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„Przedstawiony raport to opracowanie relacjonujące ambitny i oryginalny projekt 
społeczno-edukacyjny dotyczący niezwykle istotnego zagadnienia, jakim jest 
społeczna i obywatelska aktywność młodych osób. Mamy (…) tu do czynienia 
z opracowaniem wyjątkowym, o wysokich walorach nie tylko poznawczych, 
ale też oryginalnych rozwiązaniach metodologicznych i o ogromnym wpływie 
społecznym. Opracowanie jest efektem zbiorowego wysiłku młodych 
osób, realizatorów projektu – co samo w sobie stanowi ogromną wartość. 
Niemniej podkreślę (…) jego naukowy charakter, walory poznawcze, dobrze 
ukazane dane, dobrze przeprowadzone analizy, trafnie formułowane wnioski, 
komunikatywność ukazywanych rezultatów, a także poprawną stronę formalną 
tego opracowania jako raportu, tj. jego strukturę, dojrzały naukowy język oraz 
poprawność odwołań do źródeł. Tym samym wyrażam bardzo pozytywną ocenę 
tego opracowania i gorąco popieram jego upowszechnienie, czyli publikację. 
Jestem przekonana, że jako publikacja znajdzie ono swoich czytelników wśród 
młodych ludzi, a jednocześnie zachęcam do jej promowania wśród lokalnych       
i regionalnych decydentów i władz”.

– z recenzji prof. dr hab. Ewy Jarosz

(Uniwersytet Śląski)
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Aktywność społeczna i obywatelska młodych ludzi to tematy coraz częściej, choć 
wciąż jeszcze rzadko, podejmowane podczas debat i dyskusji publicznych. Stosunkowo 
niewiele opublikowanych prac naukowych, sprawozdawczych czy popularnonaukowych 
dotyczy młodzieżowej polityki, obywatelskości czy społecznego zaangażowania; widocz-
ne jest jednak coraz częstsze branie na warsztat takich tematów, podążanie ku dobrej 
zmianie. Inicjatywy społeczne, demonstracje, protesty, wszelkiego rodzaju marsze i akcje 
społeczne organizowane w którymkolwiek punkcie politycznej osi mierzone są obecno-
ścią młodych uczestników. Kim są ci młodzi – aktywnymi czy biernymi obywatelami?

Siedzący z nosami w smartfonach, przeglądający YouTube, konta na Instagramie, 
skupieni na wirtualnym świecie, niezaangażowani społecznie cyfrowi tubylcy – tak 
współcześnie prezentowane jest młode pokolenie generacji Z. W nieco lepszej wize-
runkowo sytuacji znajdują się milenialsi – nie zarzuca się im bowiem tak często braku 
zaangażowania w działalność na rzecz społeczeństwa, polityk miejskich czy dziedzictwa 
lokalnego.

Jak mówi prof. Ewa Jarosz, dziś Prorektor ds. Rozwoju Kadry Uniwersytetu Śląskie-
go, wcześniej pełniąca szereg funkcji dotyczących wychowania, edukacji i partycypacji 
społecznej dzieci i młodzieży:

To, że mamy taki obraz młodych jako biernych, zapatrzonych tylko w swoje sprawy, 
wynika to trochę chyba z tego, że dorośli chcieliby, żeby tak było – żeby młodzi nie 
mieszali w ułożonym planie i […] swoimi pomysłami nie podważali poczucia, że my 
wiemy lepiej. Myślę, że to jest zasadniczy problem, który chyba można byłoby wska-
zać jako taki, który utrudnia coraz większy rozwój udziału młodych ludzi w politykach 
lokalnych.

Czy młodzi rzeczywiście nie są aktywni społecznie? Czy nie chcą być? Czy nie wy-
kazują inicjatyw partycypacyjnych? A może nie mają wystarczającej przestrzeni ani środ-
ków do angażowania się w życie społeczności lokalnych, do kreowania własnych postaw 
obywatelskich? 

Odpowiedzi na to pytanie należałoby szukać nie w podręcznikach czy artykułach 
naukowych, a rozmawiając bezpośrednio z młodzieżą, animatorami działań prospołecz-
nych czy osobami ściśle współpracującymi z młodymi ludźmi. Jedną z takich osób jest 
wspomniana wcześniej prof. dr hab. Ewa Jarosz, która, jako członkini Rady Programowej 

WSTęP
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Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, wystąpiła w roli ekspertki 
w projekcie pn. Młodzi dają radę!

Partycypacja dzieci i młodzieży – z uwagi na wszechobecny model trady-
cyjnego pojmowania relacji dziecko – dorosły – wciąż jest wyzwaniem dla spo-
łeczeństwa, choć minęły już ponad trzy dekady od momentu wprowadzenia 
Konwencji o prawach dziecka. Dokument ten dość jasno określa prawo dzieci 
i młodzieży do swobodnego wyrażania myśli, własnych poglądów w sprawach 
ich dotyczących, a także współdecydowania w kwestiach odnoszących się do 
samych zainteresowanych. W związku z brakiem precyzyjnego uszczegóło-
wienia zakresu i treści partycypowania młodzieży i dzieci w społeczeństwie od 
roku 1989 powstało jeszcze wiele dokumentów uzupełniających luki.

Autorzy i autorki niniejszego raportu są szczególnie zainteresowani wy-
miarem lokalnej i regionalnej partycypacji młodzieży. Działania na rzecz lokal-
nych społeczności mogą być podejmowane dzięki przynależności młodzieży 
do różnego rodzaju organizacji pozarządowych, zaangażowania się w wolon-
tariat, różnego rodzaju zbiórki czy realizację autorskich oddolnych projektów. 
Powszechnie uważa się, jak pisze Ewa Jarosz (2016: 75), że „organizacje mło-
dzieżowe […] świetnie odzwierciedlają poglądy i potrzeby oraz zainteresowania 
młodych ludzi. Są ponadto znakomitą przestrzenią, w której […] mogą prakty-
kować, przeżywać i uczyć się partycypacji i zarządzania rzeczywistością wspól-
nie oraz jeden od drugiego”.

Ów raport jest rezultatem rozmów i spotkań prowadzonych z aktywną spo-
łecznie młodzieżą, przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz innymi 
ekspertami. Spotkania odbywały się w ramach projektu pn. Młodzi dają radę! 
– dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na po-
ziomie lokalnym i regionalnym realizowanego przez Fundację Wiedzy i Dialogu 
Społecznego Agere Aude. 

Projekt obejmował trzy rodzaje spotkań: monitorujące, konsultacyjne oraz 
open space’y1 młodzieżowe. Odbiorcami byli młodzi aktywni społecznie ludzie, 
którzy chętnie działają na rzecz dobra wspólnego, własnego lub w inny sposób 
przyczyniają się do polepszania jakości życia społeczności lokalnych. Jednym    
z celów projektu była m.in. identyfikacja problemów i przeszkód uniemożliwia-
jących skuteczne działania młodzieżowym grupom inicjatywnym. Przedmiotem 
prowadzonych w trakcie realizacji projektu badań były Młodzieżowe Inicjatywy 
Partycypacyjne (MIP), w naszym rozumieniu – grupy młodych ludzi aktywnie 
uczestniczących w życiu społecznym, działających na rzecz społeczności lo-
kalnych; grupy formalne (np. Młodzieżowe Rady Miasta, koła naukowe, itp.) 
oraz nieformalne (np. młodzi organizujący zbiórki, strajki, sąsiedzkie wymiany, 
panele dyskusyjne, itp.). 

1  Szczegółowy opis metody prowadzenia spotkań znajduje się na stronie 71.
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Zarówno sam projekt, jak i prowadzone badania oraz diagnoza problemów mło-
dzieży wpisują się w aktualne tendencje badawcze problemów dzieci i młodzieży oraz 
ich sytuacji życiowej (adolescent studies, childhood studies). Tego typu badania opierają 
się o poznanie rzeczywistości z perspektywy młodych ludzi, co jest podstawowym pro-
filem metodologicznym współczesnych badań dotyczących młodzieży.

Zastosowanie formuły jakościowej prowadzenia badań, tj. wywiadów indywidual-
nych, a także bezpośredniej metody fokusowej i konsultacyjnej, jaką jest open space, 
pozwoliło na pogłębioną diagnozę potrzeb młodzieży. Dzięki wybranemu rozwiązaniu      
i badania, i raport wpisują się w nowoczesną metodologię badań społecznych. Zgodnie 
ze spostrzeżeniem Kurta Lewina jeśli chcemy dobrze zrozumieć jakieś zjawisko, powin-
niśmy postarać się je zmienić (Snyder, 2009). Przytoczona myśl jest bazą teoretyczną 
PAR (participatory action research), czyli badań w działaniu, badań aktywizujących, w du-
chu których realizowano projekt. Wszelkie aktywności badawcze miały wymiar społecz-
no-edukacyjno-rozwojowy, wzmacniały bowiem poczucie sprawczości i podmiotowości 
uczestników projektu, rozwijały społeczną świadomość, zaangażowanie i kompetencje 
społeczne, liderskie i badawcze uczestników projektu, w tym autorów niniejszej publi-
kacji.

Publikacja stanowi zbiór tekstów napisanych przez zespół młodych badaczy reali-
zujących ww. projekt. Czytelnik znajdzie w niej analizę prowadzonych obserwacji, in-
formacje o grupach, które wzięły udział w projekcie, autorach, a także metodach sto-
sowanych podczas spotkań z grupami młodych ludzi. Publikacja jest odpowiedzią na 
pytanie o działalność społeczną młodzieży, ich funkcjonowanie w zespole, umiejętności 
współpracy z innymi grupami oraz decydentami, a także problemy, z jakimi borykają się 
młodzi podejmujący inicjatywy partycypacyjne. Odbiorca dzięki niej może także poznać 
sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji czy dobre prak-
tyki w zakresie promocji grupy bądź inicjatywy w internecie.

Małgorzata Grzonka
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KRÓTKO O BADANYCh MIP-ACh

AMAtoRsKI Klub FIlMowy „KlAPs”

Formalna grupa młodzieżowa, powstała w 1969 r. w Chybiu. Organizacja sku-
pia się na tworzeniu przez młodzież filmów, fotografii oraz wszelkiego rodzaju 
akcji i spotkań artystycznych, a także dokumentacji najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych w gminie Chybie. Amatorski Klub Filmowy „Klaps” liczy ok. 50 
członków. Podczas swojej wieloletniej działalności zorganizował m.in. Piknik 
Filmowy z AKF „Klaps”, wiele wystaw fotograficznych oraz premier i pokazów 
filmowych. Wśród najważniejszych zrealizowanych projektów można wymie-
nić: Ekspozycja do źródeł, czyli dokument w Chybiu, Zielona Akademia Filmu    
i Fotografii, Tworzenie kół zainteresowań oraz Polska Światłoczuła. 

DrUżyna WęDroWnICza „PlUS MInUS”

Formalna grupa młodzieżowa, założona w 2018 r., składająca się z 6 członków. 
Należy ona do struktury ZhP, jest najmniejszą jednostką w harcerstwie. Jej 
głównym działaniem jest wędrownictwo, jednak podejmuje także liczne działa-
nia na rzecz społeczeństwa, takie jak np. szycie maseczek ochronnych. 

Gazeta „KonGreSy”

Formalna grupa młodzieżowa, założona w 2019 r., składająca się z 40 człon-
ków. Jej działania skupiają się przede wszystkim na publikowaniu w gazecie 
wiadomości, tekstów prawnych, felietonów historycznych czy wywiadów. 
Współpracowali m.in. z EFRCI oraz Demokracją w praktyce. 

Koło naUKoWe MłoDyCh loGoPeDóW UnIWerSytetU ŚląSKIeGo 

Formalna grupa młodzieżowa, założona w 2019 r., licząca 12 członków. Ich 
działania skupiają się przede wszystkim na szerzeniu wiedzy na temat zaburzeń 
płynności mowy. Grupa organizuje wszelkiego rodzaju konferencje naukowe, 
eksperckie wykłady oraz warsztaty kierowane do dzieci i młodzieży. W przy-
szłości członkowie planują podjęcie prac naukowych, badawczych oraz eduka-
cyjno-społecznych, np. organizację kursu języka migowego.
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Koło naUKoWe PSyCholoGII zDroWIa 

Formalna grupa młodzieżowa, założona w 2020 r., licząca 10 członków. Jej działalność 
skupia się na szeroko pojętej psychologii zdrowia. Prowadzi kampanię edukacyjną w me-
diach społecznościowych na temat zdrowego stylu życia oraz wykłady o tematyce żyw-
nościowej. W przyszłości planują zorganizować konferencję związaną z tematyką koła 
oraz prowadzić badania naukowe. 

MłoDzI rozMaWIają 

Nieformalna grupa młodzieżowa, założona w 2020 r., licząca do 10 członków. Jej dzia-
łania skupiają się na przeprowadzaniu wywiadów z młodymi ludźmi, którzy angażują 
się społecznie. Współpracują ze Śląską Opinią oraz Polemiką. W przyszłości planują na-
wiązać również kontakt z Nowym Nurtem, by móc przeprowadzać rozmowy na tematy 
polityczne. 

MłoDzIeżoWa raDa MIaSta ChorzóW

Formalna grupa młodzieżowa, założona w 2013 r., składająca się z ok. 30 członków. Jej 
celem jest inicjowanie działań na rzecz młodzieży pochodzącej z Chorzowa oraz repre-
zentowanie interesów swoich wyborców przed władzami samorządowymi. Organizacja 
założyła m.in. miejsce spotkań dla młodzieży w mieście, organizuje co roku sprzątanie 
świata oraz w okresie pandemii rozdaje seniorom maseczki ochronne. Młodzieżowa 
Rada Miasta Chorzów planuje w przyszłości zorganizować dla mieszkańców mecz cha-
rytatywny. 

MłoDzIeżoWa raDa MIaSta tyChy 

Formalna grupa młodzieżowa, założona w 2016 r., składająca się z 24 członków. Jej 
celem jest inicjowanie działań na rzecz młodzieży pochodzącej z Tychów oraz reprezen-
towanie interesów swoich wyborców przed władzami samorządowymi. Organizacja zor-
ganizowała pierwszą Wojewódzką Śląską Olimpiadę Przedszkolaków, pomaga podczas 
Tyskiej Wigilii. W 2020 r. udało im się zorganizować kurs szybkiego pisania na maszynie.

MłoDzIeżoWa raDa MIejSKa MIKołoWa

Formalna grupa młodzieżowa, założona w 2019 r., składająca się z około 20 członków. 
Jej celem jest inicjowanie działań na rzecz młodzieży pochodzącej z Mikołowa oraz re-
prezentowanie interesów swoich wyborców przed władzami samorządowymi. W ra-
mach swojej działalności podczas organizowanych wydarzeń nawiązali współpracę                        
z innymi MRM. W przyszłości planują zorganizować projekt pn. Spotkania z przyszłością 
mający na celu zapoznanie młodzieży szkolnej z tematyką biznesu, prawa, psycholo-
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gii oraz turystyki. Organizacja chce również nawiązać współpracę z seniorami        
w ramach wymiany doświadczeń pokoleniowych. 

MłoDzIeżoWy StrajK KlIMatyCzny 

Nieformalna grupa młodzieżowa, założona w 2019 r., zrzeszająca członków 
z całej Polski. Jej działalność skupia się przede wszystkim na organizowaniu 
strajków oraz wieców na rzecz poprawy edukacji środowiskowej w Polsce oraz 
na szerzeniu wiedzy na temat sytuacji klimatycznej w kraju, a także zagrożeń 
wynikających z postępu cywilizacyjnego. W przyszłości planują podejmować 
więcej działań publicznych zwiększających świadomość ekologiczną mieszkań-
ców Polski.

oDPaKUjMy ŚWIat 

Formalna grupa młodzieżowa, powstała w ramach olimpiady Zwolnieni z Teo-
rii, założona przez licealistów ze Śląska w 2019 r. Organizacja liczy 8 osób. Jej 
celem jest zwiększenie świadomości społeczności Katowic na temat ochrony 
środowiska. Wśród najważniejszych zorganizowanych działań tej grupy można 
wymienić warsztaty dla szkół podstawowych na temat ekologii. W przyszłości 
planują kontynuować swoją działalność na rzecz środowiska oraz promować 
idee zero waste. 

