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STRESZCZENIE
Stworzony
w
ramach
współpracy
Projektu
Partnerskiego
Grundtvig
(Learning
Partnership) i Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych (The European Community
Organizing Network - ECON) przewodnik przedstawia organizowanie społecznościowe jako praktykę
pełnego i świadomego zaangażowania mieszkańców w proces podejmowania decyzji, które mają wpływ
na ich życie. Po krótkim wyjaśnieniu, opisie organizowania społecznościowego w Stanach Zjednoczonych
i w Europie oraz porównaniu tej metody z innymi formami pracy ze społecznością, przewodnik prezentuje
pięć konkretnych przykładów organizowania społecznościowego, będących efektem pracy partnerów
Gruntvig, a także cztery dodatkowe przykłady pracy członków European Community Organizing
Network (ECON). Studia przypadków pokazują, w jaki sposób mieszkańcy miast i wsi byli w stanie
uczestniczyć w demokratycznym procesie określania priorytetowych problemów i rozwiązywania
ich we współpracy z władzą samorządową i biznesem. Imponujące osiągnięcia, uzyskane w tych
dziewięciu lokalizacjach, obejmują budowę mostu dla pieszych w Saarbrücken, budowę nowego
parkingu w Katowicach, ustalenie nowych przepisów parkingowych w Bukareszcie, renowację
przystanku autobusowego w Mołdawii, gospodarowanie odpadami w Bonn, z nastawieniem na
aspekty proekologiczny i sanitarny, protest przeciwko budowie stacji benzynowej w centrum Bańskiej
Bystrzycy i zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do szpitali w Mołdawii.
Ponadto niniejszy przewodnik kieruje uwagę na zauważalne zmiany w środowiskach
sąsiedzkich, będące rezultatem zaangażowania mieszkańców. Jest on także opowieścią o ludzkiej
energii w sytuacjach, w których godna podziwu współpraca jednostek przyczynia się do wspólnego
dobra. Studium dziewięciu przypadków (szczególnie tych z Europy Środkowej i Wschodniej) obejmuje
historie współdziałania i mówienia we własnym imieniu, przezwyciężając tym samym obecny w dobie
komunizmu strach związany z zaangażowaniem się w życie publiczne. Są to świadectwa walki,
rozczarowana i wyczerpania, ale również pewności siebie, uświadamiania praw, czy wreszcie nadziei,
która się rodzi, gdy cele i marzenia zostają ostatecznie zrealizowane. Jest to historia, która się powtarza
zawsze, gdy mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu demokracji. Pomimo, iż organizowanie społecznościowe
dostarcza kompletu uniwersalnych narzędzi i strategii do wykorzystania, każda z zaprezentowanych
poniżej opowieści ma swoje unikalne aspekty.
Dziewięć organizacji społecznych, wspomnianych w niniejszym studium, ma plany, aby
kontynuować pracę, a w niektórych przypadkach, by rozszerzyć działalność w nowych społecznościach
lokalnych. Organizacje te wychodzą naprzeciw – podkreślonym w tym przewodniku – wspólnym
wyzwaniom, wśród których jednym z ważniejszych wydaje się być znalezienie funduszy w celu
zatrudnienia profesjonalnego organizatora społecznościowego, czuwającego nad rozwojem procesu
organizowania społecznościowego. Drugim wspólnym wyzwaniem, ważnym szczególnie w Europie
Środkowej i Wschodniej, gdzie aktywne uczestnictwo w życiu społecznym było tłumione przez
czterdzieści pięć lub więcej lat, jest budowanie demokratycznych, silnych organizacji, zdolnych do
ciągłego rozwiązywania problemów i do angażowania w swoje działania coraz większej liczby ludzi.
Historie opisane w tym poradniku dają nadzieję i obietnicę, że tym wyzwaniom uda się sprostać.
W ostatniej części przewodnika znajduje się wykaz publikacji w języku angielskim oraz w innych
językach europejskich, do których lektury zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę
na temat organizowania społecznościowego i zacząć działać w swojej okolicy.
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WPROWADZENIE
Przewodnik po partycypacji społecznej jest wynikiem prac partnerów w ramach programu Unii
Europejskiej Uczenie się Przez Całe Życie (Gruntvig Lifelong Learning Programme). Powstał jako
rezultat projektu „Edukacja społeczności lokalnych – rozwijanie umiejętności służących aktywności
obywatelskiej” („Community Learning – Building Capacity and Empowerment for Active Citizenship”)
przy współpracy z Europejską Siecią Organizatorów Społecznościowych (ECON). Partnerami w tym
projekcie byli: Resource Center for Public Participation (CeRe) w Bukareszcie (Rumunia), Stowarzyszenie
Bona Fides w Katowicach (Polska), The Anti-Poverty Network w Budapeszcie (Węgry) i Diakonie w Bonn
(Niemcy). Głównymi celami projektu było przekazanie wiedzy na temat metod mających na celu pomoc
mieszkańcom w zaangażowaniu się w lokalne społeczności, by mogli aktywniej działać i walczyć o
swoje prawa.
Podstawową metodą używaną przez partnerów w tym projekcie było organizowanie społecznościowe,
które ma już siedemdziesięcioletnią tradycję w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie zyskuje na
popularności od dziesięciu lat. Jest to demokratyczny, długoterminowy proces prowadzony przez ludzi,
którzy gromadzą się, by zidentyﬁkować i rozwiązywać problemy społeczne, angażując w to istniejące
struktury. Projekt miał także za zadanie budowanie silnego partnerstwa pomiędzy organizacjami Unii
Europejskiej, zaangażowanymi w nauczanie obywateli aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Osiągnął on swoje cele przez:
●

nieustanne angażowanie mieszkańców do rozwiązywania lokalnych problemów i opieranie
ich działań na metodach organizowania społecznościowego;

●

cztery spotkania w Bukareszcie, Bonn, Katowicach i Budapeszcie, podczas których
porównywano i oceniano lokalne doświadczenia związane z aktywnym uczestnictwem
mieszkańców w życiu społecznym oraz zastosowane metody;

●

spotkanie organizacyjne w Szczecinie (Polska) i końcowe spotkanie w Bukareszcie (Rumunia);

●

publikację Przewodnika po partycypacji społecznej (Handbook on Citizen Participation),
będącego reﬂeksją na temat lokalnej działalności, prowadzonej podczas dwuletniego
programu partnerskiego Grundtvig.

W przygotowanie niniejszej publikacji byli zaangażowani partnerzy Grundtvig i European
Community Organizing Network (ECON). Założona w 2008 roku ECON aktywnie wspiera i promuje
organizowanie społecznościowe w Europie. W dziewięciu krajach (Bośnia, Niemcy, Węgry, Mołdawia,
Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Ukraina) ECON prowadzi szkolenia, konsultacje i dostarcza
innych narzędzi dla organizacji chcących wprowadzić organizowanie społecznościowe. Ponadto, ECON
organizuje również wymiany między organizacjami i aktywnymi mieszkańcami w Europie oraz w Stanach
Zjednoczonych, a także jest gospodarzem corocznych spotkań szkoleniowych.
Partnerzy projektu pragną podziękować Komisji Europejskiej, w szczególności Grundtvig Lifelong
Learning Programme i Agencji Narodowej w każdym kraju, za wsparcie ﬁnansowe w tworzeniu tej
publikacji i możliwość produktywnej wymiany doświadczeń z innymi społecznościami europejskimi.
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DLACZEGO ORGANIZOWANIE?
Dwadzieścia ostatnich lat było czasem największych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej.
Postęp został osiągnięty przez wprowadzenie demokracji, połączenie z Europą Zachodnią oraz rozwój
społeczeństwa obywatelskiego i sektora organizacji pozarządowych. Rozwój ten w różnych krajach
przebiegał inaczej i teraz cała Europa stoi naprzeciw nowego wyzwania, spowodowanego globalnym
ekonomicznym kryzysem i problemami, takimi jak wysokie bezrobocie czy dyskryminacja mniejszości
rasowych i etnicznych.
Tak jak udało się dokonać postępu, tak też istnieje potrzeba rozwijania kultury
aktywnego i demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz
krajowym. Ta potrzeba jest widoczna dla wielu, także dla Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu
Rady Europejskiej: „Paradoksem dzisiejszej demokracji jest fakt, że nigdy tak wielu ludzi nie było
rozczarowanych jej jakością oraz doświadczeniami życia w demokratycznej codzienności. Jesteśmy
świadkami koncentracji energii, pieniędzy oraz medialnego wpływu w rękach niewielu, dlatego też
demokracja staje się trudna” (Democracy in Europe: crisis and perspectives”, May 26, 2010, s.
6 i 10).
Socjolog Ralf Dahrendorf zauważa, że powinno się oczekiwać budowania zdrowej
demokracji i aktywnego uczestnictwa mieszkańców jako długoterminowego procesu: „Sześć miesięcy
trwa tworzenie nowych politycznych instytucji, uchwalenie konstytucji i praw wyborczych. Ustanawianie
możliwie opłacalnej ekonomii może trwać sześć lat. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego zajmie
sześćdziesiąt lat. Autonomiczne instytucje są najtrudniejszymi sprawami do wprowadzenia w życie”
(Has the East joined the West?, „New Perspective Quarterly”, 7:2, Spring, 1990, s. 42).
Zdolność mieszkańców do wartościowego uczestnictwa i mówienia we własnym imieniu w nowym
demokratycznym i kapitalistycznym systemie jest także dotkliwie ograniczana działalnością ludzi,
którzy nie mają doświadczenia w pracy w przestrzeni publicznej. Strategie społecznego organizowania
oferują najlepsze możliwości dla rozwoju aktywnego, pełnego energii i demokratycznego uczestnictwa
mieszkańców.
Organizowanie społecznościowe jako odrębną formę pracy ze społecznością zainicjował w Stanach
Zjednoczonych w 1938 roku Saul Alinsky. Obecnie tak w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym
świecie istnieją tysiące społecznościowych organizacji, dających zwykłym mieszkańcom szansę
do kształtowania otaczającej ich przestrzeni. Organizowanie społecznościowe dotyczy tematyki
związanej z ulepszeniem infrastruktury, przeciwdziałaniem bezrobociu, a także edukacją, integracją
migrantów ze społeczeństwem, aktywizacją młodych i starszych, ochroną zdrowia, poprawą
warunków mieszkalnych, pomocą osobom uzależnionym od narkotyków i oﬁarom przemocy.
Metodą tą pracuje się zarówno z ludźmi ze średnich i niskich klas społecznych, jak i z migrantami,
bezdomnymi, niepełnosprawnymi, starszymi, bezrobotnymi itp. Przez organizowanie społecznościowe
zwykli mieszkańcy pełnią aktywną rolę w demokratycznym procesie, pomagając w różnego rodzaju
przedsięwzięciach rządowych i biznesowych.
Dlaczego organizowanie? Ponieważ aktywne uczestnictwo mieszkańców w procesie podejmowania
decyzji dotyczących kształtu osiedli, wsi, miast, narodów i całej Europy jest niezbędnym elementem
zdrowej demokracji. Czasy, w których żyjemy, stawiają przed nami wyzwania, które wymagają takich
postaw, jak współczucie i sprawiedliwość, tolerancja i rozumienie inności.
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CZYM JEST ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE?
A. Definicja organizowania społecznościowego
Organizowanie społecznościowe jest demokratycznym, długoterminowym procesem, polegającym
na zaangażowaniu ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra, w celu zidentyﬁkowania i rozwiązania
wspólnych problemów, przy wykorzystaniu istniejących struktur.

Cztery kroki organizowania społecznościowego:
1.

Systematyczne słuchanie mieszkańców w celu wybrania problemów i wizji oraz wyznaczenia
priorytetów.

2.

Identyﬁkacja potencjalnych rozwiązań, następnie wybór ludzi i instytucji w celu zrealizowania
tych rozwiązań.

3.

Zaangażowanie wybranych ludzi i instytucji do negocjacji, przy użyciu konfrontacji i presji,
jeśli jest ona konieczna.

4.

