
Od kilkunastu lat w Polsce trwają procesy, które mają na celu integrację i wzrost aktywności 
społecznej, obywatelskiej w środowiskach lokalnych. Równolegle do tych procesów, a nawet 
przenikając się wzajemnie, środowiska samorządowe podejmują działania mające na celu 
pobudzenie rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym. 
Prezentowane opracowanie skupia się głównie na roli, jaką w całym tym procesie odgrywają 
animatorzy społeczni, w przeważającej większości zatrudniani, bądź działający w organiza-
cjach pozarządowych. Animator praktyk znajdzie tu wskazówki i narzędzia, które mogą pomóc 
mu w jego pracy na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
Istotnym, z punktu widzenia dzisiejszych wyzwań, jest kontekst, w jaki sposób animacja 
społeczna wpływa na rozwój lokalny, na jakich płaszczyznach oddziaływuje na zmiany, procesy 
zachodzące w danej społeczności. Animacja buduje, rozwija kapitał społeczny, przyczyniając 
się do wzrostu zaufania, tworzenia relacji między ludźmi, rozwoju umiejętności współpracy 
międzyludzkiej, a tym samym do łatwiejszego osiągania celów przez społeczności. W zasadzie 
nie trzeba dziś już nikomu tłumaczyć, że nie dotyczy to tylko rozwoju czysto społecznego,  
a przekłada się w sposób bardzo istotny na rozwój ekonomiczny. W społeczności, która sobie 
ufa i potrafi się zorganizować, łatwiej wdrażać różne projekty obywatelskie i biznesowe. Relacje, 
które tworzą się w społecznościach lokalnych, służące rozwojowi, nie zależą od ilości pieniędzy, 
które się „zainwestuje” w społeczność, a od poziomu zaufania i ilości powiązań, sieci w niej 
istniejących, na co istotny wpływ mają animatorzy społeczni.
Opracowanie to opiera się na:

  „Ścieżce pracy animacyjnej”, która ukazała się w roku 2010, wypracowanej na warsztatach 
prowadzonych przez Jacka Gralczyka – eksperta ze Stowarzyszenia CAL, a opracowanej przez 
Macieja Bielawskiego i Bartłomieja Głuszaka;

 aktualizacji „Ścieżki pracy animacyjnej” dokonanej podczas warsztatów prowadzonych 
w 2016 roku przez Zbigniewa Mieruńskiego – eksperta Stowarzyszenia CAL, w ramach projektu 
„Aktywne Społeczności Warmii i Mazur”, realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Anima-
torów Społecznych; 

   kilkuletnim doświadczeniu animatorów społecznych działających na terenie woj. warmińsko-
mazurskiego.

Pojęcie animacja (od łac. anima – dusza i animo – ożywić, wprawić w ruch, „tchnąć duszę”) na 
dobre pojawiło się w latach 60-tych XX wieku, w rewolucji społecznej w Europie Zachodniej  
i USA, w kontekście próby odrzucenia formalizacji, hierarchizacji i biurokratyzacji w relacjach 
między ludźmi. Wskazywano, że podstawą aktywności społecznej są grupy – relacje, więzi, 
współpraca między nimi. Animacja została określona jako metoda edukacji skupiająca się na 
pobudzaniu obywateli do działania na rzecz społeczności lokalnej, gdzie między jej członkami 
występuje poczucie wspólnotowej identyfikacji i więzi1. 
Aby lepiej zrozumieć animację i rolę animatora, warto również przytoczyć kilka „definicji” au-
torstwa uczestników Szkół Animatorów Społecznych Warmii i Mazur: 
   animacja polega na tym, by skłonić społeczność do aktywności, chęci współpracy, zmieniania 
otaczającego ich świata;

Model rozwoju lokalnego w oparciu o działania animatorów społecznych

O animacji i animatorze oraz rozwoju lokalnym

1 P. Jordan, B. Skrzypczak, Animator Społeczny, Warszawa 2005, s. 8.
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   animacja jest wszystkim: celem, procesem, metodą i formą działań;
   animator to „serce społeczności lokalnej”;
 animator „ożywia duszę”, poszerza sferę wrażliwości, otwiera na zmianę, uruchamia 

wewnętrzną energię, która tkwi w środowisku;
 animator pomaga mieszkańcom identyfikować problemy społeczne, inspiruje ich do 

działania, tworzy relacje między grupami i instytucjami, buduje współpracę opartą na wspól-
nocie wartości;

  animator prowadzi społeczność od bierności do aktywności. Ułatwia mieszkańcom odkry-
cie wspólnych wartości, satysfakcji z pomocy innym, zmianę hierarchii wartości w kierunku 
współpracy na rzecz dobra wspólnego. 
Obecnie słowo „animacja” stało się bardzo popularne, spotykamy się z nim niemal na każdym 
kroku. Są więc filmy animowane, są animatorzy na festynach, animatorzy kultury, animatorzy 
klienta w bankach, animatorzy społeczni, czy też animatorzy boisk sportowych ORLIK itd.,  
a tyle, ile zastosowań czy miejsc pracy animacyjnej, tyle pomysłów, koncepcji na sposób pracy ani-
matora. Powstało w ostatnim czasie kilkanaście opracowań dotyczących animacji, pokazujących 
różnorodne podejścia zależne od „branży”, ale też i od „szkoły” animacji. 

