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Wprowadzenie 

Przewodnik dla organizatorów społecznościowych powstał  

jako rezultat współpracy pięciu organizacji zaangażowanych 

w projekt “Europejska Szkoła Organizowania 

Społecznościowego”: Stowarzyszenia Aktywności 

Obywatelskiej BONA FIDES (Polska), Centrum Organizowania 

Społecznościowego (Słowacja), Węgierskiej Sieci

Przeciwdziałania Ubóstwu (Węgry), Civil College (Węgry)  

i Krajowego Stowarzyszenia Nauczycieli (Bułgaria).

Głównym celem projektu było przygotowanie organizatorów 

społecznościowych do pracy ze społecznościami lokalnymi 

poprzez cykl szkoleń i narzędzia edukacyjne. Pierwotnie projekt 

był skierowany do pracowników organizacji partnerskich, 

ale wraz z upływem czasu włączył także lokalnych liderów, 

którzy działają w swoich społecznościach. W związku z tym 

niniejszy przewodnik jest skierowany zarówno do organizatorów 

społecznościowych, otrzymujących wynagrodzenie za swoją 

pracę, jak i do lokalnych aktywistów, którzy dokonują zmian 

społecznych w swoim środowisku na zasadzie wolontariatu.

1.
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Czym jest  
organizowanie 
społecznościowe? “Organizowanie społecznościowe 

jest dla mnie sposobem na bycie aktywnym.  

To metoda, która buduje lepszą demokrację.  

To metoda, która sprawia, że ci, którzy są  

zaangażowani, stają się krytyczni, otwarci, 

zdolni do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem; 

zaczynają myśleć i działać jako grupa.  

To metoda, która buduje społeczności”.

Fanni, Węgry 

Kolebką organizowania społecznościowego są Stany 

Zjednoczone. Metoda ta została zainicjowana przez  

Saul Alinsky’ego w 1938 roku. Upłynęło dużo czasu 

zanim metoda przywędrowała do Europy, jednak obecnie 

wiele organizacji i nieformalnych grup z krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej i Zachodniej z powodzeniem 

wdraża ją w pracy ze społecznościami lokalnymi. Należy 

podkreślić, że organizowanie społecznościowe nie jest 

samo w sobie innowacyjną metodą, ale różni się od innych 

form zaangażowania obywatelskiego - rzecznictwa, pracy 

socjalnej czy rozwoju społeczności.

Organizowanie społecznościowe ma na celu zaangażowanie 

ludzi do dbania o swoje otoczenie i zabierania głosu  

w ważnych dla nich kwestiach oraz osiągnięcie 

długofalowych i trwałych zmian w społeczności. Bez względu 

na miejsce (osiedle, wieś czy miasto) i temat (zwiększenie 

liczby pojemników na odpady, remont starego placu zabaw, 

zablokowanie budowy wieży transmisyjnej czy poprawa 

połączeń komunikacji publicznej w mieście), pozwala 

pokazać zwykłym obywatelom, że mogą mieć wpływ na 

swoje środowisko i być aktywnymi aktorami w przestrzeni 

publicznej.

2.
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Podstawowe  
kroki organizowania 
społecznościowego

W tej części wyjaśniamy podstawowe kroki, które można wyróżnić 

w procesie organizowania w sąsiedztwie, instytucji czy kongregacji.

1. Proces słuchania (jeden na jeden): to systematyczne   
    słuchanie członków społeczności w celu wybrania tematów,  
    na których danej społeczności zależy i które chcą rozwiązać.

2. Pierwsze spotkanie: mieszkańcy ustalają listę priorytetów   
    spośród tematów, o których mówili podczas wywiadów    
    indywidualnych (jeden na jeden).

3. Regularne spotkania: mieszkańcy spotykają się regularnie,   
    aby pracować nad konkretnymi tematami oraz zaplanować    

    strategię kampanii.

4. Szukanie rozwiązań: to identyfikacja potencjalnych  
    rozwiązań i grup docelowych, w tym przedstawicieli władz  
    i instytucji, które są decyzyjne w danej sprawie.

5. Kampania: to podejmowanie różnych działań w celu  
    rozwiązania tematów poprzez zaangażowanie decydentów  
    i instytucji przy wykorzystaniu negocjacji, konfrontacji 
    lub innych metod. 

6. Budowanie grupy / organizacji: to budowanie długotrwałej  
    i demokratycznej grupy liderów lub organizacji, które będą   
    zajmować się bieżącymi potrzebami swojej społeczności.

Warto podkreślić, że metoda organizowania społecznościowego 

przypomina koło. Gdy grupa wygra kampanię, koncentrują się 

na innym temacie, a następnie ponownie rozpoczyna proces 

słuchania.

3.1. Proces słuchania  
       (jeden na jeden)

“Dobry organizator społecznościowy powinien 

mieć pasję, cierpliwość i czas. Cała reszta  

to kwestia szczegółów”.

Fanni, Węgry

Jesteś gotowy zacząć organizować?  
Od czego zatem zacząć?

Pierwszym krokiem w organizowaniu jest wybranie konkretnego tematu, 

coś co chciałbyś zmienić (na przykład zrewitalizować zaniedbany park) 

lub obszaru, który chciałbyś ożywić i zaangażować w zmiany społeczne 

(na przykład jedną z najbiedniejszych i najbardziej problematycznych 

dzielnic w Twoim mieście. Możesz także wybrać określoną grupę osób, 

która Twoim zdaniem może potrzebować wsparcia, na przykład grupę 

młodych matek, czy społeczność romską. Może się również zdarzyć, 

że zostaniesz zaproszony do danego miejsca lub społeczności przez 

lokalnego lidera lub grupę mieszkańców, którzy mają potencjał, ale nie 

mają doświadczenia w podejmowaniu działań społecznych. Musisz 

jednak pamiętać, że wybór społeczności oraz zagadnienia powinien 

być poprzedzony dokładną diagnozą lokalną, która pomoże Ci podjąć 

właściwą decyzję o tym, czy i gdzie rozpocząć organizowanie. 

Taka diagnoza powinna obejmować między innymi zapoznanie się 

z dostępnymi raportami i badaniami, co najmniej kilkanaście wywiadów 

indywidualnych (jeden na jeden) z mieszkańcami i przedstawicielami 

instytucji działających na danym terenie, takich jak dyrektor szkoły, 

ksiądz, a także własne obserwacje, które uzyskałeś odwiedzając 

wybrane miejsca. Dzięki temu uzyskasz pełny obraz środowiska  

lub grupy ludzi, którą chcesz organizować.

3.
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Należy podkreślić, że proces słuchania jest jednym z najtrudniejszych 

i najbardziej czasochłonnych etapów organizowania. Trwa około 2-3 

miesięcy i zakłada rozmowę z około 40-120 osobami z danej społeczności. 

Podczas tego procesu szukasz osób, które są zainteresowane poprawą 

swojego otoczenia lub zmianą sytuacji. Twoim zadaniem jest dowiedzieć 

się, na czym zależy członkom danej społeczności, co chcą zmienić  

lub ulepszyć w swojej okolicy, co ich denerwuje. Miej na uwadze,  

że w trakcie tego etapu możesz napotkać na różne zachowania i reakcje:

• strach - przed zmianą, niewiadomym, utratą pracy, represjami 
społecznymi,

• I.C.M.A.D. (z ang. “I can’t make a difference”) - nie mogę nic zmienić,

• później, nie teraz - jak nie będę o tym myślał, to problem sam zniknie,

• brak informacji lub znajomości praw, które przysługują rozmówcy jako 
obywatelowi, członkowi spółdzielni mieszkaniowej itp.,

• ktoś inny rozwiąże dany temat za mnie,

• negatywne doświadczenie w danym temacie lub działalności  
na rzecz konkretnej społeczności,

• podziały spowodowane rasizmem, seksizmem, elitaryzmem, 
poczuciem niższości,

• problemy rodzinne lub osobiste, choroba, brak transportu  
lub opieki nad dziećmi. 

Jeśli uważnie słuchasz osoby, zrozumiesz z czego wynikają jej  

obawy przed podjęciem działań, co pozwoli Ci poprowadzić rozmowę 

w odpowiedni sposób.

Czym jest interes własny  
(z ang. self interest) i jak go znaleźć?

Pamiętaj, że ludzie kierują się własnym interesem. Chcą przede 

wszystkim zaspokoić swoje osobiste potrzeby: zmienić coś dla siebie 

lub swoich rodzin. Wielokrotnie i przy różnych okazjach pojawia 

się pytanie: w jaki sposób ta decyzja, to wydarzenie, to działanie 

itp. - wpłynie na mnie, na moją rodzinę, na moją społeczność? 

Zrozumienie jakie potrzeby, motywacje posiada dana osoba, 

umożliwia organizatorowi angażować i motywować liderów. 

Możesz rozpoznać, czym kieruje się Twój rozmówca, słuchając jego 

historii, doświadczeń i priorytetów. Te przykładowe pytania mogą Ci  

w tym pomóc:

• Co sprawia, że rano wstajesz z łóżka?

• Co jest dla Ciebie najważniejsze w Twoim życiu i dlaczego?

• Co Cię motywuje?

• Czym się pasjonujesz?

• Co Cię denerwuje?

• Co cenisz najbardziej w społeczności, w której mieszkasz? 
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Kiedy dowiesz się, co jest ważne dla danej osoby (na czym mi zależy), 

spróbuj znaleźć wspólny mianownik z kolektywnym interesem (na 

czym zależy nam, naszej grupie, organizacji, sąsiedztwie lub miastu). 

W organizowaniu każdy członek grupy może mieć bardzo różny 

interes własny, lecz nie wpływa to na jego zdolność do działania na 

rzecz wspólnej sprawy.

Jak rozpocząć i podtrzymać rozmowę?

Jeśli zapukasz do czyichś drzwi masz około 30 sekund, żeby kogoś 

zainteresować. W tym czasie przedstaw się, opowiedz o swoim celu 

tak, by przekonać rozmówcę do spędzenia z Tobą więcej czasu  

na rozmowie.

“Kiedy zaczęłam pracować jako organiza-

torka społecznościowa, bałam się pukania od drzwi 

do drzwi i rozmów z ludźmi, czy będę potrafiła przy-

ciągnąć ludzi do pracy grupowej i pracy w terenie”.

Luba, Słowacja

 

DOBRA PRAKTYKA:

Dzień dobry! Nazywam się Anna Kowalska. 
Jestem organizatorką społecznościową i działam 
razem z Inicjatywą Mieszkańców Osiedla 
Kokociniec. Rozmawiamy z ludźmi z sąsiedztwa, 
żeby dowiedzieć się, co można poprawić w 
Waszym otoczeniu. Czy możesz mi powiedzieć, 
co najbardziej lubisz a czego nie w miejscu, w 
którym mieszkasz? lub Jakie rzeczy przeszkadzają 
Ci najbardziej w Twojej społeczności? lub Jeśli 
mógłbyś ulepszyć jedną rzecz w swojej okolicy, co 
by to było?

 
Załóżmy, że Twój rozmówca odpowie, udzielając 
ogólnikowych odpowiedzi, takich jak:

Wszystko podoba mi się w dzielnicy!
Martwię się złym stanem mieszkań w moim sąsiedztwie.
Chciałbym, żeby moje dzieci miały lepsze możliwości edukacyjne.

Twoja rola polega wtedy na przekształceniu ogólnej 
odpowiedzi w coś bardziej konkretnego. Ale jak to zrobić?  
Jak zidentyfikować temat?

Możesz po prostu zapytać:

Co rozumiesz przez zły stan mieszkań w swojej okolicy?
Czy możesz określić, do której części dzielnicy się odwołujesz?
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Znalezienie tematu (z ang. an issue)

Jeśli zastanawiasz się, czy znalazłeś temat, który jest ważny  

dla danej społeczności, zadaj sobie 3 pytania:

     1.  Czy jest konkretny? 

     2.  Czy można wokół niego zmobilizować ludzi?

     3.  Czy da się go rozwiązać?

Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi NIE, 

to znaczy, że nie jest to temat a problem! W organizowaniu 

społecznościowym istnieje ogromna różnica pomiędzy tematem 

do rozwiązania a problemem. Problem to pojęcie bardzo szerokie, 

podczas gdy temat jest czymś bardziej konkretnym, z czym jesteś  

w stanie coś zrobić.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale poświęconym 

prowadzeniu kampanii społecznych.