Budowanie dużej, silnej i demokratycznej grupy, zdolnej do zajmowania się licznymi
problemami i potrzebami społeczności.

B. Opis organizowania społecznościowego
Organizowanie społecznościowe może przybierać różne formy (organizacja jednostek lub
instytucji i organizacji jak NGO, wspólnoty mieszkaniowe, związki zawodowe, grupy religijne itp.) oraz
obejmować różne kręgi i grupy (osiedle, wioska, migranci, niepełnosprawni, bezdomni itp.). Każda
działalność ma swój początek w słuchaniu ludzi – w identyﬁkacji problemów, wizji mieszkańców,
spraw wartych uwagi. W pierwszym kroku organizowania społecznościowego ważnym elementem
jest budowanie relacji zaufania i szacunku wśród mieszkańców. Ludzie angażują się o wiele
chętniej i uczestniczą z większym zaangażowaniem, jeśli działają w sprawie własnych interesów, a
także gdy współpracują z kimś, kogo darzą szacunkiem i zaufaniem. Opierając się na wynikach procesu
słuchania, mieszkańcy wybierają możliwą do zrealizowania liczbę spraw.
Potencjalne rozwiązanie zawiera plan i strategię działania (np. wyszukanie zrealizowanych
przykładów z innych osiedli lub miast, które mogą być wykorzystane na naszym terytorium) i listę
instytucji mających autorytet i środki (Rada Miejska, administracja rządowa, system szkolnictwa,
policja, lokalny biznes itp.). Niektóre kwestie mogą być rozwiązane przez grupę wolontariuszy
działających samodzielnie, lecz mieszkańcy często potrzebują pomocy kluczowych instytucji, by zająć
się daną sprawą.
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Gdy mieszkańcy znajdą potencjalne rozwiązanie, podejmują działania, aby zorganizować
spotkanie z autorytetami, podczas którego problemy mogą być przedyskutowane i rozwiązane.
Takie spotkanie stanowi doskonałą okazję do pokazania „liczebnej siły” społeczności. Możliwe jest
także poproszenie autorytetu o publiczne zobowiązanie się do rozwiązania problemu w konkretnych
działaniach. Mieszkańcy są często ignorowani, gdy prezentują swoje problemy indywidualnie. Kiedy
jednak łączą się w dużą grupę, ich siła znacząco wzrasta, a ich głosy łatwiej usłyszeć.
Organizowanie społecznościowe to także proces długotrwałego budowania demokratycznie
rządzonej organizacji społecznościowej zdolnej zajmować się rozlicznymi problemami. Taka
organizacja rozwija swoje umiejętności partycypacyjne, w tym również umiejętności zdobywania
funduszy, które pozwoliłyby zatrudnić organizatora społecznościowego, pomagającego w szkoleniach,
rekrutacji i mobilizowaniu członków organizacji.

C. Organizowanie społecznościowe w porównaniu do innych form

pracy ze społecznością
Organizowanie społecznościowe” to praca z ludźmi, w przeciwieństwie do „pracy socjalnej”,
którą wykonuje się na rzecz ludzi. „Rzecznictwo” bazuje na mówieniu w imieniu ludzi, podczas gdy
„organizowanie społecznościowe” uczy ludzi mówienia we własnym imieniu. „Rozwój społeczny”
osadza się na partnerstwie mieszkańców i lokalnych autorytetów. „Organizowanie społecznościowe”
również w pierwszej kolejności próbuje budować partnerstwo, lecz uznaje także konfrontację i nacisk jako
środki konieczne do wymuszenia współpracy. „Ruchy społeczne” często skupiają się na pojedynczym
problemie, natomiast „organizowanie społecznościowe” stara się budować długoterminową,
demokratycznie zarządzaną organizację, zdolną do podejmowania licznych inicjatyw.

D. Rys

historyczny i aktualna praktyka
społecznościowego w Stanach Zjednoczonych

organizowania

Organizowanie społecznościowe zainicjował w Stanach Zjednoczonych w 1938 roku Saul
Alinsky. W pierwszych dwudziestu latach istnienia rozwijało się raczej powoli, lecz potem, w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nastąpił gwałtowny rozwój. Aktualnie istnieją tysiące organizacji
społecznościowych. Wiele z nich jest połączonych prowadzonymi szkoleniami, konsultacjami i współpracą
nad sprawami w wymiarze miejskim, regionalnym i narodowym. Organizowanie społecznościowe
stało się lepiej znane w Stanach Zjednoczonych podczas kampanii wyborczej w 2008 roku, kiedy
kandydat na prezydenta, Barack Obama, otwarcie mówił o swoich doświadczeniach organizatora
społecznościowego, którym był przez trzy lata w Chicago.
Organizowanie społecznościowe w Stanach Zjednoczonych jest wspierane przez coraz większą
liczbę fundacji, które uważają, że inwestowanie w organizatorów przynosi często lepsze rezultaty niż
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działalność charytatywna. Typowa organizacja społecznościowa w Stanach Zjednoczonych przeznacza
znaczną część swojego budżetu na personel, szkolenia i wydatki służbowe (członkostwo, różnego
rodzaju aktywności). Niemal wszystkie organizacje społecznościowe działają na zasadzie organizacji
non-proﬁt (NGO), opierają się na określonych założeniach i wartościach, a także procedurach wyboru
kierownictwa i podejmowania decyzji w duchu demokratycznym. O historii, sukcesach i najlepszych
praktykach organizowania społecznościowego w Stanach Zjednoczonych zostało napisanych wiele
książek i powstało mnóstwo dedykowanych stron internetowych.

E. Rys historyczny organizowania społecznościowego w Europie
Organizowanie społecznościowe wykorzystywane jest w Europie od około dwudziestu lat.
Najwcześniejszy przykład stanowi formacja German Forum Community Organizing (FOCO), powołana
po tym, jak studenci porównali amerykańskie organizowanie społecznościowe do niemieckich grup
pracy socjalnej, a także słowacka formacja Slovak Center of Community Organizing (CKO), która
początkowo otrzymywała fundusze z Narodowego Instytutu Demokratycznego.
W ciągu ostatnich pięciu lat organizowanie społecznościowe szybko opanowało państwa w Europie
Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, przyczyniając się do pomyślnego rozwiązywania spraw
związanych z poprawą infrastruktury, zbieraniem odpadów, poszerzaniem aktywności młodych ludzi,
zwiększaniem terenów zielonych itp. Wysiłki te z powodzeniem były wspierane przez Europejską
Sieć Organizatorów Społecznościowych (ECON). Prowadzono szkolenia i spotkania organizowane
przez amerykańskich działaczy społecznych, wymianę pomiędzy europejskimi organizacjami
społecznymi i wolontariuszami, którzy uczyli się od siebie nawzajem. Model organizowania
społecznościowego okazał się na tyle elastyczny, aby mógł dostosowywać się do różnych kontekstów
kulturowych i instytucjonalnych.
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OD TEORII DO PRAKTYKI – ORGANIZOWANIE
SPOŁECZNOŚCIOWE – STUDIUM PRZYPADKU
Organizowanie społecznościowe w Niemczech
We wczesnych latach dziewięćdziesiątych grupa studentów z Uniwersytetu we Freiburgu napisała
pracę dyplomową, porównującą organizowanie społecznościowe w Stanach Zjednoczonych z różnymi
formami pracy społecznej w Niemczech. Praca ta stała się przyczynkiem do dwutygodniowego treningu
organizowania społecznościowego przeprowadzonego przez dwóch działaczy społecznościowych z USA.
Ponadto, zainicjowała powstanie formacji Forum Community Organizing (FOCO) oraz zorganizowanie
wyjazdowych warsztatów dla członków FOCO do Chicago. FOCO natomiast zaprosiło i pomagało
przystosować się dwóm amerykańskim działaczom do życia i pracy w Niemczech. Ich zadaniem była
pomoc w budowaniu organizacji społecznościowych.
FOCO pozostaje aktywnym i znaczącym partnerem w Europejskiej Sieci Organizatorów
Społecznościowych (ECON). Co więcej, różne organizacje Niemieckiego Kościoła Protestanckiego
podtrzymują rozwój organizowania społecznościowego przez regionalne, narodowe i międzynarodowe
szkolenia, konsultacje oraz zaangażowanie diakonii i paraﬁi w lokalne projekty organizowania
społecznościowego.
Podobnie jak w innych krajach europejskich, organizowanie społecznościowe w Niemczech
staje w obliczu wyzwań związanych ze zorganizowaniem funduszy dla organizatorów
społecznościowych i rozwoju długoterminowych, demokratycznych struktur zdolnych do angażowania
szerszej liczby mieszańców. Znaczny postęp udało się uzyskać podczas ostatnich pięciu lat, nieustannie
wzrasta zainteresowanie organizowaniem społecznościowym w Niemczech. Obecnie procesy takie
mają miejsce w Baesweiler, Berlinie, Bonn, Dueren, Hamburgu, Lipsku, Neuruppin, Saarbruecken,
Stuttgardzie i Uslar.

1.

Saarbrücken – Od działania na rzecz ludzi do działania z ludźmi
Wprowadzenie

Stadteilbüro (dzielnicowe biuro) w Malstatt dostarcza szerokiego zakresu usług dla mieszkańców
dzielnicy Malstatt w niemieckim mieście Saarbrücken. Dzielnicę tę zamieszkuje ok. 10 tysięcy
mieszkańców, wśród których sporo jest osób z niskim dochodem, bezrobotnych czy migrantów. z pomocą
German Forum Community Organizing (FOCO) w 2007 roku, zarówno pracownicy biura dzielnicowego,
jak i mieszkańcy wzięli udział w szkoleniu na temat organizowania społecznościowego. To oni,
jeszcze w tym samym roku, zainicjowali pierwszy projekt organizowania społecznościowego. Nie
tylko dostali 1,1 miliona euro na ulepszenie infrastruktury w dzielnicy, ale także rozpoczęli proces
transformacji pracy biura dzielnicowego i nawiązali kontakt z urzędnikami rządowymi.
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Pierwszy proces organizowania społecznościowego – 2008 r.
Na przełomie grudnia 2007 i stycznia 2008 roku trzech pracowników Stadteilbüro Malstatt
zainicjowało pierwszy projekt organizowania społecznościowego. Przeprowadzili ponad 50
rozmów z mieszkańcami o niskim dochodzie i z migrantami, wysłuchując problemów i wizji dotyczących
dzielnicy. 14 lutego 2008 roku na zebraniu zgromadziło się 30 mieszkańców w celu przedyskutowania
wyników wywiadów, które zebrano oraz określenia problemów, którymi mieszkańcy chcieliby się zająć,
hierarchizując je według stopnia ich ważności. W trakcie tego procesu dowiedziano się, że powstały
plany zburzenia najczęściej używanej w Saarbrücken kładki, przecinającej tory kolejowe w centrum
Malstatt i łączącej ze sobą dwie główne części dzielnicy. Miasto uznało, że ta pięćdziesięcioletnia kładka
jest niebezpieczna, a jej powtarzające się i konieczne naprawy są zbyt kosztowne.
Mieszkańcy, z pomocą pracowników, od lutego do kwietnia 2008 roku badali częstotliwość
używania kładki. Wyniki upewniły ich, że ponad tysiąc mieszkańców codziennie korzysta z kładki, idąc
do szkoły, na zakupy, odwiedzając sąsiadów itp. Zebrano ponad 2,8 tysiąca podpisów, popierających
naprawę tego elementu dzielnicowej infrastruktury. Pod petycją podpisało się ponad 40 lokalnych
organizacji (kościołów i klubów) i pracowników (właściciele sklepów, lekarze itp.). 23 kwietnia 2008
roku odbyło się spotkanie z liderami 4 partii politycznych, reprezentujących Radę Miejską Saarbrücken.
Na spotkanie przybyło 125 mieszkańców, szukających wsparcia w sprawie budowy nowej kładki.
Wszystkie 4 partie zobowiązały się wesprzeć projekt, głosując podczas zebrania Rady Miasta w lipcu
2008 roku i przeznaczając na ten cel 1,1 miliona euro. Nowy most został oddany do użytku 22
września 2008 roku. z tej okazji odbył się także festyn, na którym pojawiło się 250 mieszkańców oraz
radni. W organizację tego przyjęcia okolicznościowego zaangażowało się 20 mieszkańców.
Oprócz widocznego rezultatu w postaci nowej kładki, dostrzec można było także inne istotne
efekty wspólnego działania. Po pierwsze, mieszkańcy zobaczyli, że ich pomysły i akcje mogą
przyczynić się do zmian, że uczestnictwo w życiu lokalnym przynosi bezpośrednie korzyści. Po drugie,
powstała ogromna chęć kontynuowania strategii organizowania społecznościowego w celu stawienia
czoła innym problemom i osiągnięcia kolejnych sukcesów. Ale żeby to zrobić, należy zdobyć środki,
które umożliwiłyby znalezienie odpowiedniego personelu, który pomagałby mieszkańcom w tych
wysiłkach – pracownicy Stadtteilbüro Malstatt nie mogą zajmować się jednocześnie organizowaniem
społecznościowym i swoją pracą zawodową. Po trzecie, na sąsiednich osiedlach oraz wśród urzędników
wzrosło zainteresowanie strategią organizowania społecznościowego. I w końcu, powstała chęć
połączenia sił z innymi grupami w Niemczech i Europie, które wykorzystują podobne strategie – po to,
by dzielić się swoimi doświadczeniami i by uczyć się od siebie nawzajem.