StoWarzySzenIe KWeStIa KUltUry 

Formalna grupa młodzieżowa, założona w 2019 r., składająca się z 11 człon-
ków. Jej działania skierowane są głównie na rzecz kultury, jej promocji oraz 
realizacji. Zorganizowała m.in. premierę spektaklu pn. Mąż i żona Aleksandra 
Fredry oraz projekt dotyczący publikacji w sieci materiałów związanych z tą 
sztuką, np. fragmentów spektaklu, improwizacji, ciekawostek oraz filmików 
edukacyjnych o Fredrze. 

StoWarzySzenIe MłoDzI Dla KlIMatU 

Formalna grupa młodzieżowa, powstała w 2020 r., licząca do 30 członków, 
którzy działają na rzecz ochrony środowiska. Grupa prowadzi webinaria oraz 
kampanie edukacyjne w mediach społecznościowych. Zorganizowała również 
konferencję LCOY in Poland, która dotyczyła tematyki zmian klimatycznych.                       
W przyszłości planują podjąć działania na rzecz sprzątania świata oraz realiza-
cję projektów unijnych. 
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Już w czasach starożytnej Grecji i Rzymu dbano o rozwój młodzieży i jej angażowa-
nie się w życie społeczne. Uważano, że to grupa, która ma szczególny wpływ na funkcjo-
nowanie całego społeczeństwa. W zależności od regionu podchodzono do wychowania 
dzieci i młodzieży mniej lub bardziej rygorystycznie i surowo. Dopiero w odrodzeniu 
zaczęto zwracać większą uwagę na edukację młodzieży. Natomiast w XVIII wieku inge-
rencja młodych ludzi w życie ogółu przybrała bardziej aktywny charakter, między innymi 
za sprawą angażowania się w rewolucję. W romantyzmie panował swego rodzaju kult 
młodości. Wielu artystów wykorzystywało obraz młodego człowieka do wyrażenia swo-
ich poglądów czy odczuć. W późniejszym okresie za „eksponowanie” takich wartości jak 
odwaga i patriotyzm byli odpowiedzialni przede wszystkim młodzi ludzie. Jednak dopie-
ro w drugiej połowie XX wieku zaczęto przyglądać się tej grupie społecznej z naukowe-
go punktu widzenia. Zauważono, że to właśnie ta część społeczeństwa jest najbardziej 
elastyczna w kwestii swoich poglądów i postaw. W latach 80. XX wieku zaczęto dążyć 
do stworzenia nowej dziedziny naukowej jaką jest, juwentologia – nauka o młodzieży. 
Wtedy szczególnie zaczęto myśleć o angażowaniu młodych ludzi w życie społeczne,        
o budowaniu postaw i kultury politycznej wśród młodej części społeczeństwa (Chodub-
ski, 2014).

Osoby tworzące naszą próbę badawczą w głównej mierze należały do adolescen-
tów, czyli młodzieży w wieku od 16 do 25 lat. Najczęściej byli oni uczestnikami grup 
liczących od 11 do 30 członków (choć zdarzały się i mniejsze zespoły – od 5 do 10 osób). 
Adolescencja to szczególny okres w życiu człowieka – ze względu na nasilającą się po-
trzebę niezależności i realizacji własnych pragnień. Jest to czas, kiedy osoba zaczyna po-
woli wkraczać w świat ludzi dorosłych, podejmuje więcej samodzielnych decyzji, spraw-
dza własne możliwości, odkrywa interesujące go obszary życia, eksperymentuje i przede 
wszystkim działa (Kuszniari in., 2017). To właśnie w „wiośnie życia” kształtuje i rozwi-
ja się osobowość będąca ważnym czynnikiem przyszłej kariery zawodowej (Jakimiuk, 
2016). To okres przejścia z dzieciństwa ku dorosłości. Człowiek na tym etapie w gruncie 
rzeczy przygotowuje się do pełnienia w przyszłości bardziej odpowiedzialnych funkcji, 
zaczyna planować cele i sukcesywnie pokonywać etapy prowadzące do ich osiągnięcia. 
Jest to także moment eksperymentowania, szukania swoich zainteresowań, budowania 
swojego systemu wartości, określania poglądów, szukania własnych granic, a także gra-
nic w ogólnej strefie psychospołecznej. Oczywiście wiele zależy od temperamentu danej 
osoby, doświadczeń zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, od uwarunkowania ge-
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netycznego (Eysenck, Eysenck, 1985; za: hornowska, Kaliszewska, 2003), stylu 
wychowania (Baumrind, 1966) oraz osób napotkanych na swojej drodze przez 
młodego człowieka. 

W tym czasie u adolescenta zachodzą nie tylko liczne przemiany biolo-
giczne, pojawiają się też zmiany w myśleniu, postrzeganiu i odczuwaniu. Młodzi 
zaczynają marzyć i fantazjować o przyszłości w bardziej konkretny sposób, niż 
miało to miejsce w dzieciństwie. Osoby te charakteryzują się postawą buntow-
niczą, chęcią dążenia do niezależności i dużym krytycyzmem. Relacje rodzinne 
stają się dla jednostki mniej istotne, a ich miejsce zajmują rówieśnicy i autoryte-
ty spoza systemu rodzinnego. Wszystkie zmiany, które zachodzą w życiu nasto-
latków, są niezbędnym elementem procesu życiowego (Wołpiuk-Ochocińska, 
Marmola, 2016). W tym okresie człowiek kształtuje swoją osobowość, nagina-
jąc normy i zasady, przekraczając granice i sprawdzając własne możliwości. To 
w tym czasie mają miejsce wydarzenia, na podstawie których młody człowiek 
buduje własne poczucie wartości, swoje ustosunkowanie do relacji interperso-
nalnych i zasad rządzących światem społecznym. Tożsamość moratoryjna jest 
właściwie etykietą okresu adolescencji. Charakteryzuje się ona wysokim po-
ziomem nonkonformizmu, buntowniczością, nastawieniem introspektywnym, 
a także zainteresowaniem dylematami egzystencjalnymi. Jednak wiąże się rów-
nież z postrzeganiem wielu możliwości, zauważaniem alternatyw wyboru dro-
gi zawodowej i życiowej. Może to niestety prowadzić do kryzysu tożsamości 
związanego z niemożnością podjęcia decyzji z uwagi na zbyt dużą liczbę roz-
wiązań (Brzezińska, 2005: 244–255; za: Wołpiuk-Ochocińska, Marmola, 2016).

Młodym ludziom nierzadko towarzyszy konflikt między chęcią stania się 
jednostką niezależną, a lękiem przed odpowiedzialnością. Nie ulega wątpliwo-
ści fakt, że aby stać się osobą niezależną, trzeba zacząć samodzielnie podejmo-
wać decyzje, wkraczać w dotąd niezbadane obszary życia. Osoby młode radzą 
sobie z tym konfliktem na trzy sposoby: pierwszym jest opieranie się na decy-
zjach dorosłych, kolejnym – ostrożne, ale samodzielne decydowanie, natomiast 
ostatni sposób to podejmowanie różnego rodzaju decyzji przypadkowo, z na-
dzieją, że wybraliśmy prawidłowo, nie uwzględniając jednak towarzyszących tej 
decyzji trudności (Obuchowska, 1996: 102).  Z uwagi na duży chaos w umyśle 
młodego człowieka może mu towarzyszyć poczucie nieadekwatności własnej 
osoby, niemożność zidentyfikowania się z żadną grupą ani rolą społeczną. Jest 
to sytuacja dość niebezpieczna, jednak jeśli się pojawia, to najczęściej jako etap 
przejściowy w szukaniu swojego miejsca w świecie.
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Jak adolescenci zapatrują się na własną przyszłość? Często towarzyszy takim 
jednostkom niski poziom refleksyjności – podejmują niejednokrotnie nieprzemyśla-
ne, impulsywne i nieadekwatne decyzje. Może się też pojawić wyżej wspomniany lęk 
przed przyszłością. Jest jednak wielu nastolatków, którzy mimo to charakteryzują się 
samodzielnością i przedsiębiorczością, a nawet postawą konformistyczną (Obuchowska, 
1996: 103). Takie elementy wydają się być czynnikiem sprzyjającym szybszemu wykla-
rowaniu się drogi życiowej i obrazu własnej przyszłości. Wiąże się to z naturalną po-
trzebą rozwoju, a dzięki zaspokajaniu jej młody człowiek zaczyna myśleć już o drodze 
zawodowej (Nowacki, 2004). Szuka obszarów, które najbardziej go interesują, zdobywa 
umiejętności i doświadczenie na tych płaszczyznach, pogłębia wiedzę na różne tematy. 
W ten sposób buduje swoją tożsamość. 

Warto przytoczyć w tym miejscu funkcje rozwoju zawodowego, zaproponowane 
przez J. Sutherlanda i D. Canwell. Są to: 

•	 poszerzanie wiedzy – pomocnej w sytuacjach problemowych, zwłaszcza w pracy 
koncepcyjnej;

•	 uczenie się na podstawie doświadczeń – zdobywanie wiedzy praktycznej poprzez 
obserwację siebie i innych pracowników oraz wdrażanie nowych rozwiązań do 
wykonywanej pracy;

•	 rozwój nowych postaw i przekonań – zmiana dotychczasowych poglądów, prze-
formułowywanie systemu wartości, zasad i norm postępowania;

•	 możliwość odbudowywania kwalifikacji zawodowych – dotyczy wymiaru jed-
nostkowego i odnosi się do indywidualnych kompetencji pracownika, ich diagno-
zowania i podnoszenia na wyższy poziom;  

•	 współpraca i wkład w rozwój innych osób – dzielenie się wiedzą i umiejętnościa-
mi, korzystanie z zasobów wiedzy innych osób, wzajemne uczenie się i działanie 
(coaching, mentoring, peertutoring) (Sutherland, Canwell, 2007).

Okres nastoletni jest początkiem rozwoju zawodowego. W tym celu młodzi ludzie nie 
tylko biernie obserwują otaczającą ich rzeczywistość w poszukiwaniu obszarów dla nich 
atrakcyjnych, ale i aktywnie działają, analizując oczekiwania dotyczące rynku pracy, bio-
rąc udział w różnego rodzaju inicjatywach społecznych, projektach, kursach czy nawet 
podejmując się tymczasowych prac zawodowych. 

 Ważnymi czynnikami rozpoczynającymi rozwój w tym obszarze będzie między in-
nymi pomoc ze strony osób dorosłych (Wołpiuk-Ochocińska, Marmola, 2016), ale także 
samoocena, inteligencja, środowisko społeczne, poziom cech takich jak: neurotyczność, 
otwartość na doświadczenia czy sumienność (Costa, McCrae, 2007). Istotne będzie 
umiejscowienie kontroli (Weems, Silverman, 2006), poziom cechy, jaką jest proaktyw-
ność (Baterman, Crant, 1993), poziom wdzięczności, style radzenia sobie ze stresem 
(Endler, Parker, 1994; za: Gołuch, 2011), optymizm (Scheier, Carver, Bridges, 1994) 
i poziom nadziei na sukces (Snyder, 2005; za: Zaleszczyk, Kot, 2015) czy sprężystości 
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psychicznej (Block, Kremen, 1996; za: Sęk, Kaczmarek, Ziarko, Pietrzykowska, 
Lewicka, 2012). Jest to pomysł na stworzenie kolejnych projektów badawczych, 
które pozwoliłyby nam jeszcze lepiej przedstawić funkcjonowanie młodych lu-
dzi, a tym samym pomóc im we współtworzeniu życia społecznego.

W okresie adolescencji młodzi ludzie zaczynają uświadamiać so-
bie, że to, jak będzie wyglądać ich dorosłość, w dużej mierze zależy od nich 
samych. Zaczynają kojarzyć wykonywanie danego zawodu z konkretnymi 
umiejętnościami, znajomością własnych możliwości, mocnych stron i słabości. 
Powoli rozumieją, czym jest odpowiedzialność i jak wiele zależy od ich wła-
snych decyzji, coraz częściej zaczynają również analizować, co potrafią, jaką 
wiedzę posiadają, a czego chcieliby się jeszcze nauczyć. 

niepowodzenia w karierze powodowane są najczęściej:

1) deficytami w zasobach personalnych w postaci braku odporności, ela-
styczności, otwartości i braku proaktywności; 

2) deficytami w zasobach środowiskowych (brak wzorców kulturowych, 
więzi społecznych, więzi z instytucjami cieszącymi się reputacją); 

3) deficytami w interakcji między czynnikami personalnymi i środowi-
skowymi w wyniku deficytów postrzegania własnej osoby i otoczenia 
(Bańka, 2012).

Kapitał kariery jako korelat osobowości przedsiębiorczej jest kategorią podmio-
tową, wyróżniającą ją od innych wcześniej opisanych form kapitału. Wydaje 
się, że partycypacja młodych ludzi, ich aktywność w społeczeństwie i zaanga-
żowanie w rozwój osobisty będą swego rodzaju buforem wobec niepowodzenia 
w karierze. Podejmowanie się różnych działań społecznych rozwija kompetencje 
interpersonalne, empatię i umiejętność współpracy, a tym samym powoduje 
większą otwartość na otoczenie. Sprzyja również rozwijaniu zachowań proak-
tywnych takich jak dążenie do uzyskania informacji zwrotnych czy budowanie 
sieci wzajemnych kontaktów (Cooper-Thomas, Paterson, Stadler, Saks, 2014; 
za Ślebarska, 2017). Jest to cecha, ale również styl radzenia sobie niezwykle 
ważny w życiu zawodowym. Już na etapie rozpoczynania pracy, w okresie ada-
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ptacji do nowego i/lub pierwszego miejsca zatrudnienia, może w znaczący sposób po-
móc w odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości. Co więcej młode osoby w dużej 
mierze uczą się przez obserwację i naśladowanie właściwych zachowań, czyli tych, 
które są akceptowane społecznie i będą sprzyjać osiągnięciu przez nich zaplanowane-
go celu. Dlatego tak ważne jest rozwijanie zasobów środowiskowych, występowanie 
właściwych wzorców i budowanie sieci wsparcia.

Warto także podkreślić, że angażowanie młodych ludzi w działanie różnego ro-
dzaju organizacji społecznych jest okazją do nabycia kompetencji i doświadczenia poza 
szkolnym trybem kształcenia. Umożliwia rozwinięcie praktycznych umiejętności, dzię-
ki którym pracodawcy zwykle chętniej nawiązują współpracę z kandydatami. Aktyw-
ność adolescentów na płaszczyźnie społecznej to ogromna wartość nie tylko dla nich 
samym, również dla rynku pracy, na którym młody człowiek w przyszłości będzie szukał 
własnego miejsca, a co najważniejsze – działania młodzieży są ogromną wartością dla 
całego społeczeństwa (Jakimiuk, 2016).

Badane przez nas grupy liczyły od 11 do 30 członków (rzadko zdarzały się zespoły 
mniej liczne). Najczęściej byli to adolescenci oraz młodzi dorośli – w wieku od 16 do 
25 lat. Większość uczestników była członkami krócej niż rok (48 osób), odnotowaliśmy 
także przypadki, kiedy osoby należały do grup od 1 do 2 lat (21 osób), pojawiły się osoby 
udzielające się 3-5 lat i powyżej (odpowiednio 4; 5). 

