Współpraca JST i NGO – Mission Possible

Ruszamy w świat!

Zrobiliśmy duży postęp, jednak nadal przed nami długa droga do dojrzałej demokracji – Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Mówimy, ale i wspólnie ćwiczymy działanie
PAKTU - w gminach całej Polski
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pakt współpracy
Głos trzeciego sektora jest bardzo potrzebny
O roli organizacji pozarządowych opowiada Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina.

EFEKTY BADANIA EFEKTYWNOŚCI
Stworzenie narzędzia do mierzenia tego, jakie efekty społeczne i ekonomiczne przynosi kontraktowanie usług,
czyli podpisywanie z organizacjami umów na realizacje zadań na czas dłuży niż rok, to niewątpliwie
najtrudniejsze zadanie, przed którym stał każdy zespół realizujący projekt z poddziałania 5.4.2.

Tytułem wstępu 3

Komu bije dzwon?
Tym, którzy są aktywni. Bije też z pewnością osobom pracującym w projekcie
PAKT.com.org. Przechodzimy przez czas upowszechniania narzędzi powstałych
w tym projekcie.
Tomasz Miechowicz

M

iałem okazję uczestniczyć w spotkaniu w Skwierzynie. Opowiadaliśmy o samym projekcie,
o tym, co jest ważne z punktu widzenia NGO,
a co jest ważne w tym projekcie dla samorządów. Więcej o upowszechnianiu projektu w tym numerze pisze
Katarzyna Kochańska w artykule „PAKT rusza w świat”.
W obecnym numerze możemy przeczytać też kolejną
odsłonę dwugłosu samorządowo – pozarządowego
w wykonaniu Magdaleny Tokarskiej, prezeski Fundacji
na rzecz Collegium Polonicum i Marka Cebuli, burmistrza
Krosna Odrzańskiego, którzy rozmawiają o przemianach
demokratycznych w Polsce ostatnich 25 lat. Warto zajrzeć
też do wywiadu z Barbarą Banaśkiewicz – naczelniczką
Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego
w Słubicach, która opowiada o… spinaczu. Właściwie
o Słubickiej Inicjatywie „Spinacz”. Czy warto się spinać
międzysektorowo? Czy warto konsultować samorządowe
decyzje? Grzegorz Musiałowicz - prezes Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Zawarcia w Gorzowie Wielkopolskim,
a od niedawna gorzowski radny opowiada o braku dialogu
i swojej wierze w to, iż dialog jest możliwy. Zapraszam do
spotkania z Jackiem Gralczykiem, toczącym rozważania
o zmianie społecznej. Interesująca opowieść animatora
ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL warta jest pochylenia się i zatrzymania
nad rozważaniem o roli animatorów, ale również innych
czynników ważnych dla rozwoju społecznego w partycypacyjnym klimacie. Wśród rozmów, które toczą się
w bieżącym numerze PAKTU WSPÓLPRACY znajduje się
wolontariacka historia Kamila Szloska, który opowiada
swoją drogę do pracy w organizacji pozarządowej. Jego
historia może stać się przyczynkiem dla wzmocnienia
aktywności ludzi, którzy swój wolny czas poświęcają innym.
Znajdziesz Czytelniku w najnowszym numerze rozmowę
z Bartłomiejem Bartczakiem, burmistrzem Gubina (trzecia kadencja!), który swoją drogę aktywności społecznej
zaczynał wraz z grupą przyjaciół w Stowarzyszeniu PRO
GUBIN. Jak dzisiaj – z perspektywy burmistrzowskiego
fotela – postrzega trzeci sektor? Nie byłbym sobą, gdybym
nie zaprosił do Krosna Odrzańskiego. W obecnym numerze chociażby za sprawą dwóch stowarzyszeń: „Młodego
Krosna” i „Przyjaciół Stumilowego Lasu”. W obu przypadkach spotykamy się z aktywnymi ludźmi, którzy zarażają

innych do działań w naszej lokalnej społeczności. Edyta
Napieralska, prezes stowarzyszenia Przyjaciół Stumilowego
Lasu opowiada historię tego młodego stowarzyszenia
działającego w przestrzeni przedszkola, małego dziecka
i jego rodziców. Stowarzyszenie stało się formą wsparcia
edukacyjnych działań prowadzonych przez przedszkole.
Zuzanna Adułło, wiceprezes przedstawia kolejne pomysły
aktywności tego stowarzyszenia. Można? Radek Sujak, prezes Młodego Krosna opowiada o stowarzyszeniu młodych,
aktywnych ludzi, którym się chce. Którym nieobojętne jest
to, co się dzieje w ich mieście. Radek twierdzi, że „jeśli do
młodych będą mówić ci, którzy jeszcze kilka lat chodzili
tymi samymi szkolnymi korytarzami, będzie im łatwiej
ich przekonać”. Ma rację? Dobrej lektury.

4 W numerze

Spis treści
3 Komu bije dzwon?
Pyta na wstępie Tomasz Miechowicz.

5 To jest delikatny mechanizm
O zmianach społecznych opowiada
Jacek Gralczyk edukator ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

27 Przychodzi student
Organizacje są jak studenci, profesorowie niczym urzędnicy… To porównanie raczej nie wpada samo do
głowy, chyba, że jest się studentką, jak
Aleksandra Rybak. I właśnie zaczęło
się swoją przygodę z III sektorem…

10 Współpraca JST i NGO
– Mission Possible
Do takiego wniosku wspólnie dochodzą burmistrz Marek Cebula i prezes
Magdalena Tokarska. Tym razem
rozmawiają nie tylko lokalnie
– zastanawiają się również nad tym,
co za nami, a co przed nami – czyli
Polska po 25 latach przemian.

14 Efekty narzędzia
do badania efektywności
Jak pokazać zmiany społeczne? A jak
je policzyć? Zmierzyliśmy się z tym
zadaniem. Mamy wskaźniki,
dane – i wyniki.

17 Głos trzeciego sektora
jest bardzo potrzebny
W rozmowie z Tomaszem Miechowiczem przekonuje Bartłomiej Bartczak,
burmistrz Gubina (woj. lubuskie).

na świecie
Rozmowa z Kamilem Szloskiem rozpoczyna cykl o rozważań wolontariacie.

42 Razem, młodzi przyjaciele!

29 Jak jest z tym
wolontariatem?
Czego więcej jest obecnie w młodych
ludziach, którzy chcą być wolontariuszami: pragmatyzmu, żeby mieć dobry
wpis w CV, czy idealizmu? Pytamy, zastanawiamy się, szukamy odpowiedzi.

30 Wolontariat
– warto rozmawiać
Anna Kurp i Dorota Kołkowska ze
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności
Obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej
Góry dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi ze współpracą z wolontariuszami na przestrzeni ostatnich lat.

32 Logika projektowa
Życie większości NGO’sów kręci
się wokół projektów. Jest projekt,
najlepiej kilka – jest dobrze. Nie ma?
Gorzej, może nie dramat, ale… Kto
pisał, ten wie, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby powstał wniosek, i ile trzeba
złożyć wniosków, żeby dostać doﬁnansowanie. Nowy rok, nowe projekty.
Przypominamy starą, dobrą teorię.

20 Pierwsze lekcje konsultacji
O tym, jak przebiegał proces powstawania słubickich uchwał dotyczących konsultacji społecznych, same
konsultacje i współpraca z organizacjami pozarządowymi mówi Barbara
Banaśkiewicz, Naczelniczka Wydziału
Społeczno-Administracyjnego Urzędu
Miejskiego w Słubicach.

Młode Krosno – stowarzyszenie, do
którego nie może należeć ten, kto ma
więcej niż 30 lat. To szalone pomysły,
zamieniane w konkretne działania.
Młodzi działają dla siebie, dla rówieśników. Jest „zajawka”, jest wspaniale.

47 Dzieci nie znoszą nudy
Jak rodzice razem z nauczycielami
stworzyli stowarzyszenie, działające
przy przedszkolu o magicznej nazwie:
Przyjaciół Stumilowego Lasu. Nudy
w tym przedszkolu już dawno nie ma.
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37 Żeby chciało się chcieć

Korekta: Kinga Wiącek

potrzebni są ludzie

Projekt graﬁczny, skład:
piktogram polska

Felieton Ewy Nowickiej, prezesa
Stowarzyszenia Synergia w Krośnie
Odrzańskim. Kim są ludzie, którym się
chce i co udaje im się robić w Krośnie
– warto przeczytać!

23 Ściągawka z konsultacji

38 Dawno nie widziałem
takiej energii

O różnych formach konsultacji
społecznych krok po kroku.

Co się dzieje, gdy ludzie postanawiają
coś zmienić, tym „czymś” jest władza,
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40 Być jak dzieci
Felieton w nieco jeszcze świątecznym klimacie. Dużo dobrych słów na
Nowy Rok.

28 Mało jest idealistów

7 PAKT rusza w świat
Czyli o tym, jak pokazujemy innym, że
można ulepszać współpracę samorządu z organizacjami i nie tylko.

akurat zbliżają się wybory… Mówi
Grzegorz Musiałowicz, nowy radny
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
i prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zawarcia.

Spinamy
dwa
sektory

Rozmowy o współpracy 5

To jest delikatny
mechanizm
Z Jackiem Gralczykiem, edukatorem ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL rozmawia Katarzyna Kochańska

Z

arówno Ty w swojej pracy
animatora, jak i my realizując projekt „Pakt.com.org”
staramy się namówić lokalne społeczności do zmian. Czym według
Ciebie jest zmiana społeczna?
Odpowiedź na to pytanie jest jakby
w środku samego określenia. Zmiana
polega na tym, że mamy pewien punkt
wyjściowy, stan zastany. I doprowadzamy do tego, że to, co mamy do
dyspozycji jest za jakiś czas inne. Jest
to przejście z punktu A do punktu B.
Zmiana społeczna dotyczy obszaru
ludzi, ich środowiska. Ja zajmuję się
w szczególności zmianą w zakresie
środowisk lokalnych – czyli tym, jak
zmienia się człowiek i jego otoczenie
społeczne, ludzie z którymi się kontaktuje, rodzina, sąsiedzi. Ze słowem
„społeczna” jest mniejszy kłopot, bo to
pojęcie jest dość jasne. Ale już sama
zmiana może być różna. Rozwojowa
czy uwsteczniająca? Dająca pewien
nowy potencjał, czy nie? Czy proces
zmiany dzieje się w sposób zaplanowany, czy żywiołowy? Świadomie,
czy nieświadomie?
Zatem, jaka powinna być ta zmiana,
żeby przyniosła korzyści?
Mnie, czy nam, jako organizacji
Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL w Warszawie, zależy
przede wszystkim, aby ta zmiana
była prorozwojowa. Zajmujemy się
przede wszystkim tym, żeby miała
ona uspołeczniony charakter. To znaczy, by ludzie i środowiska nie zmieniały się pod dyktando czynników
zewnętrznych, bądź pojedynczych

ludzi funkcjonujących w pewnych
bardzo hierarchicznych stosunkach.
Żeby odbywała się w atmosferze,
otoczeniu demokratycznym, partycypacyjnym – w ostatnim czasie mocno
stawiamy na te pojęcia.
Jakie są efekty takich zmian? Czy
są trwałe?
No właśnie. Ludzie najczęściej ﬁksują się, także liderzy, na tym co jest
efektem zmian, nad ich ostatecznym rezultatem. „Podniesiemy sobie
stopę życiową” albo „jesteśmy bardziej
wykształceni”, albo „coś powstało” np.
plac zabaw, lub inne tzw. „konkrety”.
A zmiana składa się z dwóch pojęć:
rezultatu, ale także procesu. I dla mnie,
jako animatora społecznego z już dość
znacznym stażem, bardziej istotny jest
proces. To znaczy, że ważniejsze jest to,
jak ludzie czują się w procesie zmian,
kiedy muszą dokonywać pewnych
nowych wyborów, modernizować
własne działanie, modernizować
własne życie i tak dalej, niż to, co na
końcu powstanie.
A dlaczego jest to czynnik ważniejszy?
Dlatego, że jeśli masz grupę ludzi i pracujesz z nimi, to jedna z dwóch rzeczy
może Ci się nie udać: albo rezultat, albo
proces. Jeśli poprowadzisz grupę tak,
że nie udaje ci się rezultat, ale proces
był fajny, ludzie się ze sobą zżyli, zintegrowali, są świetni, to zawsze możesz
działać dalej. Możesz liczyć na to, że
ekipa, zespół stanie razem murem
za tobą. Wtedy możesz powtórzyć
pewne działania.
Jeżeli jednak nie dopilnujesz
procesu, tego by był on właściwie

prowadzony, zaburzysz bezpieczeństwo ludzi i doprowadzisz do tego, że
poczują się wykorzystywani, niejako
na siłę „wyciśniesz” z nich rezultat, to
właściwie może być koniec aktywności tego zespołu. Będzie plac zabaw,
impreza, czy cokolwiek innego, ale ci
ludzie więcej już razem niczego nie
dokonają.
Z tej perspektywy dla mnie ważniejszy jest proces. Oczywiście najlepiej by było, żeby udało się i jedno,
i drugie.
Wnioskuję z tego, że nie każdy lider
jest jednocześnie animatorem społecznym. Lider jest mocniej skoncentrowany na osiągnięciu celu.
Tego się oczekuje od liderów. Że za
wszelką cenę doprowadzą do zwycięstwa. Ja pracuję głównie z animatorami
społecznymi. Oni muszą pamiętać,
że nic nie może być prowadzone
„w poprzek” ludzi, że trzeba nadążać
za procesem grupowym.
Kto zatem może poprowadzić
zmianę? Skąd biorą się animatorzy?
Jestem bardzo mocno związany z pojęciem „animatora społecznego”. Ponieważ dziś już wiemy, że potrzebni są
ludzie kierujący procesami zmian.
Przez wiele lat w naszym kraju, do
stosunkowo niedawnych czasów,
„animator społeczny” był to ktoś, kto
obok wykonywanego zawodu takiego
jak nauczyciel, członek organizacji
pozarządowej, pracownik placówki
socjalnej miał jeszcze pewną wrażliwość społeczną. Cieszyło go, kiedy
ludzie są ze sobą, coś razem robią,
zmieniają i kiedy wszyscy mają poczuPakt Współpracy // nr 7/2014
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Podpis pod zdjęcie: Jacek Gralczyk w Zielonej Górze podczas warsztatów w ramach projektu „Szkoła Dialogu – perspektywą
skutecznej współpracy”. Właśnie powstaje Lubuski Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej.

cie sukcesu. Kilkanaście lat temu ta
funkcja zaczęła się profesjonalizować.
Są takie kraje w Europie, w których
jest to zawód. W Wielkiej Brytanii,
która jest ojczyzną tego podejścia,
istnieje „community worker” – pracownik zajmujący się społecznością
lokalną. Jest to „oczywistą oczywistością” przynajmniej od lat 60. XX
w., choć wzmianki o tym zawodzie
pojawiły się dużo wcześniej, bo pod
koniec XIX wieku.
Natomiast w Polsce zostawialiśmy to tak zwanym „społecznikom”.
W procesie fundamentalnej zmiany
społecznej, czyli zmiany politycznej
i wszystkich tych procesów które mają
miejsce od 1989 roku okazało się, że
ci ludzie, którzy generują potrzebę
zmian, społecznicy, potrzebują wsparcia. Trzeba im pomagać.
No tak, zmiany najczęściej nie przychodzą łatwo.
Czasami ludzie mają naturalną
potrzebę zmian, jednak najczęściej
są konserwatywni. Chcą zachowania
Pakt Współpracy // nr 7/2014

status quo. Mamy materiał szkoleniowy przetłumaczony z brytyjskiego
podręcznika, który podaje kilkanaście
powodów, dlaczego ludzie fundamentalnie sprzeciwiają się zmianie.
Różne rzeczy wchodzą w grę, obawa
przed narastającymi zadaniami, ale
też taki lęk przed nowym. A animator
musi mieć właściwe podejście. Po
pierwsze, być generatorem energii
do zmiany, ale jednocześnie nie
wolno mu pracować za ludzi. Bo
to oni sami mają zmieniać swoją
rzeczywistość. Animator bardzo
dużo pyta. Zmusza do reﬂeksji. To
ty masz wiedzieć, czy świat ci się
podoba czy nie. A jeśli nie, to musisz
mieć w sobie potencjał do zmiany.
Takich ludzi, generatorów zmiany
o wrażliwości społecznej szukaliśmy
i kształciliśmy. W ostatnim czasie
mamy do czynienia z powstawaniem różnych form zatrudnienia
animatorów.
Jak już wspomniałam, naszym
projektem innowacyjnym staramy

się zainicjować zmiany w Krośnie
Odrzańskim, a potem również
w innych samorządach. Jakie rady
dałbyś tym, którzy próbują nowych
rozwiązań?
Po pierwsze, żeby przyznali sobie
prawo do porażki. Nie bali się eksperymentowania. Porażka jest w oczywisty sposób wpisana w działalność
człowieka. Warto pamiętać o jeszcze
jednej rzeczy. Ludzie, którzy wybrali
sobie zmianę społeczną jako obszar
swojej działalności, mają do czynienia z szalenie skomplikowaną
maszynerią, której opisu nie zna
nikt. Wszystkie rzeczy, które można
przeczytać dotyczą tego, co było. Nie
ma ani jednej recepty, która zastosowana w przyszłości sprawdzałaby się
w 100%. Więc radzę w ograniczony
sposób ulegać autorytetom w tym
względzie, wierzyć sobie, swoim
emocjom i nie bać się porażki, a jak
się ją poniesie – wyciągać wnioski
i iść dalej.
Dziękuję za rozmowę.
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PAKT rusza w świat
Nadszedł czas na to, żeby PAKT WSPÓŁPRACY wyszedł z Krosna Odrzańskiego.
Sprawdzony, poprawiony, zahartowany. Opowiadamy o nim innym – w nadziei,
że również będą chcieli go wypróbować. Nawet jeśli jest dobrze, współpraca gminy
z organizacjami układa się poprawnie (brawo!), zawsze może być lepiej. Warto wciąż
inwestować we własny rozwój. Zwłaszcza, że przed nami nowe wyzwania,
związane z nową perspektywą ﬁnansową. Dlatego proponujemy PAKT.
Katarzyna Kochańska

P

ierwsze ze spotkań, mających
na celu promowanie PAKTU
WSPÓŁPRACY odbyło się 10
grudnia 2014 roku w Skwierzynie, niewielkim mieście na północy województwa lubuskiego. - Przyjechaliśmy do
Skwierzyny po to, żeby pokazać PAKT
WSPÓŁPRACY, czyli nasze narzędzie
do poprawiania współpracy między
samorządem a organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy pierwszy raz
z naszym narzędziem poza granicami
gminy Krosno Odrzańskie, będziemy
pierwszy raz prezentować to, co udało
nam się wypracować przez ostatnie

miesiące, lata, no i jesteśmy ciekawi
tego, jak uczestnicy tego spotkania
będą postrzegać PAKT, czy będzie
odpowiadał na ich potrzeby, czy będą
mieli ochotę wdrażać go również
u siebie – mówi Karolina Knochenmuss, specjalistka ds. upowszechniania i mainstreamingu w projekcie.
Kolejne miało miejsce 15 grudnia
w Gubinie (również woj. lubuskie).
W kolejnym roku PAKT wyruszy poza
swoje województwo.
- Zaprosiłem Fundację na rzecz Collegium Polonicum z projektem „Pakt.
com.org” do gminy Skwierzyna dlatego,

że w gminie Skwierzyna doceniamy
innowacyjne rozwiązania, również
w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Od 4 lat
w naszej gminie wprowadzamy hasło
miasta otwartego, miasta otwartego
również na nowe idee, otwartego na
współpracę z organizacjami pozarządowymi – mówi Mariusz Florczak,
Inspektor ds. pozyskiwania środków
zewnętrznych Urzędu Miejskiego
w Skwierzynie. Projekt „Pakt.com.
org” jest modelowym elementem
współpracy. - Jest to również element
naszej współpracy z gminą Krosno
Pakt Współpracy // nr 7/2014
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Odrzańskie, łączymy więc ze sobą dwa
elementy: współpracę z organizacjami,
ale również współpracę samorządów
- dodaje M. Florczak.

Od ﬁlmu do debaty
PAKT to już nie projekt, wniosek, założenia. Nie teoria, a przede wszystkim
praktyka. Dlatego wszystkie spotkania
rozpoczynają się ﬁlmem, złożonym
z fragmentów „newsów”, podczas
których poszczególne elementy prezentują ci, którzy brali w nich udział
(wszystkie nasze programy PAKT
TV można obejrzeć na stronie www.
pakt-com.org). Głos mają Krośnianie.
Po ﬁlmie czas na kilka słów opowieści o tym, czym PAKT jest, czym
nie jest oraz jak przebiegało jego wdrażanie. W Skwierzynie prezentował
go Tomasz Miechowicz, były radny
miejski, obecnie radny powiatowy,
członek Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych Skarpa oraz uczestnik
niemal wszystkich paktowych działań.
Opowiadał, jakie korzyści odniosło
Krosno z udziału w projekcie – czyli
wdrażania PAKTOWYCH rozwiązań,
od diagnozy stanu współpracy po
wspólne wypracowanie Wieloletniego
Programu Współpracy. A o tym jak
działa PAKT uczestnicy spotkania
mogli przekonać się kilka chwil później. - Chcielibyśmy uczestnikom
pokazać na bardzo konkretnym
przykładzie, jak PAKT działa. Do
przetestowania wybraliśmy Debatę
Oksfordzką. Będzie to dla wielu uczestników nowe doświadczenie, mam
nadzieję, że ich zachęcimy ich tym
do zastanawiania się nad poprawianiem współpracy JST-NGO – mówi
Karolina Knochenmuss.