Kontynuacja działań i wnioski
Od projektu organizowania społecznościowego w 2008 roku Stadtteilbüro Malstatt
pracuje z działaczami z innych dzielnic i z Urzędem Miasta przy odnawianiu wielkiego pola otaczającego
dwa kościoły i szkołę oraz przekształcaniu go w obiekt sportowy. Stadteilbüro Malstatt i miasto Saarbrücken
współpracują w uzyskiwaniu dotacji od niemieckiego rządu na 18-miesięczny projekt, aby rozszerzyć
organizowanie społecznościowe w Malstatt i zbudować długoterminową organizację mieszkańców
(Malstatt Together Strong). Wiosną 2012 roku odbyła się kolejna akcja słuchania mieszkańców. Podczas
spotkania, w którym wzięło udział 45 osób, szukano rozwiązań związanych z bezpieczeństwem,
ruchem ulicznym, ofertą kulturalną dla seniorów. Pracownicy i wolontariusze Malstatt są aktywnymi
działaczami German Forum Community (FOCO) i European Community Organizing Network (ECON),
mają możliwość dzielenia się sukcesami i doświadczeniami, a także uczenia się od innych.
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Personel Stadtteilbüro Malstatt i miasta Saarbrücken przekształcił swoją strategię. Zamiast
działać dla mieszkańców, zastosowano model organizowania społecznościowego i nastawiono się na
pracę z mieszkańcami, oddając głos zwykłym ludziom.

2.

Bonn – Oszczędzanie pieniędzy i ochrona środowiska poprzez lepszą segregację
odpadów
Zamieszkałe przez ok. 10 tysięcy mieszkańców Osiedle Tannenbusch leży na północy Bonn,
gdzie zlokalizować można wiele sklepów, szkół i obiektów sportowych. Okolica jednak nie cieszy się
najlepszą opinią i jest uważana za niebezpieczną. Na pierwszy rzut oka widać tylko wieżowce, które
lata świetności mają już za sobą. Sporo mieszkań jest własnością spółek mieszkaniowych, nieskorych
do inwestowania w swoje budynki na tym terenie. Próby opracowania koncepcji rozwoju dzielnicy
spotykają się z wyczuwalną niechęcią ze strony spółdzielni mieszkaniowych, co nie ułatwia dojścia do
porozumienia z najemcami mieszkań i przedstawicielami miasta.
Organizowanie społecznościowe w Tannenbusch zostało zainicjowane przez Stadtteilbüro (biuro
dzielnicowe) Diakonie i rozpoczęło się od przeprowadzenia ponad 120 rozmów w terminie od listopada
2010 do lutego 2011 roku. Po odbytym w maju 2011 roku zebraniu grupa skupiła się na zagadnieniach,
takich jak bezrobocie, bezpieczeństwo, edukacja i odpady. Temat śmieci został uznany za wiodący.
Problem śmieci na osiedlu zdawał się być szczególnym wyzwaniem. Socjalne budynki
mieszkalne wybudowane w późnych latach sześćdziesiątych były zaopatrzone w podziemny system
rur pompujących śmieci bezpośrednio z zsypów, bez ich wcześniejszej segregacji. Dzielnica nie była
zaopatrzona w zwykłe kontenery na odpady. Kiedy miasto Bonn zrezygnowało z tego podziemnego
systemu, spółki mieszkaniowe zostały zobligowane do wdrożenia alternatywnego systemu pozbywania
się odpadów. Pomimo iż były w stanie zaopatrzyć osiedle w kontenery, opcji z segregacją śmieci nie
udało się wdrożyć, co w głównej mierze wiązało się z aspektami ekonomicznymi – koszty wywozu
musiałyby być pokrywane przez lokatorów.
Kilka tygodni po tym, jak grupa mieszkańców uformowała się pod nazwą inTakt (in Tannenbusch
Active) i stworzyła swoje logo, wybrała temat i ogłosiła go, jedna ze spółdzielni mieszkaniowych
niespodziewanie zwróciła się do nich, prosząc o wsparcie w staraniu się o ulepszenie sposobu
pozbywania się odpadów. Po dyskusji na temat możliwości i ewentualnych problemów, które mogą się
pojawić, inTakt zdecydował się na współpracę z ﬁrmą zajmującą się wywozem śmieci, która została
zatrudniona przez spółdzielnię mieszkaniową. Krótko po nadaniu zobowiązania ﬁrmie osiedle zostało
zaopatrzone w wystarczającą liczbę kontenerów do segregacji śmieci. Osiągnięcie zamierzonego celu
trwało ponad osiem miesięcy od czasu, gdy zrezygnowano ze starego sposobu pozbywania się odpadów.
Segregacja śmieci jest nie tylko przyjazna środowisku, ale także pozwala zaoszczędzić mieszkańcom
około 300 euro rocznie.
InTakt towarzyszył pracownikom ﬁrmy wywożącej śmieci, rozwieszając informacje o segregacji
śmieci, a w grudniu 2010 roku zorganizował festyn, którego głównym celem było uświadomienie
mieszkańcom, jakie zalety daje segregacja odpadów. InTakt spotkał się z pozytywną reakcją ﬁrmy
wywożącej śmieci, a idea ich segregacji w Bonn została pomyślnie przyjęta i sukces został osiągnięty.
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Po rozpoczęciu nowego procesu słuchania w lutym 2011 roku inTakt musiał zmierzyć się z problemem
związanym z brakiem funduszy na opłacenie organizatora społecznościowego. Od tego czasu inTakt
składa się jedynie z wolontariuszy, co utrudnia im zajmowanie się wieloma sprawami.
Sponsorowana przez Grundvig wizyta członków grupy inTakt w styczniu 2011 roku stała się
wielką motywacją do budowania relacji interpersonalnych pomiędzy członkami. Nawiązane i umocnione
relacje oraz wymiana doświadczeń z innymi grupami, biorącymi udział w spotkaniu Grundvig,
umożliwiły członkom organizacji silniejsze utożsamianie się z działalnością inTakt i organizowaniem
społecznościowym.
Gdy w dniach 16-17 września 2011 roku odbywała się ufundowana przez Grundvig wizyta
studyjna w Bonn, inTakt miał możliwość zaprezentowania metody organizowania społecznościowego
szerszej publiczności. Zaproszono do dyskusji reprezentantów miasta, administrację i publikę.
Podczas wydarzenia inTakt zaprezentował nie tylko swoją pracę w Tannenbusch, ale także promował
metodę organizowania społecznościowego przez współpracę z działaczami, którzy opowiedzieli
o swojej działalności. Podkreślono możliwości promowania organizowania społecznościowego
przez dzielenie się historiami oraz zaprezentowano organizowanie społecznościowe jako metodę
wykorzystywaną w całej Europie.
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Organizowanie społecznościowe w Rumunii
Organizowanie społecznościowe nie jest popularną metodą wykorzystywaną w Rumunii, nawet
pomimo tego, że pewne elementy organizowania – takie jak odnajdowanie społecznych problemów,
taktyki prowadzenia kampanii, konfrontacja z osobami publicznymi i inne – są obecne w procesie
rozwoju społecznego i rzecznictwa od 1990 roku. Brakującym
ogniwem, którego potrzebuje
organizowanie społecznościowe w tym kraju, jest zamierzone i aktywne budowanie organizacji
społecznościowych w drodze długoterminowych działań, mających na celu rozwiązanie wielu
spraw w swoich społecznościach przez negocjacje i konfrontacje z władzami.
Seminaria i szkolenia w zakresie organizowania społecznościowego odbywają się w Rumunii na
małą skalę od 2000 roku, ale faktyczna realizacja metody zaczęła się w Drobeta Turnu Severin z ARCS
(Romanian Asociacion od Counselling and Support) i w Bukareszcie, gdzie CeRe (The Resource
Center for Public Participation) w 2009 roku rozpoczęło projekt na kilku średnich i ubogich osiedlach
Bukaresztu.

1.

Bukareszt, Lacul Tei – Osiedle z iskrą

Protesty związane ze sprawami
osiedlowymi nie są częste w Bukareszcie,
ale jeden taki jawny sprzeciw miał
miejsce w 2008 roku na osiedlu Lacul
Tei, gdy ludzie oburzyli się na lokalne
władze z powodu braku ich reakcji na
prośbę budowy parkingu. W październiku
2008 roku lokalne władze zadecydowały
o rozciągnięciu na główny bulwar zakazu
parkowania. Celem, który przyświecał tej
decyzji, było poprawienie ruchu drogowego.
Dzień po podjęciu uchwały prywatny
przedsiębiorca
zaczął
odholowywać
zaparkowane na bulwarze samochody, co
wkrótce stało się stałą praktyką. Jak na
ironię, większość holowanych samochodów
należała do mieszkańców osiedla, którzy
parkowali na bulwarze, nie mając innego
wyboru.
W
ciągu
miesiąca
mieszkańcy
zorganizowali się i w grudniu 2008 roku
urządzili protest, który miał zwrócić uwagę
na problem. Piesza blokada wstrzymała ruch

15

uliczny na godzinę. Jedyną reakcją prezydenta miasta było wysłanie patroli, które miały czuwać nad
bezpieczeństwem podczas demonstracji. Nie było żadnego innego odzewu. Protest ten jednak odcisnął
swój ślad w historii miasta. Pracownicy CeRe zapamiętali wydarzenie i już było wiadomo, które osiedle
powinno zostać wybrane do pierwszego projektu organizowania społecznościowego w Bukareszcie.
Organizowanie społecznościowe miało wprowadzić zapał mieszkańców na nowy poziom, wzbogacając
ich o długotrwałą wizję, lepsze planowanie i zaangażowanie.

Początki organizowania społecznościowego
Interwencja CeRe rozpoczęła się w 2009 roku od wysłuchania mieszkańców. Społecznicy
rozmawiali z ponad 120 osobami, właścicielami sklepów i nauczycielami, zapoznając
się z najważniejszymi osiedlowymi sprawami. Zebrali także garstkę ochotników gotowych do działania
na rzecz poprawy warunków panujących na osiedlu. Pierwszą inicjatywą nowo powstałej grupy było
otwarte spotkanie z mieszkańcami osiedla w kwietniu 2010 roku. Wzięło w nim udział 50 mieszkańców,
którzy zostali zapoznani z wynikami przeprowadzonych rozmów i głosowali, która ze spraw powinna
być rozwiązana jako mająca najwyższy priorytet. Nie było niespodzianką, że kwestia braku miejsc
parkingowych była ciągle jedną z najważniejszych i najbardziej palących – obok bezpieczeństwa,
ocieplenia bloków i czystości.

