem, że:

• wspierają upowszechnianie i rozwój organizowania społecznościowego,  
równocześnie wzmacniając więzi między organizatorami;

• są to relacje jednokierunkowe, z wyraźnie określonymi rolami konsultanta i osoby 
konsultowanej;

• mają rodzaj pisemnej lub ustnej umowy opisującej szczegóły współpracy (rodzaj 
relacji, długość i regularność spotkań, potrzeby i wzajemne oczekiwania itp.).

 
Aby rozwinąć i wesprzeć konsultacje w ECON-ie, a także wykorzystać istniejący  
potencjał organizacji członkowskich, ogłosiliśmy otwarty nabór na konsultantów  
wśród doświadczonych specjalistów w dziedzinie organizowania społecznościowego. 
Dzięki temu, w 2017 roku powołaliśmy grupę roboczą ds. konsultacji. 

 
Jeśli interesuje Cię nasza grupa robocza, zajrzyj na stronę: www.econnet.eu  
lub napisz: balint@econnet.eu

 

II.
BÁLINT VOJTONOVSZKI

MODEL  
DORADZTWA W 
EUROPEJSKIEJ SIECI 
ORGANIZOWANIA  
SPOŁECZNOŚCIOWEGO 
Europejska Sieć Organizowania Społecznościowego (ECON) to sieć organizacji  
wykorzystujących organizowanie społecznościowe na rzecz bardziej demokratycznej 
i sprawiedliwej przyszłości dla całej Europy. ECON liczy ponad 20 członków 
pochodzących z kilkunastu krajów, głównie z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 
ECON została założona ponad dekadę temu, ale zarejestrowana formalnie jako 
organizacja dopiero w 2016 roku. W ramach sieci odbywają się regularne spotkania 
członków, szkolenia i inne wydarzenia poświęcone nauce peer-to-peer oraz 
współpracy międzynarodowej. Jednym z ostatnich projektów realizowanych przez 
ECON był projekt regrantingowy zakładający przyznawanie małych grantów grupom 
współpracującym z zrzeszonymi organizacjami członkowskimi. W ramach wsparcia 
oferowano niewielkie środki na kampanię oraz konsultacje. 

Ale co rozumieć przez konsultacje wewnątrz ECON-u? Jest to stosunkowo nowe 
narzędzie wspierające organizowanie społecznościowe, dlatego trudno jest nam  
odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. 
 
Konsultacje mogą zakładać regularne spotkania osobiste, za które konsultant 
otrzymuje wynagrodzenie. Tutaj często na początku współpracy zawierany jest 
kontrakt pomiędzy konsultantem i osobą konsultowaną, opisujący wzajemne 

http://www.econnet.eu
mailto:balint@econnet.eu
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III.
IWONA NOWAK I DAGMARA KUBIK

ZADANIA  
I UMIEJĘTNOŚCI 
ORGANIZATORA 
SPOŁECZNOŚCIOWEGO 
 
Organizowanie społecznościowe to zawód, który ma wiele korzeni, ale jest stosunkowo 
dość nowy, szczególnie w Europie, gdzie większość organizacji zaczęła zatrudniać  
organizatorów społecznościowych dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. 

W pewnym momencie podjęliśmy decyzję w Europejskiej Sieci Organizowania 
Społecznościowego, aby rekrutować i szkolić osoby pochodzące z różnych miejsc 
i o różnych kwalifikacjach na organizatorów. Wśród osób, których poszukujemy są 
pracownicy socjalni, nauczyciele, trenerzy, działacze społeczni. 
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PROCES REKRUTACJI ORGANIZATORÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Wybór odpowiedniej osoby na stanowisko organizatora społecznościowego jest jedną 
z najważniejszych decyzji, którą organizacja musi podjąć. Proces rekrutacji może być 
czasochłonny, jednak naprawdę warto poświęcić temu czas i energię!  

Co zatem wziąć pod uwagę przy zatrudnianiu organizatora społecznościowego?

 
1. Od samego początku w proces rekrutacji powinna być zaangażowana osoba, która 
będzie nadzorowała nowego organizatora społecznościowego. Powinna odgrywać 
kluczową rolę w tym procesie.  
 
 
2. Przede wszystkim musisz mieć jasny obraz osoby, którą chcesz zatrudnić.  
Czego dokładnie od niej oczekujesz? Jakie cechy i umiejętności powinna mieć?  
Czy będzie pracować dla określonej grupy ludzi, na przykład seniorów lub 
społeczności romskiej? Czy będzie musiała dużo podróżować i pracować w terenie? 
Jeśli nie ma doświadczenia w pracy ze społecznościami, ale ma duży potencjał - 
czy masz fundusze na jej przeszkolenie i rozwój? Musisz dokładnie wiedzieć, czego 
oczekujesz od nowego pracownika, co pozwoli Ci podjąć dobrą decyzję jakiej osoby 
brakuje do Twojego zespołu.  
 
 
3. Rekrutacja powinna składać się z kilku etapów:

• przygotuj jasny, atrakcyjny i przykuwający uwagę opis stanowiska pracy  
lub zmodyfikuj ofertę, którą już masz,

• szukaj kandydatów za pośrednictwem stron internetowych przeznaczonych dla 
sektora non-profit, itp., wykorzystaj Twoje kontakty lub marketing szeptany,

• zaproś na bezpośrednią rozmowę tylko najbardziej odpowiednich kandydatów, 

• zorganizuj “assessment centre” (to efektywna metoda rekrutacji badająca 
kompetencje kandydatów przez kilka osób, przyp. red.), w którym kilku 
najlepszych kandydatów będzie musiało pracować razem nad określonymi 
zadaniami.  
Ta metoda wymaga czasu, jednak jej wielką zaletą jest to, że daje dobry wgląd  
w osobowość kandydata, jego kompetencje i doświadczenie. 
 

JAKIE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI  
POWINIEN MIEĆ DOBRY ORGANIZATOR? 
 
Prezentujemy listę - naszym zdaniem - najważniejszych umiejętności i cech,  
które powinien posiadać dobry i skuteczny organizator społecznościowy:

UMIEJĘTNOŚCI CECHY

Łatwość nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, bycie dobrym słuchaczem, 
używanie komunikatu “ja” oraz 
udzielanie konstruktywnych informacji 
zwrotnych

Empatia i różnorodność

Praca zespołowa Elastyczność

Zarządzanie czasem Gotowość  do dzielenia się władzą  
i podejmowania ryzyka

Umiejętność rozwiązywania 
konfliktów i zarządzania nimi

Świadomość własnego interesu

Zrozumienie dynamiki grupowej Poczucie humoru

Wspieranie pracy grupowej Chęć nauki i adaptacji

Łatwość w wystąpieniach publicznych Gotowość do przyjmowania wskazówek

Praca pod presją czasu Posiadanie wizji i myślenie długofalowe

Umiejętność motywowania i inspirowania Zaangażowanie i oddanie pracy

Umiejętność dbania o siebie i własne 
potrzeby (niezbędna, aby uniknąć 
frustracji i wypalenia zawodowego)

Inteligencja emocjonalna, społeczna  
i intelektualna

Umiejętności liderskie Pewność siebie

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Umiejętności nauczania i uczenia się
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W pierwszym etapie ćwiczenia decyzje podejmuje każdy indywidualnie przez 
wypełnienie ankiety. W drugim decyzja podejmowana jest już wspólnie przez całą 
grupę. Na koniec uczestnicy otrzymują raport ekspercki i opis przydatności każdego 
przedmiotu.Pozwala to uczestnikom zobaczyć jakiego wyboru dokonali samodzielnie, 
a jak grupowo.  
 
Dyskusja podsumowująca ćwiczenie toczy się wokół procesu decyzyjnego i jego 
wyboru (konsensus / głosowanie większością głosów), procesu grupowego (czy 
i w jaki sposób wyłonili się liderzy, czy pojawiły się jakieś konflikty) itp. 

ĆWICZENIE - KWADRAT 

Kandydaci stoją w kręgu. Każdy z nich trzyma linę, a cała grupa tworzy zamknięty 
krąg. Końce liny są związane. Ćwiczenie wykonuje się z zamkniętymi oczami. 
Zadaniem grupy jest stworzenie kwadratu, nie otwierając oczu. Podczas ćwiczenia 
uczestnicy mogą komunikować się werbalnie. Jeśli uważają, że zadanie zostało 
wykonane, otwierają oczy i sprawdzają, w jakim stopniu osiągnęli cel. 
 
Omówienie ćwiczenia skupia się wokół komunikacji w grupie i jej wpływu na skuteczną 
realizację zadania oraz procesu wyłaniania się liderów. 

ODGRYWANIE RÓL (Z ANG. ROLE PLAY) - NEGOCJACJE Z PREZYDENTEM MIASTA 

Ćwiczenie polega na odgrywaniu ról: dwie osoby wcielają się w postać Prezydenta 
miasta i jego doradcę ds. finansowych, reszta kandydatów gra rodziców małych dzieci, 
które nie mają gdzie się bawić, ponieważ jedyny w okolicy plac zabaw jest w bardzo 
złym stanie. Rodzice chcą spotkać się z Prezydentem, aby przedstawić tę kwestię. 
Ich zadaniem jest ustalenie wspólnego celu i opracowanie strategii. Prezydent wraz 
ze swoim doradcą mają z kolei odrzucić sugestie proponowane przez rodziców, 
tłumacząc swoją decyzję brakiem środków w budżecie. Po zakończonym ćwiczeniu 
dyskusja odbywa się wokół procesu negocjacji i ról, w które wcielili się poszczególni 
kandydaci.

• poproś potencjalnego kandydata o przeprowadzenie przy Tobie kilku rozmów jeden 
na jeden z przypadkowo napotkanymi osobami (możecie odbyć je na przykład  
w parku lub na placu zabaw). Dzięki temu będziesz mógł poznać, czy kandydat 
łatwo nawiązuje kontakty i jak czuje się w rozmowach twarzą w twarz,

• i wreszcie podejmij dobrą decyzję!
 

Przykładowe pytania, które możesz zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej: 
 

• Opowiedz kilka słów o sobie.

• Co wiesz o naszej organizacji?

• Dlaczego ubiegasz się o to stanowisko?  
Dlaczego jesteś zainteresowany pracą jako organizator społecznościowy?