Możesz także rozpocząć rozmowę, przywołując konkretny temat, 
który został zgłoszony przez jednego z sąsiadów podczas jeden  
na jeden.

DOBRA PRAKTYKA:

Cześć! Nazywam się Jan Poniatowski. Jestem 
organizatorem społecznościowym i rozmawiam  
z ludźmi z sąsiedztwa, żeby dowiedzieć się co można 
poprawić w Waszym otoczeniu.  
Sąsiad z trzeciego piętra zwrócił uwagę, że na osiedlu 
brakuje pojemników na segregowane odpady. 
Czy ten temat jest ważny również dla Ciebie? Jeśli tak, 
w przyszły czwartek o 19:00 spotykamy się w szkole, aby 
wspólnie zastanowić się, co możemy z tym zrobić.  
Czy chciałbyś przyjść na nasze spotkanie?

Na dłuższe rozmowy przeznacz około 30-45 minut.  

Pamiętaj o kilku rzeczach:

1. Słuchaj uważnie swojego rozmówcy, zadawaj ogólne  
i bardziej szczegółowe pytania, takie jak:  
Co lubisz najbardziej w swojej dzielnicy?  
A co ci się w niej nie podoba?  
Jeśli mógłbyś poprawić jedną rzecz w swoim otoczeniu, 
co by to było?  
Jaki wpływ na życie Twoje i Twojej rodziny ma ten temat? 

2. To Ty prowadzisz rozmowę, nie pozwól rozmówcy jej 
zdominować, ale równocześnie nie skupiaj się za bardzo 
na sobie i swoich wytycznych.

3. Jesteś intruzem w życiu osoby, do której pukasz, więc  
nie zmuszaj nikogo do rozmowy!

4. To nie jest pogawędka. Jesteś tam, aby dowiedzieć się, 
jaki jest osobisty interes danej osoby i znaleźć temat, 
który jest dla niej ważny.

5. Zapytaj o coś konkretnego - czy przyjdziesz na 
spotkanie? Czy podpiszesz petycję? Czy dołożysz się  
do naszego pikniku sąsiedzkiego? itp.

6. Miej przy sobie materiały wizualne - wizytówkę, ulotkę 
o grupie / organizacji, zaproszenie na spotkanie ze 
szczegółowymi informacjami, takimi jak data, adres,  
cel spotkania itp. 

7. Zakończ rozmowę informacją o kolejnym kroku - 
np. o spotkaniu z większą liczbą osób zainteresowanych 
danym tematem, czy zaproszeniem na dzień sąsiada, itp.

8. Przypomnij o sobie. Po rozmowie jeden na jeden nie 
zapomnij przesłać mailem podziękowania albo zadzwonić 
do swojego rozmówcy.  
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Siła opowieści (z ang. storytelling)

Poruszająca historia może otworzyć serca, zmienić opinie  

i zainspirować do działania. Opowiadanie historii jest szeroko 

stosowane w organizowaniu społecznościowym, podczas rozmów 

jeden na jeden, kampanii społecznych (wtedy mówimy  

o “testimony”) czy podczas rozmów z mediami.

Używamy historii do budowy silnych relacji, żeby na kogoś wpłynąć 

i zostać zapamiętanym.

Najpierw rozpoczynamy od krótkiej rozmowy, potem zadajemy kilka 

pytań na temat naszego rozmówcy, następnie mówimy o sobie 

(opowiadamy swoją historię), a następnie wyjaśniamy dlaczego 

rozmawiamy z sąsiadami i zachęcamy do dołączenia się do grupy 

lub wsparcia finansowego.

W opowieści ważne jest, by najpierw opowiedzieć o sobie  

- o swoim pochodzeniu, następnie o nas - o tym, co Cię łączy  

z tą społecznością / osobą i o tym, co teraz robisz i co możemy 

zrobić razem.

STRUKTURA STORYTELLINGU:

• Tło - skąd pochodzisz Ty i Twoja rodzina, czym zajmujesz się 
zawodowo itp.

• Decyzja/Moment - opowiedz o kilku przełomowych momentach 
lub decyzjach, które zmieniły bieg Twojego życia i skłoniły 
Cię do pracy jako organizator,  aktywnego działania w swoim 
otoczeniu lub walki o sprawiedliwość społeczną itp.

• Działanie - co zrobiłeś później, jak zacząłeś swoją działalność 
społeczną?

• Rezultat - co się wydarzyło, jakie doświadczenie zdobyłeś 
dzięki temu, co robisz teraz?

Opowiadanie historii jest potężnym narzędziem komunikacji, 

oddziaływującym na wyobraźnię i emocje słuchacza.  

Nie używaj tutaj zbyt wielu argumentów racjonalnych, a raczej tych 

pochodzących z serca.

 ■ Po zakończeniu procesu słuchania na osiedlu Ścigały,     
 organizator przygotował listę tematów poruszonych   
 przez mieszkańców podczas rozmów jeden na jeden   
 i zaprezentował ją podczas spotkania z mieszkańcami.

Jaki jest następny krok po procesie 
słuchania?

Po przeprowadzeniu kilkudziesięciu rozmów jeden na jeden, 

przygotuj listę tematów, które zostały poruszone przez Twoich 

rozmówców. Zaplanuj spotkanie, w którym wezmą udział 

zarówno osoby wyrażające ogólną chęć działania na rzecz 

swojego otoczenia, jak i te zainteresowane tylko konkretnym 

zagadnieniem. 
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3.2.  Pierwsze spotkanie 

Co powinieneś wiedzieć o organizowaniu  
pierwszego spotkania z mieszkańcami?

Po zidentyfikowaniu tematów, które są ważne dla danej grupy / 

społeczności / instytucji / kongregacji itp., kolejnym krokiem jest 

zorganizowanie pierwszego spotkania. Dzięki temu spotkają się  

wszystkie osoby, z którymi rozmawiałeś w ramach jeden na jeden  

- mieszkańcy, liderzy aktywni w swoim środowisku, przedstawiciele  

instytucji działających na danym obszarze. W rezultacie będzie  

mogła zawiązać się grupa / organizacja. 

Celem pierwszego spotkania jest ustalenie listy priorytetów spośród 

zagadnień, które zostały poruszone w trakcie rozmów jeden na jeden  

i wybór maksymalnie dwóch lub trzech (w zależności od liczby  

zebranych osób), które są w danym momencie najistotniejsze.  

Jest to przełomowy moment - grupa ludzi, którzy dotychczas mało  

lub nic o sobie nawzajem nie wiedzieli, zaczyna tworzyć własną  

tożsamość i historię!

 ■ Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Osiedla Ścigały, Katowice.

ZAPLANUJ DOBRY CZAS, DATĘ I MIEJSCE SPOTKANIA

Przede wszystkim ustal odpowiednią datę i miejsce, tak by  

jak najwięcej osób mogło wziąć udział w spotkaniu.  

Po wybraniu miejsca, które jest neutralne i łatwo dostępne dla 

jak największej liczby osób (może być to sala w szkole, czyjś 

dom lub ogród), zadzwoń do wszystkich osób ze społeczności, 

z którymi wcześniej rozmawiałeś.

ROZPOWSZECHNIAJ INFORMACJE O SPOTKANIU 
I  POPROŚ LIDERÓW ZE SPOŁECZNOŚCI O ZACHĘCENIE 
SWOICH ZNAJOMYCH ORAZ SĄSIADÓW DO UDZIAŁU  
W SPOTKANIU

Możesz rozwiesić plakaty w okolicy informujące o spotkaniu,  

ale pamiętaj, że wybranie tej opcji może spowodować,  

że przyjdą osoby, które nie mają pojęcia o celu spotkania  

i w efekcie sprowadzą je na niewłaściwe tory. Inna możliwość 

to zwrócenie się do kilku najbardziej zaangażowanych osób,  

by pomogły zaprosić więcej mieszkańców na spotkanie. 

Zawsze pamiętaj jednak o tym, że osoby, które przyjdą 

na pierwsze spotkanie, powinny reprezentować szerszą 

społeczność, tak aby strategia działania, którą przyjmą była 

akceptowalna dla reszty.

W pierwszym spotkaniu bierze udział  przeważnie około 10-20 

osób, z których 5-7 wyraża chęć podjęcia dalszych kroków  

i pracy nad wybranymi tematami, więc nie zniechęcaj się!

OPRACUJ PROGRAM SPOTKANIA

Przygotuj jasny i zwięzły program. Możesz opracować program 

wspólnie z liderem danej społeczności lub członkiem grupy.  

Nie zapomnij przygotować listę obecności, zawierającą takie 

dane, jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
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POPROWADŹ SPOTKANIE

W spotkaniu zazwyczaj uczestniczą osoby, które nie znają się 

lub mają niewielkie doświadczenie w działaniach społecznych, 

dlatego Twoją rolą jest moderować dyskusję i zachęcać do 

uczestnictwa, tak aby każdy miał przestrzeń do opowiedzenia 

swojej historii i przedstawienia tematów, na których rozwiązaniu 

mu zależy, a Ty żebyś mógł zakończyć spotkanie z konkretnym 

wynikiem (wybrane zagadnienie, nad którym będziecie 

pracować, ustalenie daty, czasu i miejsca następnego 

spotkania).

Co możesz zrobić, aby Twoje 
spotkanie było udane?

1. PRZED SPOTKANIEM

• przygotuj listę tematów poruszonych w rozmowach  
jeden na jeden

• określ cele spotkania

• opracuj listę pytań otwartych i zagadnień do 
przedyskutowania

• przygotuj z wyprzedzeniem:
- miejsce: krzesła, sprzęt audiowizualny, oświetlenie itp. 

- program spotkania z ramami czasowymi

- listę obecności

- napoje, opiekę dla dzieci, itp.

2. PODCZAS SPOTKANIA

• zacznij punktualnie

• zapewnij każdemu przestrzeń do przedstawienia się

• jasno określ cel lub cele spotkania

• postępuj według ustalonego wcześniej programu,  
aby osiągnąć pożądany cel

• upewnij się, że wszyscy uczestniczą w dyskusji

• zachęcaj do zabierania głosu i moderuj dyskusję

• rób notatki na flipcharcie

• w ramach możliwości przydziel każdemu małe zadanie  
do realizacji, np. wykonanie plakatu informującego  
o następnym spotkaniu, napisanie oficjalnego pisma  
do urzędu miasta z prośbą udostępnienie sali,  
które będzie regularnym miejscem spotkań itp.

3. PO SPOTKANIU

• przygotuj protokół ze spotkania i wyślij go  
do wszystkich uczestników

• zrób ewaluację spotkania, rozmawiając telefoniczne  
ze wszystkimi uczestnikami

STUDIUM PRZYPADKU:
Od jednego lidera do grupy odnoszącej sukcesy

INICJATYWA - OSIEDLE KUKUCZKI

Po przeprowadzeniu około 120 rozmów jeden na jeden na 

osiedlu Kukuczki w Katowicach, organizatorka społecznościowa 

przygotowała pierwsze duże spotkanie w sąsiedztwie. Zaprosiła 

dwadzieścia osób z osiedla - liderów i mieszkańców, z którymi 

rozmawiała, ale ostatecznie pojawiła się tylko jedna osoba. 