Sukces – sprawa parkingu
W takich okolicznościach w 2010 roku mieszkańcy Lacul Tei podjęli jeszcze raz sprawę parkingu.
Członkowie nowej grupy przeanalizowali problem, zbadali aktualne prawodawstwo i wymyślili różne
możliwe sposoby jego rozwiązania. Był to długi, żmudny i męczący proces, grupa chciała wywrzeć
wrażenie nie tylko na mieszkańcach osiedla, ale i na całym mieście. Kilkoro członków zrezygnowało,
jednak dzięki pomocy organizatora społecznościowego i miejskiego planisty grupie udało się wymyślić
najlepsze z możliwych rozwiązanie – zdecydowano zwrócić się do Administracji Dróg z prośbą o pozwolenie
na parkowanie na bulwarze Lacul Tei od poniedziałku do piątku w godzinach od 19:30 do 7:30 oraz przez
całą dobę w weekendy i święta. Takie rozwiązanie, ich zdaniem, przyniosłoby korzyści, ponieważ nic nie
kosztowało, było proste do zastosowania i nie przeszkadzało ruchowi ulicznemu w czasie dnia.
Zostało naszkicowane dobrze uargumentowane podanie i członkowie grupy zwrócili się do
Stowarzyszenia Właścicieli Bulwaru Lacul Tei z prośbą o poparcie, co pozwoliłoby na dalsze konsultacje,
ułatwiające rozwiązanie sprawy. Sześciu członków Stowarzyszenia, reprezentujących ponad tysiąc osób,
zdecydowało się podpisać pod petycją, która została złożona w Administracji Dróg w Urzędzie Miasta
Bukareszt w czerwcu 2011 roku. Administracja chętnie i bez zastrzeżeń zaakceptowała propozycję,
obiecała wywiązać się ze zobowiązania i wprowadzić je w życie do końca sierpnia, co usatysfakcjonowało
grupę. Ale czas mijał, a zapowiadanych zmian nie było. Bierność administracji publicznej odbiła się
negatywnie na zapale grupy oraz jej zaufaniu. Organizator społecznościowy musiał na nowo podjąć
działanie i poszukać kolejnych ochotników, którzy pomogliby grupie wywrzeć presję na organach
podejmujących decyzje.
Po dwóch miesiącach rozmów telefonicznych, pisania skarg i wizyt w urzędzie, w październiku 2011
roku pod znakiem zabraniającym parkowania na bulwarze Lacul Tei pojawiła się oczekiwana notatka,
informująca o możliwości parkowania w wyznaczonych godzinach.
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Grupa Lacul Tei
Wytrwałość była kluczem do sukcesu, ale członkowie zapłacili za wygraną znacznym
wyczerpaniem energii. Jesienią 2011 roku rozpoczęto nowy proces słuchania, by powiększyć grupę o
nowych członków i dostarczyć jej nowej energii. Pojawiły się kolejne sprawy do zrealizowania. Efektem
organizowania społecznościowego w Lacul Tei, poza rozwiązaniem problemu dotyczącego parkingu,
było zdobycie przez członków grupy pewności siebie oraz wiarygodności.

2.

Bukareszt, Callatis – spełnienie obietnic
Początek

Wcześniejsze przejawy aktywności mieszkańców na osiedlach, takich jak Lacul Tei czy Drumul
Tabarei, wpłynęły zachęcająco i dały motywację do włożenia wysiłku w przekształcenie sporadycznych
akcji w systematyczne kampanie ze strategią. Historia Callatis była jednak odmienna. To mieszkańcy
sami zgłosili się z prośbą o pomoc, szukając wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów i skarżąc się
na brak odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta.
Tak jak na innych osiedlach, organizator społecznościowy zaczął proces słuchania metodą
chodzenia „od drzwi do drzwi”. Przeprowadzono ponad 100 rozmów w okresie od maja do czerwca
2010 roku. Problemy były podobne do tych, które pojawiały się w innych częściach Bukaresztu:
brak miejsc parkingowych, niedbałość o czystość ulic i miejsc zielonych, brak bezpieczeństwa
oraz ogrzewania w blokach. Większość wymienionych problemów była zbyt poważna, by się
ich podjąć natychmiast. Grupa zdecydowała więc zająć się sprawą możliwą do rozwiązania:
sprzątaniem i chodnikiem w alei znajdującej się pomiędzy dwiema szkołami, a łączącej dwie
najważniejsze części osiedla. Aleja, według przepisów krajowych, była boczną ulicą bez chodnika,
stale zabłocona, z wysokimi trawami po obu jej stronach, jednak bardziej niepokoiły namnożone tam
śmieci, które bynajmniej nie wpływały na poprawę estetyki miejsca, oraz to, że stała się domem dla
bezpańskich psów. Wszystko to sprawiało, że była niebezpieczna dla dzieci, które tamtędy chodziły.
Cała akcja, która miała na celu uprzątnięcie i wybrukowanie alei, trwała dwa miesiące (wrzesień –
październik 2011 roku). W tym czasie odbyło się spotkanie z radnym, wysłano petycję, a w alei – dla
miejscowej administracji – zorganizowano publiczną imprezę.
Po pierwszym tak szybko uzyskanym sukcesie grupa skierowała energię w kilku kierunkach:
poprawie jakości terenów zielonych, lepszej organizacji zbierania i segregacji śmieci. Podjęte akcje
– petycje i spotkania z osobami publicznymi – nie doprowadziły do żadnych konkluzji. Minęło kilka
miesięcy, zanim liderzy grupy zdecydowali, że trzeba podjąć specjalne kroki. Ostatecznie, we wrześniu
2011 roku, grupa podjęła się kwestii organizacji terenów zielonych, skupiając się tym razem na
modernizacji parku osiedlowego – Istru.

Modernizacja parku Istru – kroki w kampanii
Zanim zwrócono się do lokalnych autorytetów, grupa zebrała pomysły związane z modernizacją parku.
Bazując na nich i z pomocą architekta krajobrazu, złożyli szczegółowe podanie, jak park powinien w przyszłości
wyglądać (wymiana starego i zakup nowego zaopatrzenia placu zabaw z przeznaczeniem dla różnych
grup wiekowych, wymiana piasku itp.). Podanie przedłożone administracji publicznej (ADPU) i lokalnemu
radnemu zostało poparte 80 podpisami ludzi mieszkających w sąsiedztwie parku.
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W październiku 2011 roku grupa zorganizowała festyn w miejscowej szkole, mając na uwadze
dwie sprawy: zebranie mieszkańców wokół wspólnego celu, czyli renowacji parku, oraz przekonania
urzędników do poparcia pomysłu. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób – dzieci, rodziców i dziadków
– popierających ideę modernizacji parku. Pod naciskiem publiczności urzędnicy odnieśli się pozytywnie do
80% postulatów mieszkańców.
W
obawie,
że
obietnice
mogą
zostać
niedotrzymane,
grupa
spotkała
się
bezpośrednio z przedstawicielem władzy. Owocem tego spotkania był podpisany przez urzędnika raport,
zawierający obietnice dane podczas publicznego spotkania i zobowiązanie do udzielenia pisemnej odpowiedzi
na postulaty dotyczące modernizacji parku. Oczekiwana odpowiedź jednak nie nadeszła. Grupa podjęła więc
dalsze kroki, aby uzyskać cel. Na urzędnikach wywierano nacisk, wysyłając e-maile i wykonując rozliczne
telefony. W styczniu urzędnik udzielił odpowiedzi, w której zapewnił, że park zostanie odnowiony i na ten
cel zostaną przeznaczone fundusze z budżetu na rok 2012.
Nacisk grupy został przekierowany z negocjacji listy żądań na uzyskanie pewności, że w lokalnym
budżecie na 2012 rok zostaną przewidziane środki na renowację parku.

Chwytać możliwości
W styczniu 2012 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta został opublikowany szkic
budżetu. W obliczu faktu, iż budżet nie uwzględniał funduszy na modernizację parku Istru, grupa Callatis
połączyła siły z inną grupą z dzielnicy – Favorit Initiative – oraz z CeRe i zwołała publiczną debatę nad
lokalnym budżetem. Urząd Miasta nie zgodził się jej zorganizować, nawet pomimo tego, że decyzja nie
była zgodna z prawem, i zaakceptował taki budżet, jaki został zaprezentowany wcześniej. W lutym,
kiedy grupa chciała zanegować decyzję Urzędu, ten opublikował nowelizację budżetu. Jeszcze raz grupa
wraz z pomocą CeRe wykorzystała okazję i poprosiła o publiczną debatę. Tym razem Urząd zgodził
się i 28 lutego zorganizował spotkanie, które okazało się niespodzianką dla mieszkańców i organizatorów
społecznościowych. Przygotowana na wnikliwą dyskusję o budżecie, grupa mieszkańców stanęła w obliczu
sytuacji, w której prezydent miasta zaprosił do debaty swoich sympatyków i przekierował rozmowę na
tory wielu innych spraw, które nie były w planie spotkania. Co więcej, prezydent próbował utożsamić
grupę z partią opozycyjną, od czasu do czasu sugerując ich współpracę. Pomimo agresywnej reakcji
prezydenta, Callatis otrzymała obietnicę, że Urząd Miasta przeznaczy 290 tysięcy lejów rumuńskich, tj.
około 65 tysięcy euro, na modernizacje parku, i że prace ruszą 1 kwietnia 2012 r.

Gorzki sukces
Dwa kolejne spotkania negocjacyjne z dyrektorem Wydziału Przestrzeni Publicznych doprowadziły
do publicznej debaty. Ostatecznie, 18 kwietnia rozpoczęły się prace i grupa zobaczyła efekty swoich
długotrwałych wysiłków. Większość postulatów została wprowadzona w życie i po dziewięciu miesiącach
został oddany do użytku plac zabaw, boisko do siatkówki i koszykówki oraz tereny zielone. Pomimo tego
sukcesu, długa walka przeraziła ludzi. Manipulacja, agresywne reakcje i ukryte groźby ze strony prezydenta
miasta i innych urzędników zniechęcały i czasami dzieliły członków grupy podczas całej kampanii.
Konﬂikty w społeczności wynikały z różnicy poglądów, jak park powinien wyglądać i w co powinien być
zaopatrzony. Nieporozumienia zabrały grupie dużo energii i wypalały członków, co było odczuwalne po
zakończeniu kampanii. Po dwóch miesiącach pozostali członkowie grupy czuli się gotowi, aby działać
dalej i zorganizować publiczną imprezę, która uczci modernizację parku, oraz aby podjąć się nowej sprawy
i, co ważniejsze, znaleźć nowych ludzi, którzy byliby skłonni zaangażować się w inicjatywę.
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Organizowanie społecznościowe na Słowacji
Organizowanie społecznościowe na Słowacji swoich początków sięga 1994 roku, kiedy
National Democratic Institute (NDI – Amerykański Instytut Demokratyczny) zaczęło realizować
swój pierwszy projekt w Trencinie, gdzie organizacje pozarządowe spotkały się, by rozwiązać kilka
lokalnych problemów. Dwa lata później wprowadzono fazę drugą pracy – ze Słowakami, którzy zostali
zatrudnieni i odpowiednio przeszkoleni do bycia organizatorami. Ten etap działalności był kontynuowany
przez trzy lata i zaowocował projektami organizowania społecznościowego w trzech miastach, a jakiś
czas później został rozszerzony o kilka kolejnych. Liczne grupy rozpoczęły proces słuchania, kampanie
społeczne odniosły sukces w całym kraju.
Centrum Organizowania Społecznościowego (Centrum Komunitneho Organizowania) zostało
utworzone w 1999 roku. W pierwszych ośmiu latach swojej działalności pracowało ono w około
dziesięciu różnych miastach i wsiach na Słowacji, ale z powodu braku funduszy aktualnie funkcjonuje
już tylko w Zvoleniu i Bańskiej Bystrzycy.
Centrum Organizowania Społecznościowego (CKO) było jednym z założycieli ECON. Organizując
szkolenia i konsultacje, pomogło licznym organizacjom z wielu krajów rozpocząć pracę metodą
organizowania społecznościowego. CKO stara się nie tylko rozwiązywać problemy na osiedlach, ale
także budować organizacje społecznościowe. Pomimo silnego oporu w budowaniu tego typu organizacji,
CKO jest zmotywowane do rozwijania swoich umiejętności oraz doskonali działania.