Każdy broni swego
Debata Oksfordzka jest zaproponowaną w PAKCIE formą konsultacji
społecznych (kierowaną na konsultowanie założeń wieloletniego programu współpracy). Oczywiście, może
być uzupełniona innymi sposobami
konsultacji. Jednak sama debata jest
atrakcyjna przez swoją widowiskoPakt Współpracy // nr 7/2014

wość, jasne zasady, równość obu drużyn, możliwość zabrania głosu przez
publiczność.
Skwierzynianie zdecydowali debatować nad tematem, który akurat
teraz w ich mieście jest „na topie”,
a jest nim budżet obywatelski. Teza
debaty brzmiała: „Budżet obywatelski
jest potrzebny w gminie Skwierzyna”.
Szybko zawiązały się dwie drużyny,
„za” i „przeciw”. Choć od razu trzeba
zaznaczyć, że nie wszyscy przemawiający „przeciw” naprawdę nie zgadzali się z tezą. – Trudno ocenić, kto
wygrał – komentuje K. Knochenmuss.
– Ponieważ więcej osób z publiczności od początku było za tezą. Jednak
jedna z nich zmieniła zdanie, tak więc
wzrosła ilość przeciwników tezy, a to
świadczy o skuteczności argumentów
przeciwników budżetu – tłumaczy.
- Nie była to moja pierwsza Debata
Oksfordzka. Doceniam to narzędzie
i cieszę się, że taka próba miała dziś

słuchamy w telewizji debat, podczas
których ludzie przedstawiają swoje
argumenty, ale również bardzo często
dochodzi między nimi do gorącej
wymiany zdań, przerywają sobie, nie
dają wypowiedzieć do końca swojej
myśli. Ta debata była świetna, bo każdy
mógł przedstawić swoje argumenty
i poczekać na kontrargumenty przeciwnika – wyjaśnia M. Piekarska. Wtóruje
jej Józefa Kotwicka, z ﬁlii Biblioteki
Miejskiej w Trzebiszewie. - Uważam,
że debata sama w sobie jest bardzo
dobrą sprawą, dlatego że więcej osób
może wypowiedzieć się na temat
konkretnego problemu. To aktywizacja ludzi, bo jeżeli każdy może się
wypowiedzieć i zadecydować o swojej
sprawie, o tym, co go dotyczy, to myślę,
że jest to bardzo dobre - podkreśla.
Trzeba przyznać, że przedstawiciele
obu drużyn bardzo zaangażowali się
w jej przebieg. Jedna z osób zasiadająca
na widowni przyznała, że w debacie

Zygmunt Kadłubiski przemawia podczas Debaty Oksfordzkiej.

miejsce w Skwierzynie. Żałuję, że
w naszej gminie zbyt rzadko korzystaliśmy z tego narzędzia, może warto je
rozwijać, w perspektywie tworzenia
strategii rozwoju gminy na najbliższe
lata – mówi Mariusz Florczak. – Jest
to dobra forma prowadzenia dialogu – uważa Maria Piekarska, z ﬁlii
Biblioteki Miejskiej w Murzynowie,
uczestniczka debaty. Dlaczego? – Nieraz

podobało jej się to, że można zmienić
swoje stanowisko po wysłuchaniu
argumentów obu stron. A Zygmunt
Kadłubiski, radny miejski przyznał,
że już są efekty praktyczne tej debaty.
Jakie? – Cieszę się osobiście z dzisiejszej
debaty, dlatego, że toczyła się na mnie
osobiście jako radnego intersujący
temat budżetu obywatelskiego. Przyznam się, że mimo iż reprezentowa-
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Karolina Knochenmuss prezentuje Pakt Współpracy.

łem głosy przeciw, to uzbroiła mnie
w dodatkowe argumenty za, dzięki
niej jestem przekonany o celowości
takiego budżetu i będę przekonywał
do tego pomysłu pozostałych radnych
– tłumaczył Z. Kadłubiski.

Żeby lepiej współpracować
Nie sama debata i debatowanie
jest celem PAKTU WSPÓŁPRACY
a właśnie wzmacnianie współpracy.
- Co roku powstaje plan współpracy
z organizacjami pozarządowymi, czyli
beneﬁcjentami budżetu gminy, jest
to duży procentowo udział i jest to
znaczący głos w tworzeniu budżetu
– uważa Z. Kadłubiski. Co by się przydało, żeby ta współpraca układała
się jeszcze lepiej? - Myślę, że system
konsultacji i takie działania, jak zaprezentowano nam dziś, jak najbardziej
sprzyja współpracy organizacji pozarządowych z gminą i z władzami
gminy - dodaje. - Tak naprawdę o tym,
które konkretnie obszary współpracy
potrzebują wsparcia, pokazałaby diagnoza, która jest pierwszym z elemen-

tów PAKTU WSPÓŁPRACY – mówi
Tomasz Miechowicz. Wspomina, jak
przydatna była diagnoza przeprowadzona w Krośnie Odrzańskim. Pokazała, gdzie kryją się słabe punkty, co
warto wzmacniać, a co poprawy nie
wymaga. A co przydałoby się w Skwierzynie w dziedzinie współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi?
O odpowiedź pokusił się M. Florczak:
- Z naszego punktu widzenia chcemy
rozwijać nowe metody ﬁnansowania
organizacji, bardziej pomagać w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Stoimy u progu nowej perspektywy
ﬁnansowej, tutaj rola organizacji
pozarządowych, wspólnego deﬁniowania problemów, rozwiązań tych
problemów na poziomie lokalnym,
to decydowanie ważna rzecz w działaniu samorządów – mów. Ale to nie
wszystko. - W 2015 roku stoimy w gminie Skwierzyna przed koniecznością
napisania nowej strategii rozwoju
gminy, która będzie deﬁniowała to,
jak nasza gmina będzie rozwijała się
przez najbliższe 7 lat. Rola organizacji

pozarządowych, grup nieformalnych
jest tu zdecydowanie bardzo ważna
- dodaje. Do tego, żeby skuteczniej
pozyskiwać środki, konieczne jest
wspieranie organizacji, zwłaszcza tych
młodych. Stanisław Kireńko, prezes
Stowarzyszenia Miłośników Tańca
Ludowego „Obrzanie” przyznaje, że
jako organizacja działająca od lutego
2014 roku, nie narzeka na współpracę.
Bardziej na wnioski o dotacje, które
ocenia jako bardzo skomplikowane.
- Czułem się trochę jak na maturze, musiałem pisać wypracowanie,
a napisałbym to w czterech zdaniach
– twierdzi. W jaki sposób wspierać
organizacje? „Na gorąco” pojawił się
pomysł inkubatora, miejsca, w którym
mogłyby uzyskać pomoc i wsparcie
w potrzebnym im zakresie. Ale to już
zagadnienie na kolejne rozmowy. Żeby
inkubator mógł powstać i działać,
warto umocować go w wieloletnim
programie współpracy. A pracując
nad programem, pewnie pojawią się
kolejne, nowe pomysły. I tak rozwijają
się współpraca, gmina, organizacje…
Pakt Współpracy // nr 7/2014
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Dialog samorządowo-pozarządowy odcinek 6

Współpraca JST i NGO
– Mission Possible
Występują:
Magdalena Tokarska, Prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego

M

agdalena Tokarska: Chciałabym, aby nasza kolejna
rozmowa odbywała się
w klimacie doświadczeń 25 lat przemian demokratycznych. Ten rok
zmusza nas do pewnych reﬂeksji
w różnych obszarach życia. A ja chcę
z Tobą porozmawiać o społeczeństwie
obywatelskim. Czy 25 lat - to dużo czy
mało, żeby zbudować społeczeństwo
obywatelskie?
Marek Cebula: Myślę, że trudno sformułować odpowiedź na tak zadane
pytanie, ponieważ jest to proces, który
trwa. Ale możemy spróbować oceniać
i wyciągać pierwsze wnioski na przyszłość z tego, co już za nami.

Magdalena Tokarska: Spróbujmy
zatem zrobić małe podsumowanie,
które pozwoli nam wysnuć rekomendacje na przyszłość. Czy współpraca
samorządu z organizacjami ma w ogóle
sens? Czy pieniądze unijne, które
otrzymaliśmy do tej pory, ułatwiły
rozwój społeczeństwa obywatelskiego?
Marek Cebula: W ujęciu globalnym
Polska jest krajem młodej demokracji,
dlatego te ćwierć wieku to w naszym
przypadku bardzo mało na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego.
W poprzednim ustroju funkcjonował
podział „my”- społeczeństwo i „oni”władza. Przez 25 lat trudno wyzbyć
się wszystkich nawyków i przestawić

Magdalena Tokarska około 25 lat temu (trzecia od lewej).
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mentalność na tyle, by nie ulegać
dotychczasowemu stereotypowemu
myśleniu. Część społeczeństwa do
tej pory nie znalazła w sobie na tyle
siły, by „odważyć się” wziąć sprawy
w swoje ręce, a tym samym również
odpowiedzialności za własne życie. Nie
czujemy, że samorząd to MY, a urzędnicy, którzy pracują w instytucjach
gminnych, czy powiatowych to nasi
reprezentanci.
Magdalena Tokarska: Nierzadko
przyjmujemy też postawę, że skoro
mamy już wybraną „władzę „, to niech
ona teraz martwi się o wszystko, mało
tego - niech rozwiązuje nasze problemy
i ﬁnansuje wszystkie pomysły. I zapominamy, albo po prostu nie wiemy,
że nadal „władza” jest w naszych
rękach, nadal możemy decydować
na co i w jaki sposób są wydawane
nasze wspólne pieniądze w naszym
samorządzie.
Marek Cebula: No właśnie. Przez te
lata próbowaliśmy różnych rozwiązań
i eksperymentów w naszej demokracji.
Ja miałem i mam możliwość spojrzenia
na to wszystko z różnych punktów
widzenia: pracowałem w biznesie,
tworzyłem organizacje pozarządowe,
byłem posłem i jestem samorządowcem. Tak różnorodne doświadczenie
pozwala mi twierdzić, że wiele się
działo w tym czasie. Gdybym miał
porównać podejście do organizacji
pozarządowych wtedy, te 25 lat temu
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i dzisiaj - powiedziałbym, że zmieniliśmy się radykalnie. Do tego były
potrzebne różnego rodzaju narzędzia
m.in. odpowiednie prawodawstwo.
Warto zwrócić tu uwagę na ustawy
takie jak o pożytku publicznym
i wolontariacie, czy o dostępie do
informacji publicznej.
Magdalena Tokarska:. Narzędzia,
które mówią nam o naszych prawach
- obywatelu masz prawo zapytać na
co są wydawane Twoje pieniądze,
więcej… możesz o tym decydować.
Marek Cebula: Mało tego, dostaliśmy
możliwość współrządzenia, przecież
każdy z nas może zostać radnym, burmistrzem, wójtem, posłem. Kiedyś to
partia decydowała, czy ktoś może kandydować, teraz każdy może utworzyć
swój komitet wyborczy i wystartować
w wyborach samorządowych. To
właśnie takie narzędzia sprawiły, że
zrobiliśmy niesamowity postęp w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Do tego doszły wielkie możliwości ,
jakie otrzymaliśmy wchodząc do Unii
Europejskiej. Otworzyły się przed nami
nowe źródła ﬁnansowania pomysłów
i rozwiązań, które bardzo przyspieszają
rozwój naszej demokracji.

stwa sektorowe, programy współpracy
roczne, wieloletnie.

źródła ﬁnansowania swoich działań,
jak zachęcać je do samorozwoju?

Magdalena Tokarska: Wykorzystujemy przecież projekt innowacyjny, w którym mamy możliwość
eksperymentowania.

Magdalena Tokarska: Ja mam
w związku z tym co powiedziałeś
pewne spostrzeżenie - to nie jest tylko
tak, że samorząd edukuje organizacje,
równie często to organizacje są krok
do przodu w rozwoju, w patrzeniu
w przyszłość i to one stanowią impuls
do działania dla samorządu. Myślę, też
o tym, że jesteśmy w takim wyjątkowym momencie jako społeczeństwo
- teraz mamy kumulację wielu różnych
rodzajów wsparcia zewnętrznego,
dotacje unijne, mechanizmy ﬁnansowe takich krajów jak Norwegia
i Szwajcaria oraz wiele międzynarodowych organizacji, którym też leży
na sercu rozwój naszej demokracji.
I to właśnie dlatego teraz musimy
biec, aby skorzystać z szansy, po to,
by później móc „odcinać kupony”.

Marek Cebula: No właśnie, w naszym
wspólnym projekcie „PAKT.com.org”,
mamy możliwość diagnozowania
stanu organizacji pozarządowych
w Gminie Krosno Odrzańskie oraz
dostosowania do niego narzędzi, które
wspomogą naszą dalszą współpracę.
Razem szukamy dodatkowych sposobów na jej polepszenie. Dzięki temu
procesowi już wkrótce zlecimy organizacjom kolejne zadania tak, by służyło
to jak największej części społeczności
lokalnej. Zastanawiamy się też nad
tym, jak wychowywać organizacje
pozarządowe, aby sięgały po inne

Magdalena Tokarska: Nagle pojawiły
się u nas granty, dotacje… To wymagało
od nas dostosowania do pewnych
ram, które w rozwiniętej demokracji
funkcjonowały już od dawna - my
musieliśmy się tego uczyć od podstaw
i do tego w błyskawicznym tempie.
Marek Cebula: Ja mam takie poczucie, że my jako kraj nie idziemy do
przodu - my biegniemy. I pomimo tego,
że zrobiliśmy bardzo duży postęp, to
jednak nadal przed nami długa droga
do dojrzałej demokracji. Nigdy nie jest
tak, że nie można czegoś poprawić,
udoskonalić, dostosować do zmieniającego się otoczenia, czy okoliczności.
Dlatego też ciągle eksperymentujemy
z takimi narzędziami jak fundusz
sołecki, budżet obywatelski, partner-

Marek Cebula ćwierć wieku temu.
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Magdalena Tokarska w Pałacu Prezydenckim, 2014 rok.

Marek Cebula: Już teraz z całą pewnością możemy stwierdzić, że jesteśmy
inni niż wczoraj. A przecież wciąż się
rozwijamy. Dlatego nadal poszukujemy,
eksperymentujemy, odwiedzamy
kolejne korytarze w labiryncie. Czasem
musimy zawrócić, ale mimo wszystko
powracamy z nowym doświadczeniem
z poprzedniej drogi. Jako przykład
opowiem o komitetach osiedlowych,
które w Krośnie Odrzańskim działały
od lat dziewięćdziesiątych, a w kadencji
2010-2014 musieliśmy je zlikwidować,
gdyż nie było chętnych do działania
w tych strukturach.
Magdalena Tokarska: Ludzie nie
czuli tej wspólnoty? Nie brali za nią
odpowiedzialności?
Marek Cebula: Tak. To nie była forma,
która przekonywała mieszkańców do
współdziałania. I to był ten zaułek
w labiryncie, z którego się wycofaliśmy.
Ale szukamy dalej.
Magdalena Tokarska: A może to nie
był ten czas i nie ci ludzie?
Pakt Współpracy // nr 7/2014

Marek Cebula: A może po prostu
wyczerpała się taka formuła? Może
nadszedł czas na inne, np. grupy nieformalne, czego doskonałym przykładem
jest budżet obywatelski?

Magdalena Tokarska:. Czyli właściwie chodzi o to, aby się wzajemnie
słuchać i szanować, i jednocześnie
poszukiwać nowych rozwiązań dla
potrzeb różnych grup społecznych.

Magdalena Tokarska: Rzeczywiście,
coraz bardziej staje się zauważalny
ten nowy trend. Ludzie organizują się
akcyjnie, po to aby rozwiązać jakiś problem, lub podjąć konkretne działanie.
Nie chcą się przy tym formalizować.

Marek Cebula: Tak. Dlatego eksperymentujemy też z waszą Fundacją. Wy
wyszliście z propozycją spróbowania
innowacji, a my z niej skorzystaliśmy.
Teraz wiem, że z korzyścią dla środowiska krośnieńskiego.

Marek Cebula: I w takiej sytuacji musimy
reagować i przygotować narzędzia dla
grup nieformalnych. W naszej gminie
widzieliśmy tego typu zaangażowanie
społeczne właśnie przy budżecie obywatelskim. Grupy zorganizowały się na
miesiąc, dwa, zrobiły swoje i wszyscy
są zadowoleni. Innym przykładem są
aktywni młodzi ludzie, którzy mieli
potrzebę np. rozbudowy skateparku.
Przy rozmowie zawarliśmy pewnego
rodzaju kontrakt społeczny – wy nie
niszczycie ławek w parku, a my budujemy wam skatepark i wyposażamy
w urządzenia, które wskażecie.

Magdalena Tokarska: Dziękuję za
te słowa, bo potrzebujemy takich
informacji zwrotnych, aby upewniać
się, że jesteśmy jako organizacja na
dobrej drodze, że w tym wspomnianym
wcześniej labiryncie nie weszliśmy
w ślepy zaułek. I właśnie w tym miejscu
warto poświęcić chwilę naszej uwagi
liderom. Często dopada mnie takie
poczucie, że my - społeczeństwo - nie
doceniamy roli lidera. Spotykam się
z takim podejściem, że lider jest zagrożeniem dla jakichś układów, dla pewnego spokoju, ładu, stabilizacji. I wtedy
zamiast wykorzystywać energię jaką
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wokół siebie roztacza - podcinamy mu
skrzydła. A przecież zmianę kreują
liderzy, to oni powodują, że innym
zaczyna się chcieć…
Marek Cebula: Lider jest kluczowym
ogniwem. Niezależnie od tego, czy
w gospodarce, samorządzie, czy organizacjach pozarządowych. To, że masz
takie, a nie inne poczucie, jest trochę
pokłosiem poprzedniego systemu,
który równał wszystkich do średniej,
nie było mile widziane, żeby ktoś się
wyróżniał. A przecież taka jest rola
lidera. Kiedyś on był wskazywany
„z góry”, otrzymywał polecenia, więc
działał. Dzisiaj wiemy, że przywództwo
to naturalna cecha, której nie można
się nauczyć, to kompetencja, z którą
się rodzimy. Osobną sprawą jest to,
czy ją umiejętnie wykorzystamy lub
czy dane będzie nam ją wykorzystać.
Wtedy nie jest istotne, czy będzie się
działać na polu biznesu, samorządu
czy organizacji - lider zawsze będzie
powodował zmianę - gospodarczą,
technologiczną czy też społeczną.
Magdalena Tokarska: Myślę sobie
teraz o tym w jaki sposób jesteśmy
edukowani. Mam na myśli system
kształcenia szkolnego. Szkoła nie
przygotowuje nas do ról zespołowych, nie pozwala nam na pokazanie
i odkrycie swoich kompetencji tzw.
„miękkich”. Kiedy ja odkryłam, że
jestem liderką? W momencie, kiedy
zaczęłam inwestować w swój rozwój
osobisty, kiedy poczułam, że mam
jakieś dziwne deﬁcyty utrudniające
mi funkcjonowanie w sposób, który
by mnie satysfakcjonował. Skorzystałam ze wsparcia, które daje Szkoła
Liderów i nagle usłyszałam - „jesteś
liderką”. Wtedy też zrozumiałam
swoje zachowanie, które nie zawsze
było zrozumiałe dla innych. Odkąd
pamiętam, byłam przewodniczącą
klasy, organizowałam akcje pomocowe, czasem małe „rozróby” ale
zawsze byłam z przodu, zawsze też
otaczałam opieką innych, broniłam
tych, którym działa się krzywda.

Marek Cebula z Prezydentem Bronisławem Komorowskim podczas obchodów
15-lecia województwa lubuskiego, 2013 rok.

I teraz mam nawet pretensje o to,
że wcześniej nikt mi nie powiedział: „spokojnie, taka jest Twoja
rola w grupie”.
Marek Cebula: Ja dodam tylko do
tego co mówisz, że my, którzy mamy
już taką świadomość, możemy teraz
wspierać młodych ludzi i uczyć ich tego
jak do tego dojść. W trakcie naszego
wspólnego przedsięwzięcia, jakim
był uniwersytet dla dzieci, widzieliśmy doskonale kompetencje, jakie
ujawniały się w wielu z nich. Nawet
żartowaliśmy sobie określając dzieciaki
jako „przyszły burmistrz”, „przywódca”,
„artysta”, itp. Liderów od razu można
zauważyć, niezależnie od ich wieku.

Potem należy ich tylko umiejętnie
wspierać.
Magdalena Tokarska: I w tym momencie zachęciłeś mnie do tego, aby zaprosić Cię do kolejnego wyzwania jakim
mógłby być nowy projekt. Pracujemy
nad kolejnym pomysłem razem z partnerami holenderskimi i niemieckimi
dotyczącym właśnie takiej tematyki.
Chcemy wzmacniać kompetencje
młodych ludzi, wyłapywać talenty
i wspierać młodych liderów. I będziemy
potrzebowali jedynie przyjaznego otoczenia, które przyjmie nas z naszym
pomysłem…
Marek Cebula: Wchodzę w to!
Pakt Współpracy // nr 7/2014
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Efekty narzędzia
do badania efektywności
Stworzenie narzędzia do mierzenia tego, jakie efekty społeczne i ekonomiczne przynosi kontraktowanie usług, czyli podpisywanie z organizacjami umów na realizacje
zadań na czas dłuży niż rok, to niewątpliwie najtrudniejsze zadanie, przed którym
stał każdy zespół realizujący projekt z poddziałania 5.4.2.
Tomasz Miechowicz

Z

przzed zmianą
ą formy
zlec
cania zada
ań

mierzyliśmy się z nim i my.
Narzędzie ma postać arkusza
kalkulacyjnego. Jest piątym
z kolei elementem PAKTU WSPÓŁPRACY. Jak każdy poprzedni, je również
przetestowaliśmy. Jak działa nasze
narzędzie?
W numerze 6 Paktu Współpracy na
temat narzędzia do badania efektywności społecznej i ekonomicznej (narzędzie nr 5) wypowiadał się Mariusz
Musik – specjalista ds. współpracy
międzysektorowej – Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim, a jednocześnie
członek Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych SKARPA. Mariusz wyraził
wtedy swoją opinię po przejrzeniu
całego narzędzia. Mówił o instrukcji,
ankietach, pliku do wstawiania danych
i co najważniejsze przekonywał, że
warto z tego narzędzia korzystać.
Wspominał również o swoich wątpliwościach w korzystaniu z niego.

Po niespecjalnie długiej rozmowie
doszliśmy do przekonania, że warto to
narzędzie ocenić przez pryzmat testowania na konkretnym przykładzie.
W oparciu o dane dostępne w Krośnie
Odrzańskim, a udostępnione nam
przez władze Siatkarskiego Klubu
Sportowego „Tęcza” wzięliśmy się
do pracy, by ocenić jaka jest efektywność społeczna i ekonomiczna
prowadzenia klubu sportowego przez
stowarzyszenie. Czy może lepiej
byłoby gdyby taki klub poprowadził
samorząd?
Zasiedliśmy więc do naszego paktowego pliku (zapoznawszy się wcześniej
z instrukcją do niego przygotowaną).
Piszę pliku, ponieważ większość tego
narzędzia stanowi jeden plik, ale
jest on uzupełniany o wspomnianą
instrukcję oraz wzór ankiety, która
jest niezbędna by ocenić jakość realizowanych usług.

Czytelnikom należy się krótki opis
pliku, który został wykonany w popularnym „Excelu”. Plik składa się z kilku
zakładek, które możemy otworzyć
klikając bezpośrednio na przyciski
znajdujące się w poszczególnych jego
częściach. Zakładka „Start” to po prostu
strona powitalna. Kolejna zakładka
„Algorytm” jest swego rodzaju graﬁczną
instrukcją do całości badania. Poprzez
klikanie na odpowiednie pola możemy
się przenieść m.in. do instruktażu
kontraktacji, oceny efektywności czy
badania jakości usług.
Kolejne zakładki to „wybór podmiotu” – niezwykle ważna dla samorządów do określenia czy powierzyć
realizację zadania, czy też wykonywać je samodzielnie (lub za pomocą
własnych jednostek). Następna jest
„efektywność” za pomocą, której określamy czy mamy progresję czy regresję

Czy usługę powinna
wykonać NGO czy JST ?
[podmiot]

koniec pracy z narzędziem
START

po zzmianie formy zleca
ania
zad
dań

Diagram na start

odesłanie
i do iinstruktażu
ż
kontraktacji

ocena efektywności
społecznej i ekonomicznej
badanie jakości usług
podsumowanie wynikowe
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w wykonywaniu zadania oraz „jakość”,
gdzie badamy ocenę jakości realizowanego zadania. Warto zaznaczyć, że
zarówno z „efektywności” jak i „jakości”
możemy korzystać wtedy, gdy mamy
pewien okreśony czas realizacji danego
zadania (warto powtarzać badanie
w interwale czasowym – np. rocznym).
Wszystkie te zakładki – części naszego
badawczego narzędzia są opatrzone
w wielu miejscach przyciskami podpowiedzi, które ułatwiają wypełnianie
poszczególnych tabel.
Efektywność badamy podstawiając dane wynikające chociażby ze
sprawozdań, a jakość badamy za
pomocą zestawienia wyników ankiet,
które należy przeprowadzić wśród
odbiorców danego zadania/usługi.
Badanie efektywności jest porównaniem danych „startowych” i danych
z czasu gdy badanie prowadzimy. To
wymaga od użytkownika nie tylko
umiejętności wstawiania twardych
danych, ale też oceny wpływu czynników zewnętrznych na realizację
zadania.