• Jakie są Twoje mocne strony?

• Jakie masz wady?

• Z jakiego osiągnięcia / sukcesu jesteś najbardziej dumny?

• Czy masz doświadczenie w pracy z grupami, w szczególności z grupami 
marginalizowanymi lub wykluczonymi społecznie (seniorzy, bezdomni, 
społeczność romska itp.)?

• Czy masz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń?  
Ile godzin przepracowałeś do tej pory jako trener?

• Gdy myślisz o pracy ze społecznością za pomocą organizowania 
społecznościowego, co może być dla Ciebie trudne w tej pracy?

• Wyobraź sobie, że jesteś w konflikcie z jednym z członków grupy,  
z którą pracujesz. Jakie kroki podejmiesz, aby rozwiązać tę sytuację?

• Jakie cechy i kompetencje powinien mieć dobry lider? 

ĆWICZENIA, KTÓRE MOŻESZ WYKORZYSTAĆ W PROCESIE 
REKRUTACJI:

Poniższe ćwiczenia pozwolą Ci sprawdzić między innymi takie umiejętności 
kandydatów, jak budowanie zespołu, role grupowe, rozwiązywanie konfliktów, 
umiejętności negocjacyjne itp.  

 
ĆWICZENIE - PUSTYNIA 
 
W ćwiczeniu biorą udział wszyscy kandydaci. Wcielają się oni w osoby, które przeżyły 
katastrofę samolotu rozbitego na pustyni. We wraku maszyny pozostało kilkanaście 
przedmiotów, ale nie wszystkie z nich można użyć. Zadaniem grupy jest zdecydować, 
które przedmioty pomogą im przetrwać. W tym celu muszą stworzyć ranking  
- na górze wpisać obiekt, który ich zdaniem będzie najbardziej przydatny, a na dole 
ten najmniej. 
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UMIEJĘTNOŚĆ 1 niski 
poziom

2 3 4 5 wysoki 
poziom 

Łatwość nawiązywania kontaktów  
z ludźmi

Praca zespołowa

Zarządzanie czasem

Umiejętność rozwiązywania konfliktów 
i zarządzania nimi

Zrozumienie dynamiki grupowej

Wspieranie pracy grupowej

Łatwość w wystąpieniach publicznych

Praca pod presją czasu

Umiejętność do motywowania  
i inspirowania ludzi

Umiejętność proszenia o pomoc

Umiejętność nauczania

Umiejętność uczenia się

Umiejętności komunikacyjne

Udzielanie informacji zwrotnych

Umiejętności liderskie

Pewność siebie

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Zdolność do dbania o siebie i swoje 
potrzeby

Ważne jest, aby po jakimś czasie, na przykład 3 lub 6 miesiącach, omówić  
z organizatorem postęp w jego rozwoju. Warto porozmawiać o tym, co się udało  
a co nie i dlaczego. Pozwoli to zmodyfikować ustalony wcześniej plan. 

SZKOLENIE ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCIOWEGO 

Szkolenie organizatorów społecznościowych jest ważnym elementem w ich rozwoju 
i rozwoju całego zespołu organizatorów, a także współpracujących z nimi członków 
społeczności. Dobrą praktyką jest prowadzenie szkoleń przy użyciu “cyklu Kolba”.  

David A. Kolb to amerykański teoretyk edukacji dorosłych, który opracował model 
uczenia się przez doświadczenie (z ang. Experiential Learning Model).  
 
Model ten zakłada, że   efektywne uczenie odbywa się dzięki 4 krokom:

1.  Doświadczenie - ważnym elementem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom 
wykonanie określonej czynności lub zadania, co pozwala im nabyć doświadczenie. 

2. Refleksja - uczestnicy zastanawiają się nad tym, co się wydarzyło w trakcie 
ćwiczenia i czego doświadczyli. 

3. Wiedza - tworząc program szkoleniowy, należy zadbać o element teoretyczny, który 
będzie uzupełniał doświadczenie zdobyte przez uczestników w trakcie ćwiczenia. 

4. Praktyka - uczestnicy zastanawiają się, w jaki sposób mogą wykorzystać w praktyce 
zdobytą wiedzę i doświadczenie.

 

ROZWÓJ ORGANIZATORA 

Naszym zadaniem jako mentora lub przełożonego jest dbanie o rozwój organizatora. 
Aby to zrobić, musimy dowiedzieć się, jakie są jego mocne i słabe strony - każdy z nas 
ma obie. 

Przygotowaliśmy tabelę zawierającą listę umiejętności i cech, które powinien posiadać 
dobry organizator. Przeanalizuj z organizatorem każdą umiejętność, poproś żeby 
posłużył się przykładami, a następnie żeby ocenił poziom danej umiejętności na 
skali. Pozwoli to poznać jego mocne i słabe strony. W przypadku umiejętności, 
która jest wysoko na skali, zastanówcie się wspólnie, jak wykorzystać ją w pracy ze 
społecznością i jak wesprzeć innych organizatorów z zespołu. Gdy dana umiejętność 
jest na niskim poziomie, porozmawiajcie o tym, co zrobić by ją wzmocnić oraz 
stwórzcie plan rozwoju. 
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EWALUACJA 

Ewaluacja pokazuje, czy osiągacie założone przez Was cele. W organizowaniu to 
kluczowy element! Dzięki niemu możecie skuteczniej działać. Zadaniem przełożonego 
jest wsparcie organizatora w przeprowadzeniu oceny swojej pracy, a także we 
wdrożeniu ewaluacji do grupy, z którą współpracuje. Najprostszą jej formą jest 
rozmowa o tym, co się wydarzyło, co wyszło, a co należy poprawić w przyszłości. 
Wprzypadku większej grupy, możecie na koniec spotkania zapytać o jego przebieg 
i co należałoby zmienić. Możecie również zaplanować bardziej aktywne ćwiczenie 
i użyć kartek z różnymi obrazkami. Po spotkaniu, wydarzeniu, kampanii itp., 
poproście każdego z członków zespołu o wybranie kartki z obrazkiem najlepiej 
odzwierciedlającym jego uczucia, a następnie porozmawiajcie o jego wyborze.  
Dobrą praktyką jest również przeprowadzenie po spotkaniu rozmów telefonicznych 
lub rozmów jeden na jeden, dzięki którym poznasz wrażenia członków ze spotkania. 

KROK NAPRZÓD 
JAK ZBUDOWAĆ WSPÓŁPRACUJĄCY ZE SOBĄ ZESPÓŁ?

ROZWÓJ ZESPOŁU 

Organizator społecznościowy często funkcjonuje w ramach większego zespołu, 
do którego należą inni organizatorzy lub osoby będące specjalistami w innych 
dziedzinach. Nawet jeśli zatrudniacie jednego organizatora, pomyślcie o zbudowaniu 
zespołu, który będzie wspierał się i sobie doradzał. Mając w zespole więcej niż jednego 
organizatora, musicie zadbać o rozwój każdego z nich, ale także o rozwój całego 
zespołu. Kluczowe są tutaj regularne spotkania i wymiana doświadczeń. Pozwalają 
one spojrzeć na problemy i dynamikę grup społecznoścowych z szerszej perspektywy. 
Motywują do dalszej pracy i umożliwiają uczenie się na błędach. Narzędzia, które 
możecie użyć do budowania i wzmacniania zespołu, są takie same, jakich używacie  
w organizowaniu społecznościowym. Przede wszystkim skupcie się na dynamice grupy 
i sposobach jej wspierania, aby zespół mógł się rozwijać. 

Bardzo pomocna jest tu teoria dynamiki grupowej opracowanej przez psychologa 
Bruce’a Tuckmana. To on jako pierwszy wyróżnił cztery fazy rozwoju grupy  
- formowanie, docieranie, normowanie i działanie - w artykule “Developmental  
Sequence in Small Groups” z 1965 roku. Posłużył się nią, aby pokazać ścieżkę, którą 
większość grup podąża.  
 
FORMOWANIE 

Na tym etapie większość członków zespołu jest do siebie przychylnie nastawiona. 
Niektórzy czują niepokój, bo nie mają jasności, co będą musieli wykonać jako grupa. 
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IV. 
ALEXANDER KRASTEV

BUDOWANIE SILNEJ 
ORGANIZACJI 
Organizowanie społecznościowe jest nakierowane na organizowanie, mobilizowanie  
i edukowanie mieszkańców w celu budowania poczucia wspólnoty. 

Dzięki organizowaniu społeczność ma wpływ na ważne dla siebie sprawy. 
Wzmocnienie grup na poziomie lokalnym i stworzenie silnych organizacji 
społecznościowych pokazuje  władzom, że przy tworzeniu programów i polityk 
lokalnych oraz planowaniu inwestycji nie mogą robić, co im się podoba, ale muszą 
wziąć pod uwagę potrzeby swoich mieszkańców. 
 
BUDOWANIE ORGANIZACJI O PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM NA PRZYKŁADZIE 
Krajowego Stowarzyszenia Nauczycieli w Bułgarii (NART) 

 
BUDOWANIE ZESPOŁU 
 
Stworzenie struktury organizacyjnej było wyzwaniem dla naszej grupy specjalistów 
pracujących na co dzień z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Początkowo trudno było wyznaczyć poszczególne role i określić zasady panujące  
w organizacji. Zależało nam jednak na tym, aby wydobyć potencjał z ludzi  
i zaangażować ich do wspólnego działania. Od samego początku przyświecała nam 
filozofia wielkiego humanisty i psychologa Ericha Fromma, który powiedział kiedyś, 
że “życie nie ma innego znaczenia niż to, które człowiek nada mu sam, ujawniając 
swoje możliwości” (Fromm, 2005). Nasza organizacja powstała właśnie po to, by 
umożliwiać ludziom odnalezienie swojego miejsca w życiu i by każdemu zapewnić 
równe szanse.  

Nasz zespół charakteryzuje:

• współdziałanie

• współpraca

• razem możemy osiągnąć więcej niż w pojedynkę 

• wspólny cel 
 

Inni zaś cieszą się na nadchodzące zadanie. Role i obowiązki w zespole nie są jeszcze 
określone, stąd dominującą rolę odgrywa tutaj przełożony. 