Bańska Bystrzyca, Radvan – zwycięska kampania Shell
Radvan to socjalistyczne dziesięciotysięczne osiedle na południu Bańskiej Bystrzycy, zbudowane
we wczesnych latach sześćdziesiątych. Wiosną 2000 roku kilku mieszkańców dowiedziało się o planach
budowy nowej stacji benzynowej na skwerze w centrum osiedla. Chcieli temu zapobiec, więc zwrócili
się do CKO z prośbą o pomoc w zorganizowaniu kampanii.
Została założona grupa, której celem było niedopuszczenie do budowy stacji
benzynowej w centrum osiedla. Pierwszym krokiem jej członków było zapoznanie się z działalnością
kilku innych grup społecznościowych w Bańskiej Bystrzycy, którym udało się pomyślnie zakończyć
swoje projekty. W efekcie grupa liderów, złożona z mieszkańców osiedla, zdała sobie sprawę, że użycie
metod organizowania społecznościowego może być skuteczne w osiągnięciu sukcesu.
W latach 2000-2003 przeprowadzono szereg akcji. Główne z nich to:
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●

Petycja złożona w Radzie Miasta. Nikt nie chciał ujawnić, nazwy stacji benzynowej, która
miała powstać, lecz grupa wiedziała, kim był lokalny inwestor (sytuacja miała miejsce jeszcze
przed ustawą o dostępie do informacji publicznej).

●

Publiczny wiec w miejscu, w którym miała być budowana stacja. Odbył się on w przeddzień
decydującego głosowania Rady Miasta, dotyczącego budowy stacji benzynowej.

●

Przygotowanie i wystawienie pomiędzy dwoma balkonami ogromnego transparentu,
widocznego z miejsca, w którym miała być budowana stacja. Transparent informował, jak
wybrani przedstawiciele tej dzielnicy głosowali w sprawie zatwierdzenia projektu.

●

Publiczne spotkanie z prezydentem miasta i próba namówienia go do odrzucenia projektu
budowy stacji. Grupa miała świadomość, że spotkanie to nie przyniesie oczekiwanego efektu,
ale chciała uzmysłowić prezydentowi, że działa poważnie, i że będzie publicznie wywierać na
nim presję, aby brał pod uwagę opinie mieszkańców.

●

Seria akcji powiązanych z wymaganym prawnie wysłuchaniem publicznym na temat
planu rozwoju. Przedstawiciele władz wiedzieli, że mieszkańcy chcieli wziąć w nim
udział i oprotestować plan budowy stacji. Władze próbowały więc do tego nie dopuścić. Akcje
te były krytycznym momentem kampanii. Sprawa została oddana do Sądu Konstytucyjnego,
co oznaczało, że lokalni inwestorzy i Shell będą musieli liczyć się z faktem znaczącego
opóźnienia tempa realizacji projektu.

●

Półtora roku później mieszkańcy dowiedzieli się, że to właśnie Shell planował budowę stacji.
Liderzy zaprosili dyrektora słowackiego Shella do dyskusji o projekcie. Zgodził się i obiecał,
że weźmie pod uwagę obawy i sugestie mieszkańców. Jednak nadal ignorował listy,
telefony i e-maile związane z projektem.
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●

Kilka miesięcy po tym spotkaniu do inicjatywy mieszkańców przyłączyło się pięć innych
organizacji o zasięgu krajowym i razem przygotowali akcję protestacyjną przed siedzibą
główną Shella w Bratysławie. Zorganizowano także protest naprzeciwko stacji Shell w pięciu
innych miastach na Słowacji, włączając Bańską Bystrzycę. Znowu skierowano do dyrektora
koncernu publiczną wiadomość.

●

Prezydent miasta zorganizował spotkanie, którego celem było rozpatrzenie, czy istnieje jakaś
alternatywa dla stacji benzynowej. Zostali zaproszeni lokalni inwestorzy, Shell i reprezentanci
inicjatywy z Radvanu. Niestety, miesiąc później zarówno Shell, jak i inwestorzy zdecydowali
się nie zaakceptować żadnej zaproponowanej przez mieszkańców alternatywy.

●

Liderzy projektu zdecydowali się przeprowadzić dwugodzinną blokadę w piątkowe
popołudnie, czyli w czasie, gdy ruch był najbardziej wzmożony. Potraktowali to także jako
okazję do rozpoczęcia bojkotu przeciwko Shellowi. Prosili ludzi o podpisanie formularzy
potwierdzających, że odmawiają kupna zarówno benzyny, jak i innych produktów Shella do
czasu, aż ﬁrma zrezygnuje z pomysłu budowy stacji w Radvanie.

●

Zarząd Central and Eastern European Citizens Network zgodził się dołączyć do bojkotu.
Zachęcił też do niego pozostałych członków sieci, którzy przyłączyli się do akcji wysyłania
petycji skierowanej do głównej siedziby Shella w Londynie.

●

Kolejny wiec miał miejsce przed siedzibą Shella w Bratysławie. z rożnych stron Słowacji
przybyło 30 osób w imprezowych kapeluszach, aby „świętować” imieniny dyrektora Shella.
Przynieśli pierwszy tysiąc formularzy bojkotujących budowę stacji.

W ciągu dwóch miesięcy od imienin dyrektora Shell opublikował swoją decyzję o niebudowaniu
stacji na terenie Radvanu i, rzeczywiście, stacja nie została zbudowana. Po prawie dziewięciu miesiącach
od ogłoszenia tej decyzji Sąd Konstytucyjny wreszcie uznał skargi mieszkańców. Zgodził się, że
wysłuchanie publiczne było zmanipulowane. Precedens ten pomógł ustanowić nowy rodzaj postępowania
związanego z publicznym słuchaniem mieszkańców na Słowacji. W ciągu kilku miesięcy od tego
zwycięstwa, została rozwiązana kolejna sprawa, która związana była ze zmianą w przestrzeni publicznej.
Miasto zwróciło się bowiem do mieszkańców z zaproszeniem do wspólnego posiedzenia i negocjacji
odnośnie nowego projektu. W ten sposób zmienił się system.
Podczas tej kampanii stawiono czoła wielu wyzwaniom, włączając zagrożenie utratą pracy
głównych liderów. Po blokadzie ulicznej nagłówki głosiły: „mieszkańcy terroryzują stację”. Aktywiści
byli stale publicznie krytykowani za próby zatrzymania rozwoju miasta. Grupa trzymała się jednak
razem i wspomagała członków, którym grożono i którzy byli krytykowani.
Kampania była szczególna z kilku powodów. Zaczęła się od kryzysu w społeczności lokalnej, a
nie – jak to zwykle się dzieje – procesem słuchania. Trwała ponad dwa i pół roku i próbowała wywrzeć
wpływ zarówno na biznes, jak i na rząd. Końcowa ocena kampanii wykazała, że siłą grupy była jej
irytacja, a nie liczebność. Okazało się także, że projekt wymagał wsparcia i pomocy w działaniu od
innych grup ze Słowacji.
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Organizowanie społecznościowe w Mołdawii
Organizowanie społecznościowe z powodzeniem rozwija się w południowej Mołdawii od 2007
roku. Plany odnośnie rozszerzenia terenu pracy tą metodą na inne regiony kraju są w toku, a ich
realizacja zajmie kilka lat.

Cantemir i Cahul – Od sceptycyzmu i gróźb do nadziei i zwycięstwa
Zainspirowana szkoleniami z zakresu organizowania społecznościowego w Rumunii i Paryżu,
pochodząca z Mołdawii społeczniczka podjęła wyzwanie przeprowadzenia procesu organizowania
społecznościowego w Cantemir. W 2007 roku przeprowadziła z mieszkańcami 70 wywiadów,
wsłuchując się w ich zmartwienia i pomysły dotyczące miasta, w którym żyli, a które liczyło 5 tysięcy
mieszkańców. W pierwszej kolejności postarano się, by zrealizować projekt samopomocy, który zakładał
zebranie odpowiednich funduszy i znalezienie wolontariuszy do odmalowania i wyremontowania
stołówki w miejscowej szkole podstawowej. „Najpierw musiałam podzielić się z wolontariuszami moimi
doświadczeniami i pokazać im, że można pracować razem dla wspólnego dobra, doświadczeniami,
których często nie mieli w dotychczasowym życiu” – przyznała działaczka.
Po pierwszym sukcesie społeczniczka przeszkoliła 11 wolontariuszy do przeprowadzenia 210
dodatkowych wizyt i wywiadów. W styczniu 2009 roku 50 osób, którym złożono taką wizytę, przyszło
na spotkanie, podczas którego głosowali nad problemem, którym chcieliby się zająć. Mieszkańcy
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zdecydowali się rozwiązać problem związany ze zbiórką śmieci na osiedlu, gdzie nie było odpowiednich
kontenerów, a wywożenie śmieci odbywało się sporadycznie. Aktualna sytuacja stanowiła realne
zagrożenie epidemiologiczne, a także miała przemożny wpływ na wygląd osiedla, pozbawionego uroku.
Kilka miesięcy po procesie słuchania, nowo utworzona organizacja mieszkańców pod nazwą Organizacja
Mieszkańców z Inicjatywą (Associacion of Citizen with Initiative) rozpoczęła działania, zaczynając od
spotkań z prezydentem miasta, Radą Miejską i miejską ﬁrmą zajmującą się odpadami. Podczas całego
procesu negocjacji, które mieszkańcy – w dobrej wierze – prowadzili z władzami, pomiędzy stronami
rosło napięcie, doprowadzając do oskarżania organizatora społecznościowego i wolontariuszy o bycie
„terrorystami”. Mimo to, grupa się utrzymała i osiągnęła sukces. Pojawiły się ogrodzone kontenery, a
śmieci zaczęto regularnie wywozić.
Na początku 2011 roku grupa Association of Citizens with Initiative otrzymała dotację od Open
Society/Soros Moldova Fundation na ośmiomiesięczną kampanię kontynuującą projekt organizowania
społecznościowego w Cantemir i rozszerzającą go na okoliczne wsie. Działaczka i jej asystent pomogli
uformować inicjatywy czteroosobowe w każdej z trzech nowych wsi. Grupy te następnie przeprowadziły
tuzin rozmów z mieszkańcami w celu zapoznania się z priorytetowymi sprawami i problemami. W grudniu
zorganizowano konferencję, w której wzięło udział 77 osób z czterech wybranych wsi i goście z innych
miejscowości. Każda grupa opowiedziała o swoich sukcesach – renowacji kompleksu sportowego dla
młodzieży, zamówieniu niezbędnego medycznego wyposażenia dla wiejskiego szpitala, renowacji
przystanku autobusowego, budowie placu zabaw dla dzieci. We wszystkich przypadkach wolontariusze
korzystali ze strategii organizowania społecznościowego i stosowali nacisk, by zmusić przedstawicieli
władz lokalnych do zainwestowania środków, jak również prowadzili własne kampanie w celu pozyskania
funduszy. Podczas konferencji wydarzyła się rzecz niebywała. Oskarżani wcześniej przez członka Rady
Miejskiej w Cantemir o bycie „terrorystami”, działacze zostali zapytani przez sołtysa z jednej z wsi:
„Kiedy przyjedziecie do mojej miejscowości, żeby pomóc zorganizować się naszym mieszkańcom?
Potrzebujemy takich aktywnych mieszkańców!”.
W szkoleniach w Rumunii i Paryżu brała również udział inna osoba pochodząca z organizacji
CONTACT z Cahul. Pod koniec 2010 roku mieszkańcy Cahul poprosili ją o pomoc, opowiadając o palącym
problemie związanym ich osiedlem. Zgodnie z obietnicą daną przez miasto, plac w centrum osiedla miał
być przeznaczony na park, jednak ostatecznie został sprzedany deweloperowi pod budowę ogromnego
biurowca i dyskoteki na najniższym poziomie budowli. Mieszkańcy czuli się oszukani i źli, ale bali się działać.
Jeden z nich został wolontariuszem organizowania społecznościowego, odwiedzał innych mieszkańców,
budował zaufanie i szacunek, zachęcając do wspólnego działania. Przeprowadzone badania ujawniły, że plac
został sprzedany deweloperowi nielegalnie. W sobotni poranek, wiosną 2011 roku, ponad 200 mieszkańców
pomaszerowało do Urzędu Miejskiego, by sprzeciwić się sprzedaży obiecanej im pod zagospodarowanie
ziemi. Zainterweniowała policja, która początkowo zamierzała rozpędzić wiec, jednak wycofała się, gdy
poznała przyczynę tej demonstracji. „Dwa lata temu temu taki wiec w Cahul nie miałby miejsca. Ludzie
za bardzo się bali. Ale teraz zaczynają bronić swoich praw” – powiedział organizator społecznościowy.
Po marszu, wiecu i wiadomościach w mediach zrezygnowano ze sprzedaży. Teren został zabezpieczony i,
korzystając z pomocy wolontariuszy, urządzono na nim plac zabaw i miejsca piknikowe.