Do najważniejszych funkcji oraz umiejętności, jakimi powinien cechować się animator społeczny 
należą:

   rozwój partnerskich relacji w środowisku poprzez budowanie koalicji, komunikacja pomiędzy 
potencjalnymi partnerami społecznymi poprzez wypracowywanie kontaktów i relacji zarówno 
z kluczowymi postaciami, jak i pomiędzy nimi,

  nakreślenie profilu społeczności – poznawanie lokalnych mieszkańców, udogodnień, historii, 
problemów itp.,

  procesy podejmowania wspólnych decyzji poprzez dochodzenie do consensusu i określanie 
wspólnego celu,

  pracowanie w oparciu o dynamikę grup,
  podtrzymywanie zaangażowania i motywowanie innych,
  tworzenie sieci – praca ponad granicami, pielęgnowanie kontaktów,
  zarządzanie informacją i zasobami.2

Role animatora i funkcje, które pełni w środowiskach, zmieniają się, przyjmują nowe formy i 
zadania. Jedną z lepiej opracowanych ról, jakie zaczynają pełnić animatorzy, są organizatorzy 
społeczności lokalnych, którzy odpowiadają za proces nastawiony na zmianę rzeczywistości 
społecznej. Opiera się on na aktywności mieszkańców oraz na wykorzystaniu potencjału grup, 
instytucji i organizacji. Podstawowym zadaniem organizatora społeczności lokalnej jest rozpoz-
nanie sił i możliwości mieszkańców, a następnie ich aktywizacja, ukierunkowana na twórcze 
kreowanie, nie tylko życia własnego, ale i środowiska, w którym ono się toczy.
Organizowanie społeczności lokalnej3  (OSL – model szeroko opisany na stronie www.osl.org.
pl) to długofalowy proces upodmiotowienia ludzi jako członków konkretnej wspólnoty teryto-
rialnej lub kategorialnej, tworzenia sieci współpracy i lokalnych struktur, które na stałe będą 
wspierać rozwój lokalny, umożliwiając społeczności rozwiązywanie własnych problemów, 
wzmacniając potencjał zarówno grup, jak i całej społeczności i współtworząc środowisko zmi-
any ukierunkowanej na polepszenie jakości życia. 

2 Materiał szkoleniowy Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
3 Praca zbiorowa, Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. 
Wyd. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014.
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Celem działań realizowanych w ramach organizowania społeczności lokalnej jest wzmacnianie 
znaczenia grup i społeczności, zwłaszcza zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem. Za 
cel ostateczny, do którego zmierza organizowanie społeczności lokalnej, należy uznać powsta-
nie wspólnoty, co oznacza przełamanie izolacji oraz osamotnienia, zbudowanie lub odtworzenie 
więzi społecznych i sieci znajomości oraz kontaktów pomiędzy mieszkańcami.

Skupmy się zatem na animacji społecznej, szeroko rozumianej, która od kilkunastu lat jest  
definiowana i upowszechniana przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL (www.cal.org.pl). To forma rozwoju jednostki, grup, środowiska lokalnego, ro-
zumianego jako najbardziej naturalna przestrzeń publiczna, w której sprawdzamy i weryfiku-
jemy nasze postrzeganie świata, umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego,  
a także kształtujemy postawę wobec innych. A wszystko po to, aby zwiększyć umiejętności  
ludzi do przejmowania kontroli nad życiem własnym, wpływu na sprawy publiczne, party-
cypacji społecznej4.

Bohdan Skrzypczak (CAL) twierdzi, iż „(…) rozwój społeczności lokalnej stanowi swoisty funda-
ment rozwoju lokalnego, czyli procesu polegającego na rozwiązywaniu lokalnych problemów 
(społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych, etnicznych) i stwarzaniu warunków 
do zaspokajania potrzeb indywidualnych oraz zbiorowych,  dzięki zaangażowaniu  mieszkańców, 
instytucji, organizacji i wszelkich grup interesu”. U innego autora przeczytamy, że  rozwój lokalny 
„(…) jest procesem społecznym, polega bowiem na aktywności społeczności lokalnych, na uak-
tywnianiu lokalnych postaw prorozwojowych, na tworzeniu instytucji społecznych w rozwój 
ten zaangażowanych. Jest to proces poprzedzony niekiedy długotrwałym przygotowaniem, 
zarówno zasobów do ich gospodarczego wykorzystania, jak i ludzi do współuczestniczenia w 
rozwoju. Jest to wreszcie proces pracochłonny i nowatorski, niekiedy wręcz innowacyjny (…)”.5 
Jacek  Brdulak w artykule „Cechy rozwoju lokalnego”6 wyróżnia tzw.  miękkie czynniki rozwoju  
lokalnego, a wśród nich (…)”:

  kreatywność i innowacyjność kapitału ludzkiego danej społeczności lokalnej,
  intensywność, różnorodność i jakość działań w dziedzinie kultury,
  oferta usług rekreacyjno-wypoczynkowych,
  jakość środowiska stworzonego przez człowieka i środowiska naturalnego,
 klimat przedsiębiorczy i twórczy, połączone z angażowaniem się obywateli w działalność 

publiczną,
  poczucie identyfikacji społeczeństw lokalnych z miastem lub regionem, w którym mieszkają, 

oparte na przesłankach kulturowych i tradycji historycznej oraz aspiracjach rozwojowych oby-
wateli”.
Związek pomiędzy animacją społeczną, a rozwojem lokalnym w tym kontekście jest oczywisty.
Istnieje wiele modeli rozwoju lokalnego7 rozumianego jako proces pozytywnych zmian 
w obszarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym, na określonym geograficznie terytorium. 
Nie jest celem niniejszego opracowania przytaczanie ich wszystkich, warto jednak przypomnieć  
o wydawnictwie Stowarzyszenia ESWIP „Pomysły Sieci HEROLD na rozwój lokalny”8, w którym 
zostały zaprezentowane doświadczenia członków warmińsko-mazurskiej Sieci Herold w zakre-
sie animowania, organizowania i rozwoju społeczności lokalnych. 

3

4 P. Jordan, B. Skrzypczak, Animator Społeczny, Warszawa 2005, s. 12.
5 J. J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2001.
6 http://www.praktycznateoria.pl/cechy-rozwoju-lokalnego/.
7 Alicja Sekuła, Paradygmaty rozwoju lokalnego i regionalnego, Artykuł w “Edukacja menedżerska w nowej 
gospodarce. Zarządzanie organizacją”, pod red. A. Tubielewicza, Politechnika Gdańska, Cetniewo 2001, s. 135-
144.
8 Pomysły Sieci HEROLD na rozwój lokalny pod redakcją Jola Prokopowicz, wyd. Stowarzyszenie ESWIP, Elbląg 
2013. Publikacja dostępna: http://www.eswip.pl/publikacje/40,pomysly-sieci-herold-na-rozwoj-lokalny.