•
•
•
•

czas oczekiwania na usługę/czas
reakcji,
obsługa personelu,
spełnienie oczekiwań,
jakość usługi.

Ankietowany ocenia je w pięciostopniowej skali, która jest podstawą
do sporządzenia zbiorczych wyników.
Oceny z ankiet wstawiamy do zakładki
„dane z ankiet” i w krótkim czasie otrzymujemy wynik w postaci wykresów.
Warto jednak dodać, że trzeba tutaj
sporej staranności w przeprowadzaniu
ankiet (zarówno w „początkowej” jak
„końcowej”), by móc oceniać jakość
świadczonej usługi. Niezwykle ważna
jest też liczba przeprowadzonych
ankiet, która musi być adekwatna do
liczby odbiorców. Przeprowadzenie
ankiet jest trudnością samą w sobie, ale
w moim przekonaniu przy dobrej organizacji wykonalną. Być może warto
tym zadaniem obciążyć podmiot,
któremu samorząd zleca / z którym
kontraktuje zadanie?

Komu powierzyć zadanie?
Badanie jakości
Proponuję wszystkim przetestowanie zakładki „jakość” – zestawiamy
w niej dane ankietowe, które należy
przeprowadzić w trakcie powierzania
( na jego wstępie) oraz po okresie realizacji zadania ( np. rocznym). Ankieta
kierowana do odbiorców realizowanego zadania jest bardzo prosta, a jej
schemat to zestaw odpowiedzi na
o ocenę czterech zagadnień:

Z premedytacją pominąłem w dotychczasowym opisie zakładkę numer
3 – „wybór podmiotu”. Wspólnie
z Mariuszem Musikiem zabraliśmy
się do pracy przy pomocy tej właśnie
zakładki. Warto więc o niej trochę więcej opowiedzieć. Po pierwsze służy ona
(przede wszystkim samorządowi) do
oceny tego czy w ogóle warto kontraktować konkretne zadanie, czy też lepiej
realizować je samemu. Może też (po np.

kilkuletnim okresie kontraktowania
z NGO) pozwolić sobie na sprawdzenie,
czy też nie opłaca się samorządowi
wrócić do wykonywania samemu
danego zadania (zawsze przecież
mogą zmienić się warunki związane
chociażby z infrastrukturą posiadaną
przez samorząd). Co ciekawe, jestem
po testowaniu przekonany, że można
również używać tej części narzędzia,
by porównywać ze sobą dwa podmioty
z tego samego sektora. Możemy de
facto dowolnie porównywać ewentualnych realizatorów!
Co porównujemy? Kilka ważnych
elementów/ części :
• wskaźniki ilościowe,
• wskaźniki jakościowe,
• wskaźniki oddziaływania na podmiot realizujący zadanie,
• wskaźniki ekonomiczne.
Każda z części została podzielona
na obszary, które stanowią wspólny
mianownik danej grupy wskaźników. Dla przykładu zatrzymajmy się
nad trzecią z wspomnianych grupą
wskaźników.
Wskaźniki oddziaływania na podmiot realizujący zadanie to odpowiedzi
na pytania o prawdopodobieństwo, że
podmiot realizujący zadanie rozwinie
się dzięki wykonywaniu zadania
publicznego (rozwój kompetencji, kadr,
wzrost doświadczenia czy rozpoznawalności), oraz czy realizacja przyczyni
się do rozwoju infrastruktury i potenPakt Współpracy // nr 7/2014
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niającej się ilości wynika z danych,
które dookreślają ten zakres – oba
sektory mają tutaj niezmienną tę
samą liczbę potencjalnych „klientów”
– członków klubu). W pozostałych
obszarach widać, że stowarzyszenie
oznaczone na zielono wykazuje większy potencjał niż oznaczony różowym
kolorem podmiot JST. Widać wyraźnie,
że w trzech obszarach dotyczących
samego podmiotu, jakości, ekonomii
góruje strona pozarządowa. Jak więc
by tu nie powierzyć jej prowadzenia
klubu?

Wnioski praktyczne

Ekonomia
NGO
JST

cjału podmiotu. W zależności od grupy
wskaźników różna jest też ich liczba.
Wśród innych wskaźników znajdują się
między innymi: planowane zwiększenie ilości korzystających; planowane
zwiększenie zakresu wsparcia, w tym
również poprzez zwiększenie produktów oferty; specjalizacja w obszarze
zadania; doświadczenie w realizacji
podobnych przedsięwzięć i zadań
publicznych; koszty bezpośrednie;
wkład własny, praca wolontariacka
oraz ﬁnansowanie z innych źródeł;
prawdopodobieństwo uzyskania dodatkowego ﬁnansowania zewnętrznego
na realizację zadania w przyszłości.
Z premedytacją nie wymieniam
wszystkich wskaźników, by zachęcić
– przede wszystkim samorządowców
– do skorzystania z narzędzia. Całość
prowadzonego badania porównawczego jest podzielona na dwie części,
tak byśmy mogli wpisywać równolegle
dane dotyczące dwóch podmiotów np.
NGO i JST. Obie strefy są dodatkowe
opisywane wagą – wpływem na cały
wynik badania. Jest ona określona
Pakt Współpracy // nr 7/2014

w środkowej części zakładki. I mieści
się w zakresie od 5 do 10.

Nasz przykład
Jak już wspominałem, wspólnie
z Mariuszem Musikiem wykorzystywaliśmy test do określenia czy
gminie Krosno Odrzańskie opłaca
się kontraktować prowadzenie siatkarskiego klubu samodzielnie, czy
też powinien powierzyć prowadzenie takiego klubu stowarzyszeniu.
Efektem tego badania w zakresie
wyboru podmiotu prowadzącego
był wynik korzystny dla NGO (50,6%).
Dla jednostki samorządu terytorialnego (JST) wynik to 42,1%. Możemy
więc w wyniku przeprowadzonego
badania stwierdzić, że korzystniejsze
jest w tym konkretnym przypadku
prowadzenie klubu sportowego przez
stowarzyszenie.
Ciekawym zakończeniem badania jest wykres, który pojawia się po
zakończeniu podstawiania danych.
Na bazie tego wykresu możemy
graﬁcznie prześledzić obszary, w których NGO i JST są ocenianie (równa
pokrywająca się ze sobą linia nie zmie-

Na koniec kilka uwag od użytkownika. Każdorazowo porównujemy
i oceniamy dane z konkretnego
obszaru – samorządu w konkretnym
tle społecznym – jakim jest chociażby
kondycja miejscowych organizacji
z trzeciego sektora. Zazwyczaj jest
tak, że posiadamy dane jednego podmiotu. Gdy samorząd sam prowadzi
jakieś zadanie (np. klub sportowy)
to trudne jest pozyskanie danych
od hipotetycznego stowarzyszenia,
które mogłoby poprowadzić taki klub.
I odwrotnie się dzieje, gdy mamy do
czynienia z prowadzeniem zadania
przez podmiot ze sfery NGO. Zatem
każdorazowo będziemy mieli do czynienia z szacowaniem danych jednego
z podmiotu. Trzeba więc tutaj rzetelności, głębokiego namysłu i olbrzymiej
rzetelności. Wtedy wykorzystanie tego
narzędzia będzie miało sens. Idealnie
byłoby mieć dane jednego podmiotu
i ofertę drugiego. Wtedy w sferze tzw.
„twardych danych” możemy poruszać
z pełną świadomością rzetelności
danych.
Zapraszam samorządowców do
skorzystania tego narzędzia, ale nie
tylko ich. Trzeci sektor prezentując
wyniki przeprowadzonego badania
w zakresie realizacji takiego czy
innego zadania może sam zwracać
uwagę swojemu samorządowi na
opłacalność kontraktowania zadania
/ usługi. Dobry samorząd na pewno
rozpatrzy wnioski z takiego badania.
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Głos trzeciego sektora
jest bardzo potrzebny
Z Bartłomiejem Bartczakiem, burmistrzem Gubina, rozmawia Tomasz Miechowicz

P

anie burmistrzu, gratuluję
zwycięstwa w kolejnych,
trzecich już z rzędu wyborach samorządowych. Przed Panem
kolejne 4 lata pracy na rzecz Gubina
i jego mieszkańców. Chciałbym jednak zachęcić Pana do wspomnień.
Kiedy 8 lat temu przychodził Pan jako
bardzo młody człowiek do Gubińskiego Urzędu, trafił Pan prosto
z trzeciego sektora, ze stowarzyszenia PRO GUBIN. Czy to była trudna
przeprowadzka?
Bardzo trudna. Urzędowa rzeczywistość okazała się zupełnie odmienna
od wszystkiego, co do tej pory znałem
i w niczym nie przypominała rzeczywistości niewielkiego, tworzonego
przez grupę zaprzyjaźnionych osób,
stowarzyszenia.
Świat funkcjonującej urzędniczej
machiny, mimo tego że wymaga
oswojenia, może być jednak fascynujący. Pozwala również zobaczyć
wiele spraw z zupełnie innej perspektywy. Mam wrażenie, że taka zmiana
optyki dobrze zrobiłaby zarówno
przedstawicielom trzeciego sektora
jak i pracownikom urzędów. Bez wątpienia przyczyniłoby się to do większego zrozumienia między dwoma
sektorami, których przedstawiciele,
niestety – bardzo często – zachowują
się tak, jakby stali po dwóch stronach
barykady, choć tak naprawdę mają
wspólne cele.
Dziś uważam, że moje doświadczenie
z działalności w trzecim sektorze jest
moim kapitałem w pracy burmistrza.
Jak ocenia Pan dotychczasową
współpracę z organizacjami pozarządowymi, czy to trudny partner?
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Za jakość współpracy odpowiadają
zawsze dwie strony: zarówno samorząd
terytorialny jak i organizacje pozarządowe. Mam wrażenie, że ta oczywista
prawda nie zawsze jest uznawana,
zwłaszcza przez przedstawicieli trzeciego sektora. I w tym upatrywałbym
pewną trudność w relacjach z partnerami z organizacji pozarządowych.
Oczywiście, organizacje pozarządowe
są różne, tak różne jak ludzie, którzy
w nich pracują. Czynniki osobowościowe na pewno mają duże znaczenie
w naszych kontaktach, ale zawsze
najistotniejsze okazują się określone
warunki, w jakich musimy współpracować: prawne i ﬁnansowe. I to one
często determinują jakość naszych
relacji. Mam wrażenie, że ze strony
organizacji pozarządowych czasem

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gubin

brakuje zrozumienia , że określone
decyzje samorządu nie wynikają
z niechęci albo ze złej woli, ale właśnie
z tych uwarunkowań.
Jaka jest kondycja gubińskiego trzeciego sektora? Czego mu brakuje, co
jest jego atutem?
Atutem na pewno są ludzie – zaangażowani, wrażliwi społecznie, z pasją.
To jest cenny potencjał, o który trzeba
dbać i który trzeba bardzo szanować.
Ludzie, którym się coś chce, chce się
działać na rzecz innych, na rzecz
miejsca w którym żyją – są skarbem
każdej wspólnoty samorządowej.
Potencjał ludzki to atut trzeciego
sektora, ale jednocześnie w tej dziedzinie upatrywałbym też jego pewnej
słabości. Obserwując środowisko

gubińskich organizacji pozarządowych
widzę pewien deﬁcyt zaangażowania
najmłodszego pokolenia. Nie wiem,
być może to znak czasów w których
żyjemy: współczesna kultura masowa,
jak mi się wydaje, nie promuje modelu
zaangażowanego społecznika jako
atrakcyjnego wzoru do naśladowania przez młodych ludzi. Może też
trochę inne priorytety życiowe ma
dzisiejsza młodzież. Nie chciałbym
jednak zabrzmieć zbyt zrzędliwie
– doceniam to, że jest pewna grupa
młodych ludzi, którym chce się angażować społecznie. Chciałbym jednak,
aby było ich więcej, aby wyraźnie
zabierali głos w ważnych dla siebie
sprawach. To jest oczywiście pewne
wyzwanie dla strony samorządowej
i dla mnie osobiście – co zrobić, aby
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zaktywizować społecznie pokolenie
dzisiejszych nastolatków.
Jakie są najważniejsze sukcesy organizacji pozarządowych w Gubinie?
Na pewno w kategoriach sukcesu
trzeba traktować działalność klubów
sportowych, aktywizujących starszych
i młodszych mieszkańców Gubina
w różnych dyscyplinach sportowych.
Od piłki nożnej, przez siatkówkę, piłkę
ręczną, bieganie, pływanie, strzelanie,
po sporty walki. Wielkim sukcesem
jest nie tylko to, że stowarzyszeniom
sportowym udaje się organizować
fantastyczne imprezy, nawet o zasięgu
ogólnokrajowym, ale przede wszystkim to, że stwarzają mieszkańcom
Gubina okazję do czynnego spędzania
czasu, lansują zdrowy styl życia.
Kolejny sukces: dzięki aktywności
organizacji pozarządowych od lat
funkcjonuje w Gubinie jadłodajnia
i noclegownia. Współpraca samorządu
i trzeciego sektora w tej dziedzinie
pozwala bardzo realnie pomóc konkretnym osobom znajdującym się w
trudnym położeniu.
W mojej ocenie Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej to
też sukces – grupie pasjonatów historii
udało się stworzyć izbę muzealna
i cierpliwie dokumentować historię
naszego miasta.
Sukcesem organizacji pozarządowych
takich jak Stowarzyszenie Pionierów
Miasta Gubina, Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów czy Gubińskiej Rady Seniorów jest aktywizacja
najstarszych mieszkańców Gubina.
Myślę, że działalność każdego stowarzyszenia, któremu z większą lub
mniejszą efektywnością udaje się
realizować swoje cele statutowe – to
sukces. Sukces stowarzyszenia i jednocześnie sukces całej wspólnoty
samorządowej, przez tę działalność
wzbogaconej.
Czy jest jakiś obszar, w którym brakuje Panu aktywnego stowarzyszenia?
Tak, widzę duże pole do działania
dla stowarzyszeń zajmujących się

wspieraniem przedsiębiorczości. To
wciąż niezagospodarowana sfera.
A wydaje mi się, że lokalny biznes
mógłby wiele skorzystać zrzeszając
się i działając we wspólnym interesie.
We współczesnym świecie bardzo
ważna dla funkcjonowania, szczególnie małych, lokalnych społeczności
jest debata publiczna nad sprawami
istotnymi dla mieszkańców. Czy
możliwa jest dzisiaj debata bez trzeciego sektora?
Głos mieszkańców jest dla mnie niesłychanie ważny. Przed ostatnimi
wyborami samorządowymi, w trakcie
kampanii door-to-door, odbyłem bardzo wiele inspirujących rozmów i usłyszałem wiele cennych uwag. Zdaję
sobie jednak sprawę, że większość
z tych moich inspirujących rozmówców nie zdecydowałaby się na udział
w zorganizowanej debacie publicznej
i wystąpienie przed szerszym forum.
Dlatego głównego partnera w debacie
publicznej upatruję w trzecim sektorze,
który skupia jednostki najbardziej
aktywne, wrażliwe społecznie i kreatywne, odważnie zabierające głos
w ważnych sprawach – naturalnych
uczestników debaty.
Jak już wspominałem, przed Panem
kolejne lata rządzenia Gubinem,
ale to też kolejne lata współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Co jest dla Pana najważniejszym
wyzwaniem w tej współpracy na te
najbliższe lata?
W dziedzinie współpracy sektora
samorządowego i pozarządowego
zawsze jest wiele do zrobienia. Zawsze
można dążyć do poprawy komunikacji, ocieplać klimat tej współpracy
przez kulturę bieżących kontaktów.
Do tego będę dążył w trakcie obecnej
kadencji. Chciałbym również poszerzyć
płaszczyznę współdziałania z lokalnymi NGO'sami. Chociażby poprzez
powołanie Miejskiej Rady Pożytku
Publicznego, czy też utworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Chciałbym, aby pozytywna

energia mieszkańców i ich chęć do
współdecydowania o sprawach dla
nich ważnych znalazła ujście w formie budżetu obywatelskiego. Nie
wiem tylko, czy ﬁnansowe możliwości
budżetu miasta na to pozwolą.
Kontraktowanie czy powierzanie
usług publicznych do realizacji trzeciemu sektorowi to dobra droga do
rozwoju lokalnej społeczności czy
tylko zmiana wykonawcy?
Od lat w ramach zadań z zakresu
pożytku publicznego w otwartych konkursach rozdysponowujemy w formie
dotacji dla organizacji pozarządowych
z budżetu miasta ponad 300 tysięcy zł.
Dzięki takiej praktyce mamy w naszym
mieście od lat sprawnie funkcjonujący system wsparcia dla osób bezdomnych czy też prężnie działające
kluby sportowe. Wspólnie z trzecim
sektorem robimy ważne rzeczy, które
z punktu widzenia ekonomicznego
są deﬁcytowe, a z punktu widzenia
społecznego – bezcenne. Ich realizacja
przez instytucje samorządowe byłaby
nieefektywna i kosztochłonna gdyż
w wielu wypadkach wymaga autentycznego zaangażowania i wolontarystycznego zapału. Część z tych zadań
może być skutecznie realizowane tylko
dzięki społecznemu zaufaniu, jakim
cieszą się organizacje pozarządowe,
a próba ich przejęcia przez samorząd
mogłaby zakończyć się ﬁaskiem.
Gdyby mógł Pan pomarzyć o czymś
w sferze współpracy z trzecim sektorem to byłoby to marzenie o…
Pieniądzach. O takim budżecie miasta, który pozwoli wygospodarować
znaczące środki na budżet partycypacyjny i na rozszerzenie katalogu
zadań z zakresu pożytku publicznego,
zlecanych do realizacji organizacjom
pozarządowym. Bez wsparcia samorządu wiele z tych organizacji nie jest
w stanie aktywnie działać i realizować – nierzadko – bardzo cennych
projektów.
Dziękuję za rozmowę.
Pakt Współpracy // nr 7/2014
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Obrady „Spinacza”

Pierwsze lekcje konsultacji
Z Barbarą Banaśkiewicz, Naczelniczką Wydziału Społeczno-Administracyjnego
Urzędu Miejskiego w Słubicach, rozmawia Katarzyna Kochańska

J

aka była Twoja pierwsza myśl,
kiedy usłyszałaś o wspólnym
projekcie Fundacji na rzecz
Collegium Polonicum i Urzędu Miasta
w Słubicach, dotyczącego konsultacji
społecznych?
Była to dla mnie wielka niewiadoma.
Czytałam założenia projektu i zastanawiałam się, jak to się stało, że organizacja właściwie sama wypełniła treść
wniosku, a my zostaliśmy zaproszeni
do wspólnego realizowania działań
związanych z konsultacjami… Ale to, że
akurat nas zaprosiliście, było dla mnie
świetnym doświadczeniem, chociażby
dlatego, że współpracą z organizacjami pozarządowymi zajęłam się tak
naprawdę dopiero w lutym 2013 roku, po
reorganizacji struktury organizacyjnej
urzędu. I możliwość realnej współpracy
z organizacjami, porozumienia, poznaPakt Współpracy // nr 7/2014

nia, co one robią, jak to robią – to było
coś zupełnie nowego.
A jeśli chodzi o same konsultacje
społeczne? Czy nie obawiałaś się
tego tematu?
Wiele razy podczas narad z burmistrzem, rozmawiając o różnych problemach, z którymi boryka się gmina
dochodziliśmy do wniosku, że trzeba by
przeprowadzić konsultacje społeczne.
No tak, ale nasza uchwała dotycząca
konsultacji przestała być wiążąca,
orzecznictwo poszło już w zupełnie
innym kierunku, powinniśmy ją zmienić. Dlatego kiedy przeczytałam wniosek, pomyślałam, że to jest świetna
okazja do tego, żeby poprawić naszą
uchwałę. Z takim celem wchodziłam
do projektu. No a później wszystko
nam się rozwinęło samo…

Nie obawiałaś się tak ścisłej współpracy z organizacją pozarządową?
Zastanawiałam się, czy damy radę,
ponieważ w wydziale mam tylko
jednego pracownika, zajmującego się
współpracą z organizacjami. A w zasadzie głównie działaniami związanymi
z dotacjami, czyli rozpisywaniem
konkursów, podpisywaniem umów.
Współpracy merytorycznej w takim
zakresie, jak w projekcie do tej pory
u nas nie było. Ale byłam ciekawa,
żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała
ta wspólna praca z organizacją.
No i jak oceniasz pracę w mieszanej
grupie, która przyjęła nazwę Słubicka
Inicjatywa „Spinacz”?
Na początku przeszliśmy cykl szkoleniowy, dotyczący konsultacji społecznych. Każdy uczestnik wychodził
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ze swoją inicjatywą, z wnioskami. To
działo się niemal automatycznie, bez
odgórnego narzucania. Właśnie z ludzi
zaangażowanych podczas warsztatów powstał „Spinacz”. Od razu było
widać, kto co potraﬁ, za co może być
odpowiedzialny. Jeden był bardziej
informatykiem, inny prawnikiem,
trzeci księgowym, a inny pokazał, że
ma zdolności organizacyjne. Ludzie
dawali z siebie dużo, chociaż nikt im
nie kazał. Przychodzili popołudniami,
choć nie musieli.
Wasze spotkania odbywały się regularnie przez dość długi czas.
Tak, same szkolenia, warsztaty trwały
dość długo – czwarty kwartał 2013
i pierwszy 2014 roku. A potem spotkania „Spinacza”.
Czy te szkolenia były Wam potrzebne?
Tak, chociażby dlatego, że my jako
urzędnicy nie mamy wiedzy z zakresu
prowadzenia konsultacji społecznych.
Poznaliśmy różne formy i metody,
czyli to, w jaki sposób powinniśmy
się zachować, a jeśli sami cos przygotujemy – to w jaki sposób to powinno
zadziałać tak, żeby nie przeszkodzić
a pomóc konsultacjom. Ubolewam
do dziś, że nasz urząd jest mały i nie
mamy oddzielnej komórki, która
zajmowałaby się tym tematem.
W naszych rozwiązaniach w nowej
uchwale zaproponowaliśmy, żeby
powoływać za każdym razem Zespół
ds. konsultacji i Zespół ds. inicjatywy
lokalnej. Ale trochę się boję, że jeśli
tak zostanie, a konsultacji i inicjatyw
zacznie pojawiać się więcej, to zaczną
to być działania pozorne, rozmyje się
odpowiedzialność.
Dopytam Cię jeszcze o sam „Spinacz”. Czy podczas pracy spieraliście
się, docieraliście, czy wszystko szło
gładko?
Bardzo często dochodziło między nami
do małych sprzeczek! Powiem szczerze,
że to dlatego, że my jako urzędnicy
mamy zupełnie inne podejście niż
pracownicy, może lepiej powiedzieć