Grupy młodzieżowe były związane z danymi miastami (3 młodzieżowe rady miasta, 
28 osób), publicystyką (2 grupy, 9 osób), klimatem (3 grupy, 15 osób), kulturą (2 grupy, 
14 osób). Pojawiły się także koła studenckie (2 grupy) oraz 1 grupa związana z harcer-
stwem. Występowały zarówno organizacje samodzielne, jak i podlegające pod większe 
jednostki, np. kultury i edukacji. Uczestnicy w ocenie jakościowej charakteryzowali się 
dość wysokim poziomem zaangażowania w działalność reprezentowanej organizacji, 
chętnie podjęły współpracę i wykazywały duże zainteresowanie projektem. 

Młodzież manifestuje swoją ciekawość i poszukiwanie własnej tożsamości. Jest 
szczerze zainteresowana światem społecznym i chęcią aktywnego uczestniczenia w nim. 
Często stoi przed ważnymi życiowymi decyzjami, np. wybór studiów czy pracy zawodo-
wej. Część osób badanych podjęła już takie decyzje, nierzadko jednak młodzież wciąż 
szuka swojej tożsamości. Niezależnie od tego, czy ktoś ma jasno określony cel czy nadal 
rozważa wybór spośród wielu opcji, należy pamiętać, że okres dorastania jest właśnie 
najlepszym etapem na takie poszukiwania. Nierzadko osoby dorosłe również zmienia-
ją całkowicie obszar zawodowy, życie człowieka to bowiem proces ciągłego rozwoju. 
Wydaje się, że to partycypacja społeczna młodych ludzi jest przejawem marzeń i fan-
tazji o przyszłości. Działania w różnego rodzaju organizacjach są prawdopodobnie jed-
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nymi z pierwszych odpowiedzialnych decyzji prowadzących młodych ludzi ku 
pełnej niezależności. Taka aktywność nie tylko sprzyja budowaniu osobowości 
młodych, tworzeniu systemu wartości i poglądów, ale także uczy szanowania 
i uwzględniania różnych perspektyw. Powala na rozpoczęcie kariery zawodo-
wej i poszerzanie własnego obszaru zainteresowań.

Młodzież, z którą mieliśmy przyjemność współpracować, należy do grona 
osób charakteryzujących się przedsiębiorczością, samodzielnością i dużą od-
powiedzialnością. Nawiązując do podziału Obuchowskiej, należy nadmienić, że 
osoby badane częściej decydowały się na ostrożne, ale samodzielne podejmo-
wanie decyzji (Obuchowska 1996: 102). Jest to oczywiście ocena poglądowa 
będąca pomysłem na tworzenie kolejnych ciekawych projektów badawczych 
poświęconych młodej grupie społecznej. W działaniach młodzieży uwidacznia 
się potrzeba znalezienia swojej drogi życiowej. Mamy ogromną nadzieję, że za 
pomocą udziału w takich projektach społecznych uda im się to osiągnąć. 
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W okresie dorastania młodzi ludzie są często bardzo aktywni, chcą doświadczać 
nowych rzeczy, oglądać miejsca, których nie zobaczyli w dzieciństwie, prowokować i te-
stować otoczenie; szukają swoich wartości oraz miejsca w świecie i badają przyjmowane 
role. Jest to zatem właściwy czas, żeby inspirować takie osoby do eksperymentowania, 
także w obszarze własnych zdolności i możliwości. W przeciwnym wypadku może 
pojawić się u nastolatków bezradność, zależność od innych i niskie poczucie własnej 
skuteczności. Inspirujmy młode osoby i zachęcajmy do angażowania się w społeczne 
działania, do działalności w organizacjach i stowarzyszeniach. Nauczy je to podejmowa-
nia własnych decyzji – z czasem coraz bardziej odpowiedzialnych (Jakimiuk, 2016).

W każdym działaniu ważna jest motywacja, ale czy nagradzanie za wykonanie 
działania jest najlepszym sposobem motywowania? Warto rozdzielić motywację na ze-
wnętrzną i wewnętrzną. Pierwsza wiąże się z warunkowaniem i dostarczaniem nagród 
za wykonanie danej czynności. Ma to na celu ukończenie danego działania we właści-
wy sposób i utrzymanie wysokiej jakości wykonywania zadań. Natomiast druga – we-
wnętrzna – odnosi się do chęci danej jednostki do podjęcia określonego działania. Może 
być ona skoncentrowana na poszerzaniu wiedzy, dążeniu do osiągnięcia celu, ale też 
stymulacji doznań (Deci i Ryan 1985, Vallerand i wsp. 1992, 2008, Vallerand 2000 za: 
Ardeńska, Tomik, 2014). 

Z badań Leppera, Greena i Nisbetta wynika, że motywacja zewnętrzna może wy-
raźnie zmniejszyć motywację wewnętrzną, a nawet sprawić, że poziom wykonania zada-
nia będzie o wiele mniejszy. Zjawisko to nazywa się efektem „naduzasadnienia” (Lepper, 
Green i Nisbett, 1973, za: Lipowska, 2013). Jest tak silne, że motywacja wewnętrzna 
może zostać zastąpiona zewnętrzną, przez co dana osoba nie będzie podejmowała dzia-
łań tylko ze względu na własną potrzebę i chęć, co w przypadku działalności w organi-
zacjach młodzieżowych jest bardzo istotne (Lipowska, 2013). Co więcej motywacji do 
działania sprzyja wewnętrzne poczucie kontroli. Według teorii Juliana B. Rottera poczu-
cie lokalizacji kontroli można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (Rotter, 1966: 1; 
Drwal, 1995: 199; za: Gindrich, 2017). To pierwsze będzie się charakteryzowało świa-
domością wpływu własnych działań na różne sytuacje, sprzyja dobremu przystosowaniu 
emocjonalnemu i społecznemu, koreluje dodatnio w wysoką samooceną i samoakcepta-
cją. Natomiast zewnętrzne poczucie kontroli wiąże się z przekonaniem, że życie człowie-
ka uzależnione jest od losu, przeznaczenia i innych ludzi. Perspektywa ta może się wią-
zać z mniejszym poczuciem lub nawet brakiem poczucia odpowiedzialności za własne 

UDZIAŁ MŁODYCh W INICJATYWACh 
PARTYCYPACYJNYCh – MOTYWACJA I CELE
Anna Gajda, Agnieszka Gęca, Katarzyna Rudzik
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czyny, objawy zaburzenia lęku uogólnionego. Takie osoby są często bardzo nie-
ufne, może pojawić się u nich wyuczona bezradność, a także depresja (Maier, 
Seligman, 1976; Abramson, Seligman, Teasdale, 1978; za: Poziemska, 2015). 
Zbadanie zmiennej, jaką jest poczucie lokalizacji kontroli, byłoby kolejnym cie-
kawym projektem na realizację badań poświęconych partycypacji młodzieży.

Osoby, z którymi współpracowaliśmy, są bardzo zmotywowane i zaan-
gażowane w działalność, jaką zajmuje się cała grupa. Czynnikiem mającym 
wpływ na ogólne chęci młodych ludzi do podejmowania aktywności jest wła-
śnie motywacja zewnętrzna. Badani często wspominali o potrzebie zdobywa-
nia doświadczenia, edukowania się w danej dziedzinie. Ważnym aspektem były 
perspektywy zawodowe (zwiększenie możliwości i umiejętności w kontekście 
przyszłej pracy) czy zdobycie wykształcenia (pomoc w dostaniu się na wybra-
ną uczelnię). Wiele osób podkreślało, że angażowanie się w tego typu dzia-
łalność jest pozytywnie odbierana przez autorytety. Motywacja zewnętrzna 
sprawia, że młodzi ludzie chcą zdobywać jak najwięcej doświadczenia poprzez 
podejmowanie różnych aktywności. Inną formą nagrody wskazywaną przez 
badanych było poszerzanie kręgu znajomych, utrzymywanie już istniejących 
relacji oraz ciekawa forma spędzania wolnego czasu z innymi ludźmi. W wie-
lu przypadkach pojawiła się również aprobata nauczycieli, choćby za sprawą 
zachęcania przez nich uczniów do angażowania się w działalność. Jednak to 
motywacja wewnętrzna utrzymuje jednostki w dążeniu do celu i czerpaniu 
przyjemności z wykonywania zadań. Taka też motywacja pojawiła się u osób 
badanych. Wielu podkreślało, że ważna jest dla nich chęć pomagania, szerze-
nia wiedzy i uświadamiania społeczeństwa. Sami także rozwijali się i szkolili 
podczas zajmowania się stowarzyszeniem. Samorealizacja objawiała się także 
poprzez szerzenie własnych wartości, rozwijanie swojego talentu, potencjału. 
Młodzież wskazywała na możliwość sprawdzenia, czy praca zawodowa o po-
dobnym charakterze byłaby dla nich odpowiednia. Wśród badanych zespołów 
można było wyróżnić trzy podawane przez członków powody założenia grupy: 

1. Działania grup poprzednich nie odpowiadały danym członkom.

2. Powstanie grupy wynikało z potrzeby lub działania innych organizacji/
projektów.

3. Brak innej grupy, która umożliwiałaby członkom skuteczne działania       
w obranych przez siebie dziedzinach.

Powody, o których mowa wyżej, mogą się na siebie nakładać i nie są roz-
dzielne. Istotnym czynnikiem powstania grup może być też poziom ich formali-
zacji. W badaniu większość grup była sformalizowana, co oznacza, że posiadały 
określony status, regulamin, itp. Znaczna część była podporządkowana jakie-
muś organowi, który miał możliwość ingerowania w działania grupy (np. władze 
uczelni, zarząd, fundacje). Warto zaznaczyć, że nawet w grupach nieformalnych 
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działalność organizacji była bardzo podobna do tych sformalizowanych, choć zasady te 
nie były opisane w formie statutu czy regulaminu. Formalizacja grupy nie musi być od-
czuwalna przez wszystkich jej członków, na co mogą wskazywać niejednolite odpowie-
dzi respondentów. Poniższego schematu nie należy interpretować jako liczby członków 
w grupach sformalizowanych i niesformalizowanych. Może się z tym wiązać względnie 
„luźna” atmosfera w organizacjach młodzieżowych, podejście poszczególnych grup do 
rejestracji członków oraz powiązania z innymi organizacjami.

W większości badanych przez nas grup wraz ze wzrastającym czasem działalności 
(niezależnie od formalizacji grupy) zaczynał pojawiać się podział na mniejsze „oddziały”. 
Wiąże się to z coraz większym zdobywanym doświadczeniem w obszarze funkcjonowa-
nia organizacji i poszerzaniem działalności, co zaczyna wymagać zwiększonej aktywno-
ści członków. Odpowiednie rozdzielenie zadań i pełnionych funkcji zwiększa poczucie 
odpowiedzialności u członków i usprawnia działanie grupy. Jest to także jeden z sposo-
bów na przeciwdziałanie problemom komunikacyjnym i organizacyjnym w grupach.
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•	 atrakcyjny punkt w CV – uczestnicy nierzadko zdobywali doświadczenie 
ważne   w perspektywie przyszłej pracy zawodowej, np. praktykę dzien-
nikarską, artystyczną, prowadzenie profili w mediach społecznościowych 
poświęconych tematyce grupy, itp.;

•	 poszerzanie wiedzy – wiele osób deklarowało, że to właśnie praktyczne 
działania pozwalają im naprawdę zrozumieć daną tematykę; 

•	 samorealizacja – pogłębianie swojej pasji, odnajdywanie nowych zaintere-
sowań, edukowanie siebie i innych, a także pomoc innym; 

•	 poszerzanie kręgu znajomych i kontaktów – uczestnictwo w takich dzia-
łaniach umożliwia poznanie wielu osób, zwłaszcza ludzi związanych z daną 
dziedziną, a to może owocować w przyszłości podjęciem kolejnej działal-
ności w tym obszarze;

•	 rozwój w danej dziedzinie;

•	 promowanie siebie, swojego potencjału i talentu – może w przyszłości 
wiązać się z wieloma korzyściami, otworzyć przed daną osobą nowe ho-
ryzonty;

•	 poczucie robienia czegoś ważnego i działania dla „większej sprawy” – 
uczestnicy działają na rzecz społeczeństwa, dzięki czemu mogą wpływać 
na funkcjonowanie całej grupy społecznej, a co za tym idzie – wzrasta ich 
poczucie pewności siebie;

•	 szansa na wygranie, zdobycie nagrody, prestiżu – może budować moty-
wację do dalszego rozwoju, podnosić samoocenę, poczucie kontroli i wła-
snych kompetencji;

•	 zdobywanie doświadczenia, praktyka, aktywizacja i integracja z innymi.

Wymienione wyżej czynniki wypływają na zaangażowanie młodzieży. Pomi-
mo braku korzyści finansowych czy nawet materialnych aspekty te sprawiają, że 
młodzi ludzie chcą działać i podejmują inicjatywy.

Korzyści płynące z uczestnictwa w działaniach grupy: 22



Badane grupy zazwyczaj sprawnie realizowały cele projektowe czy działalności 
statutowej. Aktywnie podejmowały się zadań związanych z edukowaniem i uświada-
mianiem danego grona odbiorców. Organizowały warsztaty i spotkania. Udzielały się 
w mediach społecznościowych, aranżując różne akcje, zachęcając do zgłębiania dane-
go tematu. Jedną z bardziej interesujących form stosowanych przez grupy (szczególnie             
w okresie pandemicznym) były wideokonferencje. Wydaje się, że cel, jakim jest eduka-
cja, był realizowany poprzez akcje dotyczące zwiększania świadomości społeczeństwa, 
zwracanie uwagi na problemy społeczne, środowiskowe czy dotykające kultury i sztuki. 
Ważnymi celami podejmowania działalności przez grupy były też rozrywka i informacja.

REALIZACJA CELÓW GRUPY
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FUNKCJONOWANIE MIP-ów
Agnieszka Jedziniak, Anna Pawłowska

INICJATYWNOŚĆ

 Inicjatywność w tym kontekście jest rozumiana jako chęć włączenia się do grupy. 
Może ona mieć charakter odgórny, a więc wynikać z motywacji zewnętrznych wpływają-
cych na podjęcie decyzji przez potencjalnego członka, oraz oddolny, czyli odnosić się do 
indywidualnych chęci i wewnętrznych potrzeb osoby, jej zainteresowań, pasji, dążenia 
do samorealizacji i rozwoju. Wśród odpowiedzi indagowanych można zaobserwować 
obie tendencje do włączania się w działania poszczególnych grup. Przedstawia to poniż-
szy wykres:

Wykres 1. Inicjatywność

Oddolne Odgórne

54% 46%
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Do najczęściej wskazywanych inicjatyw odgórnych należą:

• informacja przekazana przez znajomych,

• informacja zasłyszana w szkole,

• ogólnodostępna reklama, promocja grupy,

• zachęta znajomych, innych członków zespołu lub nauczycieli.

Najchętniej podawanymi inicjatywami oddolnymi są z kolei: 

• chęć niesienia pomocy innymi lub działania na rzecz społeczności,

• zdobywanie nowego doświadczenia,

• chęć samorealizacji i rozwoju,

• własne zainteresowania,

• chęć podejmowania kreatywnych działań,

• chęć realizacji własnych projektów i stworzenia czegoś nowego.

FORMALNOŚĆ I NIEFORMALNOŚĆ

 W obrębie grup społecznych wskazuje się różne ich typy wyodrębnione 
ze względu na właściwe im cechy takie, jak: wielkość grupy, jej sposób organi-
zacji czy charakter struktury. Grupy formalne1 cechują się sformalizowanymi 
stosunkami między członkami, sztywną strukturą, biurokratyzacją przepisów 
odpowiadających za ich funkcjonowanie w życiu społecznym, a także określo-
nymi funkcjami pełnionymi przez członków. Spośród badanych grup większość 
stanowi przykład ugrupowań formalnych: Młodzieżowa Rada Miasta Chorzów, 
Młodzieżowa Rada Miasta Tychy, Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa, Stu-
denckie Koło Naukowe Psychologii Zdrowia, Koło Naukowe Młodych Logo-
pedów, Drużyna Wędrownicza „Plus Minus”, AKF „Klaps”, Gazeta „Kongresy”, 
Odpakujmy świat oraz Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Co więcej, warto 
wspomnieć, że chęć sformalizowania zespołu i podejmowanych przez niego 
działań doprowadziła do założenia stowarzyszeń takich, jak: Kwestia Kultury 
czy Młodzi dla klimatu.