Mimo tego, spotkanie odbyło się, a organizatorka razem  

z liderką przeanalizowały dlaczego tak się stało. i zdecydowały, 

że trzeba zorganizować kolejne spotkanie, na które liderka 

miała zaprosić swoich sąsiadów i znajomych. W następnym 

spotkaniu uczestniczyło dziesięć zainteresowanych osób, 

które wkrótce utworzyły Inicjatywę - Osiedle Kukuczki - grupę, 

która bardzo aktywnie działa w swojej społeczności i odnosi 

wiele sukcesów. W tym roku Inicjatywa świętuje piątą rocznicę 

istnienia!
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3.3. Regularne spotkania 

Regularne spotkania są ważnym krokiem w procesie organizowania 

społecznościowego.Na tym etapie członkowie nowo utworzonej 

grupy lub organizacji pracują razem nad konkretnym zagadnieniem 

lub zagadnieniami do rozwiązania (na przykład nad zwiększeniem 

liczby miejsc parkingowych, odnowieniem starego placu zabaw  

czy poprawą warunków mieszkaniowych jednego z bloku  

na osiedlu). W zależności jak pilne jest zagadnienie, nad którym 

pracują i w jakiej fazie procesu jest grupa, członkowie mogą 

spotykać się raz na tydzień lub nawet raz na miesiąc. Regularne 

spotkania tworzą także przestrzeń do pracy nad rozwojem grupy, 

wprowadzeniem struktury, wzmocnieniem jej tożsamości poprzez 

utworzeniem logo i profilu na Facebooku, ustaleniem sposobu 

podejmowania decyzji itp.

 ■ Spotkanie w biurze Centrum Organizowania 
Społecznościowego w Bańskiej Bystrzycy.  
Uczestnicy rozmawiali o nowej kampanii:  
“Nie w naszym mieście”.

“UDANE SPOTKANIE”

Zazwyczaj trwa nie dłużej niż dwie godziny, zaczyna się  

i kończy punktualnie, ma przygotowany wcześniej i osadzony 

w ramach czasowych program. Jego celem jest wybranie 

jednego lub maksymalnie dwóch, trzech głównych spraw do 

rozwiązania, opracowanie szczegółowego planu, przydzielenie 

zadań i wyznaczenie roli każdego członka grupy / organizacji. 

Po spotkaniu pamiętaj o ewaluacji.



26 27

EWALUACJA SPOTKANIA 

1. Emocje
• Jedno słowo od wszystkich, podkreślające raczej emocje  

i uczucia (na przykład jestem podekscytowany, 
zmotywowany do działania, przygnębiony, wściekły) niż 
słowo pochodzące “z głowy”, intelektualne (np. spotkanie 
było interesujące). 

2. Wykonanie
• Jak liderzy wywiązali się ze swoich zadań, jak wyglądała 

frekwencja, program, logistyka, czy zgromadzone osoby  
brały aktywny udział w spotkaniu? 

3. Wyniki
• Czego nauczyliśmy się jako grupa? (to oczywiście zależy  

od rodzaju prowadzonego spotkania, wydarzenia, 
działania).

4. Społeczność
• W jaki sposób władza w społeczności jest definiowana  

i dystrybuowana?

• Jaka jest rola grupy w społeczności?  

5. Osiągnięcia
• Jak wyglądało spotkanie? 

• Co się udało?

• Czy grupa postępowała zgodnie z programem? 

• Czy frekwencja na spotkaniu osiągnęła planowaną  
liczbę osób?

• Czy grupa zrealizowała swój cel? 

6. Kontynuacja
• Co można poprawić w przyszłości?

• Wyślij podziękowanie lub zadzwoń do osób, które przyszły  
na spotkanie.

Od czasu do czasu grupa lub organizacja, którą wspierasz  

lub w której działasz, może zorganizować spotkanie  

dla większej liczby mieszkańców. Jego celem będzie 

wysłuchanie wszystkich członków społeczności, omówienie 

tego, się do tej pory podziało w danej sprawie, przedstawienie 

pomysłów, stworzeniu wspólnego planu, a także zbudowanie 

poczucia wspólnoty i sprawczości wśród społeczności. 

Organizując takie spotkanie, weź pod uwagę:

• Jaki jest cel i struktura spotkania?

• Kto powinien prowadzić spotkanie, a kto je moderować?

• Jak sprawić, by przyszło dużo osób?

• Jak utrzymać zainteresowanie i motywację osób 
uczestniczących w spotkaniu?

• Jak pracować z liderami?
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Oś  
czasu ZESPÓŁ PUBLICZNOŚĆ MIEJSCE MEDIA

Spotkaj się 

z zespołem, 

aby rozpocząć 

planowanie

Znajdź osoby 

i grupy 

zainteresowane 

wydarzeniem

Sprawdź 

potencjalne 

miejsca 

spotkania

Zastanów się, 

jak przyciągnąć 

media

Wstępne 

planowanie

Zaplanuj,  

ile osób 

przyjdzie na 

spotkanie

Zarezerwuj salę
Zrób listę 

mediów

Opracuj 

harmonogram

Zrób listę osób, 

które zaproszą 

inne organizacje 

i grupy

Pomyśl  

o sprzęcie  

i o poczęstunku

Wybierz osobę  

do kontaktu  

z mediami

Moderator

Przygotuj ulotki 

informujące  

o spotkaniu

Przygotuj 

materiały 

potrzebne na 

spotkanie

Zaplanuj 

pierwszy kontakt 

z mediami

Głośniki
Rozdaj 

materiały i ulotki

Wyznacz osoby 

odpowiedzialne 

za dostarczenie 

materiałów 

oraz sprzętu 

do miejsca 

spotkania  

i z powrotem

Poproś 

partnerów 

o kontakt 

z mediami, 

z którymi 

współpracują

Data i miejsce

Wyślij 

zaproszenia 

do innych 

organizacji

Przygotuj listę 

obecności

Przygotuj 

wiadomość  

dla mediów 

oraz informację 

prasową

Tabela: Plan pracy na spotkanie

Oś  
czasu ZESPÓŁ PUBLICZNOŚĆ MIEJSCE MEDIA

Zastanów się nad 

potencjalnymi 

partnerami 

Skontaktuj się z 

organizacjami, 

które zaprosiłeś

Przyjdź 

wcześniej,  

aby upewnić się, 

że wszystko jest 

przygotowane

Przydziel osobę 

do witania 

dziennikarzy

Skontaktuj się  

i spotkaj  

z partnerami 

Wyznacz osoby 

do witania gości

Nie zapomnij  

o kartkach  

na imiona  

i materiałach 

do rozdania

Nagraj spotkanie

Media

Potwierdź 

wszystko ze 

wszystkimi

Przed samym 

spotkaniem 

przetestuj sprzęt

Skontaktuj się  

z dziennikarzami 

po wydarzeniui

Pomyśl o 

materiałach 

wizualnych

Omów z grupą 

i partnerami 

program

Przydziel 

role podczas 

wydarzenia

Sprawdzaj na 

bieżąco

Wyjaśnij i sprawdź 

wszystko 

Zrelaksuj się

Powodzenia!

Nie zapomnij  

o podsumowaniu

Ciąg dalszy na stronie 29
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3.4. Prowadzenie kampanii   
 społecznych 

Głównym celem organizowania społecznościowego jest dokonywanie 

zmian społecznych poprzez pobudzanie ludzi do działania.  

Nie wystarczy zebrać ludzi, którzy chcą działać i wybrać tematy,  

które chcą rozwiązać. Kiedy zawiązała się już grupa, która jest zła  

na obecną sytuację i zdeterminowana, by coś z tym zrobić, 

potrzebujecie szczegółowego planu, który pokaże w jaki sposób 

możecie to osiągnąć. Grupa rozpoczyna długi proces, ważne jest 

więc, żeby miała jasny obraz kierunku, jaki będzie musiała obrać. 

Członkowie muszą dokładnie przeanalizować zagadnienie, którym 

chcą się zająć, opracować strategię, stworzyć różne scenariusze, 

przeanalizować potencjalne ryzyko, zdefiniować ramy czasowe, 

podzielić się zadaniami i obowiązkami, i co najistotniejsze - pozostać 

razem na każdym etapie kampanii. Kampania to łańcuch działań 

prowadzących do zwycięstwa.

3.4.1. Wybór tematu 

Przed rozpoczęciem kampanii, musicie mieć jasność co do tematu, 

który chcecie rozwiązać:

• W jaki sposób temat łączy się z naszym celem?

• Jaka w rzeczywistości ma być zmiana, do której dążymy  
- czy zależy ona od decyzji jednej osoby, czy większej liczby osób?

• Na kogo jeszcze może wpływać wybrany temat i jaki związek mają 
z nami? 

Ale czym tak właściwie jest zagadnienie?

Większość organizacji wskazuje problemy, które są dla nich ważne  

i które chcą rozwiązać. Są one jednak zazwyczaj dość ogólne, jak walka 

z ubóstwem, powstrzymanie globalnego ocieplenia czy poprawienie jakości 

życia w mieście. Chociaż zależy nam na rozwiązaniu tych problemów, 

czujemy się sfrustrowani i przytłoczeni, widząc, jak duże są i nie wiedząc 

za bardzo od czego zacząć. Zagadnienia są mniejsze i bardziej konkretne. 

Żeby zmienić okolicę na bardziej przyjazną dzieciom, można zacząć od 

czegoś małego, jak zamontowanie stołu do przewijania niemowląt przy 

placu zabaw. W takim przypadku można dokładnie określić ile osób 

potrzebuje tej zmiany, który plac zabaw powinien zostać wyposażony 

w pierwszej kolejności, ile pieniędzy będzie to kosztowało, a co 

najważniejsze, kto jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji i udzielenie 

pozwolenia, a może i przeznaczenie pieniędzy na realizację tego pomysłu.

 ■ Członkowie Inicjatywy Nasze Osiedle Ścigały wybrali  
brak parkingu przy jedenej z ulic na osiedlu jako temat  
do rozwiązania.
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“To, że myślisz, że coś jest tematem, nie znaczy,  

że nim jest. To, że myślisz, że coś nie jest tematem, 

nie znaczy, że nim nie jest”.
Shel Trapp

Zagadnienie jest konkretne, a gdy je rozwiązujesz, zmienia rzeczywistość 

w życiu określonej grupy osób, dlatego możesz liczyć tutaj na ich zaangażowanie 

i czas. Rozwiązując dany temat, na którym im zależy, mogą naprawdę poczuć 

swoją sprawczość - możliwość wpływania na otaczającą przestrzeń, a dzięki 

temu zmianę istniejących relacji władzy. Zagadnienie łatwo zrozumieć i znaleźć 

dla niego rozwiązanie, można je wygrać i czuć wsparcie innych ludzi. Ma jasno 

określony cel i osoby odpowiedzialne za jego rozwiązanie, da się też przewidzieć 

ramy czasowe, w których można je osiągnąć.

3.4.2. Zbadaj zagadnienie i cel  
          (z ang. target)

Jak powiedzieliśmy już wcześniej, gdy zaczynacie pracować nad danym 

zagadnieniem, powinniście w pierwszej kolejności zacząć od jego analizy.

Dlaczego ten temat pojawił się, kogo dotyczy, kto jest odpowiedzialny za jego 
rozwiązanie, w jaki sposób można go zmienić, jakie działania należy podjąć,  
aby go rozwiązać?

W uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania pomogą Ci następujące narzędzia:

• Rozmowy jeden na jeden: członkowie grupy rozmawiają z osobami, których 
dotyczy dane zagadnienie. Są to osoby, które już znają. Indywidualne 
rozmowy pozwalają na pogłębienie wiedzy o wybranym temacie.

• Szukanie nowych sprzymierzeńców: grupa powinna dotrzeć do większej 
liczby osób, których dotyczy dane zagadnienie i którzy mogą pomóc lepiej  
je zrozumieć. Można to zrobić przy użyciu na przykład rozmów jeden na 
jeden lub zogniskowanych wywiadów grupowych.

• Ankieta / kwestionariusz online: pozwala dotrzeć do dużej liczby 
osób, których dotyczy dane zagadnienie. Narzędzie to nie pozwala 
na zbudowanie relacji, ale pokazuje, na jak wiele osób dany temat 
ma wpływ.