– członkowie organizacji pozarządowych. Oni mają dużo pomysłów, dużo
chcą zrobić, dają z siebie naprawdę
wiele. Pewnych działań nikt im nie
narzuca, nie mają określonych zbyt
dokładnie godzin pracy, zakresu obowiązków – jak to jest w urzędzie. Chcą
coś zrobić, mają wizję, wiedzą jak, tylko
jeszcze zostaje pytanie: czy mogą tak
to zrobić? A my w urzędzie bardzo
pilnujemy strony prawnej. W wielu
momentach mówiłam, że dobrze,
byłoby fajnie, ale tak nie można, bo
przepis nie pozwala, orzecznictwo nas
hamuje… Zobowiązałam się do pilnowania tej strony i wiele razy musiałam
interweniować. Ale zobaczyłam też,
jak inny jest styl pracy organizacji od
urzędu. Nikt nie mówił, że nie chce, nie
może, nie zrobi (przecież wynagrodzenie dostanie takie samo…). Społecznicy
byli bardzo zaangażowani. To bardzo
duży plus dla nich.
Czy coś jeszcze Cię w tej pracy
zaskoczyło?
To, że niektórzy mają wiele do powiedzenia, chcieliby dużo, ale zaczynają
temat i gdy ucieka im wena, nie wracają do niego. Nie kończą swoich
działań. Brakuje konsekwencji.
Słomiany zapał?
Tak, ale myślę, że on jest i w urzędzie, i w organizacjach. Na początku
na spotkania przychodzili również
radni. Nie wszyscy dotarli z nami do
końca, a szkoda, myślę, że ich obecność
wzmocniłaby prestiż naszych działań.
Nie mówię, że muszą być na każdym
spotkaniu, ale pojawić się od czasu do
czasu. Mam nadzieję, że nowa Rada
Miejska będzie bardziej nastawiona na
współpracę z organizacjami. Kierownictwo powinno nadawać kierunek
działaniom, to jest rzecz oczywista.
Oprócz wypracowania projektów
uchwał i zarządzeń burmistrza, dotyczących konsultacji społecznych
i inicjatywy lokalnej, odbyły się
również konsultacje społeczne tych
projektów – oraz rocznego programu

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak oceniasz ich przebieg?
Bałam się, czy konsultacje się powiodą,
ponieważ konsultowaliśmy coś, co
trudno zrozumieć – teoretyczne dokumenty. Są one trudne do przedstawienia w jasny sposób. Dlatego zdecydowaliśmy się skupić na tym, na
czym najbardziej nam zależy i zadać
mieszkańcom konkretne pytania,
na przykład: Kto może być inicjatorem konsultacji społecznych? Ilu
mieszkańców powinno mieć prawo
do złożenia inicjatywy lokalnej? Na
spotkanie otwarte nie przyszło zbyt
wielu mieszkańców (w mojej ocenie),
choć inni członkowie „Spinacza” twierdzili, że to i tak dużo w stosunku do
wcześniej organizowanych konsultacji,
niemniej jednak dyskusja była żywa,
pytania i wnioski bardzo ciekawe,
wiele z nich zostało uwzględnionych.
Ale na przyszłość do konsultowania
dokumentów nie decydowałabym się
na organizowanie otwartych spotkań
„dla wszystkich”, raczej wybrałabym
odpowiednie grupy uczestników
w zależności od zagadnienia poddawanego konsultacjom i inne formy
np. ankiety kierowane do osób, które
znają się na danej dziedzinie i konsultacje przez formularz na stronie.
Ludzie boją się zadawać pytania, nie
są jeszcze nauczeni takich otwartych
form konsultowania.
Nieco inaczej przebiegły konsultacje
rocznego programu współpracy, miały
charakter warsztatowy.
Widać było duże zainteresowanie
i zaangażowanie. Przyszło bardzo
dużo chętnych. Niemal wszyscy do
końca uczestniczyli w warsztatach. Co
potwierdziło, że łatwiej przeprowadzić
konsultacje skierowane do konkretnej
grupy, niż do wszystkich.
A czy z punktu widzenia urzędu,
zorganizowanie takich konsultacji
to duże obciążenie? Czasem zastanawiamy się, czemu urzędy tak rzadko,
jeśli w ogóle, organizują takie otwarte,
czy warsztatowe formy konsultacji.
Pakt Współpracy // nr 7/2014
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Happening na ulicach Słubic, młodzież zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

Już mówię dlaczego. My przede
wszystkim nie mamy nawyku pracy
organizacyjnej. Bardzo mało jest
w urzędzie osób wykwaliﬁkowanych w tym kierunku. Praca urzędnicza jest zupełnie inna. Trzeba mieć
taki nawyk, intuicję, albo gdzieś się
nauczyć tego rodzaju pracy. Umieć
zrobić harmonogram to jeszcze nie
wszystko, trzeba zabezpieczyć mediatora spotkania, czyli kogoś kto nie
tylko zna zagadnienie ale jeszcze
umiejętnie poprowadzi spotkanie,
by nie doprowadzić do konﬂiktu
stron. A to wszystko jest dodatkowo
uzależnione od siebie: jeśli chcę coś
zamówić, muszę sprawdzić, czy mam
środki w budżecie, czy podlega to
Pzp, czy nie, czy ktoś decyzyjny musi
jeszcze w związku z tym podjąć jakąś
decyzję… Do tego obawy, czy nie
zabraknie interesariuszy, plus zabezpieczenie sali, transportu, poinformowanie mediów… Olbrzymia praca.
W organizacjach takich rzeczy robi
się bardzo dużo.
Tak, i u was nikt nie pyta, dlaczego ja
mam to zrobić... A w urzędach: zakresy
czynności, statut, regulaminy – każde
dodatkowe zajęcie dla pracownika
musi być wcześniej przeanalizowane.
Po 16.00 również trudno jest kogoś zmoPakt Współpracy // nr 7/2014

bilizować do pracy. I dlatego bardzo
podobało mi się w naszej wspólnej
pracy to, jak ludzie sami zgłaszali się
do różnych rzeczy. U nas rzadko ktoś
powie sam z siebie, że coś zrobi.
Tak, to jest inny sposób pracy. Ale czy
oceniasz, że warto było podjąć ten
duży jednak wysiłek i zorganizować
konsultacje?
Na pewno warto. Konsultacje pozwalają sprawdzić, czy mieszkańcy chcą
iść w tym samym kierunku, co włodarze, którzy mogą oni podejmować
inicjatywy, nie pytając mieszkańców
o zdanie, ale nie do końca może to być
wizją również mieszkańców. Konsultacje pozwalają wypracować wspólne
stanowisko. Ale do tego musi być wola
z obu stron.
I wtedy widać rezultaty?
Tak, podam przykład. W 2013 roku przygotowałam zarządzenie burmistrza,
które miało ułatwić pracownikowi
sprawdzającemu umowy o dotacje
z organizacjami pilnowania porządku
w wydatkach. Wskazałam w nim, m.in.
że organizacja może wydać 10 proc.
dotacji na koszty związane z obsługą
projektu. Nie pytałam organizacji
o zdanie, wydawało mi się to naturalne, z przepisu nie wynikało, że taki

dokument powinien podlegać konsultacjom. Takie zasady zostały wdrożone
i stosowaliśmy je w poprzednim roku.
Ale organizacje zawnioskowały, żeby
również to zarządzenie poddać konsultacjom. I co nam wyszło? Organizacje
zaproponowały, żeby zwiększyć ten
10 proc. próg, ponieważ trudno jest im
zmieścić się w kosztach. Zgłoszono
próg 20 proc. Poddałam to pod dyskusję, pan burmistrz uznał argumenty
organizacji, wyraził zgodę i mamy
nowe zarządzenie, które będzie obowiązywało od 2015 roku. To pokazuje,
że konsultacje są potrzebne. Istotnie,
warto posłuchać drugiej strony.
A czy jest jakiś temat, który chciałabyś poddać konsultacjom w następnej
kolejności?
Tak, już w zeszłym roku często pojawiało się hasło budżetu obywatelskiego. Po wyborach pan burmistrz
potwierdził, że chciałby, żeby w Słubicach powstała taka inicjatywa. Cieszy mnie to, bo jest to kolejna forma
współpracy obywatelskiej. Burmistrz
poprosił organizacje, abyśmy wspólnie
wypracowali zasady takiego budżetu.
Cieszę się, że znowu zrobimy to razem.
Ja również się cieszę. I dziękuję za
rozmowę.
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Ściągawka z konsultacji
Jest wiele form, technik prowadzenia konsultacji społecznych. Poniżej zostały
omówione, w sposób jak najbardziej praktyczny, te najpopularniejsze. Ich dobór
zależy od ich zasięgu, tematu, ilości osób, które mogą być zainteresowane wzięciem
w nich udziału.
Otwarte spotkania, debaty mieszkańców z przedstawicielami władz, ekspertami.
Na czym polega?
Jest to spotkanie, podczas którego
każdy z mieszkańców może zadać
pytanie ekspertowi, przedstawicielowi władzy, lub. np. inwestorowi.
To, kto weźmie udział w spotkaniu
zależy od jego tematu i celu. Forma
debaty służy wymianie opinii, więc
zakłada dyskusję, która może być
burzliwa. Dlatego warto dobrze się
do niej przygotować.
Uwaga na sam początek: niech
udział przedstawicieli władzy w debacie nie dominuje spotkania, wójt,
burmistrz, radni są takimi samymi
uczestnikami dyskusji jak mieszkańcy
i eksperci. O jego przebiegu decydują
zewnętrzni moderatorzy.

Jak zorganizować spotkanie/
debatę?

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Słubic.

1. Precyzyjnie określić efekt spotkania,
jego główny cel.
2. Wytypować listę osób kompetentnych, ekspertów w danym temacie.
Ważne, żeby umieli oni odpowiedzieć
na pytania mieszkańców.
3. Zadbać o obecność neutralnego,
zewnętrznego moderatora, któremu
temat debaty nie jest obcy. Powinien
on mieć doświadczenie w budowaniu
forów wymiany opinii, mediacji, nie
reprezentować żadnej ze stron. Głównym jego zadaniem jest doprowadzenie
do uwspólnienia interesów każdej
ze stron. Gdzie szukać moderatora?
Może to być np. dziennikarz mediów
lokalnych lub regionalnych, specjalista
w danej dziedzinie z innej miejscowości.
4. Dobrze jest spotkać się z moderatorem i ekspertami wcześniej,

żeby uzgodnić planowany przebieg
spotkania, w tym również szczegóły
techniczne: kto i ile czasu ma na wypowiedź, itp. Warto przygotować się na
kilka możliwych scenariuszy.
5. Spotkanie/debatę warto zorganizować w neutralnym miejscu, w godzinach popołudniowych.
6. Zaproszenie na spotkanie powinno
pojawić się w lokalnych mediach, na
stronach internetowych co najmniej
na tydzień przed planowanym terminem. W treści informacji należy
dokładnie przedstawić cel spotkania.
7. Nie można zapomnieć o zaprezentowaniu wyników. Pod koniec
spotkania zadaniem moderatora jest
jasne, czytelne przedstawienie jego
rezultatów. Następnie w krótkim czasie

(np. 7 dni) podsumowanie powinno
zostać opublikowane w lokalnych
mediach i na stronach internetowych.
8. Co dalej z postanowieniami ze
spotkania? Może warto zaplanować
kolejne? Lub w jakiś inny sposób
poinformować mieszkańców o tym,
co dalej działo się z wypracowanymi
wspólnie rezultatami.

Pokazy uliczne,
wystawy, konkursy,
spacery badawcze.
Na czym polegają te formy?
Pokaz uliczny, spacer badawczy to
formy konsultacji, które są odmianą
„wizji lokalnej”, odbywają się na miejscu, o którym toczą się rozmowy. To,
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którą z nich wybrać, zależy od tematu
konsultacji. Zamiast tylko rozmawiać
o planach zagospodarowania skwerku,
lasku czy placu warto na niego pójść.
Rolą pokazów ulicznych, konkursów
i wystaw jest nie tyle uzyskanie konkretnych odpowiedzi na pytania i rozwiązania problemów, co wzbudzenie
zainteresowania społecznego. Są to
formy „luźniejsze”, w których udział
mogą wziąć mieszkańcy, którzy nie
przyszliby na warsztaty czy spotkania
otwarte.
Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami
to dobry sposób na poszukiwanie
rozwiązań np. na logo, maskotkę,
hasło promocyjne. Lub na promocję
pożądanych zachowań: np. zbiórka
makulatury w szkołach czy przedszkolach. Są to formy uzupełniające
pozostałe formy, takie jak warsztaty
czy debaty.

Jak je zorganizować?
Spacer badawczy. Np. przed debatą,
jeśli dotyczy ona konkretnego miejsca.
Pomaga „poczuć” przestrzeń. Warto,
żeby udział w nim wzięli przedstawiciele różnych grup, mieszkańcy
w różnym wieku, eksperci, władza.
Pokaz uliczny. W namacalny, konkretny sposób pomoże pokazać planowane zmiany na danej przestrzeni.
Może opierać się o makiety, plany, na
których każdy może zaznaczyć swoje
propozycje. To forma happeningu,
która pomaga zaciekawić społeczność
tematem konsultacji.
Konkurs. Do zorganizowania konkursu potrzebny jest temat, regulamin,
ciekawe nagrody i jury. Jest to bardzo
atrakcyjna medialnie forma.
Wystawa. Na przykład prac po
konkursie. Wymaga przestrzeni, np.
urzędowy hol, biblioteka miejska.

Warsztaty umożliwiające
zdobycie wiedzy i wypracowanie rozwiązań.
Na czym polegają?
Celem warsztatów jest podjęcie dyskusji i pracy nad pewnym konkretnym
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problemem. To miejsce i czas do tego,
aby grupa osób zaangażowanych
w dany temat spotkała się i wypracowała wspólnie rozwiązania. Oprócz
mieszkańców udział w nich biorą
specjaliści, eksperci, przedstawiciele
władzy oraz np. grup zawodowo związanych z omawianą problematyką.
Metod warsztatowych do pracy grupowej jest wiele, poniżej omówienie
kilku propozycji.

Jak je zorganizować?
World Cafe
Jest to dyskusja niczym w dużej
kawiarni przy kilku (kilkunastu) stolikach. Jej celem jest wymiana pomysłów, określenie potrzeb, możliwości,
oczekiwań (np. na funkcjonowanie
domu kultury). Można z nich w przyszłości korzystać. Nie są podejmowane
konkretne decyzje.
1. Dyskusja toczy się w miejscu, w którym jest „kawiarniana atmosfera” do
rozmów, dostęp do kawy, herbaty,
wiele stolików. Przy każdym z nich
omawiany jest jeden z aspektów dyskutowanego zagadnienia. Te tematy
są przygotowane wcześniej i umieszczone na stolikach. Każdy z nich ma
swojego „opiekuna”, który moderuje
dyskusję w razie potrzeby, odpowiada
na pytania, pełni również rolę eksperta. Przy każdym stoliku powinno
siedzieć 6-10 osób, reprezentujących
różne środowiska.
2. Dyskusję prowadzi moderator, również notuje wypowiedzi, po zakończeniu pracy grupy prezentuje wyniki.
3. Dyskusja przy każdym stoliku trwa
ok. 20 – 25 minut. Po upływie określonego czasu każdy może zmienić
stolik i przejść do innego. Najlepiej,
jeżeli dwie pierwsze rundy dyskusji
trwają dłużej, kolejne coraz krócej
(np. 25 min, 20 min., 15 min, 10 min. i 8
min.). Moderator zostaje przy swoim
stoliku.
4. Dyskusję rozpoczyna przedstawiciel
gospodarzy, on również pilnuje czasu.
Zazwyczaj World Cafe z podsumowaniem wyników trwa ok. 2 godziny.
5. Pomysły wypracowane przez każdy

W PAKCIE WSPÓŁPRACY zachęcamy do organizowania Debat
Oksfordzkich, które również
bardzo dobrze sprawdzają
się jako narzędzie konsultacji
społecznych – zwłaszcza możliwości wymiany poglądów
na dany temat. Jednak debatę
można „uzupełnić” inną
formą, po wymianie poglądów
może przyjść czas na wspólne
wypracowywanie rozwiązań.
Uczestnicy konsultacji, bogatsi
w wiedzę wyniesioną z Debaty,
będą mieli argumenty, a także
pomysły na to, jakie chcą przyjąć rozwiązania omawianych
problemów.

stolik należy zebrać i spisać w jednym
dokumencie. O efektach warto poinformować mieszkańców!
Organizując World Cafe należy pamiętać o potrzebnych materiałach: kartkach, ﬂamastrach, a także o poczęstunku: kawie, herbacie, ciastkach.
No i przyjaznej atmosferze!

Sąd obywatelski
Forma przydatna do rozmowy w skomplikowanej, kontrowersyjnej sprawie. Działa na zasadach podobnych
do prawdziwego sądu. Udział biorą
sędziowie oraz świadkowie (eksperci).
Mieszkańcy obserwują obrady.
1. Potrzebnych jest 25-30 osób, 12-16
to jurorzy, pozostali będą świadkami.
Sędziowie powinni reprezentować
różne środowiska, nie muszą być
specjalistami w danej dziedzinie.
Eksperci pełnią rolę świadków, ich
liczba nie jest ograniczona, ważne jest
to, aby znali się oni na omawianym
zagadnieniu. To oni prezentują je
sędziom. Należy dobrać ich tak, aby
reprezentowali różne stanowiska.
2. Obrady prowadzi zewnętrzny moderator. Mogą one zostać poprzedzone
debatą z uczestnikami – mieszkańcami.
3. Sąd obywatelski zazwyczaj trwa
2-4 dni. Jest to związane z faktem, iż
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sędziowie muszą mieć możliwość
wysłuchania obu stron, zapoznania się z materiałami, przesłuchania
świadków.
4. Jurorzy nie muszą podjąć decyzji
jednomyślnie – mogłoby być to trudne.
Ich decyzja ma charakter doradczy
dla władzy.
5. Do przeprowadzenia procesu obrad
potrzebna jest duża sala ze stołami
ustawionymi jak w prawdziwym
sądzie. Warto obrady nagrywać, na
bieżąco spisywać padające argumenty.

Warsztaty przyszłościowe
Forma ta umożliwia dialog, mający
oprowadzić do stworzenia ogólnej
wizji wraz z planem działań w danym
obszarze.
1. Na warsztaty należy zaprosić 25-30
osób z różnych środowisk i grup społecznych związanych z omawianym
tematem. Uczestnicy pracują w grupach (np. przy osobnych stolikach),
każdy nad innym aspektem problemu.
Każdą grupę prowadzi moderator.
Skład grup jest ustalony odgórnie.
2. Każda grupa pracuje jednocześnie wg
tego samego schematu, składającego
się z 4 faz: fazy przygotowawczej, fazy
krytyki, fazy utopii i fazy realizacji. Faza przygotowawcza: poznawanie
się uczestników, prezentacja tematu
i reguł. - Faza krytyki: negatywnych
cech problemu, słabych stron, krytyka
dotychczasowych rozwiązań. - Faza
utopii: szukanie idealnego rozwiązania, bez ograniczeń. - Faza realizacji:
przełożenie wizji na konkretne i realistyczne plany działania.
3. Wyniki są zapisywane na kartkach,
na koniec zaprezentowane. Warsztaty trwają od kilku godzin do 2 dni,
w zależności od tematu.

Otwarta przestrzeń
– Open Space
Najmniej sformalizowana technika
prowadzenia konsultacji, w której
wiele zależy od samych uczestników.
Sprawdza się w dyskusji nad ogólnym
tematem, którym żyje cała społeczność.
1. Nie ma określonej liczby osób, która

może wziąć udział w dyskusji. Debata
opiera się na spontanicznie powstających grupach, które same wybierają
temat dyskusji. Oznaczony przez
gospodarza jest jedynie jej początek,
czas trwania i koniec.
2. Punktem wyjściowym jest zebranie zagadnień, wątków, które mogą
poruszyć rozmawiający. Warto zaproponować kilku osobom, żeby zaczęły
rozmowy, to ośmieli pozostałych.
3. Uczestnicy pracują w grupach,
grupkach ok. 1-1,5 h. Wyniki spisują
wspólnie w formie podsumowania,
które jest dostępne dla wszystkich.
Każda osoba może w dowolnym
momencie odejść od grupy i przyłączyć się do innej.
4. Uczestnicy planują konkretne działania w omawianych przez siebie
dziedzinach, problemach. Oraz planują, kto przekaże ustalenia władzy,
oraz będzie monitorował, co dalej się
z nimi dzieje.
Ważne jest, aby stworzyć przyjazną,
otwartą atmosferę, sprzyjającą rozmowom. Wielkość sali musi pozwolić na
formowanie się grup. Warto zapewnić
dostęp do napojów, przekąsek.

Wysłuchanie opinii
publicznej
Umożliwia wszystkim zainteresowanym prezentację swoich poglądów
na dany temat przed tymi, którzy są
odpowiedzialni za podjęcie decyzji.

Jak je zorganizować?
1. W wysłuchaniu mogą wziąć udział
wszyscy, warto jednak wprowadzić
zapisy i ograniczyć listę np. do 30
osób, prezentujących po równo: mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli
organizacji, związków itp.
W tym celu należy przygotować formularz zgłoszeniowy i zamieścić go
wraz z ogłoszeniem o wysłuchaniu np.
na stronie gminy. Oprócz tego zaproszenie powinno być przedstawione
w mediach, tak aby zgłosić się mógł
każdy zainteresowany.
2. Należy zapewnić dużą salę z krzesłami dla publiczności, nagłośnienie

oraz opiekę osoby prowadzącej wysłuchanie, pilnującej czasu poszczególnych wystąpień i zapraszającej
kolejnych mówców. Regulowany
może być również czas pojedynczego
wystąpienia, np. do 5 minut.
3. Po wysłuchaniu przebieg oraz wnioski powinny zostać udostępnione
mieszkańcom poprzez strony internetowe i media.

Badania opinii
reprezentatywnych
grup mieszkańców.
Na czym polega?
Badania ilościowe pozwalają uzyskać
konkretne dane statystyczne. Metoda
ta pozwala na poznanie poglądów
reprezentatywnej grupy obywateli.
Umożliwia także porównywanie wyników uzyskiwanych w regularnych
odcinkach czasu. Są różne techniki
prowadzenia tego rodzaju badań,
w zależności od sposobu docierana
do respondentów: droga pocztową,
telefoniczną, wywiadów bezpośrednich
itd. Nie są to badania tanie, dlatego
warto za każdym razem skorzystać
ze wsparcia specjalistów, zarówno
w procesie przygotowania ankiet
badawczych, prowadzenia badania,
jak i analizy wyników.

Jak zorganizować badanie
ankietowe?
1. Należy zacząć od listy informacji,
które ma przynieść badanie. Następnie
uporządkować je wg wagi. Im dłuższa
ankieta, tym mniej odpowiedzi, dlatego
warto skupić się na najważniejszych
pytaniach.
2. Pytania powinny zostać sformułowane w jasny i przejrzysty sposób. Bez
specjalistycznych terminów, których
respondenci mogą nie zrozumieć.
Należy pytać o jedną rzecz naraz
i unikać wartościowania w pytaniach.
Pytania powinny wynikać z siebie –
warto zacząć od ogólnych, a skończyć
na szczegółowych.
3. Odpowiedzi – tam gdzie to możliwe
powinny być jak najprostsze: tak/
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nie/nie mam zdania. Przy pytaniu
o ocenę należy podać skalę: 0-bardzo
źle, 5-doskonale. Pytania otwarte są
ciekawe, ale większość ankietowanych
je opuszcza, ponieważ odpowiedź na
nie zajmuje więcej czasu.
4. Zanim ankieta ujrzy światło dzienne,
warto przetestować ją na współpracownikach, rodzinie. Być może nie
rozumieją któregoś z pytań?
5. W każdej ankiecie warto dodać pytanie otwarte dotyczące uwag do samej
ankiety. Dać szansę wypowiedzenia
się na te tematy, które nie zostały
w niej poruszone.
6. Metryczka – warto zapytać o podstawowe dane, jak płeć, wiek, status
na rynku pracy.
7. Dystrybucja ankiety, w zależności
od wybranego sposobu badania, może
być różna. A w oszacowaniu tego, ilu
respondentów należy zapytać, aby
spełnić wymóg reprezentatywności
badania, pomoże specjalista, (ilość
zależy m.in. od tematu, zasięgu).
8. Analiza wyników – wyniki najlepiej gromadzić w pliku arkusza
kalkulacyjnego. Dzięki temu możliwe
będzie wygenerowanie wykresów.
No a potem czas na reﬂeksję: jakie
wnioski nasuwają się z odpowiedzi
i wykresów?