Faza ta trwa do momentu, gdy członkowie zaczynają pracę nad zadaniem i zaczynają 
coraz bardziej się poznawać. 

DOCIERANIE 

Następnie zespół przechodzi do fazy docierania, w której członkowie sprawdzają na co 
mogą sobie pozwolić względem innych. Na tym etapie często dochodzi do konfliktu 
wynikającego z różnych podejść do zadania czy stylów pracy. Faza ta może się także 
pojawić, gdy członkowie zespołu walczą między sobą o pozycję. Niektóre osoby mogą 
czuć się przytłoczone ilością pracy i kwestionować cel, który zespół postawił sobie na 
początku. Inne z kolei mogą czuć się zagubione, i odczuwać brak wsparcia ze strony 
współpracowników. Rolą przełożonego lub superwizora jest pokazanie zespołowi, 
że konflikt ma miejsce i wyjaśnienie, że jest to naturalny i potrzebny proces oraz 
znalezienie najlepszego rozwiązania z sytuacji. Trzeba podkreślić, że docieranie to 
najtrudniejszy etap, który wielu przypadkach kończy się rozpadem zespołu.
 
NORMOWANIE

Stopniowo zespół przechodzi do fazy normowania. Na tym etapie członkowie 
zaczynają doceniać swoje różnice oraz dostrzegać mocne strony swoich kolegów  
z zespołu, jak również akceptują rolę przełożonego. 

Członkowie znają się już lepiej i chcą się ze sobą integrować. Mogą też na siebie liczyć 
i potrafią udzielać sobie konstruktywnej informacji zwrotnej. Członkowie są bardziej 
przywiązani do celu, który sobie wytyczyli. Pojawiają się tutaj zasady i struktury 
pozwalające grupie na efektywniejsze działanie.

Przełożony lub superwizor musi być czujny na tym etapie na jakiekolwiek 
nieporozumienia jakie się pojawią i musi dbać o to, by były one rozwiązywane na 
bieżąco a nie “zamiatane pod dywan”.

DZIAŁANIE

To najefektywniejsza faza. Zespół realizuje działania sprawnie i jest skoncentrowany na 
osiągnięciu celu. Określone na etapie normowania zasady i struktura wspomagają ten 
proces. Przełożony lub superwizor powinien skupić się tutaj na delegowaniu zadań  
i wzmacnianiu członków zespołu. W zespole panuje dobra atmosfera i nawet jeśli ktoś 
odejdzie z zespołu, nie wpływa to na realizację zadania.  

ŹRÓDŁO:
Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological 
Bulletin, 63(6), 384-399.
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WIZJA BUDOWANIA ZESPOŁU  
I UMIEJĘTNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ 
 

JAKIE SĄ ZALETY PRACY W ZESPOLE?

• zwiększa morale grupy i motywację do działania,

• praca zespołowa daje większą satysfakcję z pracy,

• w grupie łatwiej przezwyciężyć problemy.

 
 
CO DECYDUJE O SUKCESIE ZESPOŁU?

1. Zespół powinien wiedzieć, co robi i ustalić wspólny cel, który będzie akceptowalny   
       dla wszystkich członków. 

2. Członkowie zespołu muszą mieć zapewnioną przestrzeń do swobodnego  
       wyrażania swoich opinii. Muszą także mieć poczucie, że mogą mieć inne zdanie          
       lub wizję danego zadania lub działania organizacji, a także że mogą czegoś  
       nie wiedzieć.

3. Zespół powinien być zróżnicowany. Poszczególni członkowie zespołu powinni  
        wnosić do niego różne umiejętności. 

4. Członkowie muszą czuć, że należą do zespołu. 

5. Każdy z członków powinien rozumieć panujące zasady i mechanizmy  
       w organizacji. 

6. Dobrze jest regularnie przeprowadzać ewaluację, aby przeanalizować jak zespół   
       sobie radzi.

ROZWIJANIE RÓL I ZASAD W ORGANIZACJI 
 
Aby osiągnąć wspólny cel i skutecznie współpracować ze sobą, ludzie muszą być 
zaangażowani. Jeśli chcecie zbudować silną organizację, potrzebujecie zespołu 
mającego jasno określony cel, z którym utożsamia się każdy członek zespołu. 
 
Załóżmy, że grupa nie istniała wcześniej lub dopiero co się zawiązała. Jeśli uważacie, 
że grupa stanie się od razu zespołem, jesteście w błędzie. W rzeczywistości grupa  
ludzi staje się zespołem dopiero wtedy, gdy dąży do wybranego przez siebie celu  
oraz gdy nawiązała ze sobą dobre relacje. Dlatego skupimy się teraz na dwóch 
ważnych kwestiach związanych z zespołem i pracą zespołową - cyklu życia zespołu  
i jego rolach.

 
 
CYKL ŻYCIA ZESPOŁU 
 
Jedną z kluczowych cech zespołu jest skuteczność oraz jedność jego członków. 
Zespół jest najbardziej efektywny, gdy członkowie podążają w tym samym kierunku.  
 
Uważamy, że zespół jest żywym organizmem. Jak każdy żywy organizm, także zespół 
przechodzi przez różne etapy rozwoju. 
 
Narodziny - powstanie organizacji 
 
Przez pierwsze kilka miesięcy istnienia naszej organizacji, jedność między członkami  
i skuteczność ich działań była na bardzo niskim poziomie. Członkowie nie mieli 
wspólnej historii, nie wiedzieli też na czym dokładnie będzie polegać ich rola oraz za 
co będą odpowiedzialni. 
 
“Okres dojrzewania” 
 
Na tym etapie zauważyliśmy, że nasz zespół osiąga najlepsze rezultaty. W organizacji 
panowała przyjazna atmosfera a członkowie byli zżyci ze sobą. Identyfikowali się 
również z misją organizacji. 
 
Starzenie się / stagnacja 
 
To był szczególny okres w rozwoju naszego zespołu. Nadal realizował działania, jednak  
zaczęła szwankować komunikacja między członkami.  
 
Role w zespole 
 
Aby Wasza organizacja była silna i mogła działać długofalowo, musicie zadbać 
o odpowiedni podział ról. Role mogą być wyznaczane w oparciu o konkretne 
predyspozycje lub zadanie.
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V.   
MÓNIKA BÁLINT 
we współpracy z Boglárka Mittich

ROZWIJANIE 
PRZYWÓDZTWA  
Głównym celem pracy organizatora społecznościowego jest budowanie silnych  
i stabilnych organizacji. Aby to osiągnąć, trzeba znaleźć odpowiednich ludzi, którzy 
będą chcieli je poprowadzić. W ten sposób organizowanie pomaga pojedynczym 
osobom stawać się liderami odpowiedzialnymi za swoje organizacje, ich cele 
i działania. 

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRZYWÓDZTWO

W artykule Alexandra Krasteva zapoznaliście się z kluczowymi elementami 
determinującymi powstanie zgranego i współpracującego zespołu. 
W teoriach związanym z rozwojem w organizacji, role członka zespołu, jego zadania, 
umiejętności są ściśle połączone z panującą strukturą organizacyjną, osobistymi 
relacjami, metodami pracy i polityką wewnątrz organizacji. Waszym zadaniem jako 
przełożonego lub superwizora jest wspieranie członków we wdrażaniu tych elementów 
w swojej pracy. 

JAK STWORZYĆ SILNĄ I OSIĄGAJĄCĄ SUKCESY ORGANIZACJĘ?

Tworząc organizację, musicie zadbać o budowanie osobistych relacji oraz formalnego 
systemu, w którym członkowie będą mieć przypisane role i w którym będą istniały 
zasady, mechanizmy, normy itp. W pierwszej fazie organizowania społecznościowego 
przeprowadziliście wiele rozmów, aby znaleźć znaleźć grupę osób o różnym 
pochodzeniu i kompetencjach zainteresowanych działaniem na rzecz wspólnego dobra. 
Kiedy organizacja już istnieje, będziecie musieli wspólnie rozwijać role i zadania. Możecie 
też przeanalizować swoje możliwości, mocne i słabe strony oraz zastanowić się kogo 
i czego jeszcze Wam brakuje. Jakie są kluczowe obszary wiedzy lub umiejętności, które 
Was wzmocnią? Kim są ludzie, których szukacie? W tym czasie nie tylko tworzycie 
grupę, ale również pracujecie nad wspólną tożsamością, z którą nowi członkowie będą 
mogli się utożsamiać. Pomyślcie tutaj o wspólnej misji i wizji, celach organizacji, nazwie, 
logotypie, a także haśle, które będziecie komunikować na zewnątrz. Zastanówcie się 
również nad opracowaniem jasnego systemu komunikacji, który będzie łączyć ludzi  
i sprawi, że system pracy i proces decyzyjny będą przejrzyste dla wszystkich członków. 
W demokratycznej organizacji każdy musi czuć, że jest jej częścią. 
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2. BUDOWANIE OSOBISTYCH RELACJI, PRZEJĘCIE LIDERSTWA 
 
Rozmowa z ludźmi i budowanie relacji jest podstawowym narzędziem 
wykorzystywanym przez organizatora społecznościowego. Podczas rozmów jeden 
na jeden szukacie tematów, które wymagają rozwiązania oraz emocji, które mogą 
połączyć ludzi. Szukacie także motywów, które skłaniają osoby do dokonywania zmian 
w swoim otoczeniu. Aby zaangażować ich w pracę nad organizacją, musicie wzbudzić 
ich zaufanie. Nowe osoby muszą czuć, że pozostali członkowie, z którymi decydują się 
działać, mają dobre intencje i dążą do tego samego. Muszą zaufać organizatorom  
i innym członkom grupy, tym bardziej, że często dzielą się na forum swoimi poglądami, 
wyznawanymi wartościami czy informacjami o swojej rodzinie. 
 
Ludzi przeważnie popychają do działania emocje: frustracja, złość, niezadowolenie 
z obecnej sytuacji. Osoby, które dołączają do organizacji społecznych są 
zainteresowane tym, w jaki sposób przedstawiciele władzy wpływają na ich codzienne 
życie. Widzą, że wiele kwestii ma bezpośredni wpływ na ich sytuację, i że część  
z nich pozostaje nierozwiązana. Politycy i biznes często nie są zainteresowani zmianą 
istniejącego stanu rzeczy i nie chcą nawet rozmawiać o możliwych rozwiązaniach. 
Ludzie więc są nieufni, i czują że ich głos nie jest brany pod uwagę. Są sfrustrowani  
i bezsilni.
 