Ocena i następne kroki organizowania społecznościowego w Mołdawii
Organizowanie społecznościowe w Mołdawii może występować w silnym lub słabym otoczeniu
rynkowym. Oznacza to, że w niektórych miastach i wsiach istnieją środki rządowe, ale nie są sprawiedliwie
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rozdzielane. W takiej sytuacji działania organizatora społecznościowego koncentrują się wokół
sprawiedliwego podziału tych środków. Na „słabym rynku” lokalnym władzom miejskim i wiejskim brakuje
środków, by pomóc mieszkańcom rozwiązać ich problemy i zrealizować ich wizje, jak w przypadku
Cantemir i Cahul w Mołdawii. Miało to dwie konsekwencje dla organizowania społecznościowego
prowadzonego przez Association of Citizens with Initiative i CONTACT. Po pierwsze, konieczne było
zwrócenie się o pomoc do władz, a następnie poproszenie mieszkańców o wsparcie swoimi środkami
niezbędnych ulepszeń. Po drugie, Association i CONTACT zauważyli, że jeśli chcą istotnych zmian w ich
wioskach i w całej Mołdawii, konieczne jest rozszerzenie organizowania społecznościowego i połączenie
swoich sił, aby wspólnie domagać się reform zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.
Association of Citizens with Initiative i CONTACT obecnie nawiązują współpracę z grantodawcami
oraz innymi organizacjami, które pomogą opracować długoterminowy plan rozwoju organizowania
społecznościowego w innych wsiach i miastach, biorąc pod uwagę również budowanie Moldovan Center
for Community Organizing, które może organizować szkolenia, konsultacje i pomóc łączyć lokalne
wysiłki wokół regionalnych i krajowych spraw.
Mieszkańcy i osoby publiczne w Cantemir i Cahul w ciągu ostatnich czterech lat zmienili nastawienie
wobec organizowania społecznościowego, od sceptycyzmu i wrogości po nadzieję i wiarę w zwycięstwo.
Mają wizję zbudowania w przyszłości na tyle silnej organizacji, która będzie zdolna odnosić sukcesy na
regionalnym i krajowym szczeblu, jak odnosi na lokalnym.
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Organizowanie społecznościowe w Polsce
Metody organizowania społecznościowego były wykorzystywane w Polsce przez opozycję
antykomunistyczną w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ruch ten, w skład którego wchodziła
początkowo niewielka grupa osób, przerodził się stopniowo w kilkumilionowy związek zawodowy,
Solidarność, mający bezpośredni wpływ na zmianę ustroju politycznego w Polsce.
Charakterystyczne dla społeczeństwa polskiego jest to, że mieszkańcy organizują
się i jednoczą w czasach kryzysu lub niepokoju. W sytuacji pokoju i stabilności ludzie nie mają poczucia
wspólnoty i nastawieni są na organizację swojego życia prywatnego oraz pomnażanie dóbr materialnych.
Odpowiedzią na narastającą atomizację jednostek może być właśnie organizowanie społecznościowe,
które uczy ludzi współpracy i aktywizuje ich do działania na rzecz dobra wspólnego.
Pierwszą
organizacją
pozarządową,
która
zaczęła
pracować
lokalnymi z wykorzystaniem tej metody, jest Stowarzyszenie Bona Fides.

ze

społecznościami

Katowice - Brak parkingu. Sąsiedzkie rozwiązanie problemu
Katowice umiejscowione na Śląsku, w południowej Polsce, stanowią serce Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego. W mieście, które jest centrum nauki, kultury, przemysłu, biznesu i transportu, a także
węgla i stali, żyje około 300 tysięcy mieszkańców.
Stowarzyszenie Bona Fides jest niezależną organizacją pozarządową, niezaangażowaną
politycznie, działającą w celu podniesienia jakości i przejrzystości życia publicznego oraz wsparcia
zaangażowania mieszkańców w decydowaniu o ważnych sprawach związanych z miastem. Projekt
organizowania społecznościowego Bona Fides zaczęło wprowadzać w życie w czerwcu 2011 roku.

Wybór osiedla
W wielu dzielnicach Katowic istnieją Centra Aktywności Lokalnej, których metody pracy są
podobne do organizowania społecznościowego. W ciągu pierwszego miesiąca organizatorka wybierała
miejsce, w którym chciała rozpocząć organizowanie społecznościowe, a w którym nie było instytucji
prowadzącej działalność o podobnym charakterze. Wybór padł na Bogucice, jedną z najstarszych
dzielnic Katowic, którą zamieszkują głównie byli górnicy lub pracownicy kopalni. Obszar jest zaniedbany,
jego powierzchnię pokrywają budowle powstałe w XIX wieku oraz kilka nowych osiedli. Organizatorka
rozpoczęła od rozmów z ludźmi, aby lepiej poznać tak ich, jak i obszar, na którym w przyszłości miała
prowadzić działalność. Dokonała wstępnych analiz i zdecydowała się współpracować ze społecznością
małego, zielonego osiedla im. Franciszka Ścigały. Dowiedziała się o podejmowanych tam już próbach
rozwiązywania lokalnych problemów, co było wyraźnym sygnałem tego, że ludzie tam mieszkający chcą
razem działać.

Trudny start
Na początku swojej pracy organizatorka szukała kontaktu ze znanymi ludźmi z okolicy, ale nie
przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Rozmowy z przechodniami na ulicy i w parku także nie dawały
żadnych efektów. Ludzie byli nieufni, nie chcieli rozmawiać ani udostępniać swoich adresów czy numerów
telefonów.
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Organizatorka postanowiła chodzić zatem od drzwi do drzwi razem z wolontariuszką Bona Fides.
Proces słuchania trwał trzy miesiące. W tym czasie odwiedzono 80 mieszkańców Bogucic i to – ostatecznie
– pomogło jej wybrać grupę lokalnych liderów.
W październiku 2011 roku organizatorka rozpoczęła pracę z liderami, którym w następnym miesiącu
udało się zorganizować spotkanie z mieszkańcami osiedla. Na 25 zaproszonych osób przybyło tylko 7.
Frekwencja nie była oszałamiającym sukcesem, jednak lokalne liderki, prowadząc zebranie, spisały się
doskonale. Podczas spotkania debatowano nad nazwą grupy i problemami, o których organizatorka
dowiedziała się podczas procesu słuchania. Zastanawiano się także nad tym, jak zachęcić nowych członków
do uczestnictwa. Liderzy zadecydowali, że poinformują swoich sąsiadów i znajomych, a także rozwieszą
zaproszenia na następne spotkanie na klatkach schodowych.
Na drugie zebranie, które zostało zorganizowane w grudniu, przyszło już ponad 30 osób. Sporym
wyzwaniem okazało się to, że na zaproszenie odpowiedziało kilkanaście osób z innego osiedla, które
oczekiwały natychmiastowego rozwiązania ich problemów. Po wyjaśnieniu mieszkańcom, jaki jest
sens projektu i daniu im do zrozumienia, że oni sami będą odpowiedzialni za przebieg akcji, duża
część z nich opuściła salę. Zostało kilkanaście osób. Podczas zebrania panował chaos, grupa była trudna
do opanowania. Nie wszystkie cele zostały więc osiągnięte – nie wybrano nazwy dla grupy ani nie
rozdzielono zadań. Grupa nie wybrała także zagadnienia, którym chciałaby się zająć. Było to jednak
dobre praktyczne ćwiczenie dla liderów i ważna lekcja na przyszłość.
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Od listopada zebrania mieszkańców odbywają się regularnie co miesiąc – każde z nich jest coraz
lepiej zorganizowane i prowadzone. Liderki stają się prawdziwymi specjalistkami w tym zakresie. Kilka
pierwszych miesięcy trwały trudności grupy związane z wybraniem problemu, który chciałaby rozwiązać.
Zabierała się za wiele rzeczy, ale żadna z nich nie okazywała się na tym etapie traﬁona. Poruszano
problem braku bankomatu, problem wszechobecnych psich odchodów oraz terenu po usuniętych
ogródkach działkowych. Liderzy zaczęli być sfrustrowani brakiem działania.
Członkowie grupy w rozmowach często zwracali uwagę na to, że prezydent miasta już dawno
nie odwiedzał ich dzielnicy. Grupa postanowiła zatem zorganizować takie spotkanie. Do Urzędu
Miasta zostało wysłane pismo z zaproszeniem. Kilka dni później prezydent przyjął propozycję wzięcia
udziału w spotkaniu. Do imprezy dołączyło kilka lokalnych organizacji i instytucji. Zebranie z prezydentem
okazało się przełomowym wydarzeniem i w jego trakcie osiągnięto cel, jakim było wypromowanie
Inicjatywy Sąsiedzkiej Nasze Osiedle Ścigały.

Praca nad sprawą parkingu
W 2012 roku, podczas marcowego spotkania, mieszkańcy wybrali problem do rozwiązania. Grupa
zdecydowała zająć się brakiem miejsc parkingowych na osiedlu. Przyjrzeli się sprawie dokładniej i zorientowali
się, jak można aktualną sytuację zmienić. Grupa wybrała miejsce, w którym mógłby powstać parking.
Okazało się, że Urząd Miasta nie ma planów związanych z zagospodarowaniem tego terenu. Grupa
zgromadziła koronne argumenty opowiadające się za ich pomysłem i sprawdziła:
●

ile przestrzeni parkingowej mieszkańcy potrzebują (ile aut parkuje na osiedlu i ile z nich stoi
na ulicy),

●

czy mieszkańcy chcą dodatkowych miejsc,

●

ile w ostatnim czasie zostało wyburzonych garaży,

●

czy w tym miejscu może zostać wybudowany parking,

●

co mówią przepisy dotyczące miejsc parkingowych w Katowicach,

●

ile powstało parkingów w ciągu ostatnich dwóch lat na terenie miasta,

●

ile miasto na taki cel wydało pieniędzy,

●

jaka jest wielkość działki.