Narzędzia internetowe
(strony www, fora internetowe).
Na czym to polega?
Internet jest jednym z tańszych sposobów prowadzenia badań ankietowych,
nie wymaga drukowania, rozsyłania
ani dzwonienia, ale ma swoje wady:
nie wszyscy korzystają z sieci. Może
być problem z dotarciem do seniorów,
osób które na co dzień nie pracują
przy komputerach. Dlatego warto,
aby ten sposób prowadzenia badania
był formą uzupełniającą inne (np.
wysyłaniu ankiet drogą pocztową).
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Jak zorganizować badanie
w Internecie?
Jeśli mamy już gotową ankietę, jest
to bardzo łatwe. Są serwisy (płatne
i darmowe), które powstały specjalnie
w tym celu, aby umożliwiać prowadzenie tego rodzaju badań. Jednym
z nich jest np.www.eankieta.com.pl
1. Po zalogowaniu w serwisie można
zamieścić swoją ankietę.
2. Teraz musimy pamiętać o rozpowszechnieniu informacji o badaniu,
link do ankiety należy zamieścić na
stronach internetowych, opublikować
w mediach.
3. Po zakończeniu badania jego wyniki
będą od razu widoczne na wykresach.

Jednak jeśli była to jedna z wielu dróg
dotarcia do respondentów, należy je
połączyć z pozostałymi. Choć analiza
tego, jak odpowiadali sami internauci,
również może dostarczyć ciekawych
wniosków.
Fora internetowe mogą również
służyć pozyskiwaniu informacji od
mieszkańców. Jednak minusem forów
jest to, że Internet zapewnia przynajmniej pozorną anonimowość,
co może prowokować do wyrażania
obraźliwych opinii. Jeśli zdecydujemy
się na uruchomienie forum (np. na
stronie gminy) musi nad nim czuwać
moderator, który będzie zarządzał
wpisami.

Siedem zasad konsultacji
Jak konsultować? Oto siedem zasad, wypracowanych przez ekspertów
społecznych i przedstawicieli administracji (dostępnych na stronie www.
mac.gov.pl).
1. Dobra wiara
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony
słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
2. Powszechność
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
3. Przejrzystość
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być
powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
4. Responsywność
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
5. Koordynacja
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje
tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
6. Przewidywalność
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
7. Poszanowanie interesu ogólnego
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój
partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku
przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny
i dobro ogólne.
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Przychodzi student…
Organizacje pozarządowe to studenci, urzędnicy – profesorowie. To porównanie
raczej nie wpada samo do głowy, chyba, że jest się studentem, jak ja.
Aleksandra Rybak

Ż

ak, którego można porównać
z NGO’sem to człowiek pełen
energii, ambicji i pomysłów w jego oczach mogących zmienić świat.
Profesor to stateczny człowiek.
Dawno zrozumiał, że świata nie zmieni.
W przeciwieństwie do urzędnika ma
on sporą autonomię – może sam
ustalać zasady. Co wcale nie znaczy,
że będzie je później naginać.
Relacje między profesorem a studentem mogą być mniej lub bardziej
zażyłe. Ale posłużę się tu przykładem
klasycznej, neutralnej relacji student
– wykładowca na płaszczyźnie egzaminu pisemnego.
Załóżmy, że na egzamin obowiązują zapisy, a pula pytań jest powszechnie dostępna.
Wzorowy student jest dobrze
przygotowany i nie musi obawiać
się egzaminu, ponieważ zdążył on
opracować wszystkie możliwe pytania.
Kojarzy mi się on z organizacją
pozarządową o wysokim stopniu
profesjonalizacji, która idealnie napisała wniosek i oddała go w terminie
– dopięła wszystko na ostatni guzik.
Doświadczenie przychodzi z czasem.
NGO’som pomagają w tym kursy
i szkolenia. A co sprawia, że niektórzy
studenci są zawsze przygotowani?
Szczerze mówiąc, to dla mnie wciąż
wielka tajemnica. Ale chyba jest to
możliwe…
Średnio przygotowany – statystyczny student, mimo iż opracował
wszystkie pytania, jednak nie wszystkie
przyswoił w równym stopniu. Dlatego,
choć ma spory zasób wiedzy, liczy
na przychylność wykładowcy... Że
okaże się on człowiekiem, nie zada
najtrudniejszych pytań z listy i nie
będzie chciał wszelką cenę „usadzić
biednego studenta”.

Przypomina mi to młodą organizację pozarządową, która dopiero
próbuje odnaleźć się na rynku, startuje
po pierwsze dotacje, czy to w gminie,
czy gdzieś dalej. Napisała wniosek
najlepiej jak potraﬁła, ale nieidealnie.
Czasem we wniosku brakuje gdzieś
podpisu, pieczątki lub daty – „ludzki”
urzędnik podpowie, wezwie do uzupełnienia braków, a inny nie.
Zdarza się także, że student jest
dobrze przygotowany, lecz zapomniał
zapisać się na egzamin – czasami
w natłoku spraw i obowiązków ten
„szczegół” gdzieś mu umknął...
To bardzo smutny scenariusz, który
można porównać do organizacji, składającej wniosek projektu o dzień lub
choćby kilka godzin za późno. Bo były
korki, kolejka na poczcie, bo wysiadł
prąd i „zżarło” kilka pól we wniosku…
W tej sytuacji teoretycznie student
ma przewagę – przecież może spróbować poprosić profesora, by „przymknął
oko” na ten brak odpowiedzialności, ze
względu na wyjątkowo trudną sytuację
życiową, mnóstwo stresu etc… Przy
odrobinie dobrej woli rzeczywiście
może umknąć mu to płazem, choć
zdarza się to niezwykle rzadko.
Najczęściej na uczelni jest jak
w urzędzie – zasady takie same dla
wszystkich. Aby mieli oni równe szanse.

„Przykro mi, że zapomniała się
Pani zapisać, ale konsekwencje są
jasne – nie mogę zrobić dla Pani
wyjątku, bo to byłoby niesprawiedliwe w stosunku do innych ludzi,
którzy byli w takiej samej sytuacji”
– pamiętam słowa mojego wykładowcy. I chyba już wiem, jak mogą
czuć się NGO’sy – gdy ich dobrze
napisany wniosek przegrał konkurs
„walkowerem”. Głupi błąd, który dużo
kosztuje. Ale nie ma co płakać nad
rozlanym mlekiem, jest nauczka na
przyszłość. Trzeba podnieść się po
upadku i walczyć dalej.
Dosłownie „walczyć”. Z biurokracją,
z czasem, z mnóstwem nieprzydatnej
wiedzy, ze stresem i własnymi słabościami. Na studiach już nikt nikogo
po główce nie głaszcze. Traktują Cię
jak dorosłego człowieka, choć możesz
wcale się nim nie czuć.
Tak samo z organizacją pozarządową – młodsza i mniej doświadczona
nie jest traktowana ulgowo, musi radzić
sobie sama lub liczyć na pomoc „starszych kolegów”. Z każdym kolejnym
rokiem NGO’s hartuje się i wyrabia.
Nabiera doświadczenia i czuje się
coraz pewniej na polu bitwy, by z czasem móc powiedzieć „veni, vidi, vici”
– niczym student, który triumfalnie
odbiera swój dyplom.
Pakt Współpracy // nr 7/2014

28 Praktyka

Mało jest idealistów
na świecie
Z Kamilem Szloskiem, który zaczynał pracę w organizacji pozarządowej
od wolontariatu, rozmawia Katarzyna Kochańska

J

aka jest Twoja definicja
wolontariatu?
Nie chcę przytaczać deﬁnicji
ustawowej. Podręcznik mówi, że jest to
działalność dobrowolna, nieodpłatna…
Moim zdaniem to działanie wynikające
z wewnętrznej potrzeby, w obszarach,
w których chcemy się realizować,
niezależnie od innych zobowiązań,
pracy zawodowej. Myślę, że to pragnienie daje o sobie znać, kiedy człowiek
osiąga już pewien poziom spełnienia
i nie musi się martwić o podstawowe
rzeczy w życiu. Równocześnie może
to być też kolejny krok po uświadomieniu sobie poziomu zaspokojenia
własnych potrzeb. Obserwuję wśród
ludzi nieustanne ‘niezaspokojnie’.
Powiem nieco górnolotnie – dobrowolna działalność, pozbawiona korzyPakt Współpracy // nr 7/2014

ści ﬁnansowych pozwala nam wyrwać
się z neurotycznego konsumpcjonizmu.
Uświadomić, że szczęście nie bierze
się tylko ze stanu posiadania. Jest to
samorealizacja na wyższym poziomie,
społeczna.
A ludzie młodzi? Ich pobudki bywają
mniej idealistyczne. Obecnie często szukają możliwości zdobycia
doświadczenia zawodowego i traﬁają
do organizacji pozarządowych czy
centrów wolontariatu.
Tak, zauważyłem, że teraz ze względu
na kryzys i na to jak wygląda rynek
pracy, zmieniają się pobudki zaangażowania w działalność społeczną.
Bardzo dużo wolontariuszy przychodzi zdobywać doświadczenie. Ale
nie deprecjonowałbym tego. Gdy ja
zaczynałem swoją przygodę z wolon-

tariatem 10 lat temu, wszyscy angażowali się ze względów ideowych.
Tylko i wyłącznie. Dlatego jeszcze
do niedawna z pewnym dystansem
podchodziłem do ludzi, którzy mi opowiadali o tym, że prowadzą działania
wolontariackie i cały czas podkreślali
to, co zyskują. Ale dochodzę do wniosku, że to też jest w porządku.Tylko
przy równoczesnym zachowaniu
świadomości, że choć moim celem
jest realizowanie się, ale środkiem
do tego jest dobrowolna, bezpłatna
praca na rzecz innych.
Może wśród młodych praktycyzm
wygrywa z idealizmem.
Tak, starsi podchodzą nieco inaczej.
W hospicjum miałem okazję współpracować również z ludźmi „po czterdziestce”. Zrealizowani zawodowo,
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wychowali już dzieci. Chcieli włączyć
się do działania. Szkoda, że organizacje
nie przyciągają takich ludzi. Oni są
wielką pomocą, podporą. Bo młodzi
najczęściej angażują się akcyjnie, na
krótko – 2, 3 miesiące, a potem idą dalej
swoją drogą. A ci starsi najczęściej
angażowali się na dużo dłużej. Nie
trzeba ich było ciągle motywować,
praca sprawiała im dużo satysfakcji.
Opowiedz o swojej „drodze wolontariackiej”. Zaczynałeś jako szesnastolatek, masz spore doświadczenie.
Podzieliłbym swój wolontariacki
życiorys na etapy. W okresie szkolnym
wolontariat był moim dodatkowym
zajęciem. Traﬁłem do Centrum Wolontariatu w Rzeszowie (skąd pochodzę),
a stamtąd, po odpowiednim przeszkoleniu, do hospicjum.
Dlaczego wybrałeś akurat hospicjum?
Pewną rolę grał tu przypadek. Osoby,
które zaprosiły mnie do centrum
wolontariatu, wybierały się na szkolenie dla wolontariuszy z myślą o hospi-

cjum właśnie. Gdy podczas rozmowy
spytano mnie, w co chciałbym się
zaangażować, serce mi dyktowało, że
to ma być hospicjum. I to był dobry
wybór. W pierwszym roku chodziłem pomagać, w drugim dodatkowo
zająłem się koordynowaniem prac
wszystkich wolontariuszy. Dodatkowo
brałem udział w różnych akcjach, typu
festiwal „Otwarte drzwi dla schizofrenii”, przegląd teatrzyków WTZ.
Ile lat dzia ła łeś w Centrum
Wolontariatu?
Prawie cztery, z różnym natężeniem.
Przy maturze musiałem nieco „odpuścić”. Potem wyjechałem na studia do
Krakowa. Tam nie zaangażowałem
się w stały wolontariat, ale cały czas
coś robiłem. Organizowaliśmy ze
znajomymi różne akcje, typu zbiórka
pieniędzy na budki lęgowe dla małych
ptaków, organizację miesiąca fotograﬁi.
Jakiś czas temu traﬁłeś do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
Jesteś opiekunem Sektora 3 Słubice,

masz kontakt z różnymi organizacjami pozarządowymi. Wiele z nich
chciałoby pozyskać do współpracy
wolontariuszy. Co doradziłbyś organizacjom – jak zachęcić nowe osoby
do włączenia się do ich działań?
Wychodząc do ludzi ważne jest by
pokazać im wachlarz możliwości.
Warto też opowiadać o praktycznych
zastosowaniach umiejętności naszych
słuchaczy. Obrazowy sposób opisywania pracy wolontariusza pozawala
utożsamić się potencjalnemu kandydatowi. Istotne jest by mówić „od
siebie”, o swoich doświadczeniach.
O korzyściach, których ja i moi współpracownicy doświadczamy. Myślę, że
na spotkania na temat wolontariatu
warto zapraszać przyszłych podopiecznych, tych komu ta praca służy.
Opowiadając o naszej pracy starajmy się stworzyć pełny obraz. Portret – pracownika, podopiecznego
i wolontariusza.
Dziękuję za rozmowę.

Jak jest z tym wolontariatem?
Coraz częściej wolontariusze pytają wprost, co będę mieć z tego, że się zaangażuję.
Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że się naprawdę zaangażują. Ale takich
osób, na które naprawdę można liczyć, jest coraz mniej.
Katarzyna Kochańska

W

edług diagnozy stanu
współpracy gminy Krosno
Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzonej w 2012 roku aż 85% krośnieńskich
organizacji opiera się na pracy wolontariuszy. 28% organizacji wskazało, że
ma za mało „rąk do pracy”. Przez to
nie są gotowe do przyjęcia na siebie
większej ilości zadań. 56% ocenia
swoje zasoby jako adekwatne do tego,
co robią aktualnie. Ale brakowałoby
im ludzi, gdyby chcieli robić więcej.
Na tego rodzaju „zapotrzebowanie”
wskazuje również fakt, iż obszar „promocja wolontariatu” został oceniony
bardzo nisko w rankingu zadań, jakie

gmina może zlecać organizacjom
pozarządowym. Jest to jeszcze obszar
„do zagospodarowania”. Nie jest to
zadanie łatwe.
Dlaczego tak jest? Dlaczego tak
mało osób chce angażować się w działania organizacji pozarządowych?
Może mało o nich wiedzą. Może nie
czują, że robią coś ważnego, nawet gdy
już się do organizacji zgłoszą. A może
zmienia się hierarcha potrzeb i to, żeby
pomagać innym jest w naszych czasach mniej istotne, przegrywa z innymi
sposobami spędzania wolnego czasu?
Jak zachęcić ludzi do angażowania się
w działalność lokalnych organizacji
pozarządowych?

Prezentujemy rozmowy z Anną
Kurp i Dorotą Kołkowską ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności
Obywatelskiej CIVIS SUM w Zielonej
Górze i Kamilem Szloskiem, wcześniej wolontariuszem w rzeszowskim
hospicjum, obecnie opiekunem Sektora 3 Słubice, Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych.

Jeśli masz swoje przemyślenia
na temat wolontariuszy
w organizacjach pozarządowych – zapraszam do pisania:
k. kochanska@fundacjacp.org
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Wolontariat
– warto rozmawiać
Z Anną Kurp i Dorotą Kołkowską ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności
Obywatelskiej CIVIS SUM w Zielonej Górze rozmawia Katarzyna Kochańska

C

ivis sum to organizacja z 10
letnim stażem, zajmująca się
poradnictwem obywatelskim.
Od początku „korzystacie” z pracy
wolontariuszy. Można powiedzieć,
że na wolontariacie zjadły już Panie
zęby. Kto przychodzi do was pracować
nieodpłatnie?
Dorota Kołkowska – Wolontariusze, którzy do nas przychodzą mają
już pewne kwaliﬁkacje. Są to przede
wszystkim aplikanci i prawnicy. Przychodzą też osoby, które potrzebują
od wolontariatu czegoś innego niż
doświadczenie zawodowe. Chcą się
np. oderwać od swoich obowiązków
Pakt Współpracy // nr 7/2014

domowych. Mamy taką wolontariuszkę, która nie pracuje w swoim
zawodzie, ale nie chciała „wypaść
z obiegu”, więc przychodzi do nas
doradzać, a zarobowo zajmuje się
zupełnie czymś innym.
Anna Kurp – Nasi wolontariusze
dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy
mają kwaliﬁkacje prawnicze i ci, którzy ich nie posiadają. Wolontariusz
z wykształceniem prawniczym jest
od razu wdrażany do doradzania. Są
to często osoby, które na studiach
pracowały w organizacjach pozarządowych. Znają zaplecze NGO’sów
i wtedy współpracuje nam się dużo

łatwiej. Osoby, które są na kierunkach
humanistycznych na Uniwersytecie
Zielonogórskim czyli te bez doświadczenia prawniczego zaczynały od
odpowiadania na listy, a dopiero
potem niektóre z nich doradzały
w naszym biurze. Teraz jest tak, że
poziom świadczonych przez nas
usług jest wyższy, więc doradzaniem
zajmują się tylko osoby z odpowiednimi kwaliﬁkacjami.
Jakie oczekiwania mają wolontariusze od Waszej organizacji? Jaką
kierują się motywacją podejmując
współpracę?
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A. K. – Wszystko zależy od wolontariusza. Prawnik chce doradzać, nabywać
doświadczenia. Jak sami podkreślają,
najwięcej uczą się w pracy z klientem.
To jest ich największa motywacja.
Jeżeli chodzi o studentów, to jest zupełnie inna bajka.

riat. Najdłużej jest z nami pani Ania,
która zajmuje się pracami administracyjnymi. Jest też Monika, która
miała motywację, żeby zmienić swoja
ścieżkę kariery zawodowej, chciała
spróbować czegoś innego. Jest z nami
od ponad roku.

Ciężko określić motywacje takich
wolontariuszy?
D.K. – Teraz nawet nie ma takich
osób.Wcześniej kierowaliśmy nasze
kampanie promujące wolontariat do
studentów. Przychodzili, ale współpraca była krótkotrwała.
W pewnym momencie umieściliśmy
w umowie wolontarystycznej zapis, że
jeśli ktoś zostanie przez nas wysłany
na szkolenie, za które my płacimy, to
zobowiązuje się świadczyć wolontariat
przez określony czas. Dochodziło do
tego, że wolontariusze brali to, co mogli
dla siebie, czyli szkolenia i odchodzili.
A. K. – Było tak, że kończył się rok
akademicki, studenci jechali do domu,
a w październiku nikt z nich się już nie
pojawiał. My znów szłyśmy na uczelnię,
po naszej rekrutacji pojawiało kilka
osób, ale tylko do czerwca.

Jak więc układać sobie współpracę
z wolontariuszami?
D.K. – Jest to zagadnienie, który powoli
diagnozujemy u siebie. W kolejny
projekt, który będziemy realizować,
wpisaliśmy działania na rzecz rozwoju wolontariatu. Chcemy to lepiej
przemyśleć i we współpracy z wolontariuszami wypracować regulamin
świadczenia pracy wolontarystycznej.

Błędne koło.
D.K. – Żeby wdrożyć takiego wolontariusza, trzeba mu poświecić ileś czasu,
zamiast wykonywać swoje zadania.
A on się rozejrzy i stwierdzi ze to nie
to. Najgorzej jest jednak, kiedy w ogóle
przestaje przychodzić i urywa kontakt.
Nawet w dokumentacji nie mamy
żadnej rezygnacji.
Nieco przykry obraz wolontariusza.
A. K. – Myślę, że zmienia się rynek
pracy i zmieniają się studenci. Być
może jest tak, że, ci którzy chcą aktywnie spędzać czas nie wybierają wolontariatu, ale od razu pracę. Wolą pójść
pokelnerować i zarobić parę groszy.
U nas jest bardziej ambitnie, ale za
darmo.
D.K. – Wszystko zależy od człowieka.
Np. Radek – przyszedł do nas na aplikacji, teraz jest już radcą i zawsze
bardzo poważnie traktował wolonta-

Panie też zaczynały od wolontariatu.
A.K. – Śmiejemy się, że to były trochę inne czasy. Jestem około 8 lat
w stowarzyszeniu, ale wtedy nikt tu
nie przychodził z myślą, że tu będzie
praca, wszyscy byli wolontariuszami.
Jaka była wasza motywacja do pracy
za darmo?
A.K. – Byłam wolontariuszką od 1
klasy liceum. Zaczynałam w zakładzie
pielęgnacyjnoopiekuńczym. Brałam
udział w programie „Starszy brat,
starsza siostra” – opiekowałam się
młodszym chłopcem. Chodziłam do
domu dziecka, a na studiach przyszłam
do Biura Porad Obywatelskich, żeby
pomagać. Kiedyś mówiono mi, że
wolontariusz poświęca się dla innych,
ale dla mnie zawsze było tak, że to ja
raczej czerpałam od ludzi więcej, niż
dawałam.
D.K. – Faktycznie jest tak, że wolontariat bardzo wzbogaca i daje satysfakcje
ze współtworzenia czegoś ważnego.
A. K. – Żeby zostać wolontariuszem,
musiałam sama iść do dyrektora
szpitala i wytłumaczyć mu, że ja nie
chcę za to pieniędzy. Potem musiałam
sama się ubezpieczyć i ciągle walczyć
o to, żeby zmieniać te pampersy.
A teraz promujemy wolontariat,
nagradzamy za pracę społeczną.