Przedstawiono tu 12 opisów – modeli – działań organizacji pozarządowych, uporządkowanych  
w rozdziałach:

  działania na rzecz grup,
  aktywizacja wokół miejsca,
  organizacja rozwoju wsi,
  cykliczne wydarzenia aktywizujące,
  działalność medialna,
  nowa wizja rozwoju wsi,
  w trzech wymiarach działaj lokalnie,
  fundusze lokalne,
  wspieranie przedsiębiorczości,
  organizacje wsparcia,
  systemowy i akcyjny wolontariat,
  lokalna grupa działania.

Każdy opis oprócz przykładów dobrych praktyk zawiera „przepis na model” – czyli podpowiedź, 
co jest nam potrzebne oraz jaki proces musi towarzyszyć działaniom animatora bądź organiza-
cji, która chciałaby wybrać konkretną ścieżkę rozwoju. Publikacja pokazuje także, jak organiza-
cje łączą wymienione wyżej pomysły na rozwój i tworzą własne sposoby, modele wspierania 
rozwoju lokalnego.

Obecnie w poszczególnych regionach funkcjonuje wiele organizacji wsparcia rozwoju lokalne-
go, aktywności społecznej, organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej np. Ośrodki  
Wspierania Ekonomii Społecznej, Centra Organizacji Pozarządowych, sieci, federacje, partnerst-
wa itd. Świadczą one różne usługi, skierowane do wielu osób, grup, instytucji, dotyczące różnych 
aspektów. To, co je łączy, to animacyjna rola w środowisku. Punktem wyjścia ich działalności 
jest solidna i wszechstronna diagnoza tego środowiska, tj. poznanie problemów, potrzeb  
i oczekiwań, aby właściwie dobrać formy, metody i narzędzia wsparcia, w celu wprowadzenia 
zmiany społecznej. 
W całym tym procesie organizacje wsparcia pełnią różne funkcje m.in.:

  zachęcają do aktywności, podjęcia działań;
 ułatwiają współpracę, tworzą przestrzeń i warunki do budowania więzi, relacji, realizacji 

wspólnych inicjatyw;
  angażują osoby, grupy, instytucje do współpracy, starają się wykorzystać potencjał każdego 

z partnerów;
  edukują, podnoszą wiedzę i umiejętności, kształtują postawy, wykorzystują i promują ideę 

uczenia się przez doświadczenie;
  wzmacniają poszczególne osoby, grupy, instytucje, jednocześnie dbając o równość, promując 

zasady partnerskiej współpracy;
 inspirują do refleksji, oceny zrealizowanych działań, wzajemnej współpracy, tworząc tym 

samym podstawy do dalszego rozwoju. 
Mimo że organizacji wsparcia wiele, to ich funkcje i role są zwykle podobne, często znacznie 
się różnią w stosowanych metodach, formach i narzędziach pracy. Różne podejścia, metody, 
narzędzia, wewnętrzne dylematy animatorów, brak całościowego spojrzenia, nie traktowanie 

Animacyjna rola organizacji pozarządowych i ośrodków wsparcia
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animacji jako procesu, wszystko to wymagało uporządkowania, poka-
zania w formie kolejnych etapów pracy animatora, ze wskazaniem 
konkretnych narzędzi pracy. 



W województwie warmińsko-mazurskim animacja społeczna jest jedną z głównych metod pra-
cy środowiskowej i ma kilka źródeł. Pierwsze z nich to Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych, które wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL zorganizowało kilka Szkół Animatorów Społecznych. Ich absolwenci założyli Sto-
warzyszenie Forum Animatorów Społecznych, które kontynuuje działania aktywizujące i edu-
kacyjne w obszarze animacji społecznej.
Inicjatywy w tym obszarze podejmują także inne organizacje na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. W ostatnich latach kilka edycji szkół animatorów działających w 
środowiskach osób niepełnosprawnych i osób starszych zorganizowała Fedreacja FOSa, a To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu szkołę młodych animatorów. Organizacje młodzieżowe 
stworzyły sieć „Atomy w sieci”, zajmującą się animacją, aktywizowaniem i edukacją młodzieży 
na terenie województwa. 
Po 6-letnim okresie doświadczeń na polu „uprawiania” animacji społecznej na Warmii, Mazurach 
i Powiślu podjęto decyzję o aktualizacji „ścieżki”, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia 
we wspieraniu wielu grup i środowisk w naszym województwie. Aktualizacja zawiera więcej 
narzędzi przydatnych w pracy animatora i zwraca uwagę na procesy, jakie zachodzą w grupach 
i środowiskach, w których pracują animatorzy.

Ścieżka pracy animacyjnej określa kierunki działania animatora w środowisku lokalnym,  
w kontekście rozwoju lokalnego. Przede wszystkim dostosowana jest do pracy w środowisku 
terytorialnym (np. na poziomie wsi, osiedla, gminy, powiatu, kilku miejscowości). 
Ścieżka wyróżnia sześć faz pracy animatora. Podczas spotkań z animatorami społecznymi  
Warmii i Mazur staraliśmy się określić dla każdej z faz zadania i narzędzia, rezultaty jakie powin-
no się osiągnąć, rolę animatora oraz zmiany, jakie następują w grupie, z którą pracuje animator.
Do każdej z faz przyporządkowano również dobre rady dla animatora oraz trudności i zagrożenia, 
na jakie może się natknąć. 

Animatorzy praktycy zdefiniowali następujące fazy pracy animatora z grupą lub społecznością 
lokalną:
Faza I. Wstępne rozpoznanie środowiska
    A. Badania własne animatora 
    B. Stworzenie koncepcji pracy w środowisku
Faza II. Diagnoza środowiskowa
    A. Wejście w środowisko
    B. Diagnoza – badanie w działaniu
Faza III. Planowanie rozwoju
Faza IV. Działania
Faza V. Ewaluacja 
Faza VI. Wyjście ze środowiska/zmiana roli animatora 

Skąd pomysł na „ścieżkę pracy animacyjnej”?