• Dane zastane: warto zapoznać się z dostępnymi raportami czy 
publikacjami opisującymi dany temat, nad którym pracuje grupa.  
Dane te zapewnią pełniejszy obraz sytuacji.

• Wywiady z ekspertami: osoby te nie tylko dostarczą informacji 
potrzebnych do analizy zagadnienia, ale też mogą wesprzeć grupę  
na dalszym etapie kampanii.

• Wspólne spotkanie poświęcone planowaniu: dobrze zaprosić 
mieszkańców z Twojej dzielnicy oraz innych ewentualnych 
sojuszników do wspólnej analizy problemu i opracowania planu 
działania.  
Takie spotkanie grupowe pomoże zobaczyć jakie jeszcze informacje  
są potrzebne. Jest to również okazja do zachęcenia innych osób  
do włączenia się do grupy. 

 ■ Mieszkańcy Załęża podczas spotkania poświęconego budżetowi 
obywatelskiemu zastanawiali się nad inwestycjami, które chcieliby  
w swojej dzielnicy.
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Członkowie grupy również powinni zadać sobie kilka pytań: 

CO CHCEMY WYGRAĆ? - jaki jest minimalny, a jaki 

maksymalny cel? Jak łączy się z naszą misją? Jakie kroki 

musimy podjąć? Czy po drodze pojawią się częściowe 

zwycięstwa bądź kompromisy, na które będziemy musieli 

się zgodzić? Kiedy powiemy, że wygraliśmy i jaką zmianę 

przyniesie to społeczności?

KTO JEST NASZYM “CELEM”? - kto - osoba, instytucja  

- jest odpowiedzialna za tę sytuację i może nam dać to, 

czego potrzebujemy? Jak możemy do niej dotrzeć?

W CZYIM INTERESIE DZIAŁAMY? - komu zależy na 

zmianie i na kogo będzie miała ona wpływ? Ile z tych osób 

współpracuje już z nami, a ile jeszcze trzeba zachęcić  

do współpracy?

KIM SĄ OSOBY O PODOBNYM LUB ODMIENNYM CELU? 
- kto będzie naszym sprzymierzeńcem i będzie nas 

wspierał? Czy na naszej drodze pojawią przeciwnicy,  

z którymi będziemy musieli się zmierzyć? Czy nasi oponenci 

mają przewagę, która mogłaby nas powstrzymać przed 

podjęciem działań? 

JAK SILNI JESTEŚMY I CZEGO POTRZEBUJEMY, ŻEBY 
WYGRAĆ? - ile osób i jakie zasoby mamy na tę chwilę?  

Ile osób, pieniędzy i innych zasobów będziemy potrzebować 

w trakcie kampanii? 

CO MUSIMY ZROBIĆ? - mając jasno określony obraz 

naszego celu i naszej grupy, z jakich narzędzi i taktyk 

powinniśmy skorzystać w trakcie kampanii, aby wygrać? 

Czy są one dopasowane do naszej organizacji? 

Czy odpowiadają liderom i są dla nich interesujące? 

Czy będą interesujące dla szerszej publiczności i mediów? 

Moc analizy otoczenia i istniejących  
relacji władzy (z ang. power analysis)

W organizowaniu społecznościowym głównym celem kampanii 

jest zmiana istniejących relacji władzy. Grupa musi mieć 

świadomość, jaką władzą dysponuje ona sama, a jaką ich “cel”  

- osoba / instytucja podejmująca decyzje, a także wiedzieć  

jak pokierować tą władzą, by w międzyczasie rozwijać się 

i wzmacniać.

Analiza władzy to narzędzie, które służy do określenia kto ma 

władzę i umożliwia osiągnięcie celu. Prawidłowo wykonana 

pozwala na ujawnienie zależności i dynamiki władzy oraz 

pomaga w opracowaniu zwycięskiej strategii dla kampanii.

 

• Kto jest naszym “celem”?

• Co jest w jego interesie?

• Kto go wspiera i mu pomaga?

• Kim są przeciwnicy, którzy będą przeciwstawiać się nam?

• Czy jest ktoś, kto może wpłynąć na “cel”, a jeśli tak,  
to w jaki sposób?

• Jakie zagrożenie dla “celu” może stanowić dane 
zagadnienie?

• Czy jest coś jeszcze, co nasz “cel” może stracić  
w rezultacie publicznej konfrontacji z nami?
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JAK PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ WŁADZY?

Pomocne tu będą następujące kroki: 

Krok 1: Zdefiniuj zagadnienia do analizy
Jak pisaliśmy wcześniej, musicie wyraźnie określić temat,  

nad którym będziecie pracować i wiedzieć kogo on dotyczy.

 

Krok 2: Zdefiniuj swoją agendę i agendę przeciwnika

      O czym mówimy? Na tym etapie należy wyjaśnić,   

      jakie są kluczowe punkty programu, które będziecie  

      prezentowć publicznie?  

      Jak łączą się z Waszym tematem?

O czym mówią oni? Co jest w interesie naszego “celu”  

i przeciwników? Jakimi argumentami posługują się  

w przestrzeni publicznej, odnosząc się do naszego 

tematu?

Krok 3: Zaplanuj bitwy i kampanie
Analizuj wiadomości. Jakie debaty polityczne oraz działania 

są podejmowane w przestrzeni publicznej, które mogą mieć 

związek z naszą kampanią?

 

Krok 4: Wyznacz kluczowych decydentów
Kim są osoby, podmioty odpowiedzialne za podejmowanie 

decyzji w temacie, nad którym pracujecie? Jaką władzę ma 

każdy z nich i z kim są połączeni? Co jest dla nich ważne? 

Czego się boją? W jaki sposób możecie wywierać na nich 

presję?

Krok 5: Zidentyfikuj opozycję
Kim są grupy ludzi, które sprzeciwiają się agendzie naszej 

grupy i mogą popierać, wpływać na “cel” lub wystąpić 

publicznie przeciwko nam podczas trwania kampanii?

Krok 6: Określ swoją grupę, swoich sprzymierzeńców  
i sojuszników
Jaką władzą, możliwościami i narzędziami dysponujemy? 

Kto nas poprze lub nawiąże współpracę w ramach koalicji 

czy sojuszu? Powinny to być zorganizowane grupy - inne 

grupy ludzi, organizacje pozarządowe, związki zawodowe 

itp.

Krok 7: Zidentyfikuj inne osoby, podmioty, które mogą  
być zainteresowane tematem
Kim są ludzie, których dotyczy dane zagadnienie, do których 

jeszcze nie dotarliśmy? Gdzie i jak można ich znaleźć?  

Jak mogliby się włączyć w nasze działania.

Krok 8: Dokonaj analizy sytuacji i ponownie zastanów się 
nad strategią kampanii
Teraz macie mapę wszystkich „interesariuszy” - ludzi, którzy 

są związani z danym tematem z obu stron. Dzięki temu 

widzicie jaką władzę mają poszczególne osoby oraz grupy, 

co pozwoli Wam podjąć decyzję, czy rozpocząć kampanię  

w tej sprawie. 

Czy będziecie w stanie wygrać?  
Jakie zmiany chcecie wprowadzić i czy jesteście w stanie 
to zrobić? 
Jeśli tak, w jaki sposób?  
Jakie są Wasze mocne i słabe strony oraz z jakimi wyzwaniami 
musicie się zmierzyć? 
Czemu musicie poświęcić więcej energii? 
Kto może być Waszym partnerem? 
Na które osoby decyzyjne powinniście wpłynąć?  
Jak możecie to zrobić?  
Jakie są zagrożenia? 

Wszystkie te pytania powinniście szczegółowo 

przedyskutować wewnątrz grupy.
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STUDIUM PRZYPADKU: 
Od zaniedbanych ruin do nowego parku

DZIAŁAJMY RAZEM DLA MÁTRAVEREBÉLY

Członkowie grupy Działajmy Razem dla Mátraverebély to głównie Romowie 

mieszkający w wydzielonej części wsi Mátraverebély, na północy Węgier. 

Celem grupy jest poprawa warunków życia, zbudowanie poczucia 

wspólnoty wśród społeczności oraz zmniejszenie nieufności pomiędzy 

Romami i resztą mieszkańców. Grupie zależy na tym, żeby pokazać  

że każdy mieszkaniec jest ważny bez względu na narodowość i że razem 

mieszkańcy mogą dokonać więcej zmian dla swojej wioski. 

 

Wioskę przedziela droga nr 21. Jedna część zamieszkana przez ludność 

miejscową jest bardziej zadbana oraz lepiej wyposażona w infrastrukturę. 

Druga część wioski jest biedniejsza, ma zniszczoną infrastrukturę i jest 

zdominowana przez społeczność romską. Pośrodku wioski znajdują się 

ruiny dawnego sklepu i kina oraz plac. Jest to miejsce zaniedbane  

i niebezpieczne. Grupa, która się wyłoniła postanowiła wywrzeć presję 

na właścicielu, aby usunął ruiny z placu i posprzątał otoczenie.

Pracę trzeba było zacząć od ustalenia: kto jest właścicielem budynków  

i terenu oraz kto odpowiada za zmianę tej sytuacji?

Grupa zebrała 400 podpisów i przedstawiła je burmistrzowi, który wyraził 

poparcie dla ich inicjatywy, stwierdzając jednak, że miasto nie ma kontaktu 

z właścicielem budynku. Członkowie zwrócili się więc do rejonowego Biura 

Rejestru Gruntów, gdzie poinformowano ich, że właścicielem jest prywatna 

firma. W trakcie zbierania informacji o tym miejscu, okazało się, że firma 

jest zarejestrowana w Budapeszcie i jest własnością Węgierskiego Kościoła 

Katolickiego.  

Grupa podjęła próbę kontaktu z osobą odpowiedzialną za administrację 

budynków ze strony kościoła, wysyłając kilka pism w tej sprawie, jednak 

nie spotkało się to z żadną reakcją. Wtedy zwróciła się do lokalnego 

biskupa, który pomógł im skontaktować się z osobą decyzyjną. Kościół 

zaproponował zapłacić za wywiezienie odpadów, jeśli grupa zajęłaby się  

ich zebraniem. Grupa nie zgodziła się jednak na takie rozwiązanie.

Z uwagi na fakt, iż budynek stwarzał zagrożenie infekcji, grupa postanowiła 

napisać pismo do Urzędu Sanitarnego w powiecie. Wkrótce rozpoczęto 

dochodzenie, które wykazało, że właściciel powinien posprzątać otoczenie, 

w przeciwnym razie zostanie ukarany grzywną.  
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W międzyczasie grupa zorganizowała akcję na sąsiednim 

placu. Mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się jak powinna 

wyglądać ich okolica, a najmłodsi narysowali swoją wizję parku. 

Na wydarzenie zaproszono również lokalnego radnego  

i poinformowano lokalne media o dotychczasowych działaniach. 

W końcu ku radości grupy i mieszkańców, w obawie przed 

grzywną, Kościół sprzedał ziemię miastu za 1 HUF, a radny 

ogłosił, że władze przeznaczą 90 milionów HUF na rewitalizację 

rynku, usunięcie zrujnowanych budynków i stworzenie parku, 

który miał powstać wiosną 2018. To było wielkie zwycięstwo 

grupy Działajmy Razem dla Mátraverebély!

3.4.3. Rośniemy w siłę -     
    budowanie koalicji
Analiza władzy pozwala na mapowanie różnych osób, grup, 

instytucji, które mają zbliżone interesy i które mogą z nami 

współpracować dla wspólnej wygranej. Mogą oni mieć różne 

cele ogólne i interesy, a także własne doświadczenia  

w prowadzeniu kampanii. Współpraca w ramach koalicji 

wymaga wielu rozmów, spotkań, planowania, a przede 

wszystkim wyraźnych ustaleń co do wspólnych działań.

Koalicja to sojusz osób i / lub organizacji działających razem,  
by osiągnąć wspólny cel.

JAKIE SĄ KORZYŚCI KOALICJI?