Możecie wykorzystać te emocje do rozpoczęcia rozmowy z mieszkańcami. 
Rozmawiając, upewnijcie się, że Wasz kontakt opiera się na uważnym słuchaniu. 
Pokazujcie jak można przekształcić emocje w konkretne działanie. W ten sposób ludzie 
uczą się w pierwszej kolejności jak współpracować z innymi członkami organizacji. 
Szukając potencjalnych liderów, szukajcie osób, które nie tylko są w stanie dobrze 
wykonywać zadania, ale które chcą nauczyć się delegowania zadań, motywowania 
innych członków czy przyglądania się procesowi grupowemu. Liderzy powinni 
pociągać za sobą innych. Muszą mieć łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wzbudzać 
zaufanie i szacunek innych, w tym członków organizacji oraz pracowników.
 
 
ZNAJDOWANIE ODPOWIEDNICH LUDZI 

KIM JEST LIDER SPOŁECZNOŚCI?  

Liderzy to osoby zmotywowane do wprowadzania zmian w swoim życiu oraz  
w swojej społeczności. Wnoszą do organizacji wiedzę, energię, chęć do działania.  
Jak pisaliśmy wcześniej, ludzie muszą być zaniepokojeni daną sprawą, aby zacząć 
działać. To właśnie najczęściej negatywne emocje, jak gniew, złość, bezsilność czy 
frustracja sprawiają, że wychodzą ze swoich domów i łączą się z innymi, którzy czują 
podobnie.  

W grupach i ruchach społecznych potrzebni są różni liderzy, o różnych 
umiejętnościach, światopoglądzie, doświadczeniu i wiedzy. Wszyscy liderzy potrzebują 
zaś wsparcia i zaangażowania innych członków swojej organizacji. 

W dobrze działającej organizacji istnieje trzon grupy, który bierze odpowiedzialność za 
działalność całej organizacji. Poszczególni członkowie pracują z kolei nad konkretnymi 
zadaniami. Taki system pomaga efektywnie funkcjonować organizacji. Jeśli będziecie 
chcieli wyznaczyć nowe cele i rozpocząć nowe działania, na przykład rozpocząć nowy 
projekt, w pewnym momencie będziecie musieli dokonać szczegółowej analizy Waszej 
dotychczasowej pracy i swoich możliwości. Dzięki temu będziecie wiedzieć jak dalej 
pracować. Każde nowe działanie, które zakłada delegowanie zadań powinno podlegać 
superwizji. Pamiętajcie również o regularnej ocenie tego, co zrobiliście do tej pory.  

Macie już utworzoną i działającą strukturę organizacyjną oraz wiecie dokładnie, czego 
potrzebujecie, możecie zatem skupić się na zapewnieniu członkom odpowiednich 
zadań, które ich zaangażują i umożliwią ich rozwój. Warto pamiętać tutaj nie tylko 
o udzielaniu konkretnych i jasnych instrukcji oraz informacji zwrotnych na temat 
wykonanego przez nich zadania, ale także o wspólnym świętowaniu, gdy osiągnęli 
sukces. Musicie regularnie rozmawiać z członkami organizacji, pytać o ich potrzeby, 
o to co ich motywuje do pracy, jak również o to, czy w jakimś obszarze potrzebują 
Waszego wsparcia.

BUDOWANIE SYSTEMU W ORGANIZACJI NA POTRZEBY ROZWOJU PRZYWÓDZTWA: 

Każda organizacja powinna mieć ustalony mechanizm szkolenia organizatorów 
i liderów. Szkolenia mogą być prowadzone przez kogoś z organizacji (trenerem jest 
wtedy inny organizator lub osoba przełożona) lub przez osobę z zewnątrz. 
 
Program szkoleniowy powinien zawierać następujące informacje: 

• główne obszary działalności, na których skupia się organizacja, jej historia,  
misja i wizja,

• jak zorganizować spotkanie grupowe, jak moderować dyskusję oraz wprowadzać 
zasady i inne elementy pracy grupowej,

• w jaki sposób organizować swoją pracę i pracę członków grupy,

• jak komunikować się wewnątrz organizacji,

• jak komunikować się z innymi podmiotami, 

• jak współpracować z mediami i opowiadać o działaniach grupy,

• jak planować działania i kampanie,

• jak organizować publiczne spotkania i spotkania z decydentami,

• jak pozyskiwać fundusze,

• jak rozwiązywać trudne sytuacje i konflikty.  
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Lider etyczny to ten, który pokazuje grupie, gdy ta zbacza z wytyczonej drogi lub gdy 
między członkami pojawiają się różnice wartości, poglądów.  

W organizacji powinien być także lider integracyjny, czyli osoba dbająca o dobro 
poszczególnych członków i całej grupy. Osoba, która będzie pamiętać o urodzinach 
czy zorganizuje spotkanie integracyjne w wolnym czasie. 

 

 

 
ŹRÓDŁA: 
 
The Community Tool Box, Center for Community Health and Development,  
University of Kansas 
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/leadership-functions/be-
come-community-leader/main

 
Elizabeth Clemants: Taylor Yess, 2014.  
At: Planning Change   
http://www.elizabethclemants.com/leader-
ship-5-ways/ 
 
 
Shel Trapp: Basics of Organizing 1985    
http://tenant.net/Organize/orgbas.html#I11

JÓZSEF CSONKA  
 
József Csonka jest liderem grupy Workfare Movement for the Future. Był jednym  
z rzeczników prasowych grupy. Organizacja została założona w 2012 roku. Należą do 
niej pracownicy skupieni wokół programu pracy publicznej na Węgrzech. Zamiast 
otrzymywać świadczenia socjalne, państwo zapewniało im pracę. Zmuszeni byli 
jednak pracować w trudnych warunkach, a za swoją pracę otrzymywali niewielkie 
wynagrodzenie.
 
Józsi był jednym z 5 osób, które dołączyły do grupy w pierwszym miesiącu działania 
organizacji i brał udział w rekrutacji nowych członków, organizowaniu spotkań  
i kampanii. Swoją funkcję pełnił do 2016 roku. 

József to lider z wizją, który potrafi zainspirować innych do działania.  

 

 

POSTAWY I TYPY PRZYWÓDZTWA 

Liderzy społeczności mają pewne cechy wspólne, które sprawiają, że są dobrymi 
przywódcami. Liderzy muszą odznaczać się uczciwością, ludzie powinni im ufać i mieć 
pewność, że to, co robią służy dobru ich społeczności. Liderzy muszą mieć odwagę, 
aby podejmować zdecydowane kroki i pokazywać drogę innym.  
Muszą być zaangażowani i wytrwali, gdy podejmują się zadań i planują kampanie. 
Muszą być gotowi do pracy i pracować dopóty, dopóki cel nie zostanie osiągnięty. 
Droga do rozwiązania problemu może być długa, a członkowie grupy będą działać 
tylko, jeśli będą działać ich przywódcy. Praca w społeczności to praca z ludźmi. 
Przywódcy muszą więc dbać o swoich członków.  

W każdej organizacji potrzebni są ludzie o różnej osobowości i zdolnościach. Najlepiej 
jeśli liderzy uzupełniają się, co sprawi, że   organizacja będzie silna. 
 
Wizjonerski lider dostrzega całość, jest kreatywny i potrafi wskazać dokąd powinna 
zmierzać organizacja. Potrafi zainspirować, zmobilizować do działania i dać nadzieję, 
dlatego ludzie podążają za nim. Wizjonerski lider często nie przejmuje się szczegółami, 
liczy się dla niego cel.  

Strategiczny lider jest dobry w dostrzeganiu i mapowaniu istniejących relacji 
władzy, motywowaniu ludzi, wybieraniu odpowiednich narzędzi i taktyk, które mogą 
doprowadzić grupę do zwycięstwa 
 
Lider zespołowy zarządza zespołem, deleguje zadania i monitoruje postępy pracy.  
 

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/leadership-functions/become-community-leader/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/leadership-functions/become-community-leader/main
http://www.elizabethclemants.com/leadership-5-ways/
http://www.elizabethclemants.com/leadership-5-ways/
http://tenant.net/Organize/orgbas.html#I11
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VI. 
MILAN KAJO ZBORIL

DLACZEGO 
WSPÓŁPRACUJEMY 
RAZEM?
 
ROZWÓJ POLITYCZNY LIDERÓW
 

Organizatorzy poszukują, rekrutują i rozwijają liderów oraz budują społeczność wokół 
nich. Łączą ludzi, zachęcając do działania na rzecz wspólnych wartości i interesów. 
Rozwijają relacje, motywują do udziału w życiu publicznym oraz podejmują działania, 
które pozwalają ludziom na nowo odkryć ich umiejętności, zasoby, zainteresowania… 
ale po co?

Poza budowaniem fundamentów dla aktywnej i silnej społeczności, w której ludzie 
działają razem, aby rozwiązywać ważne dla nich kwestie, inną rolą organizatora jest 
pokazanie w jaki sposób społeczność może przekształcić posiadane zasoby we 
władzę, aby uzyskać to, czego potrzebuje. Organizacje społeczne, liderzy i organiza-
torzy społecznościowi powinni zadbać więc o to, aby obywatele potrafili publicznie 
wyrażać swoje potrzeby, interesy, opinie. 
 

Rządy (na wszystkich szczeblach) oraz politycy rywalizują między sobą o to, kto ma 
najlepszą receptę na problemy społeczne. Jednocześnie walczą o wpływy i władzę. 
Bez tej władzy grupy obywatelskie czy ruchy społeczne nie są w stanie zorganizować 
społeczności, nie mówiąc już o egzekwowaniu swojej wizji i pomysłów w tematach 
społecznych. 
 