To czym właściwie jest ta ścieżka?

Ścieżka pracy animacyjnej w kontekście rozwoju lokalnego
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Poniżej opiszemy każdą z nich:

Faza I. Wstępne rozpoznanie środowiska
A. Badania własne animatora 
B. Stworzenie koncepcji pracy w środowisku

To etap, który polega na zebraniu jak największej liczby informacji nt. środowiska, z którym 
animator ma pracować. Dokonuje więc analizy dostępnych materiałów, tj.: dokumentów stra-
tegicznych (np. strategia rozwoju gminy, strategia rozwiązywania problemów społecznych); 
dokumentów lokalnych instytucji aktywizujących mieszkańców (np. biblioteki, szkoły, ośrodka 
kultury); statystyk, spisów powszechnych; historii, kultury danej społeczności; mediów 
lokalnych, zwłaszcza zawartości informacyjnej, struktury doboru treści itp. (gazety, informa-
tory, portale internetowe), wydawnictw lokalnych, zdjęć i filmów. Wykonuje również inne zada-
nia i korzysta z innych niż analiza narzędzi, jak wizja lokalna, obserwacja wydarzeń lokalnych, 
spacer badawczy, wywiady, rozmowy czy zebranie informacji od instytucji, osób, konsultacje  
z własnym zespołem. 
Efektem jest wstępna wiedza na temat środowiska i wstępna koncepcja pracy animatora  
w środowisku. W oparciu o te badania powstaje swoisty raport otwarcia, na który mogą składać 
się między innymi: notatki animatora, „skrzynia zasobów” środowiska, dokumentacja zdjęciowa, 
baza ludzi aktywnych w środowisku, a także koncepcja pracy animatora.

DOBRE RADY
 Postaraj się dotrzeć do wszystkich dokumentów strategicznych (strategia, programy 

branżowe, plany) obowiązujących  w danej gminie/powiecie.
    Postaraj się dotrzeć do osób, które tworzyły, współtworzyły te dokumenty, na pewno uzupełnią 

twoją wiedzę ciekawymi informacjami, spostrzeżeniami dot. procesu, zaangażowanych osób  
w tworzenie tych dokumentów.

           Poszukuj wiedzy wśród innych animatorów, organizacji, instytucji działających na danym terenie. 
Z pewnością mają swoje przemyślenia i doświadczenia, które uzupełnią twój portret lokalnej 
społeczności.

  Bądź otwarty na nowe osoby, relacje, zjawiska społeczne zachodzące w społeczności lokalnej.
 Staraj się dotrzeć do różnych osób, nie skreślaj jakiejś osoby/instytucji tylko dlatego, że 

usłyszałeś o niej negatywne opinie.
  Stwarzaj wiele okazji do wspólnych rozmów, spotkań, wzajemnego spotkania się.

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
  Możesz spotkać się z sytuacją, kiedy w samodzielnych poszukiwaniach odnajdziesz niewiele 

dokumentów, programów np. gmina nie opublikowała ich w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Pamiętaj, że analiza dokumentów to czasochłonna i żmudna praca, aczkolwiek niezbędna.
  W swoich poszukiwaniach dokumentów możesz napotkać na bariery prawne/instytucjo-

nalne np. ochrona danych osobowych.

załącznik 1 i 2
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Faza II. Diagnoza środowiskowa
A. Wejście w środowisko
B. Diagnoza – badanie w działaniu

Rezultaty są tu w części podobne do pierwszego etapu. Są to wzrost wiedzy o środowisku  
i poznanie środowiska przez animatora czy nawiązane kontakty. Kluczowe jednak to decyzja 
środowiska lokalnego o kierunkach ewentualnej aktywności, koncepcja dalszej pracy anima-
cyjnej i uruchomienie procesu edukacji, w tym zwłaszcza środowiskowej. Zaczyna się ona od 
pierwszych interakcji animatora z otoczeniem, ze środowiskiem lokalnym. Kluczowe elementy 
dokumentacji to zasady współpracy (miejsce, organizator, daty, w tym kolejnego spotkania) 
oraz ścieżka animacyjna, zawierająca scenariusz wejścia (opcjonalnie w formie dokumentu).
To faza, w której animator spotyka się już ze środowiskiem i rozpoczyna swoje oddziaływanie. Od 
pierwszego kontaktu bowiem dużo zależy. Animator opracowuje tu wspólnie ze społecznością 
analizę SWOT, prowadzi wywiady indywidualne i grupowe (w tym focus grupy, debaty), stosuje 
obserwację (w tym uczestnicząca), np. wizję lokalną. Dokonuje zarówno analizy przestrzeni 
(w tym warunki geograficzne, miejsca, struktura zabudowy i in.), jak i analizy relacji pomiędzy 
podmiotami życia społecznego (instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi). Pre- 
zentuje wreszcie zebrane informacje i dokumenty. 
Najważniejsze rezultaty to dokonana wspólnie z grupą diagnoza środowiska, a więc zwiększenie 
wiedzy i świadomości problemów/potrzeb środowiska lokalnego, zdefiniowanie tychże  
problemów i potrzeb oraz zdefiniowanie potencjału społecznego. Rezultatem jest także uru-
chomienie elementów interwencji edukacyjnej, szczególnie w obszarze diagnozy społecznej 
(np. poprzez naukę narzędzi i metod diagnozy, przeprowadzenie ich i opracowanie). 
Na poziomie dokumentacji pojawia się zaktualizowana ścieżka animacyjna, analiza intere-
sariuszy, jak też mapa zasobów i potrzeb. Może być ona stworzona w dowolnej formie, a oprócz 
tego: notatki ze spotkań, określone zasady współpracy, lista kontaktów, informacje o grupie  
i indywidualnych osobach, zdjęcia.