• sprawia, że jesteśmy silniejsi,

• daje lepszy dostęp do różnych zasobów,

• zapewnia większy poziom legitymizacji. Im więcej ludzi  
i grup dołącza do koalicji, tym szersze środowisko jest 
przez nią reprezentowane,

• zapewnia większą rozpoznawalność,

• umożliwia rozwój i naukę. Każdy członek grupy dostaje 
nową rolę i zadania, uczy się rozmawiać o danym 
temacie i celach, organizować swoją pracę oraz 
współpracować z innymi,

• jeśli koalicja odniesie sukces, pozwoli to na zbudowanie 
długotrwałych relacji. 

W koalicji od początku musi być jasne jakimi zasobami 

dysponuje każdy z partnerów i co jeszcze jest potrzebne  

do skutecznego działania. Ważne jest również, aby uzgodnić 

kwestię promocji koalicji: jak będzie komunikowany program 

i elementy kampanii, kto będzie reprezentował koalicję na 

zewnątrz, jakiego rodzaju informacje będą upowszechniane. 

Potrzebna jest także wspólna strategia.
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Skuteczność koalicji zwiększa:

• przemyślana i dobrze opracowana misja, którą 
członkowie podpisują w momencie dołączenia  
do koalicji

• uzgodnione zasady działania komunikacji wewnątrz 
koalicji i poza koalicją

Co sprzyja efektywnej współpracy w ramach koalicji: 

• promocja

• regularne spotkania

• przejrzyste mechanizmy sprawozdawczości wśród 
członków

• finanse na działalność

3.4.4. Działanie 
Gdy organizujesz społeczność, Twoim głównym celem jest 

pozyskanie coraz większej liczby osób, które będą chciały 

działać i robić coś dla własnego i / lub wspólnego dobra. 

Dlatego najprzyjemniejszym i zarazem najtrudniejszym etapem 

w kampanii jest podejmowanie działań. 

 

Głównym celem działania jest wywarcie nacisku na “cel” - 

osobę lub instytucję, która ma władzę i może dać Wam to, 

czego chcecie. Dla przypomnienia, celem działania jest zmiana 

istniejących relacji władzy. Aby dać więcej władzy tym, którzy 

mają jej mniej, dzięki czemu będą silniejsi, i aby zabrać władzę 

tym, którzy mają jej dużo przez co uciskają tych, którzy mający 

ograniczony do niej dostęp.

Działania, które wybierzecie będą różne, w zależności od 

siły “celu”, jak również Waszej siły, zdolności i wiedzy oraz 

liczby osób, które możecie zaangażować w swoją kampanię. 

Jeśli jesteście w stanie wywrzeć większy nacisk, będziecie 

postrzegani za silniejszych. Wtedy jednak będziecie musieli 

podejmować bardziej różnorodne działania.

 ■ Kampania zorganizowana w jednej z lokalnych szkół w Bułgarii  
w celu zwiększenia świadomości na temat Europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego. Jednym z elementów kampanii była wystawa prac 
namalowanych przez dzieci.

 

Władza, którą ma „cel”
/ presja, którą musimy
wywrzeć

Różnorodność
podejmowanych
działań
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Przykłady narzędzi, które można 
wykorzystać w kampaniach 
społecznościowych:

SPOŁECZNE 

• pisanie listów

• zbieranie podpisów pod petycją

• kampania telefoniczna

• wysyłanie masowo e-maili lub listów do decydentów - 
polega to na poproszeniu 40, 100 lub więcej osób  
o zwrócenie się do decydentów z tym samym pytaniem, 
co może wywołać spory chaos w funkcjonowaniu danej 
instytucji 

• korzystanie z mediów: pisanie notek prasowych, 
raportów lub udzielanie wywiadów, nakłanianie mediów 
do informowania o Waszych wydarzeniach lub do 
publikowania artykułów opisujących temat, który jest dla 
Was ważny i chcecie go nagłośnić

• organizowanie akcji, happeningów lub flash mobów

• organizowanie demonstracji, wieców i marszów. 
“Klasyczne” działania społeczne często obejmują 
petycje, przemówienia, a także elementy teatru ulicznego

• organizowanie bojkotu, pikiety lub strajku

• zajmowanie przestrzeni publicznej - w akcie 
obywatelskiego nieposłuszeństwa możecie zająć 
miejsce w przestrzeni publicznej na przykład w urzędzie, 
w którym ma swoje biuro osoba mająca wpływ na 
sprawę, o którą walczycie.                        
                                                         

PRAWNE

• uzyskanie porady prawnej

• żądanie dostępu do informacji publicznej od instytucji 
publicznych

• rozpoczęcie sprawy w sądzie 
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POLITYCZNE

• organizowanie spotkania z decydentem

• udział w publicznym przesłuchaniu lub publicznym 
spotkaniu (lub też zakłócanie porządku, w zależności  
od filozofii Waszej grupy i okoliczności)

• mobilizowanie ludzi do głosowania i angażowania się 
w działania wokół wyborów. Tu możecie wykorzystać 
rozmowy jeden na jeden, aby dowiedzieć się co przekona 
mieszkańców do udziału w głosowaniu lub rozdawać 
materiały informacyjne o wyborach

 ■ Protest przeciwko faszyzmowi na Słowacji,     
 Bańska Bystrzyca 4.10.2017.

STUDIUM PRZYPADKU: 
Wielki sukces społeczności romskiej  
w Bańskiej Bystrzycy

To studium przypadku opisuje społeczność lokalną składającą 

się głównie z Romów mieszkających w okolicy Bańskiej 

Bystrzycy zwanej Cementarenska. Na tym terenie od 4 lat 

działała jedna organizatorka społecznościowa zatrudniona 

przez Centrum Organizowania Społecznościowego (CKO), 

która znała już dobrze kilkanaście osób z tej społeczności. 

W Cementarenska znajdują się dwa rodzaje zabudowań. 

Dwa jednopiętrowe mieszkania będące własnością gminy 

Bańska Bystrzyca. Jedno z nich jest w stanie katastrofalnym, 

jednak od trzech lat gmina nie robi nic, aby poprawić tę 

sytuację. Drugi rodzaj zabudowań należy do Miejskiego 

Osiedla Mieszkaniowego. To budynek typu bliźniak, który 

mieszkańcy wykupili za symboliczne 1 euro, ziemia natomiast 

jest własnością różnych ludzi. Jednym z sukcesów osiągniętych 

przez mieszkańców było uzyskanie deklaracji od burmistrza,  

że mieszkania są pod ochroną i nikt nie zostanie przymusowo  

z nich wyeksmitowany.

W obszarze Cementarenska wyłoniły się dwa główne problemy:

1. Stań mieszkań - w jednym budynku zamieszkałym           
    przez 15 rodzin jest dziurawy dach i za każdym razem    
    gdy pada deszcz, do środka przedostaje się woda 
 
2. Wzrost liczby infekcji w społeczności - w trakcie  rozmów  
    jeden na jeden okazało się, że liczba zewnętrznych  
    toalet, z których korzystali mieszkańcy zmniejszyła  
    się z pięciu do jednej. Prywatny właściciel terenu,  
    na którym znajdowały się pozostałe cztery toalety,      
    odgrodził swój majątek, więc wszyscy korzystali tylko  
    z jednej, co z kolei spowodowało wzrost liczby infekcji  
    i zachorowań w społeczności.
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Społeczność zaczęła wspólnie pracować nad poprawą 

stanu mieszkań. Mieszkańcy zaangażowali burmistrza, który 

odwiedził Cementarenska po raz pierwszy w historii i obiecał 

wsparcie w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. Kwestia 

ta pozostaje jednak wciąż nierozwiązana. Jeśli chodzi o drugi 

problem, społeczność poprosiła o pomoc Sanepid. Zalecono 

użycie zbiornika lub podłączenie budynku do publicznej 

kanalizacji sanitarnej. Wkrótce zorganizowano duże spotkanie, 

na które przyszło kilkadziesiąt osób. Wśród zebranych był 

inżynier sanitarny oraz kilku wykwalifikowanych budowlańców. 

Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i w efekcie 

w niedługim czasie pojawiły się dodatkowe toalety. 

 

3.4.5 Ewaluacja i świętowanie 

Po co ewaluacja?

Gdy realizujecie kampanię, ważne jest, aby w trakcie zatrzymać 

się na chwilę i zastanowić, co zostało zrobione do tego 

momentu i w jaki sposób. Ewaluacji poddawany jest każdy 

element kampanii, jak działania, które podejmują poszczególni 

członkowie, działania całej grupy, współpraca w ramach koalicji 

(jeśli dotyczy), czy wpływ na decydentów oraz sojuszników  

i przeciwników. 

Powinniście odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

1. Jak nam poszło?

2. Czego się nauczyliśmy?

3. Czy osiągnęliśmy nasze cele?

4. Jak wykorzystaliśmy zasoby, którymi dysponujemy?

5. Ilu nowych członków oraz zwolenników pozyskaliśmy?

6. Czy wybraliśmy odpowiednie narzędzia i taktyki?

7. Jak przebiega nasza współpraca z innymi podmiotami?    

    Jak możemy ją utrzymać już po zakończeniu kampanii? 

8. Ile pieniędzy zebraliśmy, a ile wykorzystaliśmy?

9. Co planujemy dalej? Jeśli nie rozwiązaliśmy problemu, 

    z jakich innych narzędzi możemy jeszcze skorzystać? 

    Czego dowiedzieliśmy się o naszym celu  

    i przeciwnikach? Jak zareagowali na nasze     

    dotychczasowe działania? Czy możemy ich przekonać /  

    osłabić?

Ewaluacja jest istotnym, choć bardzo często pomijanym etapem 

w działaniach społecznych Pokazuje drogę do przodu i pozwala 

zmodyfikować plan lub opracować zupełnie nową strategię. 

Co ważne, ewaluacja powinna być przeprowadzana nie tylko 

podczas kampanii, ale także na innych etapach procesu 

organizowania społecznościowego.

 ŚWIĘTOWANIE!
 

Gdy odniesiecie sukces, nawet bardzo mały, nie zapominajcie 

o świętowaniu! Świętujcie, gdy wygracie kampanię, a także 

wtedy gdy zrobiliście jakiś krok naprzód. Świętowanie wyzwala 

dodatkową energię i wzmacnia poczucie wspólnoty w grupie. 

Rola organizatora społecznościowego polega na docenieniu 

każdego z członków oraz przekazaniu informacji zwrotnej, aby 

w ten sposób nagrodzić zaangażowanie i determinację grupy.
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3.5 Budowanie grupy  
społecznościowej 
/ organizacji 

Jednym z nadrzędnych celów organizowania 

społecznościowego jest budowa trwałych oraz stabilnych 

organizacji działających na rzecz swojej społeczności.  

Często zdarza się, że nieformalne grupy mieszkańców  

nie mają potrzeby formalizowania się, jednak dobrze jest  

w którymś momencie porozmawiać o tym z członkami.  

Organizacja społecznościowa odnosi się do grupy, która 
podejmuje działania dla swojej społeczności, dążąc do 
poprawy jakości życia podwórka, osiedla czy dzielnicy. 

Organizacje społecznościowe mogą działać jako organizacje 

non-profit oraz jako grupy, których członków łączy na 

przykład miejsce zamieszkania, zainteresowania, pomysły, 

doświadczenia. Organizacje są zróżnicowane pod względem 

wielkości czy struktury organizacyjnej. Niektóre z nich są 

sformalizowane i mają opracowany statut, wybrany zarząd,  

inne zaś mają charakter nieformalny, nie posiadają organów  

ani oficjalnych dokumentów.

Zanim zaczniesz budować organizację społeczną, po pierwsze 

musisz znaleźć zaangażowane osoby, po drugie ustalić cele 

krótko i długoterminowe, strukturę oraz jasne i przejrzyste 

zasady, a po trzecie, rozwijać dobre relacje między członkami,  

a także całą społecznością. 

PODSTAWOWE KROKI: JAK ZBUDOWAĆ GRUPĘ / 
ORGANIZACJĘ SPOŁECZNOŚCIOWĄ?