Na myślenie i wizje polityczne mają wpływ ideologie polityczne, między innymi  
liberalizm, konserwatyzm, a w ostatnich latach rosnący nacjonalizm i faszyzm  
w Europie Środkowej. Grupy obywatelskie, aby stanowić przeciwwagę dla istniejącej 
władzy i być skuteczne powinny rozwijać i prezentować własną ideologię, która będzie 
akceptowalna dla jej członków.  
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Grupy, które nie włączają innych osób w proces jej tworzenia, mają niewielkie szanse 
na stworzenie silnej organizacji i odniesienie sukcesu. Niewątpliwie dużym wyzwaniem, 
z którym muszą się tutaj zmierzyć jest znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami 
danej społeczności, a poszczególnych osób do niej należących. 

Grupy obywatelskie powinny informować społeczeństwo o swojej misji i wizji,  
i zachęcać ludzi do ich wsparcia. W najprostszej formie komunikat ten powinien 
mówić, dlaczego osoba z zewnątrz powinna wesprzeć grupę, na przykład finansowo 
lub zostać jej członkiem. Komunikat jest dobry, gdy członek organizacji jest  
w stanie odpowiedzieć krótko i konkretnie “dlaczego warto wesprzeć naszą grupę 
lub kampanię?”. Odpowiedź na to pytanie powinna stanowić przesłanie grupy, które 
komunikuje na zewnątrz.   

Wizja powinna być: 

• sformułowana z wyprzedzeniem i prezentowana przez każdego członka grupy 
- wizja nie może powstać spontanicznie, musi być przedyskutowana i uzgodniona 
przez wszystkich członków grupy,

• krótka - dobra wizja powinna składać się z jednego lub dwóch zdań,

• łatwa do zrozumienia - słowa, które są użyte powinny być zrozumiałe dla innych,

• prawdziwa - grupa nie będzie miała poparcia, jeśli ich przekaz nie będzie 
autentyczny

• pozytywna - powinna dawać ludziom nadzieję, że działania grupy wpłyną na ich 
sytuację. 
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Partie populistyczne, zarówno z lewej i prawej strony, starają się unikać niewygodnych 
tematów i dyskusji publicznych. Dlatego takie kwestie, jak opieka zdrowotna, 
system opieki społecznej, włączenie społeczne - często nie są uwzględniane w ich 
programach. I tu ważna jest rola organizacji społecznościowych i obywatelskich.  
Ich zadaniem jest przywrócenie tych tematów do dyskusji i domaganie się zmian [1].

PRAKTYKA 

Organizowanie polityczne koncentruje się wokół mobilizacji wyborców.  
Możecie wykorzystać do tego następujące narzędzia: 

1. AGITACJA - PUKANIE DO DRZWI 
Pozwala na osobiste poznawanie ludzi i informowanie o tym, dlaczego dana kwestia 
jest dla Was ważna i ją popieracie. Jest czasochłonne i wymaga zaangażowania wielu 
osób, jednak jest najskuteczniejszym narzędziem!   
 

2. DZWONIENIE 
Zaletą tego narzędzia jest to, że można dotrzeć do wielu osób w stosunkowo krótkim 
czasie, ale jest kosztowne a reakcje odbiorców mogą być różne.  
 
 
3. WIADOMOŚCI SMS-OWE I MAILOWE 
Tutaj potrzebujecie bazy danych. SMS to narzędzie do szybkiego wzbudzenia 
zainteresowania, zaś dzięki mailom możecie przekazać więcej informacji o Waszych 
działaniach, a także zachęcić nowe osoby do przyłączenia się do Waszej organizacji. 

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
Umożliwiają zainteresowanie danym tematem większą liczbę osób oraz bardziej 
interaktywną dyskusję. 

5. KORZYSTANIE Z MEDIÓW 
Akcje, konferencje prasowe i wywiady udzielane w okresie wyborczym dają możliwość 
zaprezentowania różnym odbiorcom Waszego programu, manifestu, działań itp. 

 
6. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ PUBLICZNYCH 
To wydarzenia, w których wyborcy mogą spotkać inne osoby o podobnych poglądach, 
i które pozwalają na zbudowanie poczucia wspólnoty. Spotkania mają zachęcić do  
udziału w wyborach oraz pokazać, że głos każdego z nas ma znaczenie!

VII.
BÁLINT MÓNIKA ORAZ PÉTER GICZEY

POLITYKA W  
ORGANIZOWANIU 
SPOŁECZNOŚCI
TEORIA

Dlaczego organizowanie polityczne jest ważne? Odpowiedź jest prosta: jeśli chcecie 
wprowadzać zmiany społeczne, często będziecie musieli wpływać na politykę  
i polityków, a także na ludzi, by korzystali ze swoich praw wyborczych i wspierali 
te opcje polityczne, które dbają o interesy obywateli. Ale o co chodzi w tym 
organizowaniu? Mówiąc krótko, wszelkie działania związane z procesami wyborczymi, 
od mobilizacji wyborców do udziału w głosowaniu po tworzenie organizacji 
politycznych, należą do organizowania politycznego. Organizowanie polityczne jest 
działaniem niepartyjnym, które nie wskazuje, na którą partię lub kandydata mamy 
głosować. Jednak wychodząc od podstawowych wartości, takich jak sprawiedliwość 
społeczna, równość praw i demokracja, często uważa się je za działalność lewicową. 
Nie ma wątpliwości, że podnosi ona jakość demokracji i wpływa na poziom życia  
- i o to właśnie chodzi. 

Organizowanie polityczne, wybory lokalne lub krajowe mogą pomóc grupom 
obywatelskim w osiągnięciu ich celów, zaprezentowaniu ważnych dla nich spraw 
szerszej społeczności, pozyskaniu nowych wolontariuszy i członków, wzmocnieniu 
jedności grupy i rozwijaniu przywództwa.
 

Organizowanie polityczne ma ogromne znaczenie dla wszystkich tych, którzy  
żyją w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed przemianami jakie rozpoczęły się 
w latach 1989-1990, z powodu braku systemu demokratycznego, obywatele mieli 
ograniczoną możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Właśnie dlatego te kraje 
cierpią na deficyt demokracji, niski poziom zaufania do instytucji demokratycznych 
oraz uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych. Wśród wielu osób dominuje 
przekonanie, że nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez władze. Ponadto 
istnieje niska świadomość wśród obywateli na temat przysługujących im praw. 
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PRAKTYKA NA WĘGRZECH 

Węgierscy organizatorzy społecznościowi zaczęli myśleć o organizowaniu 
politycznym w 2016 roku. W połowie 2017 pod przewodnictwem Fundacji Civil 
College zaczęli pracować nad strategią, która zakładała zaangażowanie ruchów 
społecznych i obywatelskich. Była ku temu dobra okazja, ponieważ zbliżały się wybory 
parlamentarne na Węgrzech (wybory odbyły się 8 kwietnia 2018 roku).

Wyznaczyliśmy sobie następujące cele strategiczne:

• krótkoterminowy: rozmowa z partiami politycznymi i kandydatami do parlamentu, 
i przedstawienie im naszych postulatów,

• pośredni: pozyskanie poparcia ze strony konkretnego kandydata do parlamentu, 
który będzie naszym sojusznikiem w negocjacjach,

• długoterminowy: zwiększenie naszego wpływu na lokalne i krajowe decyzje 
polityczne.

  
Zaproponowaliśmy naszym grupom społecznościowym, organizacjom pozarządowym 
oraz zwykłym obywatelom (wykorzystaliśmy do tego specjalnie utworzoną stronę 
internetową “Wciąż możesz głosować!” https://www.cka.hu/szavazz/) następujące 
działania: 
 
1.  MOBILIZACJA WYBORCZA 
 
Uświadomienie jak największej liczbie obywateli jacy kandydaci ubiegają się o mandat 
w parlamencie.  
 
Kilka pomysłów na mobilizację: 
 
Kim są ci, którzy nie uczestniczą w wyborach? Jak można do nich dotrzeć?  
Przygotujcie plan. 
 
Powiedzcie im, dlaczego ich głos jest ważny. Wykorzystajcie do tego biuletyny, 
szkolenia, rozmowy indywidualne.  
 
Zorganizujcie spotkania na temat wyborów w Waszej społeczności. Poinformujcie 
obywateli, w którym lokalach wyborczych mogą głosować, jakie dokumenty powinni 
zabrać ze sobą oraz jak dobrze wypełnić kartę do głosowania.  
Rozdawajcie materiały informacyjne. 
 
Porozmawiajcie ze znajomymi organizacjami, lokalnymi liderami, aby zachęcali innych 
do udziału w wyborach. Zbierzcie się! Miejcie stoiska w miejscach publicznych,  
popularnych, chętnie uczęszczanych przez ludzi i dystrybuujcie Wasze materiały  
informacyjne. 

https://www.cka.hu/szavazz/
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4. “CZY MOŻEMY MIEĆ JAKIEŚ PYTANIA?”  
    - KWESTIONARIUSZ, SPOTKANIE WYBORCZE 
 
Okres kampanii przedwyborczej jest dobrym momentem na zwrócenie uwagi 
obywateli na sprawy, które są ważne dla naszej organizacji, grupy, ruchu.  
 
Przygotujcie ankietę i wyślijcie ją do kandydatów lub zadajcie pytania na spotkaniach 
organizowanych przez daną partię. Odpowiedzi udostępniajcie publicznie. 
Zaangażujcie ludzi, grupy, organizacje, które są zainteresowane podobnymi kwestiami  
i razem wysyłajcie pytania. Im więcej podmiotów zjednoczyliście wokół Waszej sprawy, 
tym większe szanse na zwrócenie uwagi partii na dane zagadnienie. 
Możecie zapytać o spotkania organizowane przez partie. Nie zniechęcajcie się, 
przygotujcie swoje pytania, weźcie aparat fotograficzny i działajcie! 
 
 
Skupiliśmy nasze działania mobilizujące obywateli do udziału w głosowaniu podczas 
Tygodnia Partycypacji Obywatelskiej, który odbył się w dniach 19-25 marca 2018 roku, 
na dwa tygodnie przed wyborami. Wydarzenie to było wspólnym przedsięwzięciem 
organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej, mającym zwrócić uwagę na 
partycypację obywatelską w mediach, polityce i wśród obywateli. Tydzień obejmował 
serię ciekawych i atrakcyjnych wydarzeń skupiających się na dobru publicznym, 
lokalnej wspólnocie i działaniach obywatelskich. Więcej informacji o tym wydarzeniu 
znajdziecie tu: https://www.facebook.com/reszvetelhete/. 
 