DOBRE RADY
  Zadbaj o udział jak największej, reprezentującej różne środowiska, instytucje, grupy osób, 

aby mieć pełen obraz problemów i potrzeb społeczności lokalnej.
  Podczas spotkań bądź czujnym obserwatorem i słuchaczem, zadbaj o to, aby każda osoba 

mogła się wypowiedzieć.
  Nie koncentruj się tylko na problemach i słabych stronach społeczności. Podkreślaj zalety, 

silne strony, wzmacniaj potencjał, inspiruj do rozwoju.
  Przeprowadzając wspólną diagnozę, korzystaj z różnych narzędzi badawczych, aby mieć 

szersze spojrzenie, konfrontować pojawiające się tezy i wnioski. 
  Angażuj wiele osób w diagnozę, poszukiwanie informacji, danych – w ten sposób budujesz 

ich zaangażowanie i utożsamianie się z występującymi potrzebami.
  Jeżeli masz do czynienia ze społecznościami wiejskimi, warto zapytać, czy nie prowadziły 

kroniki – to cenne źródło informacji, często pokazujące emocje, relacje, więzi między członkami 
społeczności lokalnej.

   Spraw, by spotkania były atrakcyjne, zróżnicowane. Rozpocznij proces budowania tożsamości 
miejsca, rytuałów, zwyczajów charakterystycznych dla danej grupy, społeczności.

  Wypracuj kontrakt z grupą/społecznością – to ułatwi i usprawni waszą współpracę.
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TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
  Dla wielu osób mogą być nieznane stosowane przez Ciebie narzędzia diagnozy – zadbaj o to, 

aby je zrozumieli i wiedzieli, jak stosować.
  Wystrzegaj się pobieżnej analizy, dobra diagnoza potrzeb to kluczowy element dalszej pracy 

animacyjnej. 
  Pamiętaj, że diagnoza potrzeb to czasochłonny etap pracy animatora, zwykle trwający kilka 

miesięcy.
 W trakcie spotkań możesz mieć trudności w zgromadzeniu reprezentatywnej grupy, 

z roszczeniowością niektórych uczestników spotkań, zawłaszczaniem przez nich przestrzeni do 
dyskusji (w efekcie ich gadulstwa lub wyżalania się).

 Wystrzegaj się stereotypów i subiektywnej oceny, które w pierwszym kontakcie, gdy nie 
znamy jeszcze społeczności lokalnej, mogą utrudnić poznanie faktów.

  Na pierwszych spotkaniach możesz zaobserwować bierność, „zamknięcie” i nieufność grupy, 
trudności w znalezieniu wspólnego języka – to nie są zjawiska wyjątkowe, obserwuj grupę, dbaj 
o proces grupowy.

 Często wśród grup i społeczności możesz zaobserwować brak wiary w powodzenie wspól-
nych spotkań, niską świadomość potrzeby zmiany, strach przed zmianą. 

  Uważaj na spotkaniach na „krzykaczy” i „demotywatorów” - osoby takie trafiają się w prawie 
każdej społeczności i należy posiadać wiedzę, jak sobie z nimi poradzić i jak włączyć ich w pro-
ces grupowy.

Faza III. Planowanie rozwoju
Dokonuje się poprzez spotkania indywidualne i grupowe, pracę grup tematycznych, tworzenie 
dokumentów planistycznych, konsultacje społeczne. Uruchamiane też są media lokalne, indy-
widualne ścieżki rozwoju (gdzie stosować można mentoring, coaching, tutoring, facylitację), 
doradztwo, szkolenia i wiele innych narzędzi. Kluczowe dla tej fazy rezultaty to świadomość 
zmiany, którą chcemy prowadzić, określenie kierunków tej zmiany, plan działania/moderniza-
cji (lub strategia), wybór kluczowego problemu i decyzja o kierunku działań, ale też początek 
procesu integracji. Podstawowe dokumenty wypracowane w tej fazie to dokument planisty-
czny, w tym np. bank pomysłów, plan rozwoju, strategia lub inny dokument (w dowolnej for-
mie, z określeniem przedziału czasowego, dostosowanego do możliwości). Może się tu również 
znaleźć zaktualizowana mapa zasobów i potrzeb. 

DOBRE RADY
  Dostosuj tempo pracy, miejsce i czas prowadzenia spotkań, do potrzeb i możliwości uczest-

ników spotkań.
  Podczas spotkań bądź czujnym obserwatorem i słuchaczem, zadbaj o to, aby każda osoba 

mogła się wypowiedzieć.
  Dbaj o proces grupowy, atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
  Mierz siły na zamiary – proces planowania i sam plan działania dostosuj do możliwości ludzi, 

a nie chcąc zaspokajać własne ambicji ambicje.
  Angażuj wiele osób w działania, to zapewnia większą partycypację.
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  Zadbaj, aby planowaniu towarzyszyły drobne działania wzmacniające grupę, budujące re-
lacje np. spotkania integracyjne w formie ogniska.

TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
 Dla wielu osób mogą być nieznane stosowane przez Ciebie narzędzia planowania – zadbaj 

o to, aby je zrozumieli i wiedzieli jak stosować.
 Uważaj na konflikty interesów, trudności w podjęciu decyzji – mogą znacząco wpływać na 

relacje, proces grupowy.
  Brak realności w planowaniu – zbyt wiele działań przyporządkowanych tym samym osobom/

instytucjom, co prowadzi do zniechęcenia, „wypalenia się” liderów.
 Niechęć niektórych osób/instytucji do brania odpowiedzialności za realizację konkretnych 

zadań.
 Dominacja jednej osoby/grupy w społeczności, objawiająca się promowaniem własnych 

pomysłów, przy jednoczesnym negowaniu pomysłów innych osób/grup.
     Różne poziomy wiedzy, refleksji w grupie, uniemożliwiające skuteczną komunikację i wzajemne 

zrozumienie.
 Uważaj na samego siebie, aby twoja wizja rozwoju, presja na osiąganie rezultatów nie 

wpłynęły negatywnie na grupę i sam plan działania.