1 Definicje grup formalnej i nieformalnej: 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Grupa_społeczna [data dostępu: 19.10.2020]
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 Przeciwieństwem organizacji formalnych są natomiast grupy nieformalne charak-
teryzujące się luźną strukturą, zdecydowaną przewagą więzi osobistych oraz brakiem 
formalnie określonych działań, które należy zrealizować. Jako przykład można wskazać 
grupę Młodzi Rozmawiają.

Wykres 2. Typy badanych grup

92,30% 7,70%

Grupa formalna Grupa nieformalna

Ciekawą obserwację może stanowić także fakt, iż zdarza się, że członkowie zespołu nie 
potrafią jednoznacznie określić typu ugrupowania, do którego należą. Ujęcie procento-
we odpowiedzi zamieszczono na poniższym wykresie:
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(NIE)REGULARNOŚĆ SPOTKAń

 Nie ulega wątpliwości, że regularność spotkań stanowi istotny czynnik 
wpływający na prawidłowe funkcjonowanie zespołu. Różne źródła podają sze-
reg zalet stałych terminów spotkań. Utrzymywanie trwałej częstotliwości ze-
brań ma znaczący wpływ nie tylko na stosunki między członkami grupy, ale tak-
że na sposób ich działania i podejmowane przez nich przedsięwzięcia. Wspólne 
spotkania sprzyjają wymianie doświadczeń i pomysłów na bieżąco, omówieniu 
postępu prac, a dodatkowo umożliwiają rozpoznawanie i stosunkowo szybkie 
reagowanie na potencjalne problemy pojawiające się w grupie. Zaburzenia re-
gularności mogą zatem niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie grupy. 
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Wykres 3. Typy badanych grup według członków

14,10%

79,50%

6,40%

Grupa formalna Grupa nieformalna Nie wiem



 Doświadczenia członków badanych zespołów są różne w związku z regularnością 
spotkań. Na pytanie o ich częstotliwość respondenci odpowiedzieli następująco:

Wykres 4. Regularność spotkań

16,5% 38%

5,1%

1,3%

1,3%

38%

Raz w tygodniu

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesiącu

Różnie

Raz w miesiącu lub rzadziej

Stały kontakt przez internet
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Jak widać na załączonym wykresie, najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami są: raz 
w miesiącu lub rzadziej oraz kilka razy w miesiącu. Można więc zaobserwować pewną 
tendencję do dążenia do utrzymania stałego kontaktu, jednak nie zawsze ma to pomyśl-
ny skutek, a wiele młodych zespołów boryka się z trudnością zachowania regularności 
spotkań. Co więcej, jest to problem, którego młodzi ludzie są świadomi i który wskazują 



jako jeden ze słabych punktów w funkcjonowaniu zespołu. Nie sprzyja temu 
również fakt, że obecnie, od początku 2020 roku, znaczący wpływ na sposób 
organizacji pracy grup ma pandemia COVID-19. 

FORMY I OBSZARY DZIAŁAń

 Partycypacja młodzieży oraz podejmowane przez nią inicjatywy i re-
alizowane projekty przyjmują różne formy oraz wpisują się w wiele obszarów 
działalności. Formy działań podejmowane przez młodzież to przede wszystkim 
różnego typu aktywności, których celem jest m.in. zaznaczenie swojej obec-
ności w społeczeństwie oraz otwarcie na odbiorcę podejmowanych przedsię-
wzięć, zaangażowanie o charakterze społecznym, ekologicznym czy kultural-
nym, a także samorealizacja członków zespołów, rozwijanie własnych talentów 
i pasji oraz zdobywanie doświadczenia w różnych dziedzinach.

 Młodzieżowe Inicjatywy Partycypacyjne sięgają więc po różne formy 
działań, te najczęstsze wymieniono poniżej.

• organizacja warsztatów lub kursów dla młodszych i starszych odbiorców,

• organizacja konferencji, debat i zachęcanie członków społeczności do 
rozmów na różne tematy,

• wolontariat i pomoc sąsiedzka,

• działania na rzecz młodzieży,

• próby integracji młodszych i starszych odbiorców,

• udział w strajkach (klimatycznych),

• angażowanie się w życie polityczne społeczności,

• wspieranie działalności artystycznej różnych twórców,

• promowanie kultury i sztuki.
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Najczęściej podejmowane przez młodzież formy działań to:



 

 Młodzi ludzie nie próżnują i z przyjemnością angażują się w różne działania spo-
łeczne, ekologiczne czy kulturalne, a ich aktywności wpisują się w kilka większych ob-
szarów:

• działalność na rzecz ochrony klimatu (Młodzi dla klimatu, Młodzieżowy Strajk Kli-
matyczny),

• działalność ekologiczna (Odpakujmy świat),

• działalność kulturalna (AFK „Klaps”, Gazeta „Kongresy”, Kwestia kultury, Młodzi 
Rozmawiają),

• działalność społeczna (MRM Chorzów, MRM Tychy, MRM Mikołów, Drużyna 
Wędrownicza „Plus Minus”),

• działalność naukowa i popularyzacyjna (Studenckie Koło Naukowe Psychologii 
Zdrowia, Koło Naukowe Młodych Logopedów),

• działalność edukacyjna (każda z badanych grup w jakimś stopniu realizuje wybra-
ne cele edukacyjne).

 Głównymi odbiorcami działań badanych grup są młodzi ludzie, jednak ich inicja-
tywy nie ograniczają się do jednej grupy społecznej. W zależności od charakteru i spe-
cyfiki organizacji są one również kierowane do osób w średnim wieku oraz starszych. 
Grupy młodzieżowe zajmujące się szerzeniem świadomości istotnych problemów spo-
łecznych takich jak ekologia czy psychologia zdrowia zwracały uwagę, by ich działania 
dotarły do jak największej liczby osób, które zmieniłyby swoje dotychczasowe nawyki 
i przyczyniły się do poprawy obecnej sytuacji. Jednak podejmowane przez nich inicja-
tywy skupiają się głównie na osobach młodych. Ich projekty dotyczą na przykład warsz-
tatów edukacyjnych dla młodzieży w szkołach. Podobny pogląd przedstawiła również 
jedna z Młodzieżowych Rad Miasta, która wskazała, że swoje inicjatywy chcieliby skie-
rować do osób w swoim wieku, ponieważ „są ich przedstawicielami”. Badane organiza-
cje za główną przyczynę kierowania swoich działań do młodzieży wskazywały specyfikę 
podejmowanych tematów dotyczących tej warstwy społecznej, która nie byłaby intere-
sująca dla osób w średnim wieku czy seniorów. Z kolei grupa zajmująca się działalnością 

ODBIORCY ZADAń
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kulturalną kieruje swoje projekty do osób w wieku szkolnym, gdyż zazwyczaj 
podejmują z nimi później współpracę. Organizacje nastawione na wąskie grono 
odbiorców nie wykluczają jednak inicjatyw społecznych skierowanych do in-
nych grup wiekowych. Takim przykładem są radni z MRM czy harcerze, którzy 
w czasach pandemii wirusa COVID-19 pomagali seniorom oraz szyli i rozdawali 
maseczki ochronne. Jedna z Młodzieżowych Rad Miasta zwróciła również uwa-
gę na integrację młodych osób i seniorów. Twierdzą oni, iż dzięki temu są w sta-
nie dowiedzieć się więcej na temat problemów wszystkich mieszkańców, a nie 
jedynie przedstawicieli jednej grupy wiekowej. Szerokie grono odbiorców swo-
ich działań wskazywał również Amatorski Klub Filmowy „Klaps”, który efekty 
swoich prac prezentował na ogólnodostępnych premierach czy wystawach, po-
szerzając jednocześnie wiedzę mieszkańców na temat danej miejscowości. Po-
wyższe przykłady pokazują, że grupy młodzieżowe wolą podejmować działania 
na rzecz młodych osób, co wynika głównie ze zbliżonego wieku, zainteresowań 
oraz wspólnych doświadczeń. W razie potrzeby pozostają jednak otwarte na 
pomoc oraz kierowanie inicjatyw wobec osób starszych, co kształtuje u mło-
dzieży wrażliwość oraz wyczulenie na problemy wszystkich grup społecznych.

WPŁYW PANDEMII COVID-19 
NA FUNKCJONOWANIE GRUPY

 Pandemia wirusa COVID-19 ma znaczący wpływ na nasze funkcjono-
wanie, relacje z innymi ludźmi czy samą organizację pracy. Związany z pande-
mią lockdown spowodował zawieszenie wielu działalności, w tym także inicja-
tyw oraz zaplanowanych przez organizacje młodzieżowe projektów. Podczas 
badania większość grup wskazywała odwołanie przygotowanych konferencji, 
spektakli, warsztatów dla młodzieży czy spotkań tematycznych w tradycyjnej 
formie, jednak nie oznaczało to całkowitej rezygnacji z przedsięwzięć, które po-
dejmowali. Organizacja nowego trybu pracy zależała od charakteru grupy. Nie-
które wydarzenia zostały zrealizowane zdalnie. Jedna z badanych grup wskaza-
ła, że przeprowadziła konkurs przez internet, z kolei inna organizacja znalazła 
sposób na odwołane spektakle – zrealizowali projekt online, publikując w sieci 
fragmenty przedstawienia, ciekawostki, improwizacje czy filmy edukacyjne. Or-
ganizacje działające w obszarze szerzenia świadomości na istotny społecznie 
temat m.in. ekologii czy psychologii zdrowia organizowały wydarzenia w for-
mie webinarów oraz wykorzystywały potencjał mediów społecznościowych, 
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zamieszczając na nich posty tematyczne związane z ich działalnością. Niektóre grupy 
wskazały również, że pandemia nie zmieniła ich charakteru spotkań. Jedna z nich i tak 
spotykała się w formie zdalnej z uwagi na zamieszkanie członków w całej Polsce. Po-
dobny argument wskazała również grupa przeprowadzająca rozmowy z młodymi ludźmi 
angażującymi się społecznie. Przez pandemię szybciej zaczęli nagrywać wywiady online, 
które i tak chcieli w przyszłości rozpocząć, jednak jak sami stwierdzili: „Lepiej wygląda 
rozmowa przeprowadzona twarzą w twarz, jest po prostu ciekawsza, inaczej się rozma-
wia, gdy zachodzi pewna interakcja”. Zwrócili oni także uwagę na problemy techniczne 
wynikające z użytkowania różnego sprzętu czy braku doświadczenia z oświetlenia. Jed-
na z Młodzieżowych Rad Miasta za problem związany z przeniesieniem spotkań w sferę 
internetu wskazywała utrudnioną komunikację. Uważali oni bowiem, że przez kontakt za 
pośrednictwem aplikacji Messenger nie da się w pełni przekazać informacji. Zawieszenie 
interakcji społecznej miało największy wpływ na grupy dopiero rozpoczynające swoją 
działalność. Narzekały one na brak możliwości zorganizowania większych oraz bardziej 
spektakularnych wydarzeń, które mogłyby pomóc im wypromować własną organizację. 
Pandemia COVID-19 spowodowała także zmiany w funkcjonowaniu zespołów takich 
jak harcerstwo. Zrezygnowali oni całkowicie z wędrówek niemożliwych do zrealizowania 
online. Swoją energię, podobnie jak radni z MRM, przeznaczyli jednak na szycie i rozda-
wanie maseczek oraz pomoc seniorom. Zmiany w funkcjonowaniu życia społecznego, 
choć spowolniły i zmniejszyły działania podejmowane przez grupy młodzieżowe, nie 
wyeliminowały ich całkowicie. Dostosowanie realizacji i organizacji pracy do trudnych 
warunków pokazały, że w młodych ludziach występuje ogromny potencjał i są w stanie 
poradzić sobie w każdej sytuacji.
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WSPÓŁPRACA W SPOŁECZEńSTWIE
Agnieszka Jedziniak, Anna Pawłowska

WSPÓŁPRACA MIęDZY MIP-AMI

Zbadane grupy młodzieżowe są pozytywnie nastawione na poszerza-
nie kontaktów z organizacjami zajmującymi się podobną tematyką. Dążą do 
wymiany wspólnych doświadczeń czy pomocy przy większych wydarzeniach. 
Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach. 

W przypadku grup zajmujących się wystawianiem spektakli, kręceniem 
filmów oraz przygotowywaniem wystaw polega ona głównie na wspólnych 
premierach. Jedna z tych organizacji wskazała, że chciałaby nawiązać współ-
pracę z teatrami, by móc rozmawiać z aktorami, którzy podzieliliby się swoją 
wiedzą oraz doświadczeniem ze sceny, a także dowiedzieć się więcej na temat 
samej produkcji spektaklu. 

Dużą chęcią poszerzania kontaktów z innymi grupami charakteryzują 
się również Młodzieżowe Rady Miast, gdyż widzą w tym szansę zwiększenia 
zasięgu swoich działań oraz wymianę pomysłów, jednak za główny problem 
wspólnej współpracy wskazują krótką kadencję oraz obecnie panującą pande-
mię wirusa COVID-19 uniemożliwiającą spotkania. Jedna z tych grup, by móc 
poszerzyć kontakty z radnymi z innych miast wyszła z inicjatywą stworzenia 
projektu dotyczącego najważniejszych informacji o pracy MRM, co pozwoli-
łoby zachęcić pozostałych do włączenia się we wspólne działania. Z kolei inna 
grupa wskazała na dobrą współpracę z Radą Miasta wspierającą ich w każdych 
działaniach. 

Trzy z badanych grup nawiązują kontakty międzynarodowe z Young Ta-
lent Management czy nawet z Greenpeace, co pozwala im na promocję pro-
jektów poza Polską. Zbadane organizacje współpracują także z Ogólnopolską 
Federacją Młodych, Polemiką oraz Nowym Nurtem. Zespoły zwróciły również 
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uwagę, że niektóre grupy zgłaszają się do nich w sprawach promocji czy udostępnienia 
w mediach społecznościowych organizowanego przez nich wydarzenia. Dzięki temu na-
wiązuje się pewna sieć wzajemnych relacji przyczyniająca się do zwiększonego zasięgu 
i rozpoznawalności w internecie. 

Jedyna organizacja, która nie poszerza kontaktów z grupami w swoim wieku, to 
inicjatywa licealistów powstała w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jest to spowo-
dowane charakterem ich działalności polegającej na rywalizacji. W miarę możliwości na-
wiązali jednak współpracę z firmami ekologicznymi pomagającymi im pozyskać środki na 
zrealizowanie projektu. Zespoły młodych osób są jednak otwarte na innych, by wspólnie 
organizować wydarzenia czy dzielić się wiedzą w sprawie planowanych inicjatyw. Jest to 
również okazja do wymiany doświadczeń oraz promocji swoich działań. Nawiązywanie 
kontaktów z podobnymi grupami wśród młodzieży przyczynia się także do poszerzania 
zasięgu wydarzeń na inne miasta, województwa, czy w przypadku współpracy między-
narodowej – na inne kraje. 

MIP A DECYDENCI

 Zbadane grupy młodzieżowe współpracę z decydentami uznawały jako dobrą, 
szczególnie pozytywnie oceniły ją Młodzieżowe Rady Miast, które nie wskazywały 
większych problemów w kontaktach z osobami decyzyjnymi. Zwracały one uwagę na 
pozytywny odbiór podejmowanych przez nich inicjatyw, wsparcie i pomoc przy projek-
tach oraz udostępnianie przez miasto miejsc na organizowane wydarzenia. Zauważyli 
oni nawet pewne korzyści płynące z rozmów z osobami starszymi od nich. Według nich 
jest to m.in. doświadczenie w rozmowach na istotne społecznie tematy czy umiejętność 
prawidłowej prezentacji własnego pomysłu, co przyda im się w podjętej w przyszło-
ści pracy zawodowej. Inni z kolei w decydentach widzieli jedynie możliwość pozyskania 
środków finansowych na działalność. 