D.K. – Myślę, że to taka polska cecha.
Jak czegoś nie można to bardziej nam
na tym zależy. Eureka – zrobimy antypromocję wolontariatu wtedy będzie
większe zainteresowanie (śmiech).
Albo ostre sito dla wolontariuszy, tak
żeby zmusić ich do wysiłku. A nie:
łatwo przyszło, łatwo poszło.
A. K. – Kiedyś tak było w Civis Sum.
Miałam rozmowę kwaliﬁkacyjną na
wolontariusza, a czułam się jakbym
startowała na dyrektora. Pamiętam,
jak siedziałam w pokoju obok i po
prostu drżałam.
Wtedy się bardziej docenia to, co
się dostaje.
A. K. – Tak. Dostałam się na wolontariat! To było wyróżnienie.
Dlaczego warto przyjść do Civis Sum
na wolontariat?
D.K. – Naprawdę można się bardzo
dużo nauczyć, mamy fajną ekipę,
jesteśmy elastyczni – jak się pojawia
ciekawy pomysł, żeby coś zrobić, to
możemy dostać wsparcie prawne
i organizacyjne. W końcu prawników
u nas nie brakuje (śmiech). Ze stowarzyszeniem współpracuje mnóstwo
osób, można nawiązać nowe kontakty
i znajomości. Będąc wolontariuszem
w organizacji pozarządowej ma się
dostęp do całego rynku szkoleń dla
NGO.
A. K. – Wydaje mi się, że najbardziej
atrakcyjne jest to, że jesteśmy otwarci
dosłownie na wszystko. Teraz mamy
stażystę, który na początku nie miał
pomysłu na to, co chce u nas robić Na
rozmowie padło proste pytanie – jak
wyobrażasz sobie fajny dzień stażu
w Civis Sum? Myślę, że teraz i on,
i my jesteśmy zadowoleni. Chłopak
świetnie projektuje w Corelu, zajął się
promocją stowarzyszenia..
D.K. – Jako organizacja rozwijamy się,
piszemy projekty, więc jeżeli ktoś chce
się rozwijać, to u nas ma taką szansę.
Na pewno będzie ciekawie.
Dziękuję za rozmowę.
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Logika projektowa
Jak wszyscy wiemy życie większości NGO’sów kręci się wokół projektów. Jest projekt,
najlepiej kilka – jest dobrze. Nie ma? Gorzej, może nie dramat, ale… Kto pisał, ten
wie, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby powstał wniosek, i ile trzeba złożyć wniosków,
żeby dostać doﬁnansowanie. Nowy rok, nowe projekty. Przypominamy starą, dobrą
teorię. Na dobry początek pracy nad nowymi pomysłami. A pod teorią komentarz
„praktyka projektowego”, bo tylko praktyka czyni mistrza.
Aleksandra Rybak, Marzena Słodownik

T

eoria: Projekt to zadanie
do zrealizowania, które ma
określony cel, wyraźnie sprecyzowane pożądane rezultaty oraz
termin. A dokładniej: zorganizowany
i ułożony w czasie, z określonym
początkiem i końcem ciąg działań,
zmierzających do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranej grupy odbiorców.
Każdy zbudowany jest na swoistej
Pakt Współpracy // nr 7/2014

wewnętrznej logice – jego budowa
opiera się na problemie (istniejącej
sytuacji niepożądanej), działaniach
podejmowanych aby go zniwelować
oraz celu projektu (przyszłej sytuacji
pożądanej).
Praktyka:
Zanim zaczniesz pisać projekt:
• przeczytaj bardzo dokładnie dokumentację konkursową,

•

•
•
•
•

zwróć uwagę na to, czy Twoja organizacja (instytucja) może w tym
konkursie wystartować,
omów z zespołem swój pomysł
i poproś o wsparcie,
zorganizujcie burzę mózgów – co
dwie, trzy, cztery głowy, to nie jedna,
podzielcie się zadaniami,
wyznaczcie spośród siebie osobę
odpowiedzialną za „zebranie projektu w całość”,
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Czym jest SMART?
Metoda ta dotyczy przede wszystkim odpowiedniego formułowania
celu. Zakłada ona bowiem, że cel odpowiednio wyrażony to klucz do
sukcesu. Metoda SMART podpowiada więc jak określać cele, by ich osiągnięcie było proste. Każda z liter w skrócie SMART oznacza jedną z cech
doskonałego celu.

S jak specyﬁczny
Zadbaj o konkrety. Unikaj ogólników np. chce poprawić jakość życia
mieszkańców wioski X. To za mało szczegółowe i nie ma szans na sukces. Musisz jak najbardziej sprecyzować i poprzeć konkretami taki cel.
Pomogą ci w tym pytania pomocnicze. Odpowiedz sobie na nie przed
sformułowaniem celu.
• Co chcę osiągnąć?
• Po co chcę to osiągnąć?
• Jak chcę to osiągnąć?

M jak mierzalny
Bez możliwości zmierzenia efektów nie będziesz wiedział, czy udało się
go osiągnąć czy nie. Formułując cel skup się na takich postanowieniach,
które umożliwiają monitorowanie efektów przez cały okres spełniania
go np. chcę zmniejszyć bezrobocie w gminie o 5 %. Mając tak sformułowany cel łatwo zauważysz, czy jego osiąganie idzie w dobrym kierunku
i projekt zakończy się sukcesem.

A jak ambitny
Cel powinien sprawiać trochę trudności oraz wymagać odpowiedniego
wysiłku i zaangażowania. Wtedy satysfakcja z jego osiągnięcia oraz
korzyści z niego płynące będą większe.
•

•

zwróć uwagę na spójność wniosku – ważne jest, żeby sponsor
(operator, donator) nie odniósł
wrażenia, że każdą stronę pisała
inna osoba, nie współpracując
z zespołem,
przygotuj budżet odpowiadający rzeczywiście prowadzonym
działaniom.

R jak rzeczywisty
Trzeba stać twardo na ziemi. Cel ambitny? Tak! Nierealny? Nie! Dopilnuj, aby wybrany cel był wyzwaniem, ale całkowicie realistycznym do
wykonania. Ta równowaga sprzyja sukcesowi.

T jak terminowy
Konkretny termin jest mobilizujący. Jeśli go sobie ustalisz i będziesz się
go trzymał, to lepiej się skoncentrujesz i wykonasz zadanie. Będziesz
mieć poczucie, że wiesz gdzie jesteś i dokąd zmierzasz.

Problem
Teoria: Problem to nasz punkt wyjścia.
Problem to określony, niepożądany stan
rzeczy. Ustalenie problemu i dotkniętej
nim grupy odbiorców wydaje się być
łatwe, jednak precyzyjne ich wskazanie stanowi jeden z krytycznych
czynników powodzenia projektu.
Każdy problem ma swoje przyczyny,
których określenie umożliwia dobór
właściwego działania. Wywołuje także
określone skutki, które najczęściej są

niekorzystne dla otoczenia. To właśnie
one stanowią uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu.
Problem społeczny powinien być
opisany szczegółowo z użyciem konkretnych danych i podaniem źródeł
pochodzenia. Często konieczne jest
przeprowadzenie własnej diagnozy
– rzetelnego badania na grupie odbiorców. Zakończy się ona zebraniem
danych – wskaźników.

Pytania pomocnicze: Jaki to problem? Jakie są jego przyczyny? Jakie
wywołuje skutki?
Uwaga: Jeśli wskazujemy kilka
problemów, na które odpowiada
projekt (tak, skupmy się na tych, które
chcemy rozwiązać, zniwelować, a nie
na wszystkich), warto każdy z nich
z osobna opisać odpowiedziami na
powyższe pytania.
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Praktyka: Pamiętajmy – nie ma
problemu, nie ma projektu! Nie czekajmy, aż ogłoszą konkurs, ale prowadźmy diagnozę na bieżąco. Na
ogół bardzo dobrze znamy naszych
odbiorców, wiemy, jakie problemy ich
trapią i potraﬁmy znaleźć skuteczny
sposób na ich rozwiązanie.

Przykład
Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w miejscowości X nie mają dostępu do zajęć pozalekcyjnych.
Diagnoza: Tylko 10% uczniów
z SP w miejscowości X uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.
Rodzice muszą dowozić ich do
innej miejscowości. Z powodu
braku zajęć dodatkowych dzieci nie mogą rozwijać swoich
zainteresowań.

Odbiorcy

Cel

Teoria: Gdy już znamy problem,
musimy ustalić kogo on dotyka i wybrać
spośród tych osób grupę odbiorców
projektu. Różni ludzie różnie reagują
na daną sytuację. Powinniśmy postarać
się, aby grupa adresatów była jak najbardziej jednorodna, a jeśli się nie uda,
to musimy uwzględnić różnorodność
grupy w planowaniu projektu.
Pytania pomocnicze: Kim są
odbiorcy projektu? Jakie są ich
specyﬁczne cechy wyróżniające
odbiorców ze społeczeństwa? Jak
zainteresować ich ofertą? Co zrobić,
jeśli zaczną rezygnować z udziału?
Praktyka: Odbiorcy zazwyczaj
„kręcą się” wokół naszych działań.
To grupa nam znana i dlatego pisząc
kolejny wniosek, często robimy „kopiuj-wklej” z poprzedniego. Ale to czasami
pułapka. Bo nasi beneﬁcjenci, podobnie
jak my, zmieniają się. Zmienia się ich
sytuacja, np. pod wpływem działań,
które do nich kierujemy.

Teoria: To przeciwieństwo problemu
– sytuacja pożądana w miejsce zastanych na początku realiów. Jest to
zmiana, która zostanie po zrealizowaniu projektu. Chodzi o to, aby liczba
osób dotkniętych danym problemem
spadła lub aby sam problem stał się
mniejszy. Dla większej przejrzystości projektu powinniśmy ustalić cel
główny oraz cele szczegółowe. Cel
ogólny projektu powinien wynikać
ze zdiagnozowanych problemów
społecznych i być ściśle powiązany
z uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu. Cele szczegółowe powinny
w bezpośredni sposób wpływać na
realizację celu ogólnego i wyjaśniać
w jaki sposób zostanie on zrealizowany. Przede wszystkim jednak cel
powinien być SMART.
Pytania pomocnicze: Jak zmieni
się sytuacja po zrealizowaniu projektu? O ile będzie lepsza? Jak to
sprawdzimy?
Praktyka: Ważne jest, żeby cele
wynikały z potrzeb. Kiedy dobrze zdeﬁniujemy potrzeby, cele „ułożą się same”.
Taka mała podpowiedź – cele najłatwiej
dopracować na końcu, kiedy wszystkie
punkty wniosku będą gotowe.

Przykład
Odbiorcami projektu są
uczniowie Szkoły Podstawowej
w miejscowości X,
około 200 dzieci.
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Przykład
Cel główny: Zaangażowanie
50% uczniów Szkoły Podstawowej w miejscowości X do
udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
Cele szczegółowe:
• Powstanie atrakcyjnej oferty
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w miejscowości X.
• Pobudzenie dzieci do rozwoju zainteresowań.
• Naprawa relacji szkoła-rodzice, zdobycie zaufania
rodziców.

Działanie
Teoria: To most między problemem
a celem. Musi być adekwatne, tzn.
służyć osiągnięciu celu, być dostosowane do realiów oraz do potrzeb
odbiorców.
Wiedzmy też, że papier przyjmie
wszystko. Jeśli napiszemy projekt,
który jest niemożliwy do realizacji (np. zakłada 200 osobową grupę
młodych odbiorców, podczas gdy na
danym terenie jest tylko 100 takich
osób) będzie z tego więcej szkody niż
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pożytku. Może się okazać, że pomimo
otrzymania doﬁnansowania będziemy
musieli je oddać.
Pytania pomocnicze: Jakie konkretne działania zostaną zrealizowane w ramach projektu? Czy są one
dostosowane do potrzeb odbiorców?
Czy są one narzędziem ku realizacji
celu?
Praktyka: Czasem jest tak, choć
wstyd się przyznać, że mamy w głowie
potrzeby, cele, grupę odbiorców, ale
piszemy projekt zaczynając od działań.
Czy to źle? Nie wiem, bo każdy praktyk
ma swój sposób, aby zmierzyć się
z pisaniem nowego wniosku.

Przykład
Działania: przeprowadzenie
ankiety wśród uczniów szkoły
w celu ustalenia kanonu
zajęć dodatkowych; zatrudnienie 10wykwaliﬁkowanych
trenerów/nauczycieli; stworzenie harmonogramu zajęć;
wykonanie remontu boiska
szkolnego; promocja nowych
możliwości spędzania czasu
wśród uczniów szkoły. Działaniem nieadekwatnym byłoby
np. przemalowanie elewacji
szkoły.

Rezultaty

następstwa działań – wpisujące
się w cele ogólne projektu, często
nawet wykraczające ponad te cele).
Powyższy podział na trzy typy efektów
ułatwia analizę efektywności dzięki
jasnemu wyodrębnieniu wskaźników
ilościowych (produktów) i jakościowych (rezultatów i oddziaływań).
O realizacji celów projektu informują
nas przede wszystkim wskaźniki jakościowe. Podział taki jest szczególnie
istotny na etapie budżetowania projektu, gdyż wycenie podlegają przede
wszystkim wskaźniki ilościowe.
Pytania pomocnicze: Jakie będą
rezultaty projektu? Czy są realne? Czy
jest szansa, że będą trwałe?
Praktyka: Nie próbujmy wróżyć
z fusów! Nie wpisujmy czegoś, co będzie
niemożliwe do osiągnięcia. W przeciwnym razie oceniający obniży ocenę
(na całe szczęście), albo oceni projekt
wysoko i dopiero będzie problem dla
nas. Bo na etapie realizacji projektu, to
my będziemy się gimnastykować, żeby
osiągnąć założone rezultaty.

Od początku…
Dlatego zanim zabierzemy się do
pisania wniosku projektowego powinniśmy się dobrze przygotować.
Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad tym, dlaczego chcemy
realizować dany projekt? I dlaczego

Przykład
Produkty: oferta 10 różnych
zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwaliﬁkowanych
trenerów
Rezultaty: 100 uczniów zapisało się na zajęcia
Oddziaływania: Dzieci stały
się bardziej pewne siebie, lepiej się koncentrują i uważniej
słuchają nauczycieli.
akurat nasza organizacja zrobi to najlepiej? Jaka jest misja naszej organizacji?
Czy projekt, który wymyśliliśmy mieści
się w jej ramach? Jeśli nie, to czy zamierzamy iść w nowym kierunku?
Choć tworzenie projektu wydaje się
proste, to w praktyce wiele osób myli
działania i cele. Na szczęście istnieją
narzędzia, pomagające zrozumieć
i zastosować logikę projektową.

Matryca logiczna projektu
Najpopularniejszym narzędziem projektowym jest rozbudowana matryca
projektowa, czyli Logframe. Jest to
tabela, w którą, według specjalnego klucza należy wpisać wszystkie informacje
o projekcie – problem, cele, działania,
wskaźniki. Dzięki temu łatwo dostrzec
spójność między zakładanymi celami,
a podejmowanymi działaniami. Nie
ma jednego i powszechnie obowią-

Teoria: Aby sprawdzić, czy nam się
udało, musimy ponownie przeprowadzić diagnozę lub posłużyć się uzyskanymi w międzyczasie wskaźnikami.
Wskaźniki informują nas o poziomie
wzrostu bądź spadku, ilości zrealizowanych usług itp. Stanowią tym
samym miarę efektywności projektu.
Dzielą się na:
• produkty (ściśle mierzalne wskaźniki informujące o rodzaju podjętych działań a niewiele mówiące
o faktycznych efektach danego
działania),
• rezultaty (właściwe efekty działań
stanowiące realizację celów projektu, nadające konkretną treść
tym celom),
• oddziaływania (długofalowe
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zującego wzoru matrycy logicznej
projektu. Komisja Europejska zaleca
jednak stosowanie takiej, która ma
cztery wiersze i cztery kolumny.
Układ (logika) pionowy określa, co
projekt ma osiągnąć, wyjaśnia związki
przyczynowe i określa ważne założenia
i obszary problemowe, które są poza
zasięgiem menadżera projektu. Logika
pozioma odnosi się do mierzenia
efektów projektu i zasobów używanych w trakcie jego trwania, poprzez
określenie kluczowych wskaźników
pomiaru i za pomocą środków, dzięki
którym pomiar będzie weryﬁkowany.

Drzewo problemów
i drzewo celów
Innym, dużo prostszym narzędziem
jest drzewo problemów stosowane
razem z drzewem celów, które jest jego
lustrzanym odbiciem. Pomagają one
lepiej zrozumieć problem, jego przyczyny oraz ustalić jasny cel i znaleźć
drogę działania.

Cel
nadrzędny
Skutek 1
Cel 2

Cel 1

Skutek 2

Skutek 3

Cel 3
Problem
kluczowy

Cel 2.2

Cel 2.1

Cel 3.1
Przyczyna 1

Przyczyna 2

Przyczyna 3

Przyczyna
2.1

Przyczyna
2.2

Przyczyna
2.3

Cel 3.2
Cel 2.1.1

Cel 2.1.2

Cel 3.3
Cel 2.1.2.1

Cel 2.1.2.2

W naszym przykładzie drzewko mogłoby wyglądać następująco:
Skutek1: Tylko 10% uczniów uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne
Skutek2: Dzieci „marnują czas” przed komputerem i telewizorem
Skutek3: Szkoła traci uczniów
Problem kluczowy: Brak dostępności zajęć pozalekcyjnych
Przyczyna 1: Brak nacisków ze strony rodziców
Przyczyna 2: Brak istniejącej oferty ze strony szkoły:
2.1 brak osoby która mogłaby koordynować projekt
2.2 poprzedni dyrektor nie był zainteresowany tym tematem
2.3 fundusze były wykorzystywane na inne działania
Przyczyna3: Inne działania miały wyższy priorytet

Burza mózgów
Nie powinniśmy też zapominać o starej,
dobrej, a czasami wręcz niezastąpionej
burzy mózgów, bo co kilka głów to nie
jedna. Żeby w pełni wykorzystać pokłady
kreatywności drzemiące w naszym
zespole należy trzymać się kilku zasad:
1. Pracujemy zespołowo.
2. Warunki wokół sprzyjają twórczemu myśleniu.
3. Spisujemy pomysły bez ich
oceniania.
4. Wymyślamy jak najwięcej!

Trening czyni mistrza
Im dalej w las, tym więcej drzew. Od
pomysłu do gotowego projektu wiedzie
długa i dość skomplikowana droga.
Wiele projektów odpada w przedbiegach, właśnie przez błędy konstrukcyjne, gdy np. działania wpisane są
jako cele. Jeśli nas to spotka – nie
poddawajmy się. Zgłębiajmy sztukę
tworzenia projektów i ćwiczmy się
w myśleniu projektowym, bo przecież
trening czyni mistrza.
Powodzenia!
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Worek dobrych rad:
• Nie pisz projektu za „5 dwunasta” – to wymaga czasu, przemyśleń,
korekty.
• Myśl pozytywnie.
• Nie używaj terminologii fachowej.
• Nie używaj skrótów myślowych – sponsor/asesor to też człowiek
i może nie posiadać fachowej wiedzy, a co za tym idzie nie zrozumieć
Twoich intencji!
• Pisząc projekt pamiętaj, że ktoś go będzie czytał – staraj się pisać
poprawną polszczyzną, ale jednocześnie prostym, czytelnym językiem,
starając się używać krótkich zdań.
• Zadbaj, by wniosek był przejrzysty, czysty, napisany bezbłędnie.
• Unikaj zwrotów „być może”, „myślimy, że”, „może nam się uda”
– lepiej użyć „utworzymy”, „zrobimy”, „chcemy”.
• Opisuj potrzeby ludzi, a nie swojej organizacji.
• Bądź uczciwy przed sponsorem.
• Nie traktuj z góry sponsora, ani odbiorców projektu.
• Gotowy projekt daj do przeczytania osobom trzecim, najlepiej takim,
które nie brały udziału w przygotowaniu wniosku, aby sprawdziły,
czy wszystko jest klarowne i zrozumiałe.
• Bądź gotowy na krytykę – jeżeli dwie osoby będą miały podobne odczucia, weź pod uwag ich wskazówki!
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Żeby chciało się chcieć
potrzebni są ludzie
Działanie w pojedynkę, nawet jeśli zakończy się sukcesem, szybko zostaje
zapomniane. To ci, którzy ponoszą wspólny trud pamiętają najdłużej.

W

raz z Małgosią Sadowską
– skarbnikiem Stowarzyszenia SYNERGIA, do dziś
wspominamy noc spędzoną przed
komputerem. Po pracy, szybki obiad,
a potem przelewanie myśli i pomysłów
na papier, a w zasadzie na ekran komputera. Generator wniosków był nam
przyjazny, choć na wszelki wypadek
często zapisywałyśmy to co udało nam
się napisać. Powoli, punkt po punkcie,
ale razem i dla grupy ludzi, która jest
nam szczególnie bliska, wypełniałyśmy wniosek. Skończyłyśmy o 6.30,
a na 7.00 trzeba było przyjść do pracy.
Prysznic, śniadanie i byłyśmy gotowe.
Pamiętam, jak rozpierała nas duma,
że dałyśmy radę.
Zapominając o zmęczeniu, przystąpiłyśmy do swoich obowiązków
służbowych. I tu znowu potrzebni
byli ludzie. Wspierała nas duża część
pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, choć
większość z nich nie jest członkami
naszego stowarzyszenia. Oni wiedzieli,
że jeśli Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej spojrzy na nasz projekt
życzliwie i poprze nasze plany przyznając środki ﬁnansowe, będą mieli dużo
pracy, bo projekt dotyczył uczestników
WTZ (nie tylko z Krosna, ale z całego
województwa). Ich to nie przerażało,
nie pierwszy raz mieli zaangażować się
w działanie, które wykracza poza ich
codzienne obowiązki. Najistotniejsze
było to, że przynosi korzyści osobom
z niepełnosprawnością.
Pracownicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
to wyjątkowi ludzie. Ich pensje nie
są wysokie, a mimo to angażują się
w swoją pracę całym sercem. Są nie-

zwykle empatyczni, cierpliwi i kreatywni. Dla naszych uczestników
wymyślają coraz to nowsze i ciekawsze metody i techniki terapii.
Wszystko po to, by byli aktywni i robili
postępy w prowadzonej rehabilitacji.
Gdyby nie ekipa WTZ, nie odbyłby się
żaden z Wojewódzkich Przeglądów
Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
(bo między innymi tego działania
dotyczył projekt, o którym piszę).
W ubiegłym roku wspólnie zrobiliśmy
to już dziesiąty raz. To był piękny
jubileusz. Nocka przed komputerem
przyniosła efekt. Otrzymaliśmy doﬁnansowanie w pełnej kwocie, o którą
wnioskowaliśmy - 53.566 zł. Napisałyśmy z Gosią także wnioski do Gminy
Krosno Odrzańskie i Województwa
Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
by do pieniędzy Ministerstwa zapewnić
sobie wkład własny. Tu też się udało.
Projekt obejmował, poza przeglądem,
liczne działania kulturalne z udziałem
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Krośnie Odrzańskim i osób z niepełnosprawnością. Łącznie kosztował
prawie 70.000 zł.
Przy realizacji projektu pracowało
wielu ludzi, nie tylko członkowie Stowarzyszenia SYNERGIA i pracownicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zawarliśmy dwa formalne partnerstwa: jedno
z Regionalnym Centrum Animacji
Kultury w Zielonej Górze, drugie z prywatnym Teatrem Rozrywki TRÓJKĄT.
Formalizacji wymagało Ministerstwo,
jednak i bez podpisywania umów,
współpraca z innymi placówkami
i ludźmi w nich pracującymi, układała
nam się bardzo dobrze. RCAK i 5 Kre-

sowy Batalion Saperów, a także pracownicy Klubu Wojskowego, pomagali
nam od pierwszego przeglądu. Również
Wojskowy Oddział Gospodarczy, od
kiedy tylko powstał, wspierał nasze
działania. Prywatni przedsiębiorcy
i wolontariusze pomogli nam ruszyć
z miejsca, bo na początku nie mieliśmy
stowarzyszenia, przez które moglibyśmy pozyskać pieniądze. Niezależnie
od tego kto sprawował władzę, gmina
Krosno Odrzańskie dopingowała nas
i wspierała.
Grupa ludzi dążących do wspólnego celu, to jest dla mnie deﬁnicja
partnerstwa. Takie partnerstwo udało
nam się stworzyć. Można ustalać
zasady, tworzyć regulaminy, podpisywać umowy… to pomagai pozwala
się do czegoś odnieść, ale jeśli ludzie,
czy będące w partnerstwie instytucje,
nie będą identyﬁkowały się z celem
głównym, będą miały swoje cele
ukryte, to partnerstwo nie zadziała.
Najważniejsza jest lojalność i zaufanie. Zupełnie niedawno, 12 stycznia
b.r., z wielką nadzieją, podpisałam
umowę partnerską z wieloma instytucjami powiatowymi. Zarówno
jako Warsztaty Terapii Zajęciowej,
jak i Stowarzyszenie „SYNERGIA”,
staliśmy się członkami Partnerstwa
„rodzinka.fkr”, którego misją są działania prorodzinne oraz wspieranie
i poprawa funkcjonowania rodzin
w powiecie krośnieńskim. Zarówno
sobie, jak i wszystkim jego członkom, życzę owocnej współpracy
i wielu wspólnych działań.
Ewa Nowicka,
prezes Stowarzyszenia SYNERGIA,
kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej
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Dawno nie widziałem
takiej energii
Z Grzegorzem Musiałowiczem, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zawarcia
w Gorzowie Wielkopolskim i od niedawna radnym miejskim rozmawia Katarzyna
Kochańska