 
Dodatkowo przeprowadziliśmy kampanię “Nie sprzedawaj swojego głosu!”, skierowaną 
głównie do wyborców ze społeczności romskiej. Jej celem było przekonanie Romów 
żyjących w trudnych warunkach do nie sprzedawania swoich głosów partiom 
politycznym (1 głos wart był około 10-15 euro). W ramach kampanii zorganizowaliśmy 
pokazy podkreślające znaczenie wolności głosu, w których występowali znani artyści 
romscy.

 

2. “POROZMAWIAJMY O NASZYCH WSPÓLNYCH SPRAWACH!” - REKLAMA,  
SPOTKANIA WYBORCZE, SESJE ROZLICZENIOWE 
 
Zdecydowanie najlepszą opcją jest zaproszenie wszystkich kandydatów do udziału  
w debacie publicznej. Daje to okazję do sprawdzenia programów prezentowanych 
przez poszczególnych kandydatów oraz zadawania pytań na ważne dla Was tematy, 
a tym samym nagłośnienie ich wśród szerszej społeczności. Debata może być 
jednorazowym wydarzeniem lub cyklem spotkańs.  
 
Kilka wskazówek: 
 
Kogo znacie w okręgu wyborczym lub w społeczności? Zbierzcie się! 
Kandydaci powinni być równo traktowani bez względu na reprezentowaną przez siebie 
opcję polityczną. Zadbajcie więc o moderatora, który poprowadzi dyskusję.  
Jeśli któryś z kandydatów nie uczestniczy w wydarzeniu, koniecznie poinformujcie  
o tym opinię publiczną. Warto również zorganizować streaming w internecie, aby  
dotrzeć do większej liczby obywateli. Jeśli w spotkaniu uczestniczą wszyscy kandydaci,  
możecie przeprowadzić sesję rozliczeniową, w której każdy z nich będzie musiał 
ustosunkować się do Waszych postulatów, odpowiadając tylko “TAK” lub “NIE”.  
 
3. “OCENIAMY TWOJE DZIAŁANIA!”  
 
Posłowie są naszymi reprezentantami. Oprócz oceny programów wyborczych, 
poświęćcie czas na sprawdzenie każdego kandydata. Dowiedzcie się kim są, skąd 
pochodzą, na czym im zależy i jakie są ich wady? Co mówią publicznie?  
Przyjrzyjcie się zwłaszcza kandydatom ubiegającym się o reelekcję oraz tym, którzy 
wykazali się dużym zaangażowaniem w ciągu ostatniej kadencji.  
 
Kilka wskazówek:

• zobaczcie, co zrobił kandydat w ciągu ostatnich 4 lat,

• jak reprezentował Wasze interesy w parlamencie?  
Oceńcie swoją decyzję w skali 1-5,

• oceniajcie razem! Kogo znacie w swoim okręgu wyborczym lub z innych miejsc? 

Zaproście ich również! 
 
Prezentujcie swoje postulaty publicznie, opierając się na faktach i liczbach. 
 
 
W kampanii mobilizującej wyborców w 2018 roku, współpracowaliśmy z niezależną  
organizacją. Z ich pomocą, Fundacja Civil College opublikowała analizę 
przedstawiającą w jaki sposób różne partie polityczne rozwiązują określone problemy 
istotne dla obywateli. Opracowaliśmy podsumowania programów partyjnych w 11 
obszarach. 

https://www.facebook.com/reszvetelhete/
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VIII. 

PRAKTYKI
MILAN KAJO ZBORIL: 
MENTORING / SUPERWIZJA  
W CENTRUM ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO, 
CKO (SŁOWACJA)

Mentor – to osoba, która pokazuje Ci ścieżkę. Ma już organizowanie społeczności 
za sobą i chętnie wskaże Ci, jak Ty możesz to robić. Tym, co go wyróżnia, to duże 
doświadczenie życiowe i zawodowe oraz chęć dzielenia się nim z młodszymi 
organizatorami.
 
(https://www.linkedin.com/pulse/20140801154027-2445758-consultants-vs-mentors-
vs-coaches/)

 
Według CKO, indywidualne rozmowy jeden na jeden pomiędzy mentorem a osobą 
mentorowaną są najskuteczniejszą formą nauki. 

Celem doradztwa / superwizji w CKO jest zapewnienie mniej doświadczonym 
organizatorom:

• wskazówek,

• przestrzeni do zadawania pytań.

 
Superwizja koncentruje się na wszystkich aspektach pracy organizatorów:

• słuchanie - jak słuchać, analizować i wykorzystywać informacje od członków 
społeczności, jak znaleźć problem i poprowadzić kampanię,

• diagnoza i research - jak w ścisłej współpracy z liderami zdobyć i udostępnić  
informacje oraz możliwe rozwiązania wybranych tematów,

• kampania - jak zaplanować i wdrożyć strategię podczas kampanii społecznych,

• członkostwo - jak rekrutować nowych członków oraz utrzymać 
dotychczasowych,

https://www.linkedin.com/pulse/20140801154027-2445758-consultants-vs-mentors-vs-coaches/
https://www.linkedin.com/pulse/20140801154027-2445758-consultants-vs-mentors-vs-coaches/
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SPOTKANIA OSOBISTE  
 
MeetingsSpotkania odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie i trwają około dwóch 
godzin. Mają ustaloną wcześniej agendę. Niektórzy organizatorzy preferują na 
superwizję określony dzień w tygodniu, zgodnie z ich harmonogramem pracy, inni zaś 
są bardziej elastyczni. Najlepiej więc na samym początku współpracy ustalić, które dni  
i godziny są najdogodniejsze dla obu stron. 
 
 
Spotkania odbywają się w miejscach, w których pracują organizatorzy.  
Nawet jeśli relacje z organizatorami są dobre, przyjacielskie i nieformalne, dobrze 
jest spotkać się w bardziej formalnym miejscu, na przykład lokalnym oddziale czy 
biurze zaprzyjaźnionej z nami organizacji. Czasami zaś spotkania są organizowane 
w swobodniejszej atmosferze - u organizatora w domu lub w kawiarni. Ale zawsze 
jest to spotkanie indywidualne i poufne. Osobiste informacje i omawiane problemy 
superwizor zachowuje wyłącznie dla siebie.  
 
 
Pomiędzy spotkaniami, superwizor i osoba superwizowana kontaktują się za 
pośrednictwem telefonu oraz maili, indywidualnych lub grupowych. CKO wdrożyło 
ogólne zasady komunikacji wewnętrznej - kiedy należy dzwonić, a kiedy odpowiadać 
na e-maile. Zasady te zostały ponownie potwierdzone przez organizatorów, aby 
upewnić się, że pracownicy nie będą niepokojeni poza godzinami swojej pracy lub  
w nieodpowiednim momencie, na przykład wtedy, gdy są na urlopie.  
 
 
SPOTKANIA GRUPOWE 
 
 
To spotkania wszystkich organizatorów i mentorów, które odbywają się raz na miesiąc, 
i które przyjmują formułę spotkań typu “każdy z każdym” (z ang. peer to peer).  
Podczas nich, omawiane są kwestie problematyczne oraz znajdowane optymalne  
rozwiązania w oparciu o własne doświadczenie. Spotkania są prowadzone przez 
mentora programu organizowania społecznościowego w CKO i stanowią bezpieczne 
miejsce do dzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami lub porażkami, a także 
poprzez dyskusję, do dzielenia się dobrymi praktykami lub uczenia się na własnych 
błędach lub błędach innych organizatorów. Podczas spotkań można przeprowadzić 
burzę mózgów na temat nowych pomysłów, krótko i długoterminowych planów  
działania, celów programu organizowania.  
 
 
 
 
 
 
 

• przywództwo - jak zachęcać do bycia liderem, jak pracować z członkami, żeby 
wzmacniać ich umiejętności przywódcze, jak szkolić i wspierać członków  
w wykonywaniu określonej przez nich roli w nowo powstałej organizacji  
(członkowie mogą być odpowiedzialni za facylitację, prowadzenie spotkań,  
organizowanie wydarzeń, budowanie relacji ze społecznością i innymi partnerami 
itd.),

• budowanie  organizacji - jak budować demokratyczną strukturę i angażować 
członków. 
 
Ale rolą mentorów / superwizorów jest także upewnienie się, że nowy organizator 
zna wartości i standardy CKO, oczekiwania, rezultaty projektu, które musi  
osiągnąć, jak również, że ma wystarczającą ilość informacji i wsparcia, aby 
wykonywać swoje zadania zgodnie z założonymi oczekiwaniami.

 
 
Zasady relacji mentorskiej określane się wkrótce po zatrudnieniu nowego organizatora. 
 
 
Na  doradztwo w CKO składają się:

• cotygodniowe plany i sprawozdania

• rozmowy jeden na jeden

• spotkania grupowe mentora i osób korzystających z mentoringu

Plany i sprawozdania powinny składać się z:

• refleksji – na temat tego, co wydarzyło się w okresie sprawozdawczym, a co 
będzie miało miejsce w następnym okresie w społeczności wspieranej przez 
organizatora, w kraju itp., co będzie wpływało na jego pracę i realizowane 
kampanie,

• informacji o spotkaniach - od drzwi do drzwi, jeden na jeden, z organizacją  
partnerską itp.,

• odbytych - z kim, jaki był wynik spotkania, jakie są następne kroki,

• planowanych - z kim i dlaczego, jakie organizator ma oczekiwania co do  
spotkania, kto będzie w nim uczestniczyć, 

• celów –  odnoszących się do wszystkich aspektów pracy organizatorów, 
podzielonych również na: 

• okres raportowania - co zostało zrobione i wykonane lub co poszło 
niezgodnie z planem i jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć 
zaplanowany rezultat,

• planowane - nowy cel lub cele. 
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IWONA NOWAK:  
SUPERWIZJA W STOWARZYSZENIU AKTYWNOŚCI 
OBYWATELSKIEJ BONA FIDES (KATOWICE, POLSKA) 

Od ponad dziesięciu lat Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 
angażuje mieszkańców do udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym Katowic  
i poszczególnych dzielnic. Porównując dzisiejsze Katowice z Katowicami sprzed kilku 
lat, można zauważyć duży postęp w tej kwestii. Wciąż jednak widzimy, że w mieście 
najbardziej aktywnych jest tylko kilka organizacji pozarządowych oraz poszczególni 
liderzy, podczas gdy “zwykli mieszkańcy” przeważnie pozostają bierni.