 Podczas rozmów grupy młodzieżowe za główny problem w komunikacji z osoba-
mi decyzyjnymi wskazywały zbędną biurokrację oraz traktowanie ich inicjatyw partycy-
pacyjnych za „dziecięcy wymysł”. Zwracały one także uwagę na brak chęci wysłuchania 
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ich postulatów. Młodzieżowe Rady Miast negatywnie oceniły współpracę ze 
szkołami, często nieinformującymi uczniów o możliwości kandydowania do 
MRM, wysyłającymi tam jedynie osoby z samorządu szkolnego, które stają się 
„reprezentantami szkoły” zamiast podejmować działania na rzecz społeczno-
ści z własnej inicjatywy. Podczas rozmów z grupami młodzieżowymi mocno 
wybrzmiała chęć traktowania ich jako osoby chcące działać dla dobra lokalnej 
społeczności czy ograniczenia zbędnych biurokracji, które według nich jedynie 
utrudniają zrealizowanie projektów. Młodzież chce pokazać, że zależy im na 
dobru wspólnym, jednak potrzebuje na to czasami pomocy ze strony decyden-
tów i pragnie być przez nich wysłuchana. 
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WIDOCZNOŚĆ MIP-ÓW W MEDIACh
Szymon Witczak

 Internet jako przestrzeń komunikacyjna stwarza ogromne pole wymiany infor-
macji. Web 2.0 sprawia, że można komunikować się na dużą skalę, masową, jednak nie 
jednostronnie, a nawiązać kontakt i interakcję z odbiorcą. Internet zmienił i wprowa-
dził bardzo wiele nowych sposobów na dotarcie do potencjalnego słuchacza. Wojciech 
Gustowski definiuje go jako „multimedialny oraz globalny kanał komunikacyjny między 
ludźmi i organizacjami, umożliwiający dwustronne porozumiewanie się” (Gustowski, 
2012: 33). Sieć bowiem jest nie tylko idealnym miejscem promocji marek, ale daje szan-
sę przekazywania konsumentom dodatkowych informacji o marce oraz tworzenia więzi 
z nią (Grębosz, Siuda, 2016: 7). Internet wykorzystuje więc standardowe środki prze-
kazu i łączy je w umiejętny sposób z interaktywnością, stając się tym samym bardziej 
angażującym medium, aniżeli media tradycyjne. Jednym z następstw upowszechnienia 
się dostępu do sieci jest powstanie mediów społecznościowych, które jeszcze bardziej 
pozwalają łączyć i angażować użytkowników wirtualnego świata. Philip Kotler pisze o nich 
w ten sposób: 

umożliwiają konsumentom zamieszczanie i udostępnianie innym (…) tekstu, obrazów, 
materiałów dźwiękowych i wideo oraz ich odbieranie. Pozwalają firmom zabierać głos 
publicznie i zaznaczać obecność w Internecie oraz wspierać inne działania komunikacyj-
ne. Dzięki szybkości i aktualności media społecznościowe stymulują innowacyjność firm 
i dają im pełną wiedzę o potrzebach i pragnieniach klientów.

Kotler, Keller (2016: 586)

 Nadrzędnym jednak celem istnienia mediów społecznościowych jest „umożliwie-
nie użytkownikom wzajemnych interakcji” (Lupa, 2016: 20). Rodzaje mediów społeczno-
ściowych (tamże): 

• serwisy lub aplikacje społecznościowe (Facebook, Snapchat), 

• fora i grupy dyskusyjne, 

• blogi i mikroblogi (Twitter), 

• czaty, 

• wirtualne światy, 

• wirtualne gry społecznościowe.  
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 Media społecznościowe są siłą napędowa wielu akcji i inicjatyw. Praktycznie 
każdy podmiot, czy to firma, instytucja, czy fundacja, korzysta z możliwości promowa-
nia się w social media. Nie inaczej jest w przypadku Młodzieżowych Inicjatyw Par-
tycypacyjnych. Młodzi ludzie również chcą być dostrzeżeni, więc chętnie dzielą się 
swoimi projektami w internecie. Najpopularniejszym serwisem, gdzie możemy spotkać 
takie grupy, jest Facebook, ponadto nierzadko korzysta się z innych platform, takich jak 
Instagram, Youtube czy strona internetowa. Poniższa tabela prezentuje, gdzie w prze-
strzeni wirtualnej widoczne są badane Młodzieżowe Inicjatywy Partycypacyjne.

Nazwa MIP Strona na Facebooku Strona internetowa Inne social media

Amatorski Klub 
Filmowy „Klaps”

Tak Tak YouTube

Stowarzyszenie 
Kwestia Kultury

Tak Brak Instagram

Młodzieżowa Rada 
Miasta Tychy

Tak Tak Brak

Młodzieżowa Rada 
Miasta Chorzów

Tak Tak Brak

Młodzieżowa Rada 
Miejska Mikołowa

Tak Tak Brak

Odpakujmy świat Tak Brak YouTube, Instagram
Drużyna Wędrow-
nicza „Plus Minus”

Tak Brak Instagram

Młodzi dla klimatu Tak Brak Instagram, Twitter
Młodzi Rozmawiają Tak Brak YouTube
Młodzieżowy Strajk 
Klimatyczny

Tak Tak Instagram

Studenckie Koło 
Naukowe Psycholo-
gii Zdrowia

Tak Brak Brak

Gazta „Kongresy” Tak Tak Instagram, Twitter
Koło Naukowe 
Młodych Logope-
dów Uniwersytetu 
Śląskiego

Tak Tak Brak

Tabela 1. Zestawienie z jakich mediów społecznościowych korzystają badane Młodzie-
żowe Inicjatywy Partycypacyjne, opracowanie własne.
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STRONA INTERNETOWA

 W Ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pod-
miotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. strona internetowa definiowana jest 
w następujący sposób: „to zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą 
przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki interne-
towej pod jednolitym adresem elektronicznym”. Strona internetowa przez wielu bada-
czy i specjalistów z branży marketingowej uznawana jest za „wizytówkę” firmy, or-
ganizacji czy instytucji. Przeglądając ją, użytkownik powinien znaleźć wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące misji, celów, działań oraz kontakt do przedstawi-
cieli danej inicjatywy. Radosław Wolniak twierdzi, że „witryny internetowe stają się 
najważniejszym źródłem informacji (…), ponadto są one doskonałym narzędziem 
promocji” (Wolniak, 2012: 884). 

Wśród badanych Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych swoją własną stronę 
internetową posiada sześć organizacji, czyli połowa. Należy nadmienić, że w przypadku 
Młodzieżowych Rad Miast, stroną jest Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie publikowane 
są tylko informacje urzędowe, takie jak uchwały podjęte przez młodzieżowych radnych 
czy zawiadomienia o sesjach. Często też te witryny nie są aktualizowane. Strony są mało 
przejrzyste, dominuje w nich funkcja informacyjna, język jest profesjonalny, urzędniczy, 
co może być barierą dla zwykłego użytkownika internetu. Nie znajdziemy też na tych 
stronach informacji o tym, czym dana organizacja się zajmuje. 
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Zrzuty ekranu pochodzą ze stron Młodzieżowych Rad Miast Tychy, Chorzów, Miko-
łów: https://bip.umtychy.pl/mlodziezowa-rada-miasta, http://bip.mikolow.eu/?c=896, 
https://bip.chorzow.eu/index.p-kat=147670086531616647#157313170442386489.92
(dostęp: 20.10.2020 r.). 

 

 Jeżeli chodzi o pozostałe Młodzieżowe Inicjatywy Partycypacyjne, to 
w przypadku Młodzieżowego Strajku Klimatycznego na stronie oddziału ka-
towickiego na Facebooku mamy odniesienie do strony internetowej strajku 
klimatycznego, ale organizacji obejmującej całą Polskę, nie tylko region kato-
wicki. Strona internetowa Koła Młodych Logopedów odsyła użytkowników do 
strony Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, gdzie znajduje się 
jedynie informacja dotycząca profilu działalności grupy, brak jednak fotorelacji 
z wydarzeń czy wizualnego przedstawienia zespołu. 
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Dwie, według mnie, ale też zgodnie ze wszystkimi zaleceniami pojawiającymi się 
w literaturze, prowadzone są wzorcowo: Gazeta „Kongresy” i Amatorski Klub Filmo-
wy „Klaps”. Strony te są aktualizowane, znajdziemy w nich zakładkę Kontakt, mają odpo-
wiednią szatę graficzną, dostosowaną do odbiorców. AKF „Klaps” na bieżąco informuje 
o prowadzonych przez siebie inicjatywach, znajdziemy na stronie też dostęp do archi-
walnych filmów stworzonych przez klub. Ponadto w zakładce O nas możemy zobaczyć 
cały skład działający w ramach klubu filmowego, opis i zdjęcia poszczególnych człon-
ków. Strona ma stonowane kolory, jest przejrzysta, łatwa w obsłudze. 

Gazeta „Kongresy” w swoich przekazach stawia na jednolitą i spójną kolorysty-
kę. Konsekwentnie używa kolorów białego, zielonego i szarego (nawiązującego do logo 
magazynu), dzięki czemu udaje im się uniknąć chaosu informacyjnego. Na stronie znaj-
dziemy treści dotyczące działań, można przeczytać wywiady z różnymi osobistościami, 
wiadomości, newsy, zobaczyć fotorelacje z wydarzeń, pobrać archiwalne numery. W za-
kładce O nas dowiemy się o misji i wartościach gazety. Znajdziemy również dane kontak-
towe. Ponadto jest tam odniesienie do mediów społecznościowych, takich jak Twitter, 
YouTube i Facebook prowadzonych przez członków Gazety „Kongresy”. 

Zrzut ekranu ze strony Gazeta Kongresy, https://gazetakongresy.pl/ (dostęp:    
22.10.2020 r.)  

Strona internetowa to jedna z ważniejszych elementów promocyjnych. Dobrze 
prowadzona może przyciągnąć odbiorców oraz przenosić do innych mediów społeczno-
ściowych. Dzięki niej można poznać organizację młodzieżową i jej działania. Zachęcenie 
użytkownika do pozostania na stronie i zaangażowanie w świecie wirtualnym może za-
owocować współpracą w świecie realnym, bądź sprawić, że dana osoba zacznie party-
cypować w życiu swojej społeczności lokalnej. Internet ma bowiem ogromny wpływ na 
postawy i zachowania wielu ludzi.
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 Mark Zuckerberg, twórca medium społecznościowego Facebook, w 2020 roku napi-
sał, że „po raz pierwszy w historii ponad 3 mld ludzi w miesiącu aktywnie korzysta z Face-
booka, Instagrama, WhatsAppa lub Messengera” (Gdak, 2020). To pokazuje potęgę współ-
czesnych social media. Stwarzają one nowe obszary komunikacji. Szczególnie widoczne jest 
to w przypadku epidemii COVID-19, kiedy kontakt bezpośredni jest utrudniony. W Polsce 
Facebook ma czołową pozycję wśród mediów społecznościowych.  Dave Kerpen uważa, że 
marketing szeptany, to potęga Facebooka (Kerpen, 2013: 142). To dzięki wielu interakcjom 
użytkowników oraz udostępnieniom swoim komunikatem można dotrzeć do wielu osób.

Przy tworzeniu treści dobrze jest stosować zasadę 3:2:1 bądź 70:20:10. Chodzi 
w niej o to, żeby 70% tworzonych treści na Facebooku stawiać na budowanie własnej 
pozycji, kreowanie marki, w 20% powinniśmy promować swoich partnerów, a pozostałe 
można wykorzystać na inne informacje (np. promocję sprzedaży) (Sajdek, 2015). Członko-
wie Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych zdają sobie sprawę z istotności tego me-
dium i często główne posty promujące działalność i informujące o aktywności grupy od-
bywają się na Facebooku. Wszystkie z trzynastu przebadanych MIP-ów posiadają bowiem 
tam stronę. 

 

Nazwa MIP
Liczba polubień – 

Facebook (ogółem)
Liczba powiązanych 

stron

Średnia liczba 
polubień pod 

postami

Średnia 
dzienna liczba 
publikowanych 

postów na stronie

Amatorski Klub 
Filmowy „Klaps” 

 

837 3 13,45 0,46 

Stowarzyszenie 
Kwestia Kultury 

733 3 20,35 0,24 

Młodzieżowa 
Rada Miasta Tychy 

637 0 6,46 0,09 

Młodzieżowa 
Rada Miasta Cho-
rzów 

881 3 21,28 0,23 

FACEBOOK
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Młodzieżowa 
Rada Miejska Mi-
kołowa 

603 2 18,02 0,36 

Odpakujmy świat 637 1 31,52 0,15 
Drużyna Wędrow-
nicza „Plus Minus” 

986 44 6,86 1,57 

 
Młodzi dla klimatu 825 0 11,54 0,38 
Młodzi Rozma-
wiają 

413 2 13,34 0,32 

Młodzieżowy 
Strajk Klimatyczny 

2498 0 24,62 0,40 

Studenckie Koło 
Naukowe Psycho-
logii Zdrowia 

131 0 3,53 0,37 

Gazeta „Kongresy” 1518 1 76,5 0,38 

 
Koło Naukowe 
Młodych Logope-
dów Uniwersytetu 
Śląskiego 

256 0 8,62 0,09 

Tabela 2. Analiza działalności Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych na portalu 
Facebook (stan na 22 października 2020 r.) 

 Z Facebooka w Polsce korzysta ponad 20 milionów osób (Brusik, 2020). Duża 
liczba użytkowników sprawia, że w darmowy sposób można dotrzeć do odbiorcy ze swo-
ją inicjatywą. Młodzieżowe działania promocyjne opierają się głównie na tym medium. 
To tutaj odbywa się komunikacja z odbiorcami danych stron. Spośród trzynastu ba-
danych MIP-ów wszystkie posiadają swoje strony na Facebooku, które prowadzą 
z mniejszą bądź większą intensywnością. Kluczem do sukcesu działań reklamowych  
wydaje się jednak nie częstotliwość publikowania wpisów, a treść, jaką organiza-
cja chce przekazać. Spośród badanych Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych 
wszystkie posiadają swoją stronę na Facebooku. Posty publikowane na nich są z róż-
ną częstotliwością, zazwyczaj zdarza się, że jeden post przypada na trzy lub cztery dni 
(dziesięć z trzynastu analizowanych MIP-ów). Ponadto wzmożoną aktywność można 
zauważyć w przypadku organizowanych przez zespoły różnego rodzaju wydarzeń, spo-
tkań czy konferencji, wtedy posty pojawiają się częściej. Może świadczyć to o tym, że dzia-
łania prowadzone na Facebooku są nieregularne i sporadyczne. Brak w nich konkret-
nej strategii, planu i konsekwencji. Tematyka publikacji pojawiających się na danych 
stronach związana jest ściśle z obszarami działalności danych grup. Kwestia Kultury 
oraz AKF „Klaps” zajmują się więc sztuką i kulturą, studenckie koło naukowe psycho-
logią, organizacje młodzieżowe dotykają tematów świadomości ekologicznej, ochrony 
środowiska, recyklingu. Młodzieżowe Rady Miejskie natomiast zajmują się szeroko po-
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jętymi projektami społecznymi, kulturalnymi i edukacyjnymi oraz publikują na 
tematy związane z młodzieżą. Gazeta „Kongresy” i Młodzi Rozmawiają na 
swoich stronach poruszają tematykę okołopolityczną. 