J

ak układa się Wasza współpraca
z miastem? Pytam prowokacyjnie, bo wiem, że raczej nie
współpracujecie…
Dotąd było ciężko. Kilka prób, które
podjęliśmy w ciągu kilku lat działalności stowarzyszenia okazały się
nieudane. Od drobnych, jak propozycja nadania nazwy ulicy Bożydara
Bibrowicza, zmarłego kilka lat temu
gorzowskiego społecznika, po większe,
jak projekt rewitalizacji Zawarcia
(dzielnica Gorzowa Wlkp., przyp. red.),
czy próba wpisania jednego z gorzowskich kościołów na listę pomników
historii. Gorzów jest miastem, w którym na współpracę, i to niełatwą, mogą
liczyć organizacje, którym zlecane
są zadania własne gminy, głównie
związane z pomocą społeczną. Nam
było trudniej. Projekt rewitalizacji
dzielnicy przygotowywany przez
Justynę Choroszko był rzeczywiście
bardzo ambitny. Nie składał się tylko
z odnawiania fasad budynków. Odnowione powinny zostać również relacje

międzyludzkie, podejście mieszkańców
do własnej przestrzeni publicznej,
czy wręcz mentalność osób, które tę
dzielnicę zamieszkują. Było to zadanie
na wiele lat.
To faktycznie bardzo ambitny
plan. Może dlatego nie doczekał
się realizacji…

Widok na wał okrężny, Gorzów Wlkp.
(fot. Grzegorz Musiałowicz)

Jesteśmy stowarzyszeniem bardzo
lokalnym, które powstało po to, żeby
upomnieć się o nasza dzielnicę. Przez
tyle lat Zawarcie było niedoinwestowane, mieliśmy nadzieję na to, że gdy
wreszcie znajdą się środki, to uda się
nie popełnić błędów takich jak np. na
osiedlach, które gęsto zabudowano
blokami. Ale jesteśmy bardziej znani

z akcji medialnych, jak widokówki
Zawarcia, niż z innych, poważniejszych
propozycji, jakie składaliśmy magistratowi. Niestety, nawet jeśli zostały one
zrealizowane, to bez współpracy z nami.
Naprawdę?
Na Zawarciu wiele jest osób, które mają
zaległości czynszowe. Chcieliśmy, aby
wzorem innych miast, mogły one odpracować swoje zaległości. Niestety, rozmawiała z nami w zastępstwie osoba,
która nie miała kompetencji do podjęcia
jakichkolwiek decyzji. Rok, może półtora
później pojawiła się nagle taka możliwość, jednak jako inicjatywa… miasta.
Ale w międzyczasie nastąpiły eksmisje.
No i oczywiście nikt już nie wspomniał
ani słowem, że to była koncepcja Adama
Mrukowicza ze stowarzyszenia. Podobnie było z historią starego przystanku
autobusów przy ul. Fabrycznej. Został
on przesunięty, przystosowano jako
zatoczkę autobusową inny odcinek
chodnika. Była to realizacja naszego
wniosku sprzed dwóch lat. Ale „oﬁcjalnie” głoszono, że to pomysł miejskiego
inżyniera ruchu, czyli z urzędu, nie zaś
realizacja wniosku stowarzyszenia…
Czuliście się ignorowani?
To tylko niektóre z przykładów tego,
że w Gorzowie administracja uważała,
iż jest w stanie wszystko zrobić sama,
wszystko kontrolować. Natomiast
organizacje pozarządowe zdaniem
urzędników są zakładane po to, żeby
tylko wyciągać pieniądze. Ale był jeden
przykład, który przelał czarę goryczy.
Na ul. Staszica jest krótki odcinek drogi
przedzielony małym parkiem, zwany
Alejkami. Wymyślono, że trzeba tę ulicę
(150 metrów!) poszerzyć, zrobić dwa
pasy ruchu w każdą stronę. I wyciąć
kilkadziesiąt pięknych starych drzew.
Wyszło na to, że powstałaby ludziom
pod oknami taka mini autostrada,
a jednocześnie zlikwidowana zostałaby większość zieleni! Ruszyło się
niesamowicie. Mieszkańcy pod wodzą
Grzegorza Witkowskiego zebrali w dwa
tygodnie około 2,5 tys. podpisów przeciw temu absurdalnemu pomysłowi.

Kamienica przy ul. Kolejowej w Gorzowie Wlkp. z 1908 r. (fot. Bogusław Sacharczuk)

Co na to władza?
Na początku była zdziwiona, no jak
to, to my chcemy wam ulicę wyremontować, a wy nam rzucacie kłody
pod nogi? A potem: „No dobrze, trzeba
niestety głosu narodu wysłuchać”. Dziś
jednak jest już nowy prezydent, który
startował z komitetu założonego przez
nas, społeczników i ludzi aktywnych,
więc wierzymy że Alejki ocaleją.
W wyborach pokazaliście tej władzy
czerwoną kartkę… Powiedz coś więcej o komitecie „Ludzie dla miasta”,
zdobył który siedem mandatów
w Radzie Miasta i już w pierwszej
turze wprowadził do magistratu „swojego” prezydenta, Jacka Wójcickiego.
Komitet wyborczy „Ludzie dla Miasta”
z jednej strony stworzyli niesamowici
ludzie, ale z drugiej – siłę dała mu
owa arogancja urzędników. I nieliczenie się z oczekiwaniami ludzi.
My wystąpiliśmy jako mieszkańcy,
zwarliśmy szeregi, w komitecie byli

ludzie różnych opcji, od prawa do
lewa, również niezaangażowani politycznie. Dawno nie widziałem takiej
energii. To była żywa, autentyczna
siła społeczeństwa obywatelskiego.
Ludzie przychodzili non stop, tworzyliśmy z nimi program, to było takie
miejsce, w którym toczyło się życie
od rana do nocy. Gdyby każda partia
działała w ten sposób, to nasze miasto już dawno wyglądałoby inaczej.
Ale komitety obywatelskie w wielu
miejscowościach zaczynają mieć coś
do powiedzenia. Mają zapał, wiedzę,
pomysły, wolę zmian. Łączy nas coś,
co określa się jako „miastopogląd”,
czyli idea kształtowania przestrzeni
miejskiej pod rzeczywiste potrzeby
mieszkańców. A i nie bez znaczenia
jest to, że liderkami tych inicjatyw
są w dużej części kobiety. Gorzów
będzie się wreszcie zmieniał, inne
miasta niedługo też. Czekaliśmy na to.
Dziękuję za rozmowę.

Most Staromiejski w Gorzowie Wlkp.
(fot. Sebastian Szmyd)
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Być jak dzieci
Temat zahacza nieco o Święta. Ale tylko trochę, na tyle na ile w biurze po remoncie
udało się powiesić kilka bombek. Raczej na koniec roku chcąc nie chcąc, jakoś tak
jestem nieco bardziej reﬂeksyjna.
Katarzyna Kochańska

A

le od początku. Niedługo
Boże Narodzenie. Dla nas –
kolejne Święta. Karp, barszcz,
prezenty (bo poziom przeżywania
prawdziwej treści zależy już od nas
samych). Patrzę na mojego sześcioletniego syna. Dla niego każde Święta
są tak ekscytujące… niczym pierwsze
w życiu. I wszystko jest takie wspaniałe: nowa kolęda do śpiewania,
wybieranie prezentów dla babć, o tych
dla siebie już nie wspomnę, bo wybór
zmienia się niemal każdego dnia,
czekanie na barszcz, pierogi, pierwszą
gwiazdkę… I ta jego pasja sprawia, że
i ja zaczynam się uśmiechać, cieszyć,
włączać w oczekiwanie. Choć wiem,
że to proste i naiwne.
Czasem jak te naiwne, proste, takie
dziecięce są traktowane organizacje
pozarządowe (jako całość, nie mam na
myśli dziecinnienia poszczególnych
członków). Bo wciąż coś chcą, mają
wiele pomysłów, nie do końca sobie
radzą z „dorosłymi” sprawami, jak
choćby prawo, ﬁnanse, pełno w nich
entuzjazmu, choć łatwo również o zniechęcenie, rozczarowanie, rzucenie
zabawkami. Łatwo przynajmniej sporą
część z nich przyrównać do dzieci, czy
wczesnej młodzieży. Ale jak w przypadku dorosłych, tak i organizacji, są
takie cechy, które warto wciąż mieć.
I z nich nie wyrastać.
Na pierwsze miejsce wysuwa mi
się, co mój znajomy ze Stanów określa:
chirdlen are teachable. Nie wiem, jak
to dobrze przetłumaczyć to ostanie
słowo. Chodzi o to, że dzieci chętnie
się uczą. Mają otwarty umysł, zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności
jest dla nich naturalne jak spanie
i jedzenie. Niedawno rozmawiałam
o PAKCIE WSPÓŁPRACY z jedną panią
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z organizacji. Posłuchała chwilę, po
czym powiedziała, że oni to wszystko
już robią. Że już to mają. Ok, być może
wiele rzeczy potraﬁą, ale czy na pewno
nie ma takich dróg, w które chcieliby
iść, ścieżek dalszego rozwoju? Po
krótkiej rozmowie okazało się, że są.
Organizacje są aktywne, pozyskują
środki, ale głównie z gminy. A budżet
za duży nie jest. Przydałoby nauczyć
się jak starać się o większe, inne pieniądze. Wciąż trzeba być gotowym,
żeby się uczyć.
Dzieciom się wydaje, że wszystko
jest możliwe. No, prawie wszystko.
Mój syn narysował przy wigilijnym
stole kosmitę, w krawacie oczywiście.
Bo niby dlaczego nie miałby do nas
wpaść na kolację niespodziewany gość
z Marsa? Są ludzie, którzy mają wciąż
pomysły, coś ich pcha, nie daje spokojnie siedzieć. I inni za nimi idą. Według
mnie tak powinny również działać
organizacje: sięgać tam, gdzie wzrok
nie sięga. Mieć i realizować marzenia
– nie konsumpcyjne, a społeczne.
Warto wiedzieć, czego się chce.
Dzieci mówią: „Ja chcę…” i tu cała długa
lista. Fantazjują, jak to zrobić. Składają
mikro kieszonkowe na rakietę. Pomoże
mama, tata, babcia, ciocia, wujek,
oj, są skuteczne w dążeniu do celu.
Pewnie, że najczęściej chodzi o nowe
klocki, czyli o coś mało istotnego. Ale
umieją zaplanować, przeliczyć, wydać
i rozliczyć co do grosza.
Widzę, jak rozpadają się organizacje, bo ludzie nie mogą się dogadać.
Ktoś kogoś podejrzewa, słusznie lub
nie. Albo nie wybacza. Dzieci tak nie
mają. Inna sprawa, że dzieciaki, te
małe, nie potraﬁą za bardzo kłamać
i kręcić. Uczą się tego dopiero później.
Bo naiwność nie popłaca. Ale
w działalności organizacji jakaś jej
ilość jest potrzebna. Żeby naiwnie po
prostu uwierzyć, że komuś też chce
się przyjść i razem coś zrobić. Wiele
działań bez naiwności na początku
nie miałoby nawet szans się zacząć.
Nie byłoby chyba żadnej innowacji,
gdyby nie nieco naiwna wiara w to,
że można trochę naprawić to, co

szwankuje od lat. Z czego nikt tak
naprawdę nie jest zadowolony, jest
bo jest. Jak choćby uchwalanie co
roku programu współpracy w niemal
tym samym kształcie, którego nikt
nie czyta. A może warto spróbować
inaczej?
Są i te gorsze cechy dzieci: kłótliwość, nieumiejętność współpracy,
obrażalstwo, płacze przy byle guzie,
egoizm, niechęć do słuchania starszych… To też czasem bierze górę
w trzeciosektorowym małym świecie.
Im mniejszym, tym może bardziej
staje się widoczne. Bo w gminie budżet
ograniczony, każdy patrzy, żeby jemu
coś się dostało. A jeśli coś się od nich
chce, na co niekoniecznie mają ochotę,
to nie przyjdą…
Niektórym dużo łatwiej przychodzi branie niż dawanie, a empatia
jest nazwą jakiejś postaci z baśni.
Przy tych wadach mam na myśli
przede wszystkim małe dzieci – bo
dla członków, zespołów organizacji
takie zachowanie to totalny „obciach”,
przeczący fundamentalnym wartościom sektora. Choć nadal bywają
organizacje, które myślą: „Nam się
należy”. Nie zastanawiają się, ile osób
i w jaki sposób może z tego skorzystać.
I ta roszczeniowość jest jednym z najbardziej zniechęcających grzechów

organizacji. Z tego warto wyrosnąć.
Jak najszybciej.
Bo dorastają zarówno dzieci,
jak i organizacje. Najgorzej jest stać
w miejscu i upierać się, że wszystko
powinno być tak, jak 20 lat temu, bo
do tego się przyzwyczailiśmy. Zmienia
się świat, zmieniają się okoliczności,
każdy powinien rosnąć i dojrzewać.
Dzieci mają jeszcze to do siebie,
że przynajmniej przez jakiś czas
potrzebują rodziców. Mądrych i, jak
to się obecnie określa, niekoniecznie doskonałych, ale „wystarczająco
dobrych”. Takich, którzy pozwolą na
pewną kreatywność, pogrożą palcem
kiedy trzeba, uchronią przed niebezpieczeństwem. Dla wielu, zwłaszcza
początkujących, raczkujących jeszcze organizacji takim rodzicem jest
samorząd, a dokładniej mówiąc, ten
urzędnik, który prowadzi je za rękę
przez pierwsze konkursy, rozliczenia,
sprawozdania, kontrole. Tego etapu
życia organizacji, jak i dzieciństwa,
nie da się pominąć.
Życzę wszystkim organizacjom, jak
i samorządom, żeby przyszły rok był
rokiem rozwoju. Nie stagnacji. Zmian
na lepsze we współpracy. Satysfakcji,
a nie tylko spełniania obowiązków.
Życzę wszystkim odkrywania nowych
ścieżek.
Pakt Współpracy // nr 7/2014
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Razem, młodzi przyjaciele!
Młode Krosno – stowarzyszenie, do którego nie może należeć ten, kto ma więcej
niż 30 lat. To szalone pomysły, zamieniane w konkretne działania. Młodzi działają
dla siebie, dla rówieśników. Jest „zajawka”, jest wspaniale.
Katarzyna Kochańska

Z

acznijmy od tego, co to jest
stowarzyszenie, bo to dobrze
pokazuje, jak i dlaczego
powstało „Młode Krosno”. To organizacja powoływana przez grupę
osób, mających wspólne cele lub
zainteresowania (np. stowarzyszenie
miłośników fantastyki, hodowców
papug czy przeciwdziałania przemocy
w rodzinie). Przynależność, aktywność
jest dobrowolna. Co ważne, żadne
stowarzyszenie nie działa dla zysku.
Ci, którzy w nim coś robią, najczęściej
nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Ale stowarzyszenia mogą
pozyskiwać pieniądze na realizację
swoich pomysłów z różnych źródeł
– innych organizacji, urzędów, przedsiębiorców czy osób prywatnych. To
pozyskiwanie wcale nie jest takie
proste… Ale jak się bardzo chce, ma
się pomysły, to można. Oczywiście,
wszystko potem należy rozliczyć.
Zgodnie z rzeczywistością i prawem.

Skrzyknęli się i…
Tyle teoria. Teraz łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego doszło do powstania
Stowarzyszenia Młode Krosno, które
działa w Krośnie Odrzańskim. Zostało
zarejestrowane w październiku 2012
roku, ale pomysł pojawił się dużo
wcześniej. A i proces tworzenia był
dość długi. – Zawsze zazdrościłem
naszym seniorom chęci do działania.
W Krośnie wiele organizacji aktywizuje
seniorów, jak choćby Uniwersytet
Trzeciego Wieku. A nie było nic dla
młodzieży – mówi Radosław Sujak,
prezes stowarzyszenia. Wspomina,
że po raz pierwszy w działaniach
organizacji pozarządowych brał udział
w wieku 15 lat.
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Dwa lata temu wraz z innymi
postanowił, że w Krośnie musi powstać
organizacja typowo młodzieżowa.
Pierwsze „schody” to proces rejestracji,
który nie jest taki prosty. Krajowy
Rejestr Sądowy dwa razy zwracał
wniosek z powodu usterek, trzeba
było wypełniać wszystko od nowa.
Ale udało się.

Młode Krosno: Poza formalnymi ogólnikami to jesteśmy
po to aby realizować swoje
pomysły na imprezy, warsztaty, zajęcia i innego typu formy
spędzania czasu. Nudzie mówimy twarde i zdecydowane,
raczej nie... bo „opieprzać się”
też czasami trzeba.

…i się rządzą
Obecnie stowarzyszenie skupia 16
członków, nie licząc osób, które włączają się w działania akcyjnie. – Jest to
grupa ludzi, która lubi zrobić wspólnie
coś fajnego. Znaliśmy się z wcześniejszych akcji, chcieliśmy robić coś więcej
– mówi R. Sujak.
Najmłodsi sympatycy mają 14,
15 lat, najstarsi – 27, 28. Ograniczeniem jest „30”. Wszystko po to, żeby
faktycznie skupiać tylko młodych.
Poniżej „30” jest też cały zarząd (prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz).
Dodajmy, że zarządzanie wiąże się
z odpowiedzialnością, podpisywaniem umów, rozliczaniem pieniędzy.
Jak mówi R. Sujak, w momencie
powoływania stowarzyszenia, średnia wieku zarządu wynosiła mniej
niż 20 lat.

Prezes przyznaje jednak, że tak
młody zespół ma również ograniczenia. – To są ludzie, którzy są zajęci
– mówi wprost. – Zawsze myślałem,
że dużo zajęć mają ci, którzy pracują
zawodowo, wychowują dzieci itp. Nie
wiedziałem, że i młodzi mogą mieć tak
mało czasu – wyjaśnia. Studia, zajęcia
pozalekcyjne, wyjazdy do znajomych
do innych miast. Ale mimo wszystko,
kiedy już jest „akcja” są w stanie się
zmobilizować na 100 proc.

…i robią akcje – atrakcje
- Na początku, tworząc statut, zastanawialiśmy się, co tak naprawdę
moglibyśmy robić. W końcu postanowiliśmy, żeby się nie ograniczać.
Na pewno podejmujemy działania
kulturalne, okołosportowe, również
związane z turystyką – wymienia R.
Sujak. Stowarzyszenie ma już za sobą
organizację kilku imprez. Jedną z nich
był Streetball Summer Cup, który ma
swoją tradycję, jego pierwsza edycja
odbyła się w 2005 roku. Kolejne dwie
imprezy miały miejsce w wakacje –
kiedy wszyscy mówią, że nic się nie
dzieje.
Pierwsza z nich to „Straszny
Zamek”, czyli pokazy klasyków horroru na dziedzińcu krośnieńskiego,
średniowiecznego zamku. – Była spora
publika. Jeśli w mieście, które liczy 12
tys. mieszkańców w wakacyjny piątek
o 21.30 na zamek przychodzi 100-120
osób, to uważam, że jest super – mówi
R. Sujak. Można było obejrzeć m.in.
„Piątek 13”, „Ptaki”, „Psychozę”.
Trzecią imprezą było Animacyjne
Plażowanie. – Pomysł był banalnie
prosty. Zabieramy animatorów, nagłośnienie, namiot, nagrody i idziemy
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Animacyjne plażowanie, Krośnianie odpoczywający nad jeziorem bardzo chętnie dali się namówić na wspólne zabawy
i konkursy.

Krośnieńskie stowarzyszenie
to przykład tego, że można coś
robić, nie tylko czekać, aż zrobią inni. Młodzi też potraﬁą.
Zorganizować się, pozyskiwać
pieniądze na realizację swoich
pomysłów, działać. Choć mało
czasu, formalności niełatwe,
ale dobrze wykonana robota
daje satysfakcję.
na plażę w sobotę. Robimy imprezę.
Zakładamy ludziom hawajskie kwiaty
na szyje, organizujemy konkurencje
plażowe, jak budowanie zamków
z piasku czy odbijanie piłki plażowej.
Gramy hity, np. „Bajlando” i bawimy
się z ludźmi – opowiada R. Sujak. Ten
prosty pomysł wypalił. Plażowicze dali
się wciągnąć do zabawy. Do konkursu
z podbijania piłki siatkowej zgłosiło
się niemal natychmiast 7 par. Choć
R. Sujak wspomina z uśmiechem,
że nie przewidział jednej rzeczy –
że wśród plażowiczów mogą być
siatkarze. – Odbijać trzeba było raz
„górą”, raz „dołem”. Po doliczeniu do
120 powiedziałem, że wygrali – mówi.
Akademickie Radio Index urządziło
na plaży swoje studio i organizowało
wejścia na żywo. Stowarzyszenie
współpracowało również z ośrodkiem

sportu i rekreacji. W przyszłym roku
pewnie kolejna edycja tej imprezy.

…bo mają zajawkę
Czy młodzi chętnie dają się wciągać
w tego rodzaju działania? – Muszą
widzieć w tym sens. Robimy coś dla
kogoś, jest super. A w ogóle super,
jeśli robimy dla kogoś coś, co nam się
osobiście podoba – tłumaczy prezes.
– Łatwiej jest się zaangażować w coś,
co mnie osobiście kręci. Wtedy jest
„zajawka” – dodaje. Wszyscy identyﬁkują się z imprezą, czują że robią ją
także dla siebie. Praca, działanie w stowarzyszeniu jest dla wielu pierwszą
szkołą działań społecznych.
- Hasło, które często powtarzam
brzmi: Jeśli sami się nie zorganizujemy
i nie weźmiemy do roboty, to nikt nam
nie zrobi – stwierdza R. Sujak. Mówi

nawet więcej – żeby robić, co się chce,
nawet jeśli nie udaje się pozyskiwać
środków na realizację pomysłów. – Bo
jeśli chcę coś zrobić, to czy dostanę,
czy nie i tak to zrobię – to właściwa
motywacja – tłumaczy.