Szukaliśmy różnych metod, które umożliwiłyby aktywizację większej liczby osób 
w mieście. Po kilku latach poszukiwań i zdobywania doświadczenia w Stanach 
Zjednoczonych oraz u naszych kolegów z Europejskiej Sieci Organizowania 
Społecznościowego, w 2011 roku rozpoczęliśmy program Organizowania 
Społecznościowego. Jego głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do 
budowania silnych i stabilnych grup, które będą samodzielnie działać i rozwiązywać 
problemy w swoich społecznościach. Dzięki szkoleniom i regularnej pracy 
z organizatorem społecznościowym, liderzy uczą się, jak aktywnie wpływać na 
decydentów i skutecznie zmieniać swoje otoczenie. Wspólnie z mieszkańcami 
osiągnęliśmy wiele sukcesów, począwszy od budowy parkingu na osiedlu Ścigały  
i Kukuczki oraz skate pointu w dzielnicy Burowiec, remontu jednej z dróg położonych 
w centralnym punkcie osiedla Kokociniec, pierwszego spotkania z lokalnymi radnymi 
i przedstawicielami rady dzielnicowej na Załężu, a skończywszy na powstrzymaniu 
przymusowych eksmisji mieszkańców osiedlu Borki. Wierzymy, że w końcu znaleźliśmy 
sposób na udzielenie głosu osobom mniej aktywnym w sferze publicznej.

Praca organizatorów społecznościowych wymaga regularnego kontaktu z członkami 
społeczności, w tym udzielania wsparcia przy problemach na jakie napotykają grupy, 
a także mediowania w razie konfliktów. Praca ta, choć bardzo ciekawa i przynosząca 
wiele satysfakcji, jest bardzo wymagająca, a organizatorzy są narażeni na ogromny 
stres. Z tych powodów, w 2013 roku postanowiliśmy wprowadzić do Bona Fides 
superwizję indywidualną i grupową. Według nas superwizja jest szczególnie istotna dla 
organizatorów mających mniejsze doświadczenie w pracy ze społecznościami. Jest to 
najlepszy rodzaj szkolenia, pomagający im na bieżąco planować swoją pracę, myśleć 
strategicznie, ustanawiać priorytety oraz oceniać swoje dotychczasowe działania. 

Podczas superwizji indywidualnej superwizor z Bona Fides koncentruje się na trzech 
obszarach:

1. superwizowaniu kampanii

2. superwizowaniu budowania organizacji

3. superwizowaniu rozwoju osobistego 
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• wprowadźcie okresową ocenę pracy organizatora - przeprowadzajcie ją co 
najmniej dwa razy w roku. Ocena powinna dotyczyć oczekiwań, które zostały 
ustalone na początku współpracy, dotychczasowych postępów, wyzwań  
i osiągnięć. Porozmawiajcie również o planie pracy na kolejny rok.  
Podczas oceny możecie pytać na przykład o:  
Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w ciągu tego roku?  
Jakie było Twoje największe osiągnięcie, z którego jesteś dumny?  
Czego się nauczyłeś? Co chciałbyś osiągnąć w nadchodzącym roku?  
Jak oceniasz naszą współpracę? Czy jest coś, czego ode mnie potrzebujesz?

 
W przypadku superwizji grupowej regularne spotkania są bardzo cennym narzędziem, 
ponieważ zapewniają przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem między 
organizatorami, analizowania aktualnych problemów i dynamiki wspieranych grup 
społecznościowych oraz budowania pracy zespołowej i morale grupy.  
 
Spotkania najlepiej przeprowadzać co tydzień lub co dwa tygodnie, aby zespół był 
regularnie informowany o postępach w danej kampanii i innych ważnych kwestiach.

Podsumowując, dobry superwizor:

• przydziela jasne zadania z konkretnymi terminami

• daje konstruktywną informację zwrotną

• udziela szczegółowych instrukcji dla nowych i mniej doświadczonych organizatorów

• zapewnia przestrzeń do rozwoju

• wyznacza kierunek pracy organizatora 

• tworzy pozytywną atmosferę

• podkreśla mocne strony organizatora i zachęca do podejmowania nowych wyzwań

 

Aby uzyskać pożądane i długofalowe efekty, należy zwracać uwagę na wszystkie 
trzy obszary jednocześnie. Oczywiście równowaga między nimi może być różna, 
zważywszy, że nowy organizator społecznościowy potrzebuje więcej uwagi,  
a nacisk kładzie się raczej na szkolenia, konkretne zadania związane z kampanią  
i rozwój osobisty niż na budowanie organizacji, podczas gdy bardziej doświadczony 
organizator pracuje nad rozwojem silnych liderów i samowystarczalnej grupy. 
 
 
Kluczem do dobrej superwizji nad kampaniami jest przygotowanie wraz  
z organizatorem szczegółowego planu pracy i harmonogramu oraz ustalenie jasnych 
oczekiwań. Grupy wspierane przez Bona Fides same wybierają tematy, którymi chcą 
zająć się w swojej społeczności, jednak organizator musi mieć jasność, czego oczekuje 
się od niego (na przykład każda grupa powinna wygrać co najmniej 2-3 kampanie 
w ciągu roku lub wykorzystywać narzędzie “od drzwi do drzwi” jako jedną z form 
poszukiwania nowych osób do swojej grupy). 
 
 
Praca nad rozwojem osobistym organizatora wymaga od superwizora czasu na 
poznanie organizatora, jego mocnych i słabych stron oraz celów zawodowych.  
Jeśli organizatorów jest więcej, superwizor dba o rozwój każdego z nich, ale także  
o rozwój całego zespołu. Tu wykorzystuje narzędzia, które są nastawione między 
innymi na aktywne słuchanie, budowanie zespołu czy zarządzanie konfliktem. 
 
 
Budowanie silnej i stabilnej organizacji lub grupy powinno być jednym z priorytetów 
w pracy organizatora. Podczas superwizji superwizor koncentruje się na wprowadzaniu 
nowych członków do grupy wspieranej przez organizatora, rozwoju liderów czy też 
budowaniu i umacnianiu rozpoznawalności Bona Fides w regionie. 
 
Ważne jest również zadbanie o budowanie u organizatora poczucia odpowiedzialności 
za swoją pracę. Tutaj mogą Wam pomóc poniższe wskazówki:

• stwórzcie plan pracy, który wyraźnie określa cele dla każdego organizatora. 
Pracownicy mogą być rozliczani za swoje zadania, tylko wtedy, gdy wiedzą,  
jakie są wobec nich oczekiwania,

• udzielajcie regularnych informacji zwrotnych - pozwala to organizatorowi na 
poprawienie błędów i doskonalenie swoich umiejętności. Utrzymuje także jego 
motywację i skupienie na swoim głównym celu,

• wprowadźcie okresowe raporty pisemne - jest to przydatny sposób 
monitorowania pracy organizatora. Raporty powinny być krótkie i konkretne,

• wprowadźcie spotkania jeden na jeden - powinny być przeprowadzane 
regularnie, najlepiej raz w tygodniu. Przed spotkaniem zapoznajcie się ze 
sprawozdaniem przygotowanym przez organizatora i przygotujcie pytania,  
które sprawią, że Wasza rozmowa będzie żywa i owocna,
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Organizatorzy przedstawiają również problemy i zagadnienia, nad którymi pracują. 
W części dotyczącej kampanii, organizator musi opisać postępy dokonane przez 
organizację (grupę) w zakresie planowania - za pomocą tabeli planowania kampanii 
- oraz wdrażania kampanii, wykorzystanych narzędzi oraz działań, które należy podjąć. 
Ważnym elementem tutaj jest szkolenie liderów i członków, tak by umieli samodzielnie 
formułować i reprezentować swoje interesy w danej kwestii. W części poświęconej 
samorozwojowi, organizator wymienia ostatnio przeczytaną literaturę, artykuły i inne 
publikacje związane z danym zagadnieniem. W przypadku, gdy brał udział  
w zewnętrznym szkoleniu, opisuje jak może zastosować nabytą wiedzę i umiejętności  
w swojej pracy. Wreszcie, przedstawia komunikację: co zostało zamieszczone na 
stronie organizacji na Facebooku, jakie nowości pojawiły się w mediach na temat 
jej kampanii. Do raportu dołączane są również inne dokumenty, które mogą być 
przydatne podczas konsultacji.  

Na podstawie miesięcznego planu i cotygodniowych raportów oraz dostarczonej 
dokumentacji, mentor przygotowuje się do konsultacji. Zapoznaje się także ze 
specyfiką tematu oraz lokalnym kontekstem. Przegląda dostępne artykuły  
i opracowania, w informacje prasowe.

Zarówno w przypadku konsultacji indywidualnych, jak i grupowych, konsultacje 
odbywają się na trzech poziomach: profesjonalnym, organizacyjnym i emocjonalnym. 
Mentor zazwyczaj wspiera jednocześnie 4-5 organizatorów. Na samym początku 
rozmowy, mentor pyta organizatora o jego odczucia, a następnie o ostatnie 
wydarzenia. Potem analizowany jest proces organizowania. Mentor koncentruje się  
na rozmowach jeden na jeden, problemach i zagadnieniach, które wyłoniły się podczas 
wywiadów oraz postawach ludzi. Kolejno omawiane jest funkcjonowanie organizacji, 
jej liczebność i status poszczególnych członków. Szczególna uwaga jest poświęcona 
demokratycznym mechanizmom oraz narzędziom. Rozmowa toczy się również wokół 
trudnych sytuacji i konfliktów między członkami oraz potencjalnych rozwiązań.  
Na samym końcu omawia się postępy w kampanii, dalsze kroki oraz komunikację  
na zewnątrz.   

 
Zaawansowane kursy szkoleniowe: zorganizowane w sumie 4 razy poruszały 
następujące tematy: współpraca z mediami, pozyskiwanie funduszy, działanie 
samorządów lokalnych, historia grupy i budowanie kontaktów. Prowadzone były 
przez zagranicznych trenerów. 