Faza IV. Działania
Faza ta to realizacja obranej strategii. Zastosować możemy różnorodne narzędzia, jak warsztaty, 
szkolenia, wizyty studyjne, konferencje, wydarzenia integracyjne, sieciowanie działań, budo-
wanie partnerstw, tworzenie projektów, promocję (w tym np. kampanię społeczną), gry eduka-
cyjne i wiele innych. W rezultacie osiągamy zmianę społeczną, rozumianą zwłaszcza jako pod-
niesienie aktywności, nabycie/doskonalenie umiejętności,  integracja środowiska, podniesienie 
świadomości, tożsamości; samodzielnie funkcjonującą społeczność, posiadającą świadomość 
procesów grupowych, dysponującą stabilnymi, silnymi organizacjami; partnerstwo na po- 
ziomie więzi, planów, podziału ról itd.; wdrożenie metody pracy projektowej. 
Dokumenty, które mogą powstać w tej fazie, to deklaracja czy umowa partnerstwa, projekty  
i formularze wniosków.

DOBRE RADY
  Zadbaj o systematyczne dokumentowanie realizowanych działań (niekoniecznie w formie 

list obecności i sprawozdań – chyba że są takie wymagania, ale w formie kronik, relacji, infor-
macji na stronach internetowych).

      Włączaj jak największą liczbę osób w realizację zadań, w ten sposób budujesz ich zaangażowanie 
i współodpowiedzialność.

 Realizując działania, warto, aby społeczność wykorzystywała lokalne tradycje, zwyczaje, 
święta, budując swoją tożsamość miejsca. 

  Dbaj o integrację grupy w trakcie realizacji działań m.in. rytuały, wspólne świętowanie suk-
cesów.

  Pamiętaj o promocji realizowanych działań.
  Angażuj partnerów, twórz koalicje do realizacji poszczególnych 

działań.

załącznik 5
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TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
  Możesz spotkać się z niewielkim zaangażowaniem niektórych osób/grup w realizację działań.
 Nastąpi weryfikacja wcześniejszego entuzjazmu i chęci, może się okazać, że w niektórych 

przypadkach mieliśmy do czynienia ze „słomianym zapałem”, niską motywacją do działania.
  Może występować zniechęcenie po pierwszych trudnościach napotkanych w trakcie realiza-

cji działań.
  Dużą barierą może okazać się brak wystarczających umiejętności w zakresie pozyskiwania 

środków na realizację projektów. W tej sytuacji należy zadbać o działania edukacyjne w tym 
zakresie.

  Uważaj na relacje: personalne, instytucjonalne, konflikty interesów, ukryte cele liderów. 
To trudności na dwóch poziomach. Pierwszy to np. wspólne funkcjonowanie przełożonych  
i pracowników, gdzie relacje zależności służbowych przekładane są na zaangażowanie, relacje  
w grupie. Drugi to relacje pomiędzy instytucjami, podmiotami (do tej pory np. konkurencyjne), 
które również wpłynąć mogą na relacje w grupie. Lokalni liderzy mogą wykorzystywać działania 
grupy do celów politycznych bądź do korzyści finansowych.

Faza V. Ewaluacja 
To ocena pracy, realizowana różnymi, dostępnymi narzędziami. Należą do nich obserwacja, an-
kiety, spotkania, wywiady i rozmowy (indywidualne, grupowe), konsultacje (społeczne, z in-
nymi animatorami, z całym zespołem), analiza dokumentów (pisanych, fotograficznych itp.). 
Powinniśmy tu zdobyć wiedzę o efektach procesu (czy zaszła zmiana, osiągnięto cele, co się 
udało a co nie itd.). Oczekiwane efekty, to więc wnioski, refleksje, rekomendacje. Na poziomie 
dokumentów powinien powstać raport (analiza – wnioski - refleksja), analiza dokumentacyjna 
z rekomendacjami, ankiety, wywiady i inne. Pamiętajmy, że ewaluacja jest narzędziem eduka-
cyjnym nie kontrolnym, ma uczyć animatora i grupę metod skuteczniejszego działania, efekty-
wniejszego wprowadzania zmian na poziomie produktów i relacji. 
Warto się zastanowić nad ewaluacją poszczególnych działań i etapów procesu aktywizowania 
społeczności, pozwoli to na weryfikowanie naszych planów i bardziej efektywną realizację 
działań.

DOBRE RADY
  Stosuj różnorodne narzędzia ewaluacyjne, aby uniknąć znużenia oraz mieć różną perspektywę. 
  Dane, tezy wynikające z badań z wykorzystaniem narzędzi ilościowych, należy konfrontować, 

uzupełnić z informacjami płynącymi z badań, prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi 
jakościowych.

  Zrób wspólnie z grupą zestawienie słabych i mocnych stron.
  Nie pomijaj żadnych źródeł informacji przydatnych w badaniu ewaluacyjnym – nawet analiza 

jednego zdjęcia może dostarczyć nam wielu informacji.
 Jeżeli masz taką możliwość, zaangażuj ewaluatora zewnętrznego – zapewni to większą 

obiektywność oceny (jest to niezbędne w sytuacji, gdy twoja wiedza i umiejętności w zakresie 
ewaluacji są niewystarczające).

  Niektóre informacje i wnioski płynące z ewaluacji należy upubliczniać, pokazując otwartość, 
przejrzystość, chęć doskonalenia.

  Pokazuj uczestnikom korzyści płynące z ewaluacji, przedstawiaj ją 
jako „zaproszenie do rozwoju”.

załącznik 6
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TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
 Wystrzegaj się subiektywizmu w ocenie, zwłaszcza jeżeli ewaluacja nie zakłada udziału 

eksperta zewnętrznego.
  Brak całościowej oceny, koncentrowanie się tylko na pojedynczych działaniach i nie konfron-

towanie wniosków z wynikami oceny całościowej.
  Brak otwartości na poznanie słabych stron, przyczyn niepowodzenia.
  Nie stawiaj ostatecznych tez, ocen po przeprowadzeniu ewaluacji z wykorzystaniem jednego 

narzędzia badawczego.
  Możesz napotkać niechęć i znużenie ewaluacją, zwłaszcza w przypadku stosowania ankiet.
 Emocjonalne zaangażowanie animatora w rozwój grupy. Zdarza się to często, zwłaszcza 

gdy animator jest mieszkańcem danej społeczności, ale również w przypadku animatorów 
zewnętrznych. Może to prowadzić do poczucia uzależnienia grupy, jej rozwoju od animatora 
i być barierą w samodzielnym funkcjonowaniu, a w kontekście tej fazy – w rzetelnej ocenie 
postępów.