Grupa zajęła się promowaniem pomysłu budowy parkingu na osiedlu. Zorganizowano
happening w miejscu, na którym miał powstać parking. Wolontariusze włożyli wiele
pracy w przygotowania. z kartonowych pudeł wykonali barwne samochody, a na terenie potencjalnego
przyszłego parkingu poustawiali kije przyozdobione wyciętymi z gazet zdjęciami. W tym samym czasie
wysłali list do prezydenta miasta, prosząc o spotkanie w jego biurze w czerwcu. Imprezie towarzyszyło
zbieranie podpisów pod listą poparcia dla dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Ścigały. O imprezie
grupa poinformowała także media oraz szerokie grono mieszkańców.
W ciągu dwóch godzin liderom udało się zebrać ponad 100 podpisów pod petycją poparcia
pomysłu. Happening odbył się w sobotę, a już w poniedziałek mieszkańcy otrzymali informację z Urzędu
Miasta, że prezydent przyjął ich zaproszenie i chce się z nimi spotkać na osiedlu Ścigały jeszcze w tym
samym tygodniu!
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Szybkie zwycięstwo
Gdy prezydent i liderzy się spotkali, spacerowali po osiedlu, poruszając podczas rozmowy wiele
tematów, jednak dla grupy najważniejszą kwestią była sprawa parkingu. Reprezentanci inicjatywy
pokazali miejsce, gdzie chcieliby mieć parking i wskazali mocne argumenty popierające ich pomysł.
Mieli także świadomość, że prezydent nie będzie chciał podjąć takiej decyzji na miejscu, nie posiadając
odpowiedniej wiedzy na ten temat i bez konsultacji ze specjalistami. Dlatego też poprosili o wskazanie
terminu podjęcia decyzji oraz wyznaczenie pracownika z Urzędu odpowiedzialnego za kontakt w tej
sprawie.
Po wysłuchaniu próśb, prezydent wraz z obecnymi naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta odszedł
kilka metrów od grupy, żeby porozmawiać. Trwało to zaledwie kilka minut, po upływie których wrócił
wraz z urzędnikami do zgromadzonych mieszkańców z niespodziewaną deklaracją: teren zostanie
dostosowany do parkowania już w sierpniu 2012!
Inicjatywa Nasze Osiedle Ścigały – będąc na najlepszej drodze do osiągnięcia ogromnego sukcesu
– niezwłocznie poinformowała wszystkich mieszkańców Bogucic oraz media. Grupa nie miała jednak
czasu, aby świętować pozyskaną obietnicę, bo już na początku czerwca rozpoczęła się budowa
parkingu, który został oddany do użytku 21 czerwca. Cel został więc osiągnięty dużo szybciej niż się
tego spodziewano!
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Podsumowanie i następne kroki
Grupa liderów zastanawia się, w jakiś sposób zdołała osiągnąć swój cel w tak krótkim
czasie. Zauważyli, że w Polsce mieszkańcy walczą o swoje prawa i potrzeby w innej kolejności niż
grupa z osiedla Ścigały. Najpierw zabiegają oni o przychylność i poparcie władz, a gdy przez dłuższy
czas nie uzyskują żadnego odzewu, decydują się na szukanie poparcia w większej grupie ludzi przez np.
zbieranie podpisów. Władza nie przywykła do tego, że mieszkańcy najpierw się organizują, opracowują
zagadnienie, zdobywają potrzebne argumenty, a dopiero potem zaczynają ubiegać się o rozwiązanie
interesujących ich kwestii. W przypadku sprawy z budową parkingu istotne było również wsparcie
Stowarzyszenia Bona Fides, które jest znane w środowisku władz samorządowych jako stwarzające
„problemy”. Jest organizacją watchdogową, która dzięki uporowi i mimo negatywnego nastawienia
władz wiele zmieniła w Katowicach na płaszczyźnie rozwoju mechanizmów demokracji.
Teraz, gdy sprawa parkingu jest zamknięta, grupa planuje zorganizować dużą imprezę
sąsiedzką pod nazwą „Dzień parkingu”. Chce uczcić swój pierwszy i tak ważny sukces ze wszystkimi
mieszkańcami.
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Organizowanie społecznościowe na Węgrzech
Przyglądając się historii Węgier, nie znajdzie się wielu śladów organizowania społecznościowego.
Pojawienie się ruchu robotniczego pod koniec XIX wieku oraz pierwszych związków zawodowych było
najważniejszym wydarzeniem, mającym na celu wspólną walkę o zmiany i lepsze życie. W ciągu
czterdziestu lat socjalizmu – podobnie jak w innych państwach Europy Wschodniej – całe
społeczeństwo i ekonomia były budowane na fetyszyzmie opartym o pewien rodzaj podejścia
wspólnotowego. Ludzie byli zmuszani do wstępowania do spółdzielni, do pracy na zasadzie
wolontariatu podczas „komunistycznych sobót” oraz do wielu innych praktyk, które można by tutaj
wymienić. Prawdopodobnie to historia jest istotnym powodem silnego indywidualizmu i oporu
przeciwko zaangażowaniu w różnego rodzaju grupy i społeczności. W porównaniu do państw Europy
Zachodniej czy do Stanów Zjednoczonych, wskaźnik zaangażowania w organizacje społeczne, grupy
kościelne i inne formy zorganizowane jest tu bardzo niski.
Innym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę, jest to, że pomimo sporej ilości organizacji
społecznych, brakuje prawdziwych podstaw organizowania. Gdy organizacje muszą stawić czoła
jakiejś sprawie społecznej, znakomita większość jest gotowa do pomocy. Wiele z nich jest jednak
zależnych od kontraktów z lokalną władzą i duża część przychodów tych organizacji pochodzi od
państwa – utrudnia to pracę i, co jest w tej sytuacji oczywiste, konfrontację z władzą, co jest główny
problem na Węgrzech.

1.

Budapeszt – Dodawanie energii tym, którym brakuje jej najbardziej
Dawać uprawnienia biednym – dlaczego organizowanie?

Po kilku latach doświadczeń w rzecznictwie w sprawie ludzi biednych organizacja The Hungarian
Anti-Poverty Network (Węgierska Sieć Przeciwko Biedzie) uświadomiła sobie, że trzeba włożyć w działanie
więcej energii i stać się bardziej wiarygodną, że musi systematycznie organizować poparcie. Jeszcze
do 2010 roku rząd był otwarty na dialog ze społeczeństwem, ostatnie decyzje doprowadziły jednak
do stanu, w którym system stał się całkowicie zamknięty na głos obywateli. Wypytywanie biednych
– w czasie debat – o ich problemy i potrzeby oraz ukierunkowanie ich żądań nie przynosiło już rezultatów.
Ponieważ ostatnio wybrany rząd rozumie tylko język mocy, trzeba pokazać, że spore jej zasoby mogą
dojść do głosu. By w przyszłości umożliwić zmianę sytuacji tysięcy ludzi żyjących w biedzie, zaczęto od
zorganizowania dla nich pierwszych małych grup.
The Hungarian Anti-Poverty Network została powołana w 2004 roku nieformalnie, jako efekt
współpracy organizacji społecznych działających na rzecz redukcji biedy na Węgrzech. Sieć skupia
150 organizacji członkowskich i sama jest członkiem the European Anti-Poverty Network. Ma spore
doświadczenie w pracy z biednymi: organizuje szkolenia i spotkania, by rozwijać zdolności najuboższych,
zachęcać do głośnego wypowiadania własnego zdania i wzmocnić ich udział tak w działaniach organizacji,
jak i w całym społeczeństwie. Rezultatem sześcioletniej pracy na tym polu jest stabilna sieć działaczy
żyjących w ubóstwie na terenie całego kraju. Wielokrotnie zdarzało się, że były to indywidualności z różnych
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miast, więc nie można było z całą pewnością stwierdzić, że istnieje dobra podstawa do rozpoczęcia
procesu organizowania. Okazuje się jednak, że była to wystarczającą baza, żeby budować i rozważać
organizowanie na szczeblu krajowym.

Wybór problemu
Ponieważ bieda jest szerokim i wieloaspektowym tematem, do rangi niemożliwego wzrasta więc
zaangażowanie każdego biednego i poradzenie sobie ze wszystkimi problemami równocześnie. Dlatego też
postanowiono zająć się jednym problemem i rozpoczęto organizowanie pomiędzy ludźmi, których w wielkiej
mierze on dotyczył. Chcąc mieć pewność, że organizacje członkowskie sieci będą zaangażowane w cały
proces organizowania społecznościowego, nastawiono się na wskazanie problemu, który był postrzegany
przez nich jako ważny. Po przeprowadzeniu kilku rozmów i po, związanym z kampanią, spotkaniu, wybór
padł na problem bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem systemu prac publicznych.
Ogólny zarys sprawy przedstawia się następująco: bezrobotni, mający prawo do korzystania z opieki
społecznej, są zobowiązani do wykonywania prac publicznych, w przeciwnym razie stracą wszelkie
przywileje. Praca publiczna zazwyczaj oznacza mało ambitne zajęcia (np. sprzątanie ulic) w okresie od
trzech do sześciu miesięcy, na niekorzystnych warunkach i za znacznie niższe wynagrodzenie niż średnia
krajowa. Badania jasno pokazały, że prace publiczne nie są najlepszym sposobem na odnalezienie się
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na rynku pracy i nie ułatwiają znalezienia prawdziwego zatrudnienia, oraz że tacy pracownicy są często
bezużyteczni (np. kosząc trawę ręcznie, podczas gdy może być to zrobione znacznie szybciej przy użyciu
stosownego sprzętu). Rocznie system angażuje około 200 tysięcy ludzi.

Jak zaczęliśmy organizowanie społecznościowe?
Po określeniu tematu konieczne stało się zmierzenie z kilkoma pytaniami: gdzie i jak znaleźć
ludzi pracujących publicznie? Jakie środki są dostępne? Kto może być sprzymierzeńcem, a kto może
być wrogiem, na którego trzeba uważać? Proces słuchania wciąż trwa, więc nie na wszystkie pytania
są dostępne odpowiedzi, ale na niektóre już tak.
Gdzie?
Pracownicy publiczni wysyłani są przez biuro pracy do wykonywania zadań w różnych miejscach,
instytucjach i organizacjach. W wielkich miastach, jak Budapeszt, dostępna jest paleta możliwości: niektórzy
– z wykształceniem wyższym – pracują jako asystenci w szkołach lub dla lokalnych zarządów, podczas gdy
ci z niższym wykształceniem są angażowani w infrastrukturę sanitarną. Oznacza to, że wśród pracowników
publicznych są ludzie, których można znaleźć w przestrzeni publicznej, są jednak i tacy, z którymi kontakt
jest utrudniony.
Po wybraniu trzech dzielnic Budapesztu, rozpoczęło się poszukiwanie miejsc, w których pracownicy
mogliby być dostępni. Żeby znaleźć drogę do innych grup, nawiązywano kontakt z biurami pracy i proszono
o informacje na temat instytucji i organizacji, w których są zatrudnieni pracownicy publiczni. Po otrzymaniu
takiej listy przyszedł czas na bezpośredni kontakt z pracownikami i poproszenie o możliwość spotkania.
Jak?
Przeprowadzono pierwsze pilotażowe rozmowy z ludźmi, którzy zostali zgromadzeni przez Urząd
Miasta. Sposób, w jaki spotkanie zostało zorganizowane, był łatwy i wygodny dla organizatora, ale
dla zgromadzonych mógł być frustrujący. Byli wybrani przez urzędników i zobligowani do przyjścia na
rozmowę do siedziby Urzędu Miasta. Pomimo tych okoliczności, dwie na pięć osób było zainteresowanych
działalnością w grupie.
W myśleniu o kontaktowaniu się z ludźmi pracującymi na ulicy, istotne było uświadomienie
sobie tego, że stanie się to łatwiejsze, jeśli będzie można im coś dać. Dlatego też wykonano proste
ulotki, w których znalazły się informacje o problemach związanych z pracą publiczną i dane kontaktowe
organizacji.
Z kim?
Ponieważ jest tylko jeden organizator społecznościowy pracujący dla sieci, szukano sposobów,
aby zaangażować innych ludzi w charakterze wolontariuszy. Na razie funkcjonują dwie główne
grupy działaczy. Pierwsza to aktywiści żyjący na obszarze wiejskim w ubóstwie, zainteresowani
poznawaniem organizowania i braniem udziału w rozwoju procesu poza Budapesztem. Drugą grupę
stanowią aktywiści zaangażowani w poznawanie organizowania społecznościowego; wielu z nich
wzięło udział w sześciotygodniowym stażu w Stanach Zjednoczonych, zorganizowanym przez ludzi
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skupionych na praktykowaniu organizowania i jego promocji, którzy pracowali nad dostosowaniem jej
do warunków węgierskiej rzeczywistości (przez szkolenia itp.).
Organizator społecznościowy i wolontariusze spotykają się regularnie, dyskutują o stosowanych
metodach i planują aktualne działania. Taki sposób pracy jest ważny nie tylko dlatego, że pomnaża
zasoby, ale dlatego, że także przyczynia się do rozwoju organizowania społecznościowego.