Pomimo różnych obszarów działań Młodzieżowych Inicjatyw Partycypa-
cyjnych można wyróżnić jednak informacje, które przynoszą najwięcej reakcji 
i najbardziej angażują wirtualną społeczność. W większości przypadków naj-
chętniej lubiane są fotorelacje z danych wydarzeń oraz informacje dotyczą-
ce działalności grupy. Najczęściej lubiane są zdjęcia przedstawiające grupę. 
Szczególnie interesującym wydają się być zabiegi, gdzie możemy poznać kon-
kretnych członków zespołów. Tak jak w przypadku serii ujednoliconych graficz-
nie postów zamieszczonych na stronie Kwestia Kultury –  można tam poznać 
osoby zaangażowane w stowarzyszenie.

 

Zrzut ekranu ze strony facebookowej Kwestia Kultury, pokazujący post 
przedstawiający członka zespołu, https://www.facebook.com/kwestiakultury/ 
(dostęp: 22.10.2020 r.) 

 

Dużo niższą „klikalnością” charakteryzują się posty udostępniane z innych 
stron na Facebooku czy linki odsyłające na inne strony internetowe (szczegól-
nie takie, które nie są uzupełnione grafiką). Wynika z tego, że dla użytkowni-
ka bardziej wartościowe są autorskie treści tworzone na stronie niż udostęp-
nienia. Ponadto algorytm działający na Facebooku zazwyczaj proponuje takie 
informacje. Można zauważyć również, że materiały audiowizualne są chętniej 
wyświetlane niż inne posty. Nie bez znaczenia wydaje się też być szata graficz-
na postów. Utrzymane w spójnej kolorystyce i estetyczne chętniej przyciągają 
wzrok odbiorcy i lepiej zapadają w pamięć. Ważne w działach na portalu Face-
book są też recenzje. Dzięki temu, że inni użytkownicy napiszą dobrą opinię 
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o inicjatywie, staje się ona wiarygodniejsza dla potencjalnych osób, które chciałyby się 
przyłączyć do grupy. Wśród badanych młodzieżowych grup recenzje nie pojawiają się.

Kontakt z odbiorcą, wzajemna interakcja są podstawowymi celami funkcjonowania 
mediów społecznościowych. Ważne jest, aby być w stałej konwersacji ze swoimi odbior-
cami, informować o swoich działaniach i inicjatywach. Równie istotne wydaje się odpo-
wiadanie na komentarze oraz zachęcanie fanów do rozmowy. Dotyczy to zarówno Fa-
cebooka, jak i innych mediów społecznościowych. Pytania pojawiające się na profilu, 
które zostają bez odpowiedzi, mogą powodować niechęć osób do korzystania i śledze-
nia danej strony. Facebook ponadto informuje użytkowników o tym, jaki jest wskaź-
nik odpowiedzi na pytania. Strona, która posiada ten wskaźnik na wysokim poziomie, 
czyli sprawnie odpowiada, jest lepiej postrzegana przez algorytm Facebooka, ale też 
wygląda wiarygodniej w oczach odbiorców. Młodzieżowe Inicjatywy Partycypacyjne 
chętnie udzielają odpowiedzi. Większość z nich ma wysoki wskaźnik wśród odpowiedzi 
w wiadomościach prywatnych. Jeżeli chodzi natomiast o wchodzenie w interakcję z od-
biorcami, czyli reagowanie na komentarze i rozpoczynanie dyskusji, to tutaj raczej odpo-
wiedzi zdarzają się rzadko. Strony na Facebooku tylko czasem odpisują na pojawiające 
się na ich stronach treści.

 

Zrzut ekranu ze strony facebookowej Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej 
im. Króla Kazimierza Wielkiego przedstawiający post bez materiału graficznego, 
https://www.facebook.com/HufiecZiemiBedzinskiejImKazimierzaWielkiego/  
(dostęp: 22.10.2020 r.) 
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INNE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Większość działań promocyjnych Młodzieżowych Inicjatywy Partycy-
pacyjnych prowadzonych jest za pośrednictwem Facebooka, niemniej jednak 
ważne są też inne media społecznościowe, takie jak Instagram, YouTube, Twit-
ter, Pinterest, TikTok czy LinkedIn. Pozwalają one dotrzeć do nowej grupy od-
biorców oraz pomagają w kreowaniu danego wizerunku, są kolejnym miejscem, 
gdzie warto być obecnym. Oczywiście warto posiadać profile na innych me-
diach społecznościowych i rozumieć ich specyfikę, aby odpowiednio dobierać 
treści. Nie warto powielać tych samych treści w różnych kanałach, lepiej 
prowadzić jedno medium i robić to dobrze. 

Przy wyborze odpowiednich kanałów komunikacji należy sprawdzić, jacy 
odbiorcy korzystają z danego medium. Twitter uznawany jest za medium skie-
rowane do polityków, dziennikarzy i profesjonalistów, które służy do wymiany 
krótkich wiadomości tekstowych. LinkedIn natomiast dla osób poszukujących 
pracy, co nie wyklucza wcale możliwości prowadzenia tam działań przez orga-
nizacje. Interesującym przykładem może być tu np. Uniwersytet Śląski, który 
chwali się swoimi osiągnięciami, czy profil Szlachetnej Paczki poszukujący wo-
lontariuszy. YouTube natomiast to serwis umożliwiający wymianę filmów po-
między użytkownikami. W zależności od specyfiki danego medium powinno 
dobierać się je odpowiednio do profilu działalności. Najchętniej wybieranym 
przez młodzież, ale i przez badane grupy jest Instagram – aplikacja umożliwia-
jąca dzielenie się z innymi osobami fotografiami oraz krótkimi filmami.

Badane Młodzieżowe Inicjatywy Partycypacyjne również korzysta-
ją z innych mediów społecznościowych. Odpakujmy świat powadzi profil 
na Instagramie, gdzie ma 1252 obserwujących (czyli więcej niż na Facebooku), 
wstawia tam posty dotyczące ekologii i świadomych wyborów. Gazeta „Kon-
gresy” również korzysta z tego medium. Kwestia Kultury wykorzystuje Insta-
gram do promowania swoich pojedynczych działań, np. spektaklu Fredro 2.0. 
Z serwisu Youtube, czyli portalu, gdzie publikowane są różne materiały audio-
wizualne, korzystają AKF „Klaps” oraz Młodzi Rozmawiają. Klub filmowy trak-
tuje to medium jako archiwum, ale też miejsce, gdzie młodzi członkowie klubu 
mogą pokazać swoje dzieła. Młodzi Rozmawiają publikują tam wywiady z róż-
nymi osobami, takie same jak na portalu Facebook. Z serwisu Twitter korzysta 
Gazeta „Kongresy”, gdzie „zajawkowo” podrzuca różne tematy dotyczące pro-
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filu działalności, co sprawdza się w przypadku tego MIP-u. Charakter gazety pasuje do 
medium społecznościowego, jakim jest Twitter. 

Obecnie korzystanie z mediów społecznościowych to pewna konieczność. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom klientów czy odbiorców, należy korzystać z narzędzi promocji, 
jakimi są Instagram, Twitter, strona internetowa, Facebook, itp. Jeżeli nie ma nas w inter-
necie, to tak naprawdę jakby inicjatywa nie istniała w ogóle. Badane Młodzieżowe Inicja-
tywy Partycypacyjne posiadają swoje strony na Facebooku, a niektóre z nich korzystają 
też z innych mediów społecznościowych, gdzie informują o swoich działaniach. Starają się 
prowadzić komunikację w miarę regularnie. Media społecznościowe mają ogromną moc. 
Potrafią zaangażować społeczność lokalną i zachęcić do czynnego uczestnictwa w róż-
nych projektach. Warto więc korzystać z nich, szczególnie że stanowią darmowe sposoby 
na komunikację w grupie i poza nią. Dostęp do sieci i tworzone w niej treści mogą pomóc  
MIP-om wyróżnić się na rynku i wypromować idee, cele i inicjatywy. 

DOBRE PRAKTYKI

I. PAMIęTAJ O STRONIE INTERNETOWEJ. POWINNA BYĆ WIZYTÓWKą TWOJEJ 
ORGANIZACJI. 

II. UTRZYMUJ KONTAKT Z FANAMI. ODPOWIADAJ NA KOMENTARZE I ZAChęCAJ 
DO ROZMOWY. 

III. STWÓRZ DŁUGOFALOWY PLAN PUBLIKACJI POSTÓW W MEDIACh SPOŁECZ-
NOŚCIOWYCh. 

IV. SPRÓBUJ ROZSZERZYĆ SWOJE DZIAŁANIA NA INNE MEDIA. POMOżE TO 
DOTRZEĆ DO WIęKSZEJ LICZBY ODBIORCÓW. 

V. POKAż SWÓJ ZESPÓŁ. 

VI. WYBIERZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SOCIAL MEDIA. 

VII.  DBAJ O SPÓJNOŚĆ I ESTETYCZNOŚĆ PRZEKAZÓW.

VIII. PISZ PROSTO I ZROZUMIALE. PAMIęTAJ O ORTOGRAFII. 

IX. PRZYJRZYJ SIę STATYSTYKOM. 

X. EKSPERYMENTUJ! 
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA 
DZIAŁALNOŚĆ GRUPY
Małgorzata Grzonka

Filantropia obecna jest już na całym świecie. Chcemy działać w czynie 
społecznym, angażować się w polepszanie warunków życia lokalnych i re-
gionalnych społeczności. Chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym 
otoczeniu, i nie pozostawać obojętni na krzywdę ludzką. To dlatego powstają 
organizacje i stowarzyszenia, których celem jest poprawa jakości życia człowie-
ka. W efekcie oddolnych inicjatyw tworzą się także wartościowe zgrupowania 
młodzieży – te jednak często borykają się z problemem braku finansów na re-
alizację własnych pomysłów. Analizą i opisem pozyskiwanych funduszy przez 
te grupy zajmę się w niniejszej części publikacji.

Każdy projekt, którego realizacji chce podjąć się grupa, musi posiadać od-
powiednio przemyślany budżet uwzględniający wszystkie planowane działania. 
Jego brak może nieść ze sobą szereg przykrych konsekwencji – przede wszyst-
kim uniemożliwia kontrolowanie projektu, zarządzanie wydatkami i odpowied-
nie oszacowanie, czy grupa jest w stanie sprostać finansowym wymaganiom 
wkładu własnego w realizację pomysłu. 

Zbieranie funduszy na działalność grupy nie należy do zadań łatwych          
i często wymaga poświęcenia czasu i odpowiedniego zbadania rynku. Należy 
pamiętać przy tym, że choć w przypadku realizacji niskobudżetowych projek-
tów możliwe jest ich stuprocentowe finansowanie, to gdy naszym celem jest 
organizacja międzynarodowego wydarzenia pochłaniającego spore koszty, naj-
częściej nie możemy liczyć na dofinansowanie 100% planowanych wydatków. 
Zawsze należy mieć na uwadze ewentualny wkład własny. Nie istnieje niestety 
żaden sposób, który pozwalałby na uzyskanie potrzebnych funduszy w ciągu 
zaledwie kilku czy kilkunastu dni bądź godzin, dlatego poszukiwanie środków 
finansowych powinno być dobrze przemyślane. Proces ten w nomenklaturze 
projektowej nazywany jest fundraisingiem.
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CZYM WŁAŚCIWIE JEST FUNDRAISING?

Fundraising to stosunkowo nowy typ aktywności społecznej, którego celem 
jest pozyskiwanie funduszy na stałą działalność organizacji lub realizację konkret-
nego projektu. Za Anną Świderską (2010) w niniejszym raporcie przyjmuję nastę-
pujące rozumienie fundraisingu pojawiające się na zagranicznych portalach NGO 
(Świderska, 2010: 16): „to proces, który zespół wykorzystuje, aby zapewnić środki 
finansowe konieczne do realizacji jego projektu”, a także „organizowanie pieniędzy 
na określony cel, w szczególności dla organizacji charytatywnej” (Świderska, 2010: 
16). Zdaniem Szczudło (2014: 12-13) „fundraising jest procesem, który opiera się 
na zaufaniu i trwałych relacjach z otoczeniem”. Odniesienie sukcesu pozyskiwania 
środków możliwe jest nie tylko dzięki umiejętnemu stosowaniu narzędzi fundraisin-
gowych, ale także odpowiedniemu budowaniu relacji z potencjalnymi lub aktualnymi 
sponsorami. W związku z powyższym istotne jest gromadzenie informacji o poten-
cjalnych sponsorach, a także stworzenie i regularne uzupełnianie bazy organizacji, 
firm, instytucji, które mogłyby popierać działalność i cele grupy inicjatywnej.

Kolebką fundraisingu są Stany Zjednoczone (Piotrowska, 2014: 93), gdzie niemal 
każda organizacja zatrudnia fundraisera, bez którego pomocy nie byłoby jej łatwo funk-
cjonować (Gałaszewska, Schimanek, Tokarz, 2005). Trendy fundraisingowe istnieją także 
w Polsce, a w 2006 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Jak pisze Ka-
wałko (2008) strategiczną zasadą w zakresie pozyskiwania środków finansowych jest 
oparcie finansowania organizacji na czterech filarach: dotacje sponsorów, wkład dar-
czyńców indywidualnych, własna działalność statutowa lub gospodarcza oraz granty. 
Inna z zasad mówi o istotności oparcia finansowania o głębokie relacje z darczyńcami, 
które pozwalają na długofalowe korzyści, a nie tylko zaspokajanie teraźniejszych po-
trzeb organizacji (Gumkowska, herbst, Niecikowska, Wygnański, 2004). Wiemy już, że 
środki można pozyskiwać na różne sposoby. Poniżej znajdują się najczęściej stosowane.
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SPOSOBY POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Jak znajdować fundusze na własną działalność i/lub realizację projektów? 
Podstawowym zadaniem w pozyskiwaniu finansów jest utworzenie listy poten-
cjalnych źródeł ich uzyskania. Pozwala to zauważyć różnorodność możliwości 
oraz odmienne starania w ubieganiu się o dofinansowanie działań. Podstawowe 
typy finansowania to: dotacje, sponsorowanie, indywidualne datki.

DotaCje

Dotacje dostępne są w ramach publicznych i prywatnych programów 
udzielających wsparcia finansowego m.in. organizacjom pozarządowym,          
a także nieformalnym małym grupom osób chcącym zrealizować projekt. 
Tego typu programy finansowania mają własne cele, które pozwalają na 
dokładne określenie, jakie typy projektów czy działań mogą być przedmio-
tem dotacji. Zazwyczaj zasady przyznawania środków, a także określenie 
poszczególnych etapów procedury ubiegania się o finansowanie czy nawet 
późniejszej oceny spływających wniosków są dokładnie opisane w regulami-
nie programu. Nierzadko podaje się także informacje o konkretnych kryte-
riach oceny wniosku (formalnej, merytorycznej), jasno określa się maksymal-
ny procent dotacji całkowitych kosztów, minimalny wkład własny, rodzaje 
zadań kwalifikujących się do otrzymania dotacji, wszelkie wymagania, tryb   
i termin naboru, itp.

Fundusze publiczne są rozdzielane przez państwa na podstawie programów 
dotacyjnych mających na celu wsparcie rozwoju określonych aspektów społe-
czeństwa obywatelskiego (zarządzane przez organy rządowe – władze lokalne, 
regionalne, ministerstwa narodowe, organizacje międzynarodowe). Finanse pry-
watne pochodzą zaś z programów zarządzanych przez firmy, spółki czy inne jed-
nostki chcące zainwestować w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród międzynarodowych programów dotacyjnych można wymienić m.in.:

•	 wszystkie europejskie programy zarządzane przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji (m.in. Erasmus+, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany 
Młodzieży, Edukacja EOG); pełna lista programów znajduje się pod ad-
resem: https://www.frse.org.pl/programy/;

•	 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wspierający projekty rozwija-
jące współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Sło-
wacja, Węgry) oraz integrację z Unią Europejską;

•	 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – szczegóły dotyczące po-
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szczególnych projektów znajdują się pod adresem: https://pnwm.org/dotacje/; 

•	 Kreatywna Europa – można ubiegać się o dofinansowanie w ramach trzech 
obszarów: media, kultura, część międzysektorowa;

•	 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – obszary 
wsparcia to: rozwój społeczny i regionalny, trzeci sektor, badania naukowe         
i stypendia, dziedzictwo kulturowe.