Te kroki możesz wykorzystać do stworzenia nowej organizacji 
społecznościowej lub inicjatywy sąsiedzkiej, jak również do 
wzmocnienia już istniejącej.

1. Pomysł

Ty lub Twoja społeczność uważacie, że coś wymaga zmiany.

W Twoim miejscu zamieszkania pojawia się problematyczna 

kwestia lub nowa sytuacja, z którą chcesz coś zrobić.  

Wiesz, co trzeba poprawić i zdajesz sobie sprawę, że nie 

możesz tego zrobić sam.

2. Opracuj wizję

Gdzie Ty lub Twoja społeczność zmierzacie, jak chcecie widzieć 

swoje najbliższe otoczenie.
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3. Motywacja

Opowiedz swoją historię. Dowiedz się, dlaczego Ty  

lub Twoja społeczność działacie.  

Zastanów się, co może zmotywować innych.

4. Słuchaj innych

Z kim jeszcze musisz porozmawiać, żeby rozwinąć 

swój pomysł? Czy inne osoby też są zainteresowane 

tym tematem i podzielają Twoje stanowisko?  

Czy możesz uzyskać ich wsparcie i zaangażowanie?

5. Planuj

Zapisz swój pomysł. Jaką sprawę trzeba rozwiązać? 

Jakie jest rozwiązanie? Twoje pomysły mogą być 

prezentowane szerszej grupie odbiorców  

lub wykorzystywane podczas kampanii.

6. Trzon grupy

Uzyskaj wsparcie i zaangażowanie innych.

7. Rozwijaj grupę

Dobrze jeśli w organizacji społecznościowej będzie 

od 7 do 15 osób, które podzielają Twój pomysł i chcą 

budować ją razem z Tobą.

8. Misja, cele i zadania

Wyjaśnij, co Ty lub Twoja społeczność chcecie 

osiągnąć.

9. Struktura

Ważne jest, abyś zbudował swoją organizację na 

odpowiednich fundamentach i nadał jej strukturę, 

tak żeby mogła funkcjonować w przyszłości. Pomyśl 

o wzmocnieniu tożsamości grupy. Pomocne w tym 

będzie nadanie nazwy organizacji, stworzenie strony 

internetowej lub własnego profilu na Facebooku, 

opracowanie materiałów wizualnych, takich jak logo, 

ulotka itp.

10. Twoja władza

Co potrzeba, aby osiągnąć to, czego chcesz Ty  

lub Twoja społeczność? Na Twoją władzę składają 

się pieniądze, ludzie mający dobre relacje ze sobą, 

wiedza o tym, co jako grupa chcecie zrobić, i co 

najważniejsze umiejętność pociągania za sobą innych. 

Władza wymaga mobilizacji zasobów. Zachęcaj ludzi 

do włączenia się do organizacji, rozwijaj liderów  

i wydobywaj z nich potencjał, zbieraj informacje  

i pieniądze, żeby uzyskać to, czego chcesz.

11. Strategia

To Twoja droga. Pomaga zrozumieć kierunek, 

w którym podążasz.

12. Działanie, ewaluacja i refleksja

Dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy działają, 

negocjują, oceniają, zastanawiają się, uczą się  

ze swoich działań i działają dalej.
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STUDIUM PRZYPADKU: 
Inicjatywa - Osiedle Kukuczki

To studium przypadku przedstawia historię nieformalnej grupy mieszkańców 

z Katowic, którzy od 5 lat z powodzeniem zmieniają swoją dzielnicę!

Grupa powstała w marcu 2013 r. z inicjatywy organizatora 

społecznościowego, który przeprowadził około 120 rozmów jeden na jeden 

na osiedlu Kukuczki z mieszkańcami oraz przedstawicielami różnych 

instytucji działających na tym terenie. Na początku w grupie działało pięć 

osób, a obecnie aktywnych jest ponad dziesięć. Pierwszym tematem, 

na którym skupili się członkowie była niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych przy jednej z ulic. Samochody parkowały wszędzie -  

na chodnikach, terenach zielonych, a nawet w miejscach przeznaczonych 

dla służb ratunkowych.  

 ■ Nareszcie, po 4 latach kampanii, mieszkańcy osiedla Kokuczki    
mogą normalnie parkować.

Grupa była przekonana, że kwestia ta zostanie wkrótce rozwiązana, jednak 

upłynęło aż 4 lata zanim mieszkańcy doczekali się dodatkowych miejsc do 

parkowania. W międzyczasie, za namową organizatora społecznościowego, 

grupa zajęła się renowacją małego skweru. Pieniądze na ten cel pozyskała 

w ramach konkursu “Zielona Ławeczka” organizowanego przez fundację 

jednego z banków. To był pierwszy sukces inicjatywy, a zarazem kluczowy 

moment dla grupy. Członkowie uświadomili sobie wtedy, że razem mogą 

dokonać więcej zmian w swoim sąsiedztwie.

 ■ Członkowie  Inicjatywy - Osiedle Kukuczki zmieniają swój skwer,    
Katowice, 02.07.2014r.
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Oprócz kampanii poświęconej zwiększeniu liczby miejsc 

parkingowych oraz innych działań mających na celu poprawę 

warunków życia na osiedlu, członkowie skupili się na 

wzmocnieniu samej grupy. Przy wielu okazjach (podczas 

rozmów jeden na jeden z najbardziej zaangażowanymi 

członkami oraz w trakcie comiesięcznych spotkań, w których 

uczestniczą wszystkie osoby z inicjatywy) organizator 

społecznościowy sygnalizował grupie potrzebę wprowadzenia 

struktury i poprawę widoczności grupy na osiedlu (poprzez 

wybranie dla niej nazwy, przygotowanie logo, wizytówek  

i innych materiałów wizualnych, a także utworzenie strony 

na Facebooku). Po ponad roku działalności, inicjatywa była 

wreszcie gotowa na takie zmiany. Na jej czele stanęła liderka 

wybierana na sześciomiesięczną kadencję. Jej rola polega 

na kierowaniu grupą i trzema grupami roboczymi, które 

zajmują się różnymi tematami: pierwsza kwestią parkowania 

na osiedlu, druga zarządzaniem terenami zielonymi, a trzecia 

promowaniem działań inicjatywy.  

 

 ■ Liderka Inicjatywy - Osiedle Kukuczki of icjalnie dziękuje 
wszystkim zaangażowanym w kampanię mającą na celu 
zwiększenie liczby miejsc parkingowych na ulicy Lubuskiej, 
Katowice, 20.07.2017.

Każda grupa robocza ma własnego koordynatora. Jego 

zadaniem jest koordynowanie prac grupy oraz informowanie 

liderki o postępach pracy. Grupa posiada również  

protokolanta, skarbnika, fundraisera i osobę do kontaktu 

z mediami. Dodatkowo członkowie grupy co miesiąc płacą 

niewielką składkę członkowską, co pozwala im samodzielnie 

finansować niektóre działania, jak na przykład wysyłanie pism 

doróżnych instytucji czy kupowanie poczęstunku na pikniki. 

Po trzech latach regularnego wsparcia przez organizatora 

społecznościowego, grupa stała się na tyle samodzielna, 

że podjęto decyzję o wycofaniu się organizatora. Obecnie, 

Inicjatywa - Osiedle Kukuczki jest bardzo aktywna i znana 

w swojej społeczności. W tym roku obchodzi piątą rocznicę 

swojego istnienia!
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Współpraca  
z mediami 
 

Dobre relacje z mediami są kluczowe w organizowaniu 

społecznościowym. Media umożliwiają lepsze zrozumienie 

danej sprawy oraz dotarcie do większej grupy odbiorców. 

Pozwalają także wywrzeć większy wpływ na lokalne władze 

oraz sprawić, by były bardziej odpowiedzialne za swoje 

działania i zobowiązania.

W budowaniu relacji z mediami można stosować te same 

kroki, co w przypadku kontaktu z lokalną społecznością.  

Zatem słuchaj, inspiruj i buduj wspólnotę!

1.   Słuchanie

Powinniście mieć na uwadze środowisko medialne oraz 

szukać kontaktu z dziennikarzami, którzy interesują się 

danym tematem i chętnie publikują materiały dotyczące 

działań społecznych. Przydatne jest opracowanie listy 

gazet, portali internetowych, stacji telewizyjnych i radiowych, 

do których będziecie mogli zwrócić się w odpowiednim 

momencie. Pamiętajcie, aby uważnie adresować i planować 

komunikację z mediami. 

Czas jest bardzo istotnym czynnikiem w kontakcie  

z dziennikarzami, ponieważ to terminy wyznaczają plan dnia. 

Pamiętajcie, że organizacja czasu pracy lokalnych mediów 

może znacząco różnić od planu dnia obowiązującego  

w mediach ogólnokrajowych.

4. Pamiętajcie o przechowywaniu i archiwizowaniu artykułów, 

notek prasowych o Waszych działaniach, które pojawiły się 

mediach. Lista powinna zawierać rodzaj publikacji, miejsce, 

czas i termin jej opublikowania oraz bezpośredni link do niej  

w Internecie, jeśli jest dostępny.

2.  Inspirowanie

Przede wszystkim potrzebujecie jasny i spójny przekaz, 

który powinien być obecny we wszystkich Waszych 

komunikatach medialnych.

Aby przekaz został opublikowany, musi zwrócić uwagę 

dziennikarzy. Dobrym pomysłem jest przygotowanie 

materiałów, na przykład notek prasowych, które będą 

konkretne i na temat. W organizowaniu społecznościowym 

przewija się wiele ludzkich historii i emocji a te są chętnie 

wykorzystywane przez prasę.

Dziennikarze nie są ekspertami we wszystkich dziedzinach,  

stąd nie zakładajcie z góry, że zrozumieją o co chodzi 

w Waszym działaniu. Musicie o to zadbać. Unikanie 

specjalistycznego języka powinno być tutaj jedną z zasad.

Inną dobrą “przynętą” jest uzyskanie wsparcia osoby 

cieszącej się popularnością lub autorytetem w lokalnej 

społeczności, która może uświetnić Wasze wydarzenie 

swoją obecnością na zasadzie pro bono lub po prostu 

wyrazić poparcie dla Waszej sprawy.  

Media uwielbiają, gdy coś się dzieje. Niezależnie od tego,  

czy odbywa się protest, spotkanie publiczne z decydentem  

lub inne wydarzenie, ważne jest, abyście mieli dobry pomysł  

i byli kreatywnymi. Możecie zaprojektować przypinki, 

stworzyć mem lub krótki film na Facebooku czy wykorzystać 

elementy dramy.
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3.     Budowanie społeczności

Zbudowanie dobrych relacji z mediami wymaga czasu  

i wysiłku, ale ostatecznie się to opłaci. Warto przestrzegać 

tutaj kilka zasad: 

• bądź cennym i wiarygodnym partnerem dla 
mediów. Dziennikarze są często zabiegani, więc 
jeśli wykonasz za nich część pracy (na przykład 
wyślesz szkic artykułu wraz ze zdjęciami), zyskujesz 
przewagę,

• informacje prezentowane w wywiadach, artykułach, 
podczas konferencji prasowych itp. powinny zawsze 
zawierać cytaty, zdjęcia, statystyki itp.,

• szybko odpowiadaj na pytania dziennikarzy,

• w grupie zawsze powinien być ktoś dostępny  
i gotowy na rozmowę, wywiad,

• unikaj autopromocji, ponieważ może to zniechęcić  
do Twojej grupy,

• zaoferuj dziennikarzom dostęp do Twoich kontaktów, 
przekaż im pomysły na materiały nawet jeśli nie są 
bezpośrednio związane z Waszą sprawą,

• nie podawaj nieprawdziwych ani zniekształconych 
informacji, ponieważ może to zdyskredytować 
działania Waszej grupy. Uczciwość to najlepsza 
polityka!

• udzielaj dziennikarzom dodatkowych informacji  
w przypadku, gdy coś nie jest jasne. Docenią to.