Faza VI. Wyjście ze środowiska
Faza ta podsumowuje całą ścieżkę, jest zamknięciem cyklu pracy animatora. To promocja 
efektów pracy, np. popularyzacja powstałych dobrych praktyk (również w wymiarze poza 
społecznościowym), wydarzenia podsumowujące (np. majówka, konferencja, spotkania  
oficjalne i nieoficjalne), ale też „uściski i buziaki”. Rezultaty to działające instytucje, sto-
warzyszenia, partnerstwa oraz mobilizacja społeczności lokalnej do określenia przyszłości  jej 
funkcjonowania. To także utrzymanie kontaktów oraz promocja tego, co środowisko osiągnęło. 
Produkty to dokumentacja archiwalna (np. zdjęcia, artykuły prasowe, wzory dyplomów uznania  
i in.), ale też, co istotniejsze, grupa rozwoju lokalnego (np. w formie organizacji).
Animator powinien zastanowić się także nad zmianą swojej roli w danym środowisku  
i zakomunikować to grupie. Jeżeli planuje utrzymanie aktywnego kontaktu z nią, może stać się 
doradcą, mentorem lub superwizorem działań grupy. Jeśli nie może pełnić tych ról, powinien 
zostać jej dobrym duchem i propagować jej działania.

DOBRE RADY
 Decyzję o opuszczeniu grupy (pozwoleniu na jej samodzielne funkcjonowanie) podejmij 

świadomie – nie opuszczaj grupy, kiedy widzisz, że jest do tego nieprzygotowana. 
 Wyjście ze środowiska zaplanuj wcześniej i wdrażaj tę fazę stopniowo, aby ludzie mogli się 

oswoić z tą sytuacją.
  Wskaż grupie/społeczności rekomendacje, wskazówki do dalszych działań, rozwoju.
   W miarę możliwości zadbaj, aby grupa/społeczność miała dostęp do wsparcia edukacyjnego, 

doradczego ze strony organizacji wsparcia.
  W miarę możliwości, po kilku miesiącach od momentu wyjścia, dokonaj superwizji grupy/

społeczności – jeżeli wyrazi chęć i gotowość. 
  Pozostawiając grupę, spraw, by miała poczucie sukcesu.

załącznik 7
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TRUDNOŚCI I ZAGROŻENIA
 Nieumiejętne wyjście ze środowiska może być czasem odebrane jako chęć zerwania więzi, 

kontaktu, wsparcia.
  Możesz spotkać się z opiniami ze strony członków grupy/społeczności o braku samodzielności 

– bierz je pod uwagę, ale również dokonaj samodzielnej oceny ich gotowości.
 Nie można zbyt długo przeciągać momentu wyjścia ze środowiska – czasem jest to obawa 

animatora przed osamotnieniem, pozostawieniem grupy/społeczności, z którą zbudował więzi, 
relacje, czasem nawet przyjacielskie.

O czym należy pamiętać, stosując ścieżkę?

Ścieżka pracy animacyjnej to narzędzie, które poddane jest ciągłej ewolucji. Wchodząc w tryb 
pracy opartej na ścieżce, należy bardziej podążać za ideą, która przyświeca jej stworzeniu, niż 
czynić z niej utarte schematy. A ideą tą jest doprowadzenie do wspólnego rozumienia pracy ani-
matora, tak przez różne podmioty życia publicznego, jak i przez różnych aktorów. To, w czym się 
zgadzamy, to kilka zasad czy bardziej rekomendacji rozumienia, czy czytania ścieżki. Oto część 
z nich. 

Główna zasada - należy pamiętać, iż ścieżka nie jest sztywnym zbiorem kroków w pracy ani-
matora. Warto przeprowadzić wszystkie fazy, natomiast narzędzia przypisane do każdej z faz 
pozostają do wyboru, zgodnie z oceną animatora i dostosowane powinny zostać do specyfiki 
danego środowiska. Ścieżka nie jest więc standardem, który wymaga stosowania wszelkich jego 
zapisów. Ważne jest, by nie rozpatrywać jej jako spisu wymagań, lecz jako spis możliwości. Do-
puszczalne jest  rozpoczęcie  pracy od jednej z kolejnych faz, o ile zrealizowane zostały fazy 
poprzedzające. W takim przypadku należy zapoznać się z efektami dotychczasowych prac  
i, w razie takiej potrzeby, dokonać ich aktualizacji. Należy tu zwrócić uwagę na proces nawiązania 
więzi, relacji ze środowiskiem lokalnym (który rozpoczyna się praktycznie rzecz biorąc od fazy 
nr 1).

Po drugie
Jeśli rezultaty przypisane danej fazie nie zostały osiągnięte, istnieją dwie możliwości. Jedna  
z nich to powrót do poprzedniej fazy. Druga dotyczy sytuacji, gdy wiedzę dot. nieskuteczności 
pracy pozyskamy w wyniku ewaluacji. Wtedy wracamy właściwie do fazy pierwszej, czyli  
diagnozy. Nadal jest to jednak ten sam cykl pracy animatora z grupą, proces grupowy wspierany 
przez animatora powinien być kontynuowany. Ewaluacja powinna być prowadzona przez ani-
matora w sposób ciągły i dotyczyć wszystkich faz zaproponowanych w tym modelu.  