Kolejną wydzieloną przeze mnie grupą są dotacje krajowe i regionalne. Regionalne 
charakteryzują się raczej mniejszymi kwotami finansowania, nabory często ogłaszane są 
przez instytucje samorządowe – istnieją programy wojewódzkie, powiatowe, miejskie. 
Nierzadko także organizacje pozarządowe udzielają wsparcia finansowego grupom ini-
cjatywnym. Wśród krajowych dotacji można wymienić m.in.:

•	 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jest ich kilkanaście, 
nabór ogłaszany jest raz w roku;

•	 Programy Narodowego Centrum Kultury – to kilka programów dotyczących 
kultury stacjonarnej i w sieci, piękna polszczyzny oraz polsko-ukraińskiej wy-
miany młodzieży;

•	 Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

•	 programy fundacji bankowych, m.in.: 

o Fundacja Santander, Fundacja BGK, 

o Fundacja Banku Pekao SA, 

o Fundacja Kronenberga, 

o Fundacja Banku Millennium, 

o Fundacja PKO, 

o Fundacja ING Dzieciom;

•	 programy i dotacje pozakonkursowe innych fundacji korporacyjnych, m.in.: 

o Fundacja Tauron, 

o Fundacja LOTTO, 

o Fundacja PZU, 

o Fundacja KGhM, 

o Fundacja PGNiG, 

o Fundacja ORLEN.

KlIKnIj i zobacz projekt

Bank ambitnej Młodzieży
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Jak wspomniałam wyżej organizacje młodzieżowe, pozarządowe, a także grupy 
inicjatywne mogą ubiegać się nie tylko o międzynarodowe czy krajowe dota-
cje. Dla takich grup przeznaczone są również regionalne i/lub lokalne programy 
umożliwiające pozyskanie dotacji na realizację projektów. Są to budżety miej-
skie, ale także programy lokalnych organizacji pozarządowych. W wojewódz-
twie śląskim to m.in. programy dotacyjne instytucji Katowice Miasto Ogrodów, 
Śląskie Lokalnie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, i inne.

SPonSoroWanIe

Kolejnym sposobem pozyskiwania środków jest poszukiwanie sponso-
rów, głównie w sektorze prywatnym. Nieocenione wsparcie mogą zagwaranto-
wać organizacji nie tylko duże firmy czy fundacje korporacyjne (wymieniane w 
poprzednim punkcie), ale także małe lokalne firmy. Jeśli grupa młodzieży chce 
zorganizować wydarzenie społeczne we własnej miejscowości dla jej miesz-
kańców, często większe szanse na zdobycie finansowania ma po zgłoszeniu się 
do lokalnych przedsiębiorców, aniżeli do dużych spółek. Lokalne firmy mogą 
pomóc, udostępniając lokal, sprzęt, transport, organizując catering czy oferując 
inne usługi – niekoniecznie muszą udzielać grupie wsparcia finansowego.

Nie istnieje żadna baza firm, które udzielają wsparcia organizacjom na 
rzecz realizacji projektów, dlatego ważne jest samodzielne umiejętne wyszuka-
nie firm, spółek czy fundacji korporacyjnych (a może nawet osób publicznych), 
których cele i misja są podobne do celów projektu będącego przedmiotem fi-
nansowania.

Dla małych lokalnych firm, ale także dużych korporacji, angażowanie się 
w ekonomię społeczną, działania na rzecz budowania wspólnoty obywatelskiej 
czy zwalczania wykluczenia społecznego to okazja do kreowania wizerunku 
hojnego przedsiębiorstwa działającego na rzecz społeczeństwa. Z tego powo-
du sponsorom zależy na tym, aby projekt został zrealizowany, by prowadziła 
go kompetentna osoba odpowiednio zarządzająca funduszami i ludźmi. Ocze-
kują oni dobrej reklamy, wymieniania nazwy firmy sponsorującej bądź nazwisk 
sponsorów oraz sukcesu, wiedzą bowiem, że będą kojarzeni ze wspieranym 
projektem.

InDyWIDUalne DatKI

Ostatnim przedstawianym w niniejszej publikacji sposobem finansowa-
nia działalności grupy lub konkretnego projektu jest pozyskiwanie indywidu-
alnych datków. Może to być zarówno zbiórka bezpośrednia, stacjonarna (np. 

zoBaCz spis możliwych źródeł dotacji 

na projekty kulturalne!
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podczas organizowanego wydarzenia lub związana ze sprzedażą własnych produktów 
czy rzeczy używanych), jak i prowadzona online za pośrednictwem specjalnych platform 
crowdfundingowych. Crowdfunding to inaczej finansowanie społecznościowe; realiza-
cja projektu jest wówczas możliwa dzięki dużej liczbie jednorazowych niewielkich wpłat 
indywidualnych osób zainteresowanych projektem. Więcej informacji o metodzie finan-
sowania znajdziecie tutaj. Najbardziej znane platformy crowdfundingowe w Polsce to 
m.in. Zrzutka.pl, Wspieram.to, PolakPotrafi.pl. Na każdej ze stron można zapoznać się 
z szczegółami dotyczącymi pozyskiwania środków za pośrednictwem danej platformy 
(m.in. stosowanej tam metody „wszystko albo nic” lub „bierzesz, ile zbierzesz” w zależ-
ności od projektu).

DOŚWIADCZENIA MIP-ÓW W POZYSKIWANIU 
ŚRODKÓW FINANSOWYCh I MATERIALNYCh

Istotnym problemem, z jakim mierzą się wszystkie oddolne organizacje młodzieżo-
we, jest brak funduszy na rozpoczęcie i kontynuację własnej działalności i nikła wiedza 
na temat tego, jak takie środki finansowe pozyskać. Spośród trzynastu badanych w ra-
mach projektu Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych tylko dziewięć grup pozy-
skuje środki zewnętrzne do realizacji celów statutowych czy poszczególnych projektów, 
co oznacza, że ponad 30% w ogóle tego nie robi.

Skąd brak podejmowania prób pozyskania środków na własną działalność? Przy-
czyn bierności w tym zakresie możemy wyróżnić kilka, część z nich wskazywana była 
bezpośrednio przez samych członków badanych zespołów, pozostałe zostały wypro-
wadzone drogą obserwacji i analizy treści wywiadów indywidualnych oraz zbiorowych.

 Przyczyny niepodejmowania prób zdobycia finansowania działalności MIP-u to:

•	 brak potrzeby finansowania, działalność nieuwzględniająca wydatków pienięż-
nych („działamy bezkosztowo, współpracujemy z firmą X, która udostępnia nam 
sprzęt, miejsce i oferuje wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu naszych 
treści, a że działamy online, nie potrzebujemy żadnego finansowania”);

•	 brak perspektywicznego myślenia i niedogodność terminów naborów wnio-
sków („gdybyśmy mieli składać wniosek o dofinansowanie jakiegoś pomysłu, 
to musielibyśmy złożyć go już w październiku i czekać nie wiadomo jak długo, 
czekać i czekać”);
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•	 brak wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków („gdybyśmy mieli 
składać jakieś wnioski o dofinansowanie, to nie wiemy jak”);

•	 rozproszona odpowiedzialność w grupie, brak przekazania odpowie-
dzialności za pozyskiwanie środków finansowych konkretnym osobom;

•	 lęk przed spadkiem motywacji do działalności członków grupy w przy-
padku nieuzyskania dofinansowania.

Warte przytoczenia w tym miejscu są wyniki pozyskane podczas analizy 
ankiet indywidualnych. Na pytanie Czy pozyskujecie środki finansowe? odpowie-
dzi udzieliło 79 osób, a ich rozkład przedstawia się następująco:

Jak widać na załączonym wyżej wykresie niemal 30% badanych nie wie, 
czy grupa, do której przynależą, pozyskuje środki. Warto zatrzymać się na chwi-
lę i zastanowić, co może być przyczyną takiego zachowania. Niewątpliwie nie-
wiedza dotycząca tego, czy grupa, do której przynależę, pozyskuje środki fi-
nansowe, może wiązać się z niskim poziomem zainteresowania jej działalnością 
będącym skutkiem przymusowych naborów członków grup (patrz: problemy 
w funkcjonowaniu MIP-ów – str. 62–70). Osoby takie nie chcą podejmować 
dodatkowych aktywności, nie są związane emocjonalnie z grupą, nie budują 
więzi społecznych w obrębie zespołu, nie poczuwają się do odpowiedzialno-
ści za decyzje podejmowane w grupie. Drugą z możliwych przyczyn niewiedzy 
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związanej z pozyskiwaniem środków na działalność MIP-u jest występujący w grupach 
efekt próżniactwa społecznego polegający na tym, że – jak pisze Bogdan Wojciszke 
(2011: 467) – „im więcej ludzi równocześnie wykonuje jakąś pracę, tym gorszy rezultat 
uzyskują w porównaniu z tym, co wynikałoby z dodawania ich rezultatów uzyskiwanych 
indywidualnie”. Może to wynikać z braku wskazania jednej bądź co najwyżej kilku osób 
zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na działalność całej grupy. Trzecią z możliwo-
ści jest nieodpowiedni przepływ komunikacji w zespole wpływający na to, że poszcze-
gólni członkowie nie wiedzą, skąd biorą się środki na działalność grupy.

Kluczowe w tym momencie wydaje się nawiązanie do kolejnego pytania zadanego 
respondentom: Czy inwestujesz (w działalność grupy – przyp. MG) środki prywatne? Uzy-
skane odpowiedzi wskazują na to, że organizacje młodzieżowe, które sprawnie pozysku-
ją środki finansowe i/lub materialne, nie potrzebują dodatkowych środków prywatnych, 
aby realizować założone cele statutowe. W przypadku grup, które nie wykazują chęci do 
rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności fundraisingowej, odpowiedzi na zadane pytanie 
świadczą o wykładaniu własnych pieniędzy na realizację projektów zespołowych.

Zapytani o to, skąd pozyskują bądź mogliby uzyskiwać dofinansowania własnych 
projektów, członkowie MIP-ów jako możliwe źródła finansowania podawali:

•	 sponsoring (małych lokalnych firm, stowarzyszeń);

•	 fundusze samorządowe (wojewódzkie, miejskie, studenckie);

•	 fundusze europejskie (unijne);

•	 krajowe i międzynarodowe granty;

•	 zbiórki własne; 

•	 NGO;

•	 darowizny;

•	 składki członkowskie;

•	 akcje zarobkowe.

Spośród trzynastu badanych grup jedna nie wymieniła żadnego możliwego źródła finan-
sowania, argumentując swą wypowiedź tym, że cała ich działalność nie wymaga żadne-
go wkładu środków – prowadzą młodzieżowy kanał informacyjny, który funkcjonuje na 
odpowiednim poziomie dzięki użyczeniu sprzętu, miejsca oraz wsparcia merytorycznego 
jednego ze śląskich mediów. 
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Na poniższym wykresie przedstawiono odpowiedzi pozostałych dwunastu 
grup ze wskazaniem, ile MIP-ów wymieniło dane źródło finansowania:

W obliczu wymienianych możliwości wydawać by się mogło, że grupy świetnie 
zorientowane są na sposoby pozyskiwania środków i nie mają problemów z bra-
kiem finansów na realizację własnych pomysłów – to jednak nie zawsze ma od-
zwierciedlenie w rzeczywistości.

Doskonałymi przykładami MIP-ów radzących sobie z pozyskiwaniem 
środków finansowych lub materialnych na działalność są grupy: Odpakujmy 
świat, MRM Chorzów, MRM Tychy, Stowarzyszenie Kwestia Kultury oraz AKF 
Klaps. Wymienione MIPY mogłyby być wzorami dla innych, dlatego zdecydo-
wanie zasługują na poświęcenie im więcej miejsca w niniejszym raporcie i omó-
wienie ich strategii i osiągnięć w zakresie zdobywania środków na działalność 
własną.
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Stowarzyszenie Kwestia Kultury jako podmiot zarejestrowany i działający w Ka-
towicach niejednokrotnie startował w konkursach miejskich, zdobywając dofinansowa-
nie do realizowanych projektów. Członkowie pozyskiwali środki z urzędu miasta oraz 
w ramach konkursu instytucji Katowice Miasto Ogrodów. Kilkukrotnie składali również 
wnioski na granty w ramach programów ministerialnych (MKiDN), Narodowego Insty-
tutu Wolności, starają się o pozyskanie dofinansowania działalności statutowej. Sami 
członkowie stowarzyszenia swoją aktywność w pozyskiwaniu środków komentują na-
stępująco: 

Staramy się trzymać rękę na pulsie, jeżeli pojawiają się jakieś granty albo kon-
kursy, w których możemy wziąć udział i które mogłyby nam jakoś pomóc w re-
alizowaniu tych naszych działań czy konkretnych projektów, to staramy się brać 
udział, ale różnie to bywa po prostu. Monitorujemy sytuację na bieżąco.

Stowarzyszenie Kwestia Kultury

Ta grupa pomysłów ma co niemiara i z miesiąca na miesiąc jest coraz prężniej działającym 
MIP-em. Wszyscy zaangażowani w działalność mają szansę napisania własnego wniosku 
o grant na zrealizowanie autorskiego projektu, a pieczę nad formalnościami sprawuje 
powołany specjalista ds. projektów. Poza pozyskiwaniem środków finansowych duży 
nacisk kładą również na współpracę z lokalnymi grupami teatralnymi, młodzieżowymi 
domami kultury i teatrami, dzięki czemu na zasadzie umowy barterowej nie potrzebują 
środków pieniężnych na wynajem sali.

Warto wyróżnić tutaj także sposoby radzenia sobie z brakiem finansów młodzie-
żowych radnych miast Chorzowa i Tychów. Chorzowska MRM otrzymuje wsparcie pie-
niężne z budżetu miasta i, choć nie jest to horrendalna kwota, wystarcza na drobne pod-
stawowe wydatki przy realizacji projektów, dzięki czemu młodzież nie składa żadnych 
wniosków o wzbogacenie ich funduszu. Warte podkreślenia jest to, że młodzi chorzo-
wianie, choć nie pozyskują środków pieniężnych, doskonale radzą sobie dzięki umie-
jętnej wymianie usług, oferując np. reklamę lokalnej kawiarenki w zamian za obsługę 
wydarzenia lub dostarczenie określonej liczby przygotowanych napojów. Podkreślają 
również, że:

dużo łatwiej jest po prostu nawiązać współpracę sponsorską niż pozyskać go-
tówkę. To jest problematyczne. Zwłaszcza że nie mamy bogatej oferty promo-
cyjnej też dla tych potencjalnych sponsorów. Ludzie są paradoksalnie bardzo 
hojni, jeśli się poświęci im dużo czasu, ale trzeba się nabiegać do tych firm. Mail 
w takiej sytuacji nie wystarczy.

MRM Chorzów
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Młodzi chorzowscy radni na ile są w stanie, na tyle starają się nawiązywać 
współpracę przede wszystkim z urzędem miasta, chorzowskimi instytucja-
mi i firmami, dzięki czemu nie muszą później martwić się poczęstunkiem dla 
uczestników organizowanych przez nich wydarzeń, a także wynajmem sali 
czy budynku. Nie startują do wielkich konkursów grantowych, ponieważ wolą 
promować lokalne firmy, które, jak twierdzą, są w stanie zaspokoić ich pod-
stawowe potrzeby organizacyjne. Ich rada brzmi: przede wszystkim kontakt 
bezpośredni z potencjalnymi sponsorami.