STUDIUM PRZYPADKU: 
Kampania na rzecz lepszego transportu publicznego 
w Mátészalka

GRUPA MÁTÉSZALKA LEAKS

Mátészalka to miejscowość, która jest słabo skomunikowana: 

pociągi jeżdżą wolno, pokonanie 58 kilometrów między 

Mátészalka i Nyíregyháza zajmuje aż 108 minut, a połączenia 

autobusowe i kolejowe są ograniczone. W 2016 r. w soboty 

mieszkańcy mogli dostać się do domu z głównego komitatu 

(komitat to jednostka administracyjna na Węgrzech, przyp. red.) 

tylko drogą okrężną. Podróż tą trasą zajmowała trzykrotnie 

więcej czasu i pieniędzy (koszt przejazdu bezpośrednim 

autobusem kosztowałby 840 HUF, a korzystając z objazdu 

trzeba było liczyć się z wydatkiem około 2500 HUF). 

 

Organizator społecznościowy wraz z grupą mieszkańców 

przeprowadził ponad 300 rozmów jeden na jeden.  

Po przeprowadzonym procesie słuchania, członkowie najpierw 

postanowili skupić się na braku bezpośrednich połączeń 

autobusowych w soboty wieczorem pomiędzy Mátészalka  

i Nyíregyháza. Kwestia ta utrudniała życie przede wszystkim 

studentom oraz osobom odwiedzającym swoich krewnych  

w szpitalu Nyíregyháza. 

W trakcie kampanii grupa korzystała ze swojego bloga 

mateszalkaleaks.blog.hu, brała udział w spotkaniach 

publicznych dotyczących transportu w komitacie, a także prosiła 

burmistrza i radnych o interwencję. Działania grupy przyciągnęły 

uwagę mediów krajowych. W News TV (Hír TV) grupa miała 

okazję opowiedzieć o swojej kampanii. Podczas programu 

zwrócili się do Ministra do spraw Rozwoju, Miklós Sesztáka, 

który jest związany z komitatem Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

domagając się znalezienia jakiegoś rozwiązania. 

Grupa zadeklarowała również, że w przypadku braku spełnienia 

ich prośby, wiosną zorganizują dużą demonstrację. 

http://mateszalkaleaks.blog.hu
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Burmistrz próbował bagatelizować działania grupy, 

tłumacząc, że to problem pewnej grupy młodzieży, która 

chce się bawić w weekend. To wywołało złość wśród 

mieszkańców. Zaczęli masowo pisać listy do władz oraz 

do firm autobusowych i kolejowych, a dzięki uzyskanej 

informacji w ramach dostępu do informacji publicznej 

dokładnie przeanalizowali rozkład jazdy w innych miastach. 

Z uzyskanych informacji okazało się, że Mátészalka była 

jedynym miastem na Węgrzech, które znajdowało się 

w tak trudnej sytuacji pod względem transportu w sobotnie 

wieczory. Aby zainteresować tym tematem jeszcze więcej 

osób, grupa przygotowała memy, które cieszyły się dużą 

popularnością i miały setki tysięcy odsłon.  

W jednym zwrócili się osobiście do Ministra do spraw 

Rozwoju, Miklós Sesztáka o podjęcie kroków w ich sprawie. 

W odpowiedzi Minister poprosił o przesłanie szczegółowego 

opisu problemu.

W styczniu 2016 r. kampania weszła w kolejną fazę.  

W wyniku nacisków mieszkańców, burmistrz Mátészalka 

wraz z Północno-Węgierską Agencją Transportową 

zwiększył liczbę autobusów między Mátészalka  

i Nyíregyháza, w piątkowe popołudnia, jak również w soboty 

i niedziele, we wczesnych godzinach porannych, późnym 

popołudniem i wieczorem.

Kampania zakończyła się sukcesem dwa miesiące później, 

gdy Minister do spraw Rozwoju zatwierdził zmiany  

w połączeniach autobusowych, dodatkowo wprowadzając 

osiem nowych usług. Grupa szacuje, że zmiana ta miała 

wpływ na około 250 000 osób, w tym pacjentów szpitala 

Jósa András i studentów Uniwersytetu Nyíregyháza.

Udzielanie wywiadu

Prędzej, czy później Ty lub Twoja grupa będziecie udzielać 

wywiadu. Poniżej prezentujemy kilka porad, które pozwolą 

dobrze się do tego przygotowa:

• powinniście bardzo dobrze znać swój temat. Dzięki temu 
będziecie w stanie odpowiedzieć na pytania dziennikarzy 
oraz wypowiadać się w sposób płynny i spójny. Unikajcie 
oficjalnego języka, ale także słownictwa znanego tylko 
Waszej grupie. Przygotujcie sobie jakieś przykłady  
z życia, które potwierdzą to, o czym mówicie. 

• możecie nagrać się w domu oraz przygotować wcześniej 
swoją wypowiedź. Praktyka czyni mistrza! 

• często dziennikarze szukają sensacji. Czasami może to 
działać na Waszą korzyść, ale w wielu przypadkach Wam  
to zaszkodzi.

• możecie korzystać ze swoich notatek podczas wywiadu  
dla radio lub gazety, ale nie w telewizji. 

 ■ Jedna z liderek Inicjatywy - Nasze Osiedle Ścigały   
udziela wywiadu dla radio, opisując ich kampanię na  
rzecz utworzenia parkingu na osiedlu
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Udzielanie wywiadów w telewizji 

• nie patrz w kamerę, ale na Twojego rozmówcę

• nie zakładaj ubrań w pasy czy kratę, unikaj też 
błyszczących tkanin

• nie zakładaj zbyt dużo biżuterii i nie używaj mocnego 
makijażu, ponieważ rozprasza to uwagę odbiorcy

• odpowiadaj zwięźle i krótko, masz około 15-30 sekund  
na odpowiedź

• kiedy dziennikarz prosi Cię o wywiad telefoniczny, 
zapytaj o temat wywiadu i umów się z nim, by 
oddzwonił za pewien czas, tak abyś mógł przygotować 
się do tej rozmowy

• jeśli czegoś nie wiesz, powiedz to, jednocześnie 
deklarując, że możesz to  sprawdzić. Dziennikarz  
z pewnością to doceni.

Przygotowanie dobrej notki prasowej

Notki prasowe są najprostszą formą komunikacji z mediami. 

To w zasadzie krótki tekst, z którego można stworzyć dłuższy 

materiał.

Notka prasowa powinna spełniać następujące wymagania:

 

• przedstawiać coś nowego, interesującego

• jeśli dotyczy jakiegoś wydarzenia, powinna być 
wysłana  
w ciągu godziny od jego zakończenia

• być zwięzła - nie dłuższa niż półtora strony

• zawierać odpowiedzi na pytania: kto?, co?, kiedy?, 
dlaczego? (najlepiej w pierwszym akapicie)

• zawierać co najmniej jedną wypowiedź od lidera  
Waszej grupy

• zawierać krótki i interesujący nagłówek

• zawierać dane kontaktowe, gdyby dziennikarz  
chciał się z Wami skontaktować. 

Po wysłaniu notki prasowej, warto zadzwonić do 

dziennikarza, aby upewnić się, że dotarła do niego.  

Trzeba jednak robić to z rozsądkiem. 

Organizowanie konferencji prasowej

Konferencja prasowa jest czaso i pracochłonna oraz 

kosztowna. Zanim więc ją zorganizujecie, upewnijcie się,  

że jest potrzebna. 

Istnieją dwa główne powody do zwołania konferencji:

1. Organizujecie bardzo ważne wydarzenie  

lub zajmujecie się istotnym z punktu widzenia 

społeczności tematem i chcecie dotrzeć z informacją 

do największej grupy osób.

2. Realizujecie kampanię, którą interesują się media,  

i wolicie odpowiedzieć na wszystkie pytania mediów 

jednocześnie, zamiast ciągle udzielać indywidualnych 

wywiadów. 
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Podczas konferencji prasowej pomogą Wam następujące 

wskazówki:

PRZED KONFERENCJĄ:

1. Miejsce i czas

• miejsce zależy od dostępnych funduszy - możecie 

wykorzystać dostępną przestrzeń lub skorzystać  

z miejsca za darmo, jeśli uda się je zorganizować

• najlepiej zorganizować konferencję pomiędzy 10 a 12  

- jeśli będzie wcześniej jest ryzyko, że uczestnicy nie 

dotrą na czas z uwagi na godziny szczytu. Jeśli będzie 

później, dziennikarze mogą nie zdążyć przygotować 

materiał na czas i zostanie on wytransmitowany poza 

godzinami największej oglądalności czy słuchalności. 

2. Czas trwania i program. Oba zależą od tematu. Niemniej 
jednak konferencja powinna trwać maksymalnie godzinę, 
w tym około 30 minut powinno być przeznaczone 
na prezentację, a pozostałe pół godziny na pytania 
dziennikarzy.

3. Przygotujcie listę zaproszonych dziennikarzy i mediów.

4. Zdecydujcie, kto poprowadzi konferencję.

5. Możecie wcześniej przesłać notkę prasową do mediów 
zawierającą informację o miejscu, czasie i programie 
konferencji. Może się jednak tak zdarzyć, że będziecie 
chcieli ogłosić pewne informacje dopiero podczas 
konferencji.

6. Przygotujcie sprzęt techniczny, w tym zadbajcie  
o sfilmowanie konferencji lub nagranie jej audio.

7. Przygotujcie tzw. materiały prasowe - może to być folder 
zawierający notkę prasową  oraz inne istotne informacje  
i materiały.

8. Zróbcie próbę generalną. 

9. Zadzwońcie do zaproszonych dziennikarzy dzień lub dwa 
przed wydarzeniem z przypomnieniem.

10. Sporządźcie listę dziennikarzy, którzy będą chcieli 
przeprowadzić wywiad po konferencji prasowej.

KONFERENCJA PRASOWA 

• Miejcie listę obecności dziennikarzy.

• Przedstawcie grupę i program.

• Przeprowadźcie prezentację w jak najkrótszym 

czasie, tak aby było więcej czasu na pytania.

• Czas na pytania, dziennikarze przedstawiają siebie  

i rodzaj mediów, które reprezentują a następnie 

zadają pytanie. Odpowiadajcie na jedno pytanie 

naraz, a jeśli będzie więcej czasu, możecie pozwolić 

na więcej pytań. Zadbajcie o moderatora, który będzie 

odpowiedzialny za prowadzenie dyskusji - może on  

w każdej chwili przerwać dziennikarzom, jeśli 

zabierają zbyt dużo czasu. Po zakończeniu pytań, 

moderator powinien podsumować dyskusję i oficjalnie 

zamknąć wydarzenie.

• Nagrajcie całą konferencję audio i video. 

 

PO KONFERENCJI PRASOWEJ

1. Wyślijcie informację prasową dotyczącego tego 
wydarzenia. 

2. Dziennikarzom, którzy nie uczestniczyli w wydarzeniu, 
udostępnijcie wgląd do materiałów. 

Główna trudność w kontakcie z dziennikarzami polega 

na tym, że z jednej strony są zapracowani, a z drugiej 

bombardowani setkami informacji dziennie.  

Z tych powodów,  inicjatywa w relacjach z nimi prawie 

zawsze będzie po Waszej stronie. Nie zrażajcie się tym 

jednak. Zobaczycie, że wkrótce Wasz wysiłek zaprocentuje!
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Załącznik A 
Słownik Organizowania Społecznościowego

ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE 
To długoterminowy proces, w którym osoby dotknięte danym 

problemem są wspierane w podejmowaniu działań celem osiągnięcia 

zmiany sytuacji. Organizowanie zmienia istniejący układ sił  

i tworzy nowy podział władzy. Europejska Sieć Organizowania 

Społecznościowego, w której uczestniczą wszyscy partnerzy projektu 

Europejska Szkoła Organizowania Społecznościowego, wyróżniła  

4 etapy organizowania społeczności: słuchanie, identyfikowanie 

tematu, działanie na rzecz jego rozwiązania oraz budowanie grupy 

/ organizacji.