A przy okazji uczą się o tym,
co niezbędne
Praca społeczna to praktyczne umiejętności, jakich nabywają nieopierzeni
społecznicy. Po pierwsze, informowania, że ktoś nie może przyjść na spotkanie. Powód nie jest ważny, chodzi
szanowanie swojego czasu i siebie
nawzajem. – Stowarzyszenie Młode
Krosno nie jest uniwersytetem, szkołą.
To rzecz dodatkowa, która ma cię bawić
wtedy, kiedy chcesz, żeby cię bawiła,
ma cię uczyć odpowiedzialności wtedy
kiedy chcesz się uczyć – wyjaśnia
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prezes. Ale też konkretnej roboty. –
Jestem przekonany, że osoby, które
brały udział w naszych imprezach,
wiedzą, jak je zorganizować. Może
nie mają jeszcze tyle kompetencji,
żeby zrobić wszystko samemu, ale
wiedzą, że np. jeśli chcemy puszczać
muzykę, to ważniejszy od sprzętu jest
prąd – mówi R. Sujak. Wspomina, jak
młodzi planowali wspaniałą plenerową imprezę na byłym poligonie.
Nagłośnienie, światła, stoły… Zapytał
tylko o jedno: a skąd prąd? Impreza
wysypała się w samym założeniu.
Dziś już wszyscy wiedzą, że musi być
prąd. Że jeśli impreza jest dłuższa,
potrzebna jest czynna toaleta. A po
wszystkim trzeba posprzątać.
– Zawsze zachęcam do pracy społecznej, uczymy się dużo więcej, niż
gdziekolwiek indziej. Pracodawcy
obecnie parzą na zaangażowanie
młodych ludzi. Chcą takich, którzy już
coś robili, coś potraﬁą, są „ogarnięci”
– mówi R. Sujak.

I chcą robić więcej

Horrory na dziedzińcu krośnieńskiego zamku – dobre, nocne kino dla wszystkich.
Pakt Współpracy // nr 7/2014

Stowarzyszenie wciąż przechodzi dość
naturalną reorganizację, niektórzy
wyjeżdżają na studia do większych
miast, inni przychodzą i zaczynają
swoją przygodę. – To akurat pozytywne – mówi z uśmiechem prezes.
Spotykamy się w końcówce roku 2014.
Rozliczanie projektów i planowanie nowych działań. Trwają prace
koncepcyjne.
- Ten rok to dużo koszykówki,
pomoc przy Rybobraniu (święto Krosna
Odrzańskiego – przyp. red.), imprezy
związane z dzieciakami, z młodzieżą.
To, co chcemy robić w nowym roku,
to zupełnie nowe działania, chcemy
zająć się typowo społecznymi sprawami – mówi R. Sujak. Jakimi? Jest
konkretny problem. – Chcemy przypomnieć GDDKiA, że w Krośnie jest
droga krajowa, bo oni chyba o tym
zapomnieli. Od 8 lat tylko łatają dziury,
nie przeprowadzili żadnego remontu –
tłumaczy. I dodaje: – O głupią zatoczkę
dla autobusu próbujemy wnioskować 8
lat, za każdym razem nie ma środków
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- Obecne młode pokolenie
ogranicza się samo – przede
wszystkim przez technologię. Młodzi ludzie spędzają
mnóstwo czasu przed komputerem, tabletem. To nie jest
nic złego, ale zmienia sposób,
w jaki powinniśmy się z nimi
komunikować. Spróbujmy
z nimi obcować w tym świecie,
w ten sposób ich wyciągnąć,
otworzyć – mówi Radosław
Sujak.
w budżecie, nie ma środków… To już
jest trochę desperacja – przekonuje. Bo
teraz jest tak, że autobus zatrzymując
się, żeby zabrać pasażerów czekających
na przystanku wstrzymuje ruch na
głównej ulicy w mieście. I jest jeszcze
jedna sprawa. – Przez drogę krajową
muszą przechodzić codziennie dzieci,
które mieszkają w domkach i chcą
dostać się do szkoły podstawowej. 2
lata temu wnioskowaliśmy o światła,
np. wzbudzeniowe, żeby nie tamować
ruchu. Dostaliśmy odpowiedź, że to nie
może być wykonane ze względu na
małą śmiertelność na tym odcinku. To
co, ma ileś dzieciaków najpierw zostać
potrąconych??- oburza się R. Sujak.
I podkreśla, że tak nie może być. –

Sorry, ja się na to nie zgadzam! – mówi.
Czy planują zablokować miasto? Zrobić
protest z chodzeniem po pasach? – Nie,
tym tylko zdenerwowałbym własnych
mieszkańców. Stowarzyszenie zamiast
im pomóc, wywołałoby ich frustrację
– mówi. Ma inny pomysł. – Jeśli nie
możemy oﬁcjalnie poprosić i dostać
realnej odpowiedzi, tylko ciągle się
nas lekceważy, to zrobimy coś, do
czego myślę, że chętnie przyłączy się
więcej osób. Pojedziemy do Zielonej
Góry, do siedziby GDDKiA i zablokujemy ich budynek – planuje R. Sujak.
Czy wtedy GDDKiA przyjrzy się ich
argumentom? Zobaczmy.
Kolejny punkt planów to współpraca
z Młodzieżową Radą Miasta. Oraz ze
szkołami. Dlaczego? – Podam mój ulubiony przykład – mówi prezes. – Człowiek, który w miarę uczy się w liceum
jest w stanie wskazać mi, jaka jest droga
ustawy do jej uchwalenia, czyli coś, na
co nie ma wpływu, ale nie ma bladego
pojęcia, jaki mógłby mieć wpływ na
to, żeby wyrównać chodnik przed
jego domem. Że jest radny, z którym
można o tym porozmawiać. Człowiek
wybrany Twoim głosem – tłumaczy R.
Sujak. A jeśli do młodych będą mówić
ci, którzy jeszcze kilka lat chodzili tymi
samymi szkolnymi korytarzami, będzie
im łatwiej ich przekonać…

Festyn – Młode Krosno popularyzuje koszykówkę wśród najmłodszych.

- Otwieramy się na nowe, takie
były założenia, że w 2-3 lata będziemy
robili akcje, które nam się podobają
i które robimy dla siebie, tego nigdy
nie ukrywałem, że sami mamy z tego
frajdę. Ale teraz czas na przyjęcie małej
misji edukacyjnej, pomóc szkołom,
gminie – jeśli tylko będą chcieli naszej
pomocy – dodaje prezes.

Ale będzie też to
co było dobre
Czyli letnie kino na zamku 2015. –
W tym roku nie udało się nam wynegocjować z ośrodkiem kultury tego,
żeby opłacili licencję, ale bardzo nam
zależy, żeby w przyszłym wszystko
się udało – mówi prezes. I planuje:
w zależności od ﬁlmu przebiorą się
w stroje w klimacie, np. gangsterskie
z lat 20., czy postacie z horrorów…
Odpowiednia muzyka do tego… I jest
fajna impreza.
Zdaniem prezesa, do tego żeby zrobić
coś naprawdę fajnego najczęściej nie
potrzeba fury pieniędzy. Tylko pomysłu
i chęci. Podaje przykład: – Załóżmy,
że chcemy zrobić „bajki na dobranoc”.
Wymyśliłem tę akcje kilka tygodni
temu. W wakacje, wieczorami, czytać
bajki na placach zabaw. Przychodzi
sympatyczny lektor z wielką księgą.
Robimy klimat: stary dywan, lampa,
dwa stare fotele, półka z książkami,
poduchy… – opowiada R. Sujak. Ile to
kosztuje? Prawie nic, tylko transport.
– Jeśli znajdziesz znajomego, który
przewiezie te rzeczy dlatego, że cię
lubi, to nawet nic – dodaje. I planuje:
ulotki można skserować w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta,
zapukać do mieszkań dzień wcześniej i zaprosić dzieci… – Naprawdę,
do fajnej imprezy nie trzeba wiele
pieniędzy – podkreśla.
Choć jednocześnie wspomina turniej
koszykówki Streetball Summer Cup,
jako przykład inicjatywy, która rozwijała się niczym amerykański sen,
od pucybuta do milionera. Budżet
pierwszego turnieju w 2005 roku to
440 zł, a ostatnia edycja w 2015 roku
to 11 tys. zł. Z tego 4 tys. zł to kwota
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przeznaczona na nagrody dla zawodników: sprzęt sportowy, buty, czapki,
koszulki znanych ﬁrm. – Jest to turniej
amatorski, nie chcemy przyznawać
nagród pieniężnych – tłumaczy R.
Sujak. I tyle o pieniądzach. Zamykamy Tak: to jest problematyczne, ale
wiele da się zrobić po minimalnych
kosztach. I koniec.

A co więcej?
To co wymyślisz i zrobisz!
Tak mówi prezes. I wszyscy do tego
dostosować się muszą. Czyli, jeśli
komuś marzy się jakaś impreza… to
sam przede wszystkim musi zabrać się
do pracy. A nie liczyć, że inni będą realizować jego pomysł. – Z tego powodu
odeszło kilka osób ze stowarzyszenia.
Myśleli, że będę realizował ich pomysły.
A to nie tak – mówi prezes. – Ja chętnie
pomogę, podpowiem, doradzę, ale nie
zrobię niczego za kogoś – podkreśla.
Ale żeby pomóc tym, którzy mają
pomysł, ale nie wiedzą, od czego zacząć,
przygotował „ściągawkę” z kilkoma
podpunktami. Po pierwsze, napisz,
co chcesz zrobić. Po drugie, wymień
3 punkty, jak chcesz to zrobić. Dalej,
wypisz co jest Ci do tego potrzebne, jacy
ludzie są potrzebni, jakie materiały. Na
koniec oszacuj to. Koniec. – Ale jeśli
słyszę, jak mówią, że potrzebujemy
wydać na transport 300 zł, to odpowiadam: poszukajmy znajomego,
który ma busa i weźmie mniej, albo
nic… – mówi R. Sujak. No a potem ta
satysfakcja, że się zrobiło coś fajnego.
I splendor, gdy przychodzą dziennikarze i można się pochwalić… – Nie
przesadzałbym z altruizmem, lubimy
być chwaleni – śmieje się prezes. Bo
od tego jest to stowarzyszenie, żeby
można było się sprawdzić, uczyć,
czasami bardzo napracować, zostać
docenionym, mieć nowy pomysł…
i tak w kółko.
Niech tak będzie. Życzymy, żeby
wystarczyło młodym zapału do
„ogarniania” coraz większych projektów, realizacji coraz śmielszych
pomysłów. I tych imprezowych, i tych
poważniejszych.
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Piotr Garczyński,
Wiceprezes Stowarzyszenia
Młode Krosno
Sami wiemy najlepiej, czego nam potrzeba
i nikt nie zrobi tego lepiej od nas. Mam na
myśli to, że jeżeli mamy jakąś pasje, jakieś
zainteresowania i chcemy się w tej kwestii
realizować, to nie ma lepszej opcji niż praca
w Stowarzyszeniu. Pracując razem mamy
większe możliwości, możemy robić fajne
rzeczy i organizować fajne imprezy. A przede
wszystkim łatwiej jest nam pozyskiwać fundusze na realizację naszych
pomysłów. Osobiście lubię grać w koszykówkę i razem z kumplami ze
stowarzyszenia Młode Krosno organizujemy między innymi najlepszy
turniej koszykówki w województwie.

Mateusz Jopek,
Sekretarz Stowarzyszenia
Młode Krosno
Moja działalność w Młodym Krośnie to forma
poczucia lekkiego społecznego obowiązku.
Fajną sprawą jest możliwość robienia czegoś
dla innych, szczególnie we wspólnym gronie.
Ludzie zbyt często nie chcą korzystać z możliwości, a stowarzyszenie daje kilka dodatkowych. Do działalności skłonił mnie kolega, dobrych kilka lat temu. Mimo negatywnego podejścia na początku, okazało
się, że współpraca z ludźmi mającymi jakiś cel, to bardzo fajna zabawa.

Anna Kandulska,
od niedawna
członkini Stowarzyszenia
Młode Krosno
Przystąpiłam do stowarzyszenia, ponieważ
jestem osobą młodą otwarta na nowe znajomości oraz wyzwania. Po kadencji w Młodzieżowej Radzie Miejskiej postanowiłam dalej
rozwijać swoje umiejętności organizatorskie
oraz przy jednoczesnym spędzaniu czasu w miłym towarzystwie tworzyć
projekty, które umilą oraz w aktywny sposób zachęcą młodych krośnian
do spędzania czasu nie tylko przed komputerem. Mam nadzieję, że
dzięki temu stowarzyszeniu poznam kolejnych pozytywnych i otwartych
ludzi oraz, że będę mogła pozostać w nim jak najdłużej. Uważam, że jest
to ciekawa forma spędzania wolnego czasu, ponieważ to idealne połączenie przyjemnej i pożytecznej pracy.
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Dzieci nie znoszą nudy
Stary, ceglany budynek stoi pośród złotych, jesiennych drzew. Jest bardzo
klimatycznie i jakoś bajkowo... W środku zewsząd spoglądają i uśmiechają się znane
wszystkim postacie: Kubuś Puchatek i przyjaciele. Mieszkają tam też żywe zwierzęta
– świnka morska, rybki oraz dwie papugi. Wchodzę dalej i widzę salę zabaw.
Aleksandra Rybak

N

a dywanie siedzi przedszkolanka otoczona rozgadanymi
dziećmi. Pani czyta, a właściwie to już opowiada z pamięci
historię o wyrywaniu rzepki. Żeby
było ciekawiej, przyczepia na tablicę
kolejne występujące postacie, a dzieci
wspólnie wymieniają ich imiona. Jest
wesoło, gdy żaba łapie boćka.

uczęszczających do przedszkola
i nauczycieli. Dzięki niemu mogą
brać udział w konkursach i pozyskiwać
pieniądze z różnych zewnętrznych
źródeł.
Dyrektorka przedszkola i wiceprezes stowarzyszenia Zuzanna Adułło
zachwala rodziców: – Są wspaniali,
chętnie poświęcają swój czas po

południu. Robią razem wiele rzeczy.
Sprawdzili się już przy przedszkolu,
więc mam pewność, że sprawdzą
się też w stowarzyszeniu – mówi
z uśmiechem.
Tak dobra współpraca rodziców
i nauczycieli nie zdarza się w każdym
przedszkolu. Okazało się, że obie strony
są na nią otwarte i potraﬁą się dogadać.

Kim jest Przyjaciel
Stumilowego Lasu?
To przedszkole nr 1 w Krośnie Odrzańskim im. Przyjaciół Stumilowego Lasu.
Przy nim działa stowarzyszenie o tej
samej nazwie. Powstało głównie ze
względu na brak możliwości pozyskiwania środków pieniężnych przez
Radę Rodziców przedszkola.
- Rada ma mocno ograniczone
możliwości – tłumaczy Edyta Napieralska, rodzic i prezes stowarzyszenia.
– Próbowaliśmy jako przedszkole
pisać małe projekty, niestety, choć
niektóre były dobre, nie dostaliśmy
doﬁnansowania – dodaje.
Stąd pomysł na stowarzyszenie.
Tworzy je grupa rodziców dzieci

Najstarsza część budynku przedszkola wygląda niczym z chatka z piernika, ale to
przecież już nie ta bajka.
Pakt Współpracy // nr 7/2014

48 Krośnieńskie NGO'sy

Warsztaty z rodzicami odbywające się w ramach projektu „Bądź świadomym rodzicem”.

Z miłości do dzieci
- Celem stowarzyszenia jest przede
wszystkim wspieranie naszego przedszkola i dzieci. W szczególności poprzez
wyjazdy i organizowanie różnego
rodzaju akcji, zabaw, zajęć – podkreśla
Edyta Napieralska.
Dzieci nie znoszą nudy. Są jak gąbki,
nieustannie chłoną to co się wokół
nich dzieje. Stąd powiedzenie „czym
skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci”. Dlatego tak ważne jest
wspieranie ich od najmłodszych lat.
- Chcemy coś robić, działać! Pieniędzy na edukacje zawsze jest za
mało, a przecież chcemy zapewnić
dzieciom jak najwięcej dodatkowych
atrakcji – dodaje wiceprezes Adułło.
W przedszkolu odbywają się zajęcia angielskiego, rytmika, karate. Raz
w miesiącu odwiedzają je muzycy ﬁlharmonii, a kilka razy do roku z przedstawieniem przyjeżdża teatr. Dzieci
mają wtedy bezpośredni kontakt ze
sztuką, a treść i forma przedstawień jest
dostosowana do ich potrzeb. Jednak
to wszystko jest mało. Skoro można
mieć więcej, to czemu tego nie robić?
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- Chcielibyśmy więcej godzin zajęć
dodatkowych w tygodniu, ale przede
wszystkim wycieczek – do kina, do
teatru. Możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego jest w Krośnie
mocno ograniczona – mówi Edyta
Napieralska.

Projektowe sukcesy
Stowarzyszenie powstało w listopadzie
2013 roku. – Choć jesteśmy młodą
organizacją, to już możemy pochwalić
się kilkoma sukcesami – opowiada
dumna wiceprezeska.
Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Przez stumilowy las do Europy”.
Brały w nim udział zarówno dzieci
uczęszczające do przedszkoli jak i te,
które do niego nie przychodzą codziennie. Dzieci miały zapewnionych mnóstwo atrakcji, między innymi uczestniczyły w zajęciach plastycznych,
teatralnych i ruchowych. Oglądały
wystawy na Zamku Piastowskim,
pojechały do Zielonej Góry do Teatru
Lubuskiego.
Ale wsparcia potrzebują nie tylko
dzieciaki, również samo stowarzyszenie.

- Zostaliśmy beneﬁcjentem projektu „Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”, dzięki czemu możemy kupić
meble w rozmiarze „dorosłym” i stworzyć sobie biuro – wylicza sukcesy
Z. Adułło. – Potrzebujemy miejsca,
w którym będzie można przeprowadzić burzę mózgów i zastanowić się
co dalej – mówi. Choć pomysłów na
pewno nie brakuje.

Bądź świadomym rodzicem
Stowarzyszenie otrzymało również
doﬁnansowanie podczas VIII edycji
konkursu programu grantowego Działaj
Lokalnie. Ich projekt pt. „Bądź świadomym rodzicem” ruszył we wrześniu,
a zakończył się w grudniu 2014 r. –
Oczywiście nie uważamy, że rodzice są
nieświadomi – zaznacza z uśmiechem
Zuzanna Adułło. – Ale wszyscy potrzebujemy nowych bodźców, pomysłów
na nowe zabawy z dziećmi, nowych
rozwiązań na spędzanie czasu – mówi.
Inicjatywa ta powstała z troski
o edukację dzieci w wieku przedszkolnym. Zwłaszcza tych, które do przed-

Krośnieńskie NGO’sy 49

szkola nie chodzą. Ponieważ wciąż
brakuje miejsc, w których mogłyby
one przygotowywać się do rozpoczęcia
nauki w szkole.
- Celem projektu jest zintegrowanie
rodziców dzieci chodzących do przedszkola oraz rodziców, których dzieci
z jakiegoś powodu do przedszkola się
nie dostały – opowiada Z. Adułło. Ale
to nie wszystko.
- „Bądź świadomym rodzicem” to
nie tylko forma wypełnienia czasu dla
dzieci, ale przede wszystkim wskazanie
rodzicom, jak mogą wspólnie z nimi
spędzić czas, jak się wspólnie się z nimi
bawić i co jest w tym najważniejsze
– podkreśla Z. Adułło.
W ramach projektu odbyły się
warsztaty dla rodziców, wspólne gry,
zabawy i wycieczki.
- Chodzi o to, żeby było ciekawie.
Aby ci ludzie mogli wyjść poza swój
zwykły codzienny krąg. Trzeba przyznać, że do muzeum wybieramy się
rzadko. Dlatego uważam, że to dobry
pomysł, który może zachęcić rodziców
do organizowania podobnych wycieczek – podsumowuje wiceprezeska.

dowiska, np. niepracujących mam,
przeniosą dobre wzorce. I pokażą,
że z dzieckiem można się naprawdę
fajnie bawić i wcale nie zajmuje to tyle
czasu, ile może się wydawać – marzy

przedszkolu jest duży. Znajdują się
na nim ślizgawki, pomosty, huśtawki
na oponach oraz dwie duże piaskownice. Jednak wystarczy dobrze
się przyjrzeć, żeby zauważyć takie

Zuzanna Adułło.
Następnym w kolejności działaniem stowarzyszenia… będzie
remont placu zabaw. A przynajmniej
takie są kolejne marzenia. Plac przy

„zabawki”, które rodzice mogą pamiętać z własnego dzieciństwa. Czyli po
prostu stare.
- Gdyby ktoś podarował nam kilka
tysięcy to przeznaczylibyśmy je, a przy-

Aby nie było barier między
rówieśnikami…
- Chcemy żeby przedszkole nie zamykało się w swoim gronie, ale miało
szerszy zasięg, żeby wychodziło do
miasta, do ludzi – podkreśla prezes
stowarzyszenia.
Właśnie dlatego projekt „Bądź świadomym rodzicem” objął swoim zasięgiem całą gminę Krosno Odrzańskie.
Zdobycie nowych umiejętności
podczas gier i zabaw pozwoli dzieciom wychowującym się „samotnie”,
czyli bez przedszkola, zbliżyć się do
kolegów i koleżanek, którzy do niego
uczęszczają.
Dzięki temu zmniejszą się lub
nawet znikną bariery między rówieśnikami. Są one widoczne zwłaszcza
na początku pierwszej klasy.

Marzenia, marzenia..
- Mam też nadzieję na „wychowanie”
ambasadorów, którzy w swoje śroPakt Współpracy // nr 7/2014
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najmniej ja, na budowę nowego placu
zabaw. Obecny jest w opłakanym
stanie. To nasz priorytet – stwierdza
Anna Leśko, mama przedszkolaka
i członek stowarzyszenia.

Hej ho, hej ho,
do szkoły by się szło
Pójście do szkoły to ogromny stres
i wielkie przeżycie dla każdego
małego człowieka. Dziecko, które

miało wcześniej kontakt z rówieśnikami odnajdzie się tam szybciej
i o wiele lepiej zniesie zmianę środowiska. Łatwiej nawiąże koleżeńskie
relacje i odnajdzie swoje miejsce
w grupie. Przyjaciele Stumilowego
Lasu wiedzą o tym doskonale, a ich
misją jest usuwanie barier między
dziećmi w swojej małej społeczności. Trzymam za nich kciuki i mam
nadzieję, że z czasem inni wezmą

Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę – oj! przydałby się ktoś na przyczepkę!
Pakt Współpracy // nr 7/2014

z nich przykład, a podobne inicjatywy nie będą rzadkością. A i czegoś
nauczyłam się od przedszkolaków.
Zapytałam, w co lubią bawić się
z rodzicami. ”Wychodzić z psem na
spacer. Zmywać naczynia. W chowanego. Klockami. Grać w gry. Kopać
piłkę. Przytulać się. W dom.” Lista
małych przyjemności w życiu, o których warto nie zapominać. No, może
poza tym zmywaniem naczyń.

PAKT.com.org to jedyny w swoim rodzaju przykład współpracy gminy z organizacją pozarządową! Wspólnie wypracowaliśmy innowacyjne
narzędzie do podniesienia jakości realizowanych
usług o nazwie Pakt Współpracy.

Dowiedz się więcej o naszym projekcie:

Spinamy
dwa sektory
Kontakt z realizatorami projektu:
Marzena Słodownik, koordynatorka
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
e-mail: m.slodownik@fundacjacp.org
tel.: 95 7592 389, www.fundacjacp.org
Mariusz Musik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
e-mail: m.musik@krosnoodrzanskie.pl
tel.: 68 4109 700

Człowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