Co dalej?
Kolejnym planowanym krokiem jest zorganizowanie pierwszego spotkania, które będzie okazją
do pracy nad pogłębieniem relacji z ludźmi, zbudowania grupy i rozpoczęcia procesu określania
problemów. Następnie możliwe będzie zaplanowanie pierwszej wspólnej kampanii.
Zgodnie z podstawowymi zasadami organizowania społecznościowego, szczególny nacisk kładziony
jest na ciągły rozwój liderów. Istotną częścią procesu rozwoju będzie zorganizowanie podstawowych
szkoleń z zakresu budowania siły społeczności, podstaw organizowania i zaangażowania.
Po zwerbowaniu stosunkowo nielicznej grupy ludzi zbudowanie silnej organizacji ludzi
żyjących w ubóstwie wydaje się być ogromnym wyzwaniem, ale systematyczna praca może przyczynić
się do zorganizowania setek, a nawet tysięcy biednych żyjących na Węgrzech.

2.

Budapeszt – Miasto jest dla Wszystkich – organizowanie bezdomnych

Miasto jest dla Wszystkich (The City is for All) powstało w sierpniu 2009 roku w Budapeszcie na
Węgrzech, założone przez ludzi bezdomnych oraz tych, którym udało się wyjść z bezdomności, jak
również ich sprzymierzeńców walczących o równość i sprawiedliwość socjalną. Grupa dąży do stworzenia
ludziom bezdomnym możliwości walczenia o swoją godność i prawo do miejsca do życia. Miasto jest dla
Wszystkich organizuje kampanie i akcje społeczne, aby bronić praw bezdomnych, wspierać ich interesy
oraz zmienić ich postrzeganie w społeczeństwie.
We wszystkich działaniach grupy główną rolę pełnią bezdomni, jednak szeregi wypełniają także
osoby, które wyszły z bezdomności lub też nigdy nie były nią dotknięte, co powoduje, że Miasto jest dla
Wszystkich nie jest typową grupą społecznościową. Każdy członek jest aktywistą i nie ma roli organizatora
społecznościowego, dlatego też różne zadania związane z organizowaniem wykonuje ktoś inny. Kilka
cech powiązanych z organizowaniem społecznościowym sprawia, że warto wspomnieć o tej inicjatywie,
a są to:
● demokratyczne zasady;
● dokładne planowanie strategii działań;
● zasięg i metody rekrutacji członków;
● upodmiotowienie ludzi marginalizowanych, których problemy socjalne dotykają bezpośrednio;
● podejmowanie konfrontacyjnych akcji bezpośrednich,
● dążenie do zbudowania silnej organizacji i ruchu związanego z mieszkalnictwem.
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Wszystkie wyżej wymienione elementy przypominają metody organizowania społecznościowego,
jednak grupa nauczyła się tego i wypracowała przez swoje praktyczne działanie.
Można zastanawiać się, czy Miasto jest dla Wszystkich jest grupą działającą według zasad
organizowanie społecznościowego, ale trzeba przyznać, że członkowie odnajdują w jej funkcjonowaniu
standardy, które łączą strukturę i działania ich grupy z organizowaniem społecznościowym.
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WNIOSKI
Dziewięć studiów przypadków, które znalazły się w niniejszym przewodnik, pokazuje
tylko w zarysie sukcesy, wyzwania i pytania, z którymi musieli zmierzyć się mieszkańcy, rozwiązując
lokalne problemy metodą organizowania społecznościowego. Można jednak nakreślić kilka wniosków
dotyczących wpływu organizowania społecznościowego na mieszkańców i ich społeczności, jak również
na przejrzystość i odpowiedzialność lokalnych władz oraz wspólnych wyzwań i przeszkód, pojawiających
się podczas prób wprowadzania w życie organizowania społecznościowego w Europie, szczególnie
zaś w Europie Centralnej i Wschodniej.

ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE ZMIENIA LUDZI,
SPOŁECZNOŚCI I LOKALNE WŁADZE
1. Organizowanie społecznościowe przyczynia się do konkretnych zmian z życiu
ludzkim
Pozytywne zmiany, które przynosi organizowanie społecznościowe, podkreślone w niniejszym
przewodniku, są związane przede wszystkim z widocznymi rezultatami zaangażowania ludzi w publiczne
decyzje. Lepsza infrastruktura, zielone miejsca, ochrona starych centrów miast, bardziej przyjazna
środowisku polityka gospodarowania odpadami – to tylko część prezentowanych osiągnięć. Większość
spraw rozwiązanych w drodze procesu organizowania społecznościowego była na pierwszym miejscu
priorytetów i potrzeb mieszkańców, a ludzki wkład w znalezienie najlepszego rozwiązania problemów
był kluczowym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu.

2.

Organizowanie społecznościowe uczy ludzi korzystania z ich praw, ale także
domaga się uczestnictwa
Organizowanie społecznościowe udowadnia, że istnieje efektywny sposób, by zaangażować ludzi,
którzy zwykle nie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji, oraz daje im głos, by mogli kształtować
swoje własne życie. Uświadamianie ludziom praw jest złożonym i długoterminowym procesem, który
pociąga za sobą kilka aspektów budowania zdolności i umiejętności, przekazywania wiedzy o prawach
mieszkańców, wzmacniania motywacji i pewności do wkroczenia w przestrzeń publiczną i żądania
zmian. Po wielu latach życia w reżimie totalitarnym, w którym każdy głos był tłumiony, ludzie przywykli
do bierności i rozczarowań. Pierwszym celem organizowania społecznościowego w tym kontekście
było uświadomienie mieszkańcom ich zdolności i praw, by mogli działać. Gdy to zrozumieli, byli
skłonni do mówienia o swoich problemach, wizjach i niepokojach i zaczęli korzystać z dostępnych
legalnych i instytucjonalnych sposobów, by uczestniczyć w podejmowaniu publicznych decyzji. Jak
pokazano w studiach przypadków, pierwszym podejmowanym krokiem było składanie petycji i próśb
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o publiczne debaty i spotkania z urzędnikami, co jest powszechnym i legalnym mechanizmem. Wiele
razy strategie te były nieefektywne i ludzie uświadamiali sobie, że muszą uczynić kolejny krok naprzód.
Poprzez organizowanie społecznościowe nieformalne grupy mieszkańców zaczęły stosować otwarte
strategie – protesty, publiczne imprezy, bojkoty, presje medialne – i najbardziej istotne – mobilizowanie
sąsiadów do wspierania społeczności w danej sprawie.

3.

Organizowanie mieszkańców, poprzez zaangażowanie i podejmowanie
decyzji, działanie w przestrzeni publicznej przy współpracy z osobami publicznymi,
instytucjami, poprzez kulturę i praktykę
Kilka przypadków przedstawionych w tym przewodniku ukazywało przykłady szybkiej i pozytywnej
reakcji osób publicznych na żądania mieszkańców. Przykład grupy z Katowic czy pierwszy sukces
grupy Callatis z Bukaresztu wydają się być raczej wyjątkami niż regułą. W większości przypadków
zaangażowanie mieszkańców nie jest ani dobrze przyjmowane, ani nie zyskuje aprobaty. Na przykładzie
Mołdawii, Słowacji czy Rumunii widać, że pojawiają się agresywne reakcje, a nawet groźby czy
manipulacje ze strony urzędników, a wszystko po to, by zniechęcić mieszkańców do walczenia o zmiany,
których pragną, czy zdobywania informacji, do których mają prawo. Wytrwałość pomaga zmieniać
sposób działania instytucji publicznych i wybieranych urzędników, coraz bardziej świadomych tego, że
odpowiadają przed tymi, których ich wybrali, i zaczynają brać pod uwagę ludzkie życzenia i potrzeby.
Walka nie jest łatwa, ponieważ wiele osób podejmujących decyzje o znaczeniu społecznym nie przywykło
do tego rodzaju presji i zakres ich reakcji maluje się w spektrum od ignorancji i przekładania spraw
na później do agresji, oskarżeń i gróźb, mających na celu zniechęcenie ludzi, wywołanie konﬂiktu
wewnątrz grup, pozbawienie ich wiarygodności.

ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE – WSPÓLNE
WYZWANIA I PRZESZKODY
1.

Budowanie grup z długoterminowym zaangażowaniem, zajmujących się
wieloma sprawami
Niejednokrotnie ludzie reagują i mobilizują się dopiero w krytycznych sytuacjach, chcąc rozwiązać
problem, który nie może być odłożony na później. Ludzie mają tendencje do wycofywania się z przestrzeni
publicznej i koncentrowania na swoich osobistych sprawach w momencie, gdy sprawa zostaje
zakończona. Ten typ zaangażowania ad hoc pojawia się częściej niż długoterminowe zapobiegawcze
uczestnictwo w życiu społecznościowym. Zbieranie ludzi wokół mniej ważnych i pilnych problemów wydaje
się zatem dużo trudniejszym wyzwaniem. Wymaga to poczucia bycia wspólnotą i aktywnej postawy
zmierzającej do polepszania miasta/osiedla/wsi, podczas gdy większość ludzi przywykła wymagać od
innych (sąsiadów, osób publicznych itp.), by ci zauważali i rozwiązywali problemy społeczności.
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Oprócz takiego podejścia można wymienić szeroki zakres postaw, przekonań i uczuć, które
wyjaśniają, dlaczego ludzie nie angażują się w sprawy społeczności: apatia, rozczarowanie, nieufność
wobec instytucji i osób publicznych i/albo sąsiadów, sceptycyzm związany z ich zdolnościami
wprowadzania zmian, strach przed publicznym mówieniem i działaniem itp. Wielu ludzi jest jeszcze
zakorzenionych w dziedzictwie komunizmu i odczuwa długie, trwające od 1990 roku, trudne i często
rozczarowujące przejście do gospodarki rynkowej i demokracji postkomunistycznej. Dodatkowo wynika
to ze zubożenia kultury politycznej i obywatelskiej, do której niechlubnie przyczynił się zacofany
system edukacyjny. W tych społecznościach ludzie dokonują zmian przez zaangażowanie się w proces
podejmowania decyzji, co – można mieć nadzieję – zachęci także innych do działania.

2.

Podtrzymywanie – znajdowanie środków dla organizowania społecznościowego

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione wyzwania, trzeba także dostrzec silną potrzebę
angażowania większej liczby mieszkańców w podejmowanie decyzji, które – mając wpływ na ich
życie i procesy – dają im siłę do współpracy z władza lokalną. Inwestycja w budowanie pełnych energii grup
mieszkańców jest konieczna, jeśli chce się wpłynąć na społeczeństwo. Jak pokazały przedstawione studia
przypadków, organizowanie społecznościowe wymaga kompleksowego i długoterminowego podejścia,
odpowiadającego na wiele potrzeb i braków demokracji, jak również wymaga stałego zaangażowania
wyszkolonego i profesjonalnego personelu. Rola liderów organizowania społecznościowego w budowaniu
grup mieszkańców i w pomaganiu im w opracowywaniu strategii i przeprowadzaniu udanych
kampanii jest kluczowa. Bez liderów gromadzących i zachęcających ludzi do działania według
strategii i długoterminowo, akcje skazane są na sporadyczność, bazując wyłącznie na zaangażowaniu
ad hoc, są ograniczone i często kończą się niepowodzeniem.
Niestety, organizacje, które rozpoczęły proces organizowania społecznościowego,
nieustannie zmuszone są starać się o środki na podtrzymanie projektów. Podczas gdy w USA wiele
organizacji i sponsorów dotuje i podtrzymuje budowanie organizowania społecznościowego, w Europie
ciągle brakuje takiego wsparcia i środków na długoterminowe projekty. Można mieć nadzieję,
że fundacje, korporacje i prywatni sponsorzy będą gotowi chętniej inwestować w budowanie grup
mieszkańców, mogących działać na rzecz zmian w ich społecznościach i pociągać do odpowiedzialności
instytucje publiczne.
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