Konsultacje: mają miejsce raz w miesiącu, trwają około 2 godzin, zakładają ocenę 
dotychczasowej pracy i planowanie kolejnych kroków. Konsultacje opierają się 
o cotygodniowe raporty, plany miesięczne i roczne.  

Letni Uniwersytet: co roku organizatorzy mają szansę wziąć udział w letnim 
uniwersytecie krajowym i międzynarodowym. Oprócz możliwości uczenia się  
i wymiany doświadczeń, uniwersytet umożliwia sieciowanie i wspólne przedsięwzięcia.  

PÉTER GICZEY: 
MENTORING I KONSULTACJE W FUNDACJI CIVIL COLLEGE, 
WĘGRY 
 
ZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA KONSULTACJI 
 
Fundacja Civil College (CCF) zapewnia różnego rodzaju profesjonalne wsparcie  
w ramach swojego programu, w tym mentoring dla organizatorów społecznościowych, 
który opiera się przede wszystkim na konsultacjach. Mentoring i konsultacje są 
powszechnie praktykowane w zawodach związanych z pomocą społeczną,  
a Civil College podąża w tym zakresie za amerykańską praktyką organizowania 
społecznościowego. Zakładają one stały kontakt pomiędzy mentorem a organizatorem 
społecznościowym, omawianie, ewaluowanie i planowanie pracy organizatora  
w ramach regularnych spotkań.  

Mentoring ma dla Fundacji tym większe znaczenie, ponieważ jesteśmy na etapie 
wprowadzania nowego zawodu na rynek pracy, i tu profesjonalne wsparcie 
merytoryczne jest nieocenione.  

Zapewniamy organizatorom 40-godzinne szkolenie podstawowe i spotkania krajowe, 
co pozwala zdobyć wystarczające kwalifikacje do rozpoczęcia i kontynuowania pracy. 
Z uwagi jednak na to, że organizowanie społecznościowe jest profesją zorientowaną na 
społeczność to w procesie organizowania wykorzystywane są bardziej zaawansowane 
i praktyczne metody.  

 
PROCES

W procesie mentoringu jedna konsultacja na miejscu (w większości przypadków 
mentor odwiedza organizatora), przez Internet (za pośrednictwem Skype’a, 
Facebook’a itp.) lub przez telefon odbywa się raz w miesiącu i trwa co najmniej 
godzinę (czasami może nawet do 90-120 minut, w zależności od potrzeb organizatora 
społecznościowego i sytuacji). Ponadto w trakcie programu, gdy zajdzie taka 
konieczność, mentor pomaga organizatorowi drogą telefoniczną lub mailową.

Aby ułatwić pracę mentora, organizator przygotowuje miesięczne plany 
i cotygodniowe raporty. Oba zawierają takie punkty, jak: budowanie organizacji, 
kampanie, rozmowy bezpośrednie, liderzy społeczności, formalne lub nieformalne 
szkolenia członków, samorozwój i komunikacja procesu. Oczywiście, tworząc 
miesięczny plan, organizator sam podejmuje decyzję, ile czasu poświęcić na każdy 
z wyżej wymienionych elementów. W cotygodniowym raporcie organizator krótko 
opisuje swoje osiągnięcia, postęp w pracy oraz wyzwania z jakimi musi się zmierzyć. 
W przypadku tworzenia organizacji, nacisk kładziony jest na spotkania grupowe  
i omawiane tam kwestie, wydarzenia społecznościowe, komunikację wewnątrz grupy 
(na przykład listy mailingowe), tworzenie bazy danych lub potencjalnych partnerstw. 
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Wspólna kampania: skoordynowane działania podczas Tygodnia Partycypacji 
Obywatelskiej. W 2017 roku w ciągu tygodnia organizatorzy społecznościowi 
zorganizowali 13 akcji ulicznych, spotkań publicznych i wydarzeń medialnych  
(więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie tu: www.reszvetelhete.hu).

Wyjazdy studyjne za granicę: za pośrednictwem programów realizowanych 
przez Fundację, każdego roku uczestnicy mogą wziąć udział w programach 
międzynarodowych, wymianie, szkoleniach dla społeczności, a także uzyskać 
niewielkie dofinansowanie.  

Spotkanie: co roku organizatorzy społecznościowi biorą udział w 3-dniowym 
spotkaniu, które jest nastawione na dzielenie się doświadczeniem. Często po 
wydarzeniu uczestnicy rozpoczynają niezależną współpracę. 

Mentor nie jest doradcą, dlatego nie mówi organizatorowi, co robić. Ze względu na 
swoją pozycję, mentorzy są zewnętrznymi obserwatorami, co ma pewne zalety i wady. 
Jedną z wad jest to, że mentor może nie dostrzegać szczegółów pracy organizatora, 
ponieważ nie pracuje w terenie i nie zna wszystkich członków organizacji - po prostu 
nie wie o wszystkim. Z kolei zaletą jest to, że widzi proces z dystansu, i zauważa 
rzeczy, których organizator może nie dostrzec lub które może bagatelizować.  

Czasami zdarza się, że organizator oczekuje od mentora porad. I tutaj zaczyna się 
kłopot. Dlatego pamiętajcie: nie udzielajcie porad, tylko zadawajcie otwarte pytania, 
co zmusi organizatora do refleksji i samodzielnego podjęcia decyzji, co robić 
dalej. Możecie zacząć od takiego pytania: “Dlaczego uważasz, że ten krok może 
okazać się przydatny?” Każde pytanie rozpoczynające się od “Dlaczego?” pomaga 
organizatorowi zebrać swoje myśli i zrobić krok naprzód. 

Naturalnie mentor przywołuje także przykłady ze swojego życia zawodowego, jednak 
robi to w taki sposób, aby organizator mógł poddać to refleksji i sam wyciągnąć 
wnioski. Ważne jest, aby zachęcić organizatora do nieszablonowego myślenia, ale 
też upewnić się, że robi postępy. Konsultacje można potraktować jako swego rodzaju 
szkolenie. Mentor bowiem często porusza tematy omawiane na szkoleniach, zwracając 
uwagę organizatora na istotne elementy procesu organizowania społecznościowego. 
Mentor poleca też organizatorowi fachową literaturę, studia przypadku, a także 
udział w zewnętrznych szkoleniach, które są okazją do pogłębienia jego kompetencji. 
Skuteczność konsultacji w dużej mierze zależy od osobistej relacji między 
organizatorem a mentorem. Bez wzajemnego porozumienia, zaufania, szacunku 
i partnerstwa, konsultacje po prostu nie będą skuteczne.

 
 

http://www.reszvetelhete.hu
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KONTAKTY: 
ECON – Europejska Sieć Organizowania Społecznościowego  
(European Community Organising Network)    

http://econnet.eu 

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides  
(Bona Fides Civic Activity Association) 
 
ul. Warszawska 19; 40-009, Katowice; Polska 

E-mail: biuro@bonafides.pl; Tel: +48 32 203 12 18;    

www.bonafides.pl

Centrum Organizowania Społecznościowego  
(Center for Community Organizing)
 
Námestie mládeže 587/17, 96001 Zvolen, Słowacja

E-mail: cko@cko.sk; Tel: +421 910 324 396   

http://www.cko.sk/ 

Fundacja Civil College 
(Civil College Foundation)

H-6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2, Węgry

E-mail: info@cka.hu; Tel: + 36 1788 36 32   

www.cka.hu 

 

PODSUMOWANIE 
 
Organizowanie społecznościowe to refleksyjny i autorefleksyjny zawód. Oznacza 
to, że organizatorzy sami muszą wyznaczać swoje zadania, planować i oceniać 
to, co zostało zrobione, a w razie potrzeby wprowadzać zmiany. Jest to łatwiejsze 
dzięki comiesięcznym planom i cotygodniowym raportom. Czas na refleksje oraz 
na informacje zwrotne jest zapewniony w ramach mentoringu, głównie poprzez 
konsultacje i spotkania z innymi organizatorami społecznościowymi.  
 
Poza tym, co już powiedzieliśmy, celem konsultacji jest poszerzanie perspektywy 
organizatora i pokazanie lokalnych problemów w szerszym kontekście społecznym. 
Zadaniem mentora jest zachęcanie i docenianie organizatora, po to by wzmocnić jego 
pewność siebie.

 
Wreszcie, kto może być mentorem? Mentor musi mieć odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe i wiele lat praktyki w zawodach związanych z pomocą społeczną, 
organizowaniem społecznościowym, rzecznictwem i walką o sprawiedliwość społeczną 
w ogóle. Musi być na bieżąco z krajową i międzynarodową literaturą fachową oraz 
wiedzieć, co się dzieje w kraju, w szczególności jeśli chodzi o sprawy społeczne. 
Ważne jest, aby miał podstawowe umiejętności pedagogiczne i wiedzę, umiejętność 
słuchania ze zrozumieniem, a także empatię i cierpliwość. Z praktycznego punktu 
widzenia, musi ukończyć podstawowe szkolenie z organizowania społecznościowego  
i mieć co najmniej dwa lata doświadczenia w organizowaniu społecznościowym  
i prowadzeniu szkoleń dla organizatorów.

 

http://econnet.eu
mailto:biuro@bonafides.pl
http://www.bonafides.pl
mailto:cko@cko.sk
http://www.cko.sk/
mailto:info@cka.hu
http://www.cka.hu
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Węgierska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu 
(Hungarian Anti-Poverty Network) 

E-mail: hapn@hapn.hu; Tel: +36 302 98 88 26  
 
http://www.mszeh.hu/

 
Krajowe Stowarzyszenie Nauczycieli (National Association of Resource Teachers)  
 
http://narubg.org 
 

 

 

 
 

 

 
[1]  Dobrym przykładem na to, jak wprowadzać ważne tematy do naszej agendy,         
    manifestu itp. jest Sesja Rozliczeniowa w Wielkiej Brytanii organizowana raz do roku   
    przez organizację Citizens UK, 2015: 
    http://www.citizensuk.org/citizens_uk_general_election_accountability_assembly

mailto:hapn@hapn.hu
http://www.mszeh.hu/
http://narubg.org
http://www.citizensuk.org/citizens_uk_general_election_accountability_assembly 
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