Po trzecie
W przypadku wątpliwości co do skuteczności/prawidłowości pracy w danej fazie, rekomen-
dowane jest zastosowanie superwizji ze strony doświadczonego animatora (uwzględniającej 
ewaluację każdej z faz).

załącznik 8
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Po czwarte
Na każdym etapie, zaczynając od fazy nr 2, wprowadzamy elementy interwencji edukacyjnej,  
z naciskiem na edukację środowiskową (uczenie w działaniu). Należy tu więc rozróżnić edukację 
(szkolenia, wizyty itd.) od edukacji środowiskowej. Edukacja środowiskowa, czyli organizowa-
na w ramach środowiska i na jego rzecz, to edukacja permanentna, uczenie się przez całe życie. 
Taka edukacja to proces rodzenia się zaufania między ludźmi, to rozpoczęcie od animatorów, 
liderów, agentów zmiany, gdyż prowadzi do zmiany i rodzi konkretne rezultaty (P. Jordan, „Edu-
kacja w służbie rozwoju społeczności lokalnych”). 
Edukację środowiskową określa się jako „proces kształtowania i rozwoju kompetencji własnych 
środowiska (indywidualnych, grupowych, środowiskowych) w toku realizacji indywidualnych 
potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów, polegający na odkrywaniu, ukierunkowywaniu 
i wyzwalaniu dynamik sił społecznych jako źródła zmiany i rozwoju (za B. Skrzypczak, „Ars edu-
candi – kilka uwag o edukacji”).
W każdej fazie należy pamiętać o cyklu Kolba, stosując właśnie edukację przez doświadczenie. 
Ścieżka ewidentnie koreluje z cyklem Kolba, uwzględniającym pracę na doświadczeniu (rzec-
zywistych przeżyciach uczestników), obserwacji i refleksji, budowie teorii z nich wynikających  
i na nich opartych oraz wprowadzeniu ją w praktykę.

Po piąte
Animator, jeśli nie działa samotnie, współpracuje w każdej z faz z zespołem (wywodzącym się  
z instytucji/organizacji własnej lub partnerskich), jak doradcy, trenerzy, eksperci itd.

Po szóste
Wskazane w danej fazie narzędzia mogą dotyczyć zarówno lokalnych instytucji, organizacji, 
grup nieformalnych czy mieszkańców. Ich zastosowanie zależy od specyfiki danej społeczności. 

Po siódme i ósme
To uwagi bardziej na poziomie operacyjnym. W każdej fazie pamiętać należy o zasobach, 
niezbędnych do pracy animacyjnej (auto, komputer, sala i in.). We wszystkich fazach oprzeć się 
też można na zewnętrznych instytucjach i organizacjach wspierających (jak szkoły wyższe, or-
ganizacje wsparcia, w tym Ośrodki Działaj Lokalnie, Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, 
Centra Organizacji Pozarządowych, i in.).

Zastosowanie ścieżki pracy animacyjnej

Kilkuletnie doświadczenia animatorów społecznych wskazują, że ścieżka pracy animacyjnej do-
brze funkcjonuje. Najlepszym dowodem jej skuteczności jest fakt, że ten pomysł na animację 
ewoluuje – jak sama animacja, która jest procesem długotrwałym i otwartym na zmianę.  
Z mniejszym lub większym powodzeniem, i oczywiście przy odpowiedniej modyfikacji, stoso-
wana była i jest m.in. w:
a) Ośrodkach Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej i Regionalnych Ośrodkach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Pierwsza wersja ścieżki była tworzona z myślą właśnie o za-
stosowaniu w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponieważ 
pracowały one na konkretnych standardach, podejście do oceny skuteczności animacji było 
bardziej rygorystyczne. Dlatego określono np., iż w przypadku animacji realizowanej w ramach 
RO EFS lub OWES na poziomie rezultatów/produktów dodać można 
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  listę uczestników spotkania;
  notatkę ze spotkania animacyjnego;
  karty doradcze;
  inne, np. materiały szkoleniowe.

b) Centrach Organizacji Pozarządowych – opierają się na niej animatorzy Centrów Organizacji 
Pozarządowych, działających w większości powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. 
Modyfikacja ścieżki polega głównie na zmianie dokumentów (na poziomie produktów).
c) wioskach tematycznych i ekomuzeach – tu zaadaptowaną ścieżkę zmodyfikowano  
w największym stopniu. Zmiany wynikają ze specyfiki miejscowości tematycznych. Na przykład 
na poziomie diagnozy używa się mapy myślowej, tworząc mapę zasobów (a nie zasobów  
i potrzeb). Na poziomie działań elementem interwencji edukacyjnej jest zorganizowanie  
imprezy tematycznej (corocznego wydarzenia promocyjnego); trwa ono kilka miesięcy, buduje 
proces grupowy, pozwala na podział ról itd. Kolejną istotną cechą jest fakt, iż pracują tu nie 
tylko animatorzy zewnętrzni, ale także animatorzy z danych społeczności. Są wspierani poprzez 
edukację (np. w szkołach animatorów), angażowanie itd.

Nowe wyzwania animacyjne 

Obecnie w regionie prowadzone są działania animacyjne przez wiele organizacji wsparcia, tj., 
Ośrodki Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Centra Organizacji Pozarządowych, ale 
również inne podmioty, jak Ośrodki Pomocy Społecznej, biblioteki, domy kultury. Działania te 
należy łączyć, osiągając efekt synergii, wykorzystując potencjał i możliwości poszczególnych 
podmiotów. 

Działania animacyjne, jako jeden z istotniejszych czynników rozwoju lokalnego, powinny 
znaleźć znaczące miejsce w strategiach przygotowywanych przez samorządy, a tym samym to 
samorządy powinny wspierać finansowo i organizacyjnie działania animatorów społecznych,  
i organizacji pozarządowych, działających na rzecz szeroko rozumianego rozwoju społecznego. 
W województwie warmińsko-mazurskim mamy już przykłady działań, w których samorząd 
zatrudnia animatorów społecznych, streetworkerów, finansuje centra obywatelskie. Miejmy 
nadzieję, że stanie się to powszechną praktyką i nie zniszczy  entuzjazmu i zaangażowania ak-
tywnych animatorów.

Opracowanie:
Zbigniew Mieruński 
Maciej Bielawski 
Bartłomiej Głuszak 
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