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 „Społecznie Zorganizowani – model aktywizacji i rewitalizacji społecznej 

oparty o ideę Community Organising” 

Informacja dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych udziałem w projekcie 

W dn. 3 września 2018 r. w Przemyślu i Krośnie rozpoczął się projekt pn. „Społecznie Zorganizowani - 

model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community 

Organising”. Pozwoli on zaadaptować brytyjski model aktywizacji lokalnych społeczności 

(organizowania społecznego), przyczyniający się m.in. do poprawy przepływu informacji na linii 

mieszkaniec - instytucja - mieszkaniec w zakresie konkretnych potrzeb społecznych i możliwości ich 

zaspokojenia. Osiągnięcie celu zapewni aktywna współpraca urzędów miast, ośrodków pomocy 

społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej1. 

Zaplanowano szkolenie z zakresu Community Organising dla 12 mieszkańców (w tym 6 z Przemyśla i 6 

z Krosna), którzy poznają zasady aktywnego słuchania, dowiedzą się, w jaki sposób badać i 

identyfikować lokalne potrzeby oraz angażować ludzi do współpracy w ramach oddolnych inicjatyw.  

Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej pozwoli stworzyć dla lokalnych Organizatorów 

Społecznych przyjazną przestrzeń do inicjowania trwałej zmiany w lokalnych społecznościach. To także 

okazja do dialogu o obszarach wymagających wsparcia, zdefiniowania kierunków działań i 

wypracowania mechanizmów, gwarantujących trwałość nowego rozwiązania. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 „Współpraca 

ponadnarodowa”.   

 Lider Projektu – Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.  

 Partner krajowy – Fundacja British Council 

 Partner zagraniczny – Community Organisers Ltd. (Wielka Brytania) 

 

Podmioty ekonomii społecznej to strategiczni partnerzy dla realizacji projektu. Jako ich przedstawiciel 

stajesz się: 

 Osobą będącą kluczowym źródłem informacji o lokalnym środowisku i jego problemach,  

 ekspertem w zakresie lokalnej aktywności,  

 wsparciem w rekrutacji lokalnych liderów, znającymi społeczność i wyróżniające się jednostki,  

 recenzentem, współautorem i pionierem polskiej wersji modelu Community Organising, będącego 

nowatorskim rozwiązaniem w sferze rewitalizacji społecznej i aktywizacji,  

 partnerem we wdrażaniu wypracowanego modelu w obszarze polityki społecznej i rewitalizacji. 

                                                           
1 Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), Spółdzielnie, Spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej, 

Zakłady Aktywności Zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych  
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Jako podmiot ekonomii społecznej możecie współtworzyć rozwiązanie, ale również sami zostać lub 

wskazać w swoim najbliższym otoczeniu kandydatów do roli Organizatorów Społecznych – lokalnych 

badaczy, animatorów, łączników i liderów. 

Kim jest Organizator Społeczny? 

Rolą Organizatorów Społecznych jest osobiste dotarcie do mieszkańca i poznanie jego potrzeb. Tzw. 

door knocking [ang. pukanie do drzwi] pozwala wysłuchać problemy i oczekiwania lokalnej 

społeczności. Organizator Społeczny spotyka różnych ludzi – młode rodziny z dziećmi, nastolatków, 

samotne osoby starsze, wielodzietne rodziny, ludzi w dobrych, ale i w złych nastrojach, ludzi otwartych, 

jak i zamkniętych w sobie. „Pukanie do drzwi” zwykle odbywa się w pojedynkę, ale czasami w 

towarzystwie innych Organizatorów Społecznych. 

Wymaga to rozwiniętych umiejętności słuchania, angażowania rozmówcy i kreowania dialogu, ale 

także zewnętrznego wsparcia, m.in. ze strony sąsiadów, instytucji publicznych czy organizacji 

pozarządowych. Organizator Społeczny powinien potrafić dostosować się do okoliczności i posiadać 

pewność siebie, by móc uważnie wysłuchiwać mieszkańców. W modelu brytyjskim: 

 Partner - Community Organisers Ltd. - zapewnia cykl szkoleń opartych o tzw. Community 

Organising Framework2, czyli 8-elementowy cykl rozwoju: wyjście do mieszkańców, słuchanie, 

sieciowanie, organizowanie, przywództwo, strategia, działanie i zmiana; 

 Organizatorzy są rekrutowani na miejscu lub w pobliżu miejsca, w którym będą pracować. 

Najczęściej są to osoby już aktywne w społeczności, poszukujące nowych możliwości rozwoju. 

 Po przejściu szkolenia powracają do swoich społeczności, aby przenieść zdobytą wiedzę do 

praktyki, najpierw wysłuchując rodzinę, przyjaciół, kolegów, a następnie większą społeczność. 

 Organizatorzy są najczęściej związani z organizacją pozarządową, zapewniającą im miejsce pracy 

(bazę), wsparcie i pomoc zarządczą oraz przestrzeń dla uczenia się. Organizatorzy Społeczni działają 

jednak niezależnie, nie podlegając tej organizacji.  

 Szkolenie, w modelu brytyjskim, umożliwia dwie drogi rozwoju:  

o przyjęcie roli Organizatora – Wolontariusza, działającego nieodpłatnie, przy wsparciu instytucji 

prowadzącej program, 

o przyjęcie roli Starszego Organizatora, który przechodzi szerszy zakres szkolenia i otrzymuje 

wynagrodzenie w pierwszym roku działań. 

 Zapewnione jest trwałe doradztwo oraz regularna wymiana refleksji i doświadczeń. 

Powyższy zarys modelu stanowi podstawę do jego adaptacji do polskich uwarunkowań,  

z odpowiednimi modyfikacjami, wypracowanymi wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej. 

Jeśli są Państwo zainteresowani planem działań w projekcie, prosimy o skierowanie zapytania na 

poniżej podany adres e-mail. 

Więcej na stronie: http://www.cds.krakow.pl/spolecznie_zorganizowani 

Więcej informacji o modelu (ang.): https://www.corganisers.org.uk/ 

                                                           
2 https://drive.google.com/file/d/0Bxu1mZwc4XvgOHRBeE5QaWJHZE0/view  

http://www.cds.krakow.pl/spolecznie_zorganizowani
https://www.corganisers.org.uk/
https://drive.google.com/file/d/0Bxu1mZwc4XvgOHRBeE5QaWJHZE0/view
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Kontakt: zorganizowani@cds.krakow.pl  
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