Za: “Organizowanie społecznościowe:  

władza w rękach społeczności lokalnych”

Dave Beckwith we współpracy z Cristina Lopez

Centre for Community Change

TRZON GRUPY (Z ANG. “CORE GROUP”)
W organizowaniu społecznościowym trzon grupy stanowią najbardziej 

aktywne osoby, które dbają o rozwój organizacji i biorą udział  

w kampaniach. Najczęściej liczy od 3 do 15 osób. Członkowie biorą 

udział w rozwiązywaniu konfliktów, uczestniczą w większości spotkań, 

odgrywają ważną rolę w grupie (na przykład pełnią funkcję skarbnika, 

lidera, są odpowiedzialni za promocję lub pozyskiwanie funduszy), 

koncentrują się na rozwoju grupy i budowaniu koalicji.  

Rolą organizatora społecznościowego jest zachęcanie nowych osób  

do przyłączenia się do grupy. 
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ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCIOWY
To osoba, która organizuje społeczność. Organizator:

1. Tworzy organizację, które daje ludziom poczucie 
sprawczości.

2. Słucha mieszkańców, prowadząc rozmowy jeden na 
jeden.

3. Przekazuje informacje członkom grupy.

4. Wyszukuje potencjalnych liderów, wydobywa z nich 
potencjał, a następnie rozwija grupę. 

5. Buduje relacje z decydentami.

6. Pomaga grupie nazwać problemy, opracować plan 
działania oraz wybrać odpowiednie narzędzia, które 
pomogą jej wygrać kampanię.

7. Pomaga zebrać fundusze oraz uświadamia członkom  
ich znaczenie.

8. Prowadzi szkolenia i sesje coachingowe.  

9. Jest odpowiedzialny za swoją pracę i dba o to, żeby  
inni członkowie czuli się odpowiedzialni. 

Za: http://www.worc.org

KONFLIKT
W organizowaniu społecznościowym konflikt może pojawić 

się:

1. wewnątrz grupy: osoby o odmiennych opiniach, 
wartościach, zasadach toczą ze sobą spór.

2. poza grupą: konflikt jest pomiędzy dwoma stronami na 
przykład organizatorem społecznościowym a grupą  
lub między dwoma grupami działającymi na tym samym 
terenie.

Za: https://dictionary.cambridge.org

1. Konflikt jest naturalnym elementem dynamiki 
grupowej i może stanowić ważny element w rozwoju 
grupy. Organizator pokazuje grupie, że pojawiła się 
sytuacja konfliktowa i wspiera członków w znalezieniu 
najrozsądniejszego rozwiązania.

2. Konflikt z władzą, którego celem jest zmiana układu sił. 
Czasami konflikt jest potrzebny, aby dać władzę tym, 
którzy mają jej mniej. Rolą organizatora jest wsparcie 
grupy w kontynuowaniu współpracy i nawiązaniu 
konstruktywnego dialogu, a także pokazanie członkom, 
że w niektórych sytuacjach konflikt może być jedynym  
i najlepszym rozwiązaniem. 
 

EWALUACJA 
Pozwala zobaczyć, co się zmieniło. Jest to bardzo ważny 

element organizowania społecznościowego. Organizator 

społecznościowy powinien na jak najwcześniejszym etapie 

ją wprowadzić, aby grupa potrafiła zatrzymać się na chwilę 

i wyciągnęła wnioski ze swoich dotychczasowych działań. 

Ewaluacji może zostać poddane na przykład spotkanie 

grupowe, kampania, konkretne zadanie przypisane danemu 

członkowi. Ewaluacja może przybrać formę indywidualnej 

lub grupowej. 

DYNAMIKA GRUPY
Interakcje zachodzące między członkami grupy, która wyłoniła 

się przypadkowo lub w wyniku świadomego działania.

Za: http://www.dictionary.com

http://www.worc.org
https://dictionary.cambridge.org
http://www.dictionary.com
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W procesie organizowania społecznościowego możesz odwołać 

się do teorii dynamiki grupowej opracowanej przez psychologa 

Bruce’a Tuckmana. To on jako pierwszy wyróżnił cztery fazy 

rozwoju grupy - formowanie, docieranie, normowanie i działanie 

- w artykule z 1965 roku “Developmental Sequence in Small 

Groups”. Posłużył się nią, aby pokazać ścieżkę, którą większość 

grup podąża. 

Formowanie
Na tym etapie większość członków jest do siebie przychylnie 

nastawiona. Niektórzy czują niepokój, bo nie mają jasności, 

co będą musieli wykonać jako grupa. Inni zaś cieszą się na 

nadchodzące zadanie. Role i obowiązki w grupie nie są  

jeszcze określone. Faza ta trwa do momentu, gdy członkowie 

zaczynają pracę nad zadaniem i zaczynają coraz bardziej się 

poznawać.

 

Docieranie
Następnie grupa przechodzi do fazy docierania, w której 

członkowie sprawdzają na co mogą sobie pozwolić względem 

innych osób w zespole. Na tym etapie często dochodzi do 

konfliktu wynikającego z różnych podejść do zadania czy 

stylów pracy. Faza ta może się także pojawić, gdy członkowie 

grupy walczą między sobą o pozycję. Niektóre osoby mogą 

czuć się przytłoczone ilością pracy i kwestionować cel, 

który grupa postawiła sobie na początku. Inne z kolei mogą 

czuć się zagubione, i odczuwać brak wsparcia ze strony 

współpracowników. Rolą organizatora jest pokazanie grupie,  

że ma miejsce konflikt i wyjaśnienie, że jest to naturalny  

i potrzebny proces oraz znalezienie najlepszego rozwiązania  

z tej sytuacji. Trzeba podkreślić, że docieranie to najtrudniejszy 

etap, który wielu przypadkach kończy się rozpadem grupy.

Normowanie
Stopniowo grupa przechodzi do fazy normowania. 

Na tym etapie członkowie zaczynają doceniać swoje różnice 

oraz dostrzegać mocne strony swoich kolegów z zespołu, jak 

również przyjmują rolę lidera i organizatora społecznościowego. 

Członkowie znają się już lepiej i chcą się ze sobą integrować. 

Mogą też na siebie liczyć i potrafią udzielać sobie nawzajem 

konstruktywnej informacji zwrotnej. Członkowie są bardziej 

przywiązani do celu, który sobie wytyczyli. Pojawiają się tutaj 

zasady i struktury pozwalające grupie na efektywniejsze 

działanie. Organizator społecznościowy musi być czujny na 

tym etapie na jakiekolwiek nieporozumienia jakie się pojawią  

i musi dbać o to, by były one rozwiązywane a nie “zamiatane 

pod dywan”.

 

Działanie
To najefektywniejsza faza. Grupa realizuje działania sprawnie 

i jest skoncentrowana na osiągnięciu celu. Określone na 

etapie normowania zasady i struktura wspomagają ten proces. 

Organizator powinien skupić się tutaj na delegowaniu zadań 

i wzmacnianiu członków grupy. W zespole panuje dobra 

atmosfera i nawet jeśli zdarzy się, że ktoś odejdzie z zespołu, 

nie wpływa to na realizację zadanie. 

Za: https://www.mindtools.com

https://www.mindtools.com
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LIDER
Osoba, która zajmuje dominującą lub nadrzędną pozycję  

w grupie i która ma zdolność wpływania na innych.

Za: http://www.businessdictionary.com/definition/leader.html

Teoria dynamiki grupowej wskazuje, że w każdej grupie jest 

jeden lub dwóch liderów, którzy wyłaniają się w wyniku procesu 

grupowego oraz wynikają z predyspozycji osobistych.

W organizowaniu społecznościowym mówimy, że liderzy 

to wszyscy członkowie stanowiący trzon grupy (to osoby 

najbardziej zaangażowane i aktywne), a więc nie jedna lub dwie 

osoby jak ma to miejsce w przypadku teorii dynamiki grupowej.

 

PROCES SŁUCHANIA
Prowadzenie rozmów z członkami społeczności w celu 

zidentyfikowania ważnych dla nich tematów oraz zachęcenia 

ich do stworzenia grupy / organizacji działającej dla dobra 

wspólnego.

Za: https://www.minorityrightscourse.org

Organizator społecznościowy przeprowadza od 40 do 120 

indywidualnych wywiadów. Organizator zadaje pytania: 

 

“Co cię denerwuje w Twoim miejscu zamieszkania?”  
“Co chciałbyś, żeby zmieniło się w Twojej okolicy?” 
“Czy podejmowałeś jakieś działania w tym kierunku?”
 

Na podstawie odpowiedzi tworzy listę zagadnień istotnych 

dla tej konkretnej społeczności. Celem procesu słuchania jest 

również dotarcie do potencjalnych liderów, którzy będą chcieli 

zmieniać z innymi swoje sąsiedztwo.

ROZMOWA JEDEN NA JEDEN
Poprzez dzielenie się własnymi historiami pozwala na 

zbudowanie relacji z członkami społeczności, którą chcemy 

organizować. 

Celem rozmowy jest dowiedzieć się, co popycha daną osobę  

do działania i jak zaangażować ją w pracę grupy.

ORGANIZACJA
W organizowaniu społecznościowym organizacja to grupa 

ludzi, którzy współpracują ze sobą i mają wspólny cel. Jest 

samodzielna i nastawiona na długotrwałe działanie. Aby 

stworzyć organizację o mocnych podstawach, organizator 

społecznościowy koncentruje się na stworzeniu strategii i misji, 

wyznaczeniu ról, określeniu zasad i struktury oraz pozyskiwaniu 

funduszy. Jeśli organizator społecznościowy mówi, że buduje 

organizację, niekoniecznie oznacza to, że organizacja będzie 

miała sformalizowany charakter i strukturę.  

WŁADZA
Poczucie sprawczości. Głównym celem organizowania 

społecznościowego jest umożliwianie ludziom mówienia w 

swoim imieniu oraz uczestniczenia w procesie podejmowania 

decyzji. Organizator ma za zadanie przygotować grupę do 

skutecznego działania i wygrywania kampanii.

ANALIZA
Określenie potencjalnych rozwiązań, wskazanie osób i instytucji 

decyzyjnych w danej sprawie, o którą walczy grupa. 

Za: https://www.minorityrightscourse.org

http://www.businessdictionary.com/definition/leader.html
https://www.minorityrightscourse.org
https://www.minorityrightscourse.org
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KAMPANIA SPOŁECZNA (DZIAŁANIE)
Zaplanowane działania, które grupa realizuje przez określony 

czas, aby dokonać zmiany społecznej lub politycznej.

Za: https://www.collinsdictionary.com

W organizowaniu społecznościowym kampania jest bardzo 

ważną częścią procesu. Daje ludziom energię i motywuje  

do dalszego działania. Kampania jest głównym narzędziem  

do zmiany istniejących relacji władzy. 

STRATEGIA
Plan działania, który prowadzi do osiągnięcia długofalowego 

celu. Jest niezbędny do przeprowadzenia udanej kampanii 

i rozwoju grupy. Według Midwest Academy przy tworzeniu 

strategii należy skoncentrować się na: 

1. celach (długo i krótkoterminowych),

2. dostępnych zasobach, 

3. otoczeniu, w tym naszym celu (osobie czy instytucji 
decyzyjnej), sojusznikach i przeciwnikach,

4. narzędziach i taktyce. 

TAKTYKA
Narzędzia kampanii wykorzystywane przez grupę do 

osiągnięcia celu. Wybór taktyki jest uzależniony od  strategii, 

tematu i decyzji grupy. Istnieje wiele przykładów narzędzi, 

jednak do najbardziej popularnych należą: protest, pisanie 

listów, petycja, spotkanie rozliczeniowe z przedstawicielami 

władzy, nieposłuszeństwo obywatelskie. 

CEL
Osoba lub instytucja, na którą grupa chce wywrzeć wpływ. 
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STRONY INTERNETOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM
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