W przypadku tyskich radnych kwestie finansowe działalności MRM są 
nieco bardziej skomplikowane – fundusz miejski z uwagi na brak zapisu bu-
dżetowego w statucie MRM nie uwzględnia potrzeb młodych radnych, dlatego 
bardzo cenna jest dobra współpraca z radnymi i działem promocji. Członkowie 
wskazują, że starają się działać jak najbardziej bez dużych kosztów, jednak te 
środki są im coraz bardziej potrzebne. Jak podkreśla jeden z członków, duże 
wsparcie otrzymują od radnych miasta:

Przewodnicząca Rady Miasta zaproponowała nam pomoc przy orga-
nizacji wyjazdu, radni natomiast pomagali nam przy konkursie. Cza-
sem sponsorami są firmy radnych, dostajemy też jakieś smycze czy 
kubki z działu promocji.

MRM Tychy

Młodzi tyscy radni wpadli jednak na pomysł, jak radzić sobie z brakiem finan-
sów, nawiązując współpracę z różnymi instytucjami miejskimi i prywatnymi. 
W Tychach założono również młodzieżowy budżet obywatelski, w ramach 
którego pomysły na realizację własnych projektów mogą składać wszyscy 
uczniowie publicznych tyskich szkół ponadpodstawowych. MBO obejmuje 
dziesięć szkół, młodzi radni też mają pomysły na zagospodarowanie miejskie-
go budżetu, być może w przyszłości uda im się stworzyć pulę finansowania 
dla projektów ogólnomiejskich, wówczas na pewno złożą własne wnioski. Ko-
mentują to tak:

Złożymy pewną propozycję, ponieważ mamy coś takiego jak 
Młodzieżowy Budżet Obywatelski i jako że w ramach normalnego bu-
dżetu miejskiego jesteśmy zdemotywowani, chcemy zrobić taki ogólny 
młodzieżowy budżet. To będzie głosowanie na projekt, więc nie mamy 
pewności, że te pieniądze będą dla nas. Jednak myślę, że kampania na 
głosowanie projektu w szkołach dużo da w tym zakresie. Myślę, że to 
dałoby nam duże wsparcie finansowe.

MRM Tychy

57



Grupa działa projektowo – nie ma jednej osoby zajmującej się pozyskiwaniem sponso-
rów. W konkretny projekt nie zawsze zaangażowani są wszyscy, choć zdarza się i tak, 
że cała MRM mobilizuje się do współdziałania przy organizacji jakiegoś wydarzenia. 
Młodzi podkreślają: „nie ma stałych osób, które się tym zajmują. Nawet czasami działa 
cała Rada. Nie dostajemy nic od miasta, dlatego też tak to wygląda. Wszystkie ostatnie 
akcje były zorganizowane bez nakładów finansowych, jedynie za pomocą znajomości 
czy sponsorów”. Dzięki temu organizują wiele wydarzeń atrakcyjnych i adresowanych 
przede wszystkim do tyskiego społeczeństwa, są to m.in. kurs szybkiego pisania na kla-
wiaturze, debaty, wymiana ubrań, strajk klimatyczny, zbiórki żywności. 

Kolejna Młodzieżowa Inicjatywa Partycypacyjna radząca sobie z brakiem finansów 
dzięki zdobywaniu sponsorów to Odpakujmy świat. Ośmioosobowa grupka młodych lu-
dzi w ramach olimpiady pn. Zwolnieni z teorii zrealizowała projekt społeczny trwający od 
września 2019 roku do maja 2020 roku, którego celem było zwiększenie świadomości 
ekologicznej, w tym także zmniejszenie zużycia plastiku wśród mieszkańców Katowic. 
Działania kierowane były do wielu grup wiekowych, a ich zasięg zdecydowanie przerósł 
oczekiwania autorów. Młodzież prowadziła różne akcje uświadamiające społeczeństwo, 
m.in. warsztaty ekologiczne w szkołach, rozdawanie naklejek i wielorazowych toreb ba-
wełnianych promujących mniejsze zużycie plastiku, edukację bezpośrednią i pośrednią. 
Młodzi brali udział w wielu targach zero waste, konferencjach i seminariach dotyczących 
ochrony środowiska, sami również organizowali tego typu wydarzenia. Przy realizacji 
projektu pozyskali różnych sponsorów i nawiązali wiele ciekawych kontaktów m.in. z or-
ganizacjami zajmującymi się podobną tematyką, a także urzędami miast (Katowice, żory), 
lokalnymi firmami i uczelniami. Jeden z członków tak opisuje poszukiwania sponsorów:

Środki pozyskujemy od sponsorów. Każdy wydatek ktoś inny sponsoruje. Szuka-
my ich po znajomościach, mailowo, w internecie, drogą telefoniczną. To nie jest 
tak, że od razu mamy sponsorów, trzeba wiele się nagłówkować, żeby ktoś nas 
chciał sponsorować, ale dzięki temu udało nam się nawiązać niesamowite znajo-
mości, otrzymać wsparcie od miasta Katowice, kilku firm oferujących produkty 
eko i organizacji pozarządowych.

Odpakujmy świat

Ich plan finansowania obejmował również składki członków zespołu na pokrycie 
kosztów produkcji różnych gadżetów, jednak, jak sami zauważają, „przy tak wielkich 
kosztach, jak np. zakup i nadruk na 300 torbach, nie dało rady sfinansować wydatku”. 
Wkład własnych środków pieniężnych umożliwił młodym wyjazdy na wydarzenia takie 
jak targi zero waste. Członkowie grupy są zgodni co do jednego: im więcej sponsorów, 
tym większe możliwości i szersza skala działania.

Następny MIP, którego strategia pozyskiwania środków, jest bardzo skuteczna, 
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to Amatorski Klub Filmowy Klaps działający w Chybiu. Grupa realizuje szereg 
projektów finansowanych z różnych źródeł – pieniądze pochodzą między innymi 
z różnorodnych grantów krajowych, dotacji unijnych czy samorządowych. Młodzi 
otrzymują solidne wsparcie merytoryczno-finansowe z Gminnego Ośrodka Kul-
tury, przede wszystkim od swojej opiekunki, która zajmuje się pozyskiwaniem 
środków na zakup sprzętu czy realizację projektów. Członkowie Klapsu nawią-
zali stałą współpracę z lokalnymi firmami, dzięki czemu udało im się znaleźć 
sponsorów wspierających ich działalność. Młodzież, mimo że nie uczestniczy 
w pisaniu wniosków dotacyjnych, ma świadomość, jak wielkim wsparciem jest 
dla nich opiekunka Ania.

Wiele MIP-ów, z którymi rozmawialiśmy, to świeżo powstałe grupy nie-
mające jeszcze wypracowanych własnych strategii pozyskiwania finansów czy 
poszukiwania sponsorów. Warto zaznaczyć, że w momencie przystąpienia do 
badania zespoły te nie miały za sobą więcej niż pół roku po rozpoczęciu własnej 
działalności, dodatkowo część tego okresu przypadała na panującą pandemię 
COVID-19, co znacznie utrudniało im dynamiczny rozwój i realizację projektów 
społecznych, których przedsięwzięcie planowali tuż po zawiązaniu grupy. Nie 
poddaliśmy więc analizie umiejętności pozyskiwania funduszy na działania ta-
kich grup, ale dzięki prowadzonym rozmowom wiemy, że mają wiele pomysłów 
na to, w jaki sposób nawiązać współpracę z firmami i instytucjami, które mo-
głyby je wesprzeć, oraz gdzie, w ramach jakich programów dotacyjnych mogą 
składać wnioski o dofinansowanie. Do takich zespołów można zaliczyć przede 
wszystkim Stowarzyszenie Młodzi dla klimatu oraz Młodzieżową Radę Miejską 
Mikołowa.

Pozostałe MIPY, których tutaj nie omawiam, dzielą się na dwie grupy: te 
uznające, że nie potrzebują żadnego finansowania zewnętrznego, ponieważ ich 
działalność tego nie wymaga lub są w stanie zainwestować własne środki w re-
alizację podejmowanych przedsięwzięć oraz te grupy, które nie wiedzą, skąd 
mogłyby pozyskać fundusze. Dla wszystkich osób chcących poszerzyć własną 
wiedzę w zakresie zdobywania środków finansowych i materialnych przygoto-
wałam dekalog młodego fundraisera. Zachęcam do zapoznania się z nim. 

Wszystkie rozmowy, z których pochodzą przytoczone wyżej wypowiedzi, odby-
ły się w pierwszej połowie 2020 roku.
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DEKALOG MŁODEGO FUNDRAISERA

I. PrzeanalIzUj realnoŚć oCzeKIWanyCh rezUltatóW PrzeD rozPoCzę-
CIeM ProjeKtU.

Nic tak nie frustruje sponsorów, jak niedotrzymanie zapewnienia o pomyślnym zakoń-
czeniu projektu. Jeśli przewidujesz, że osiągnięcie wcześniej zakładanych wskaźników 
nie jest możliwe, powiedz o tym (lub zmniejsz je przed ubieganiem się o dofinansowa-
nie). W trakcie rozliczania projektu będzie na to za późno! W przypadku zdobytej dotacji 
może wówczas okazać się, że będziesz musiał zwrócić przyznane dofinansowanie.

 II. UPeWnIj SIę, że SPorząDzony BUDżet jeSt aDeKWatny Do rezUltatóW.

Pamiętaj, że rzetelnie przygotowany budżet projektu uwzględniający wszystkie pla-
nowane aktywności to część sukcesu! Jeśli odpowiednio skosztorysujesz prowadzone 
działania, będziesz w stanie kontrolować wydatki i dobrze zarządzać finansami.

III. PaMIętaj, że Przy PlanoWanIU BUDżetU należy UWzGlęDnIać WKłaD 
WłaSny.

W przypadku niskobudżetowych projektów czasem możliwe jest stuprocentowe sfinan-
sowanie planowanych działań, ale w razie ubiegania się o otrzymanie dotacji zawsze na-
leży pamiętać o posiadaniu wkładu własnego. Wówczas bowiem najczęściej nie można 
liczyć na pokrycie 100% kosztów przez grantodawcę.

IV. PaMIętaj, że zBIeranIe FUnDUSzy WyMaGa PoŚWIęCenIa CzaSU.

Niestety nie ma żadnego szybkiego sposobu na uzyskanie potrzebnych funduszy w cią-
gu kilku czy kilkunastu dni, proces ten jest długotrwały, wymaga poświęcenia czasu oraz 
odpowiedniego zbadania rynku. Pozyskiwanie finansów powinno być zatem bardzo do-
brze przemyślane, ponieważ nie należy do łatwych zadań. 

V. PoŚWIęć CzaS na PrzyGotoWanIe lISty MożlIWoŚCI PozySKanIa FUn-
DUSzy.

To właściwie pierwszy krok w drodze do składania wniosków, rozsyłania propozycji part-
nerskich, próśb o udostępnienie materialnych lub finansowych dóbr czy o inne wsparcie 
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planowanego projektu. Pamiętaj o różnych możliwych źródłach pozyskania fundu-
szy (dotacje, sponsoring, datki indywidualne).

VI. PrzeD KontaKteM z PotenCjalnyM DarCzyńCą UPeWnIj SIę, że 
DoBrze znaSz ProjeKt I MożlIWe ryzyKa.

Naprawdę niefortunne byłoby przyłapanie Cię na nieznajomości projektu. Przed 
skontaktowaniem się ze sponsorem, grantodawcą czy darczyńcą powinieneś mieć 
stuprocentową pewność, że znasz projekt jak nikt inny i doskonale zdajesz sobie 
sprawę ze zdiagnozowanego ryzyka. 

VII. PaMIętaj, aBy Cele MIP-U Były zGoDne z CelaMI FIrMy FInanSUją-
Cej ProjeKt.

Przy tworzeniu listy możliwych źródeł finansowania projektu szukaj tych organiza-
cji i przedsiębiorstw, których cele i misja są zgodne z założeniami Twojego projektu.

VIII. DBaj o KontaKty ze SPonSoraMI, naWet GDy nIe otrzyMałeŚ 
DoFInanSoWanIa.

Pamiętaj, że fundraising to proces długotrwały i warto dbać o kontakty z potencjal-
nymi sponsorami. Jeśli tym razem nie udało się otrzymać dofinansowania projektu, 
nic nie szkodzi – może następnym razem firma, widząc, jak świetne projekty reali-
zujesz, wyrazi chęć sfinansowania kolejnych planowanych działań.

IX. GDy otrzyMaSz FInanSoWanIe, zaDBaj o PraWIDłoWe rozlICze-
nIe ProjeKtU.

Sporządzenie rozliczeń: finansowego i merytorycznego to jedna z podstawowych 
części procesu prowadzenia projektu. Warto zadbać o to, aby wszystko zostało 
zrealizowane na jak najwyższym poziomie. 

X. PaMIętaj o oDPoWIeDnIej reKlaMIe!

Jeśli pozyskujesz pieniądze za pomocą fundraisingu internetowego (cro-
wdfunding), nie zapomnij o odpowiedniej reklamie! Na stronie internetowej 
umieść baner przekierowujący do zbiórki, a informacje o prowadzonej zrzut-
ce zamieść także w mediach społecznościowych oraz newsletterze (jeśli taki 
wysyłasz). Dobra reklama to podstawa!
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PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU MIP-ÓW
Anna Gajda, Agnieszka Gęca, Katarzyna Rudzik

Pozytywnym aspektem angażowania się w tego typu młodzieżowe inicjatywy jest 
fakt, że wszystkim przyświeca jeden wspólny cel, na przykład chcą zmniejszyć produk-
cję plastiku, pisać artykuły, tworzyć filmy. Robią to zazwyczaj bez osiągania większych 
korzyści, w tym materialnych, poświęcają wolny czas, ale w imię działania dla ogółu, 
zdobywania doświadczenia i wykorzystywania swojego potencjału związanego z daną 
dziedziną. Jednocześnie w takich działaniach są pewne utrudnienia, gdyż wszyscy są 
mniej więcej w tym samym wieku, mają podobne doświadczenia życiowe, więc lider nie 
posiada więcej umiejętności „twardych”. Dodatkowo, zazwyczaj jedyną gratyfikacją, jaką 
mogą otrzymać te osoby, jest satysfakcja z wykonanej pracy. Członkowie tych organiza-
cji, działając na rzecz społeczeństwa i środowiska, nie dostają wynagrodzenia ani innych 
korzyści materialnych z tytułu swojej pracy, dlatego na dłuższą metę, gdy nadchodzą 
nowe obowiązki, studia, życie osobiste, to zaangażowanie i jakość pracy mogą spadać.

Elementami, które utrzymują zespół i sprawiają, że jego członkowie mimo trudno-
ści są efektywni, są wspólne podejście do pracy i poczucie współodpowiedzialności za 
działania zespołu. Odpowiedzialność zbiorowa to jeden z elementów różniący właśnie 
zwykłą grupę od zespołu. Dlaczego lepiej działać w zespole niż indywidualnie? Wydaje 
się, że działanie razem z innymi jest często o wiele skuteczniejsze (Kenrick, Neuberg, 
Cialdini, 2002; za: Kromer, Jackiewicz, 2015). Praca z innymi poniekąd motywuje nas 
do działania. Obecność innych tworzy wyżej już wspomnianą współodpowiedzialność, 
co z kolei powoduje, że angażujemy się w zadanie, jakie mamy do wykonania. Dzięki 
innym ludziom wiele zyskujemy – możemy inspirować siebie nawzajem, dzielić się wie-
dzą i doświadczeniem, umiejętnościami, poglądami i podejściem do pracy, a także do 
norm i zasad w zespole. Niejednokrotnie zadanie wydaje się trudne, kiedy sami się nim 
zajmujemy, gdy zaś to samo zadanie ma zostać rozłożone na poszczególnych członków 
zespołu, okazuje się, że podział pracy wiele ułatwia. Jakość jego wykonania także się 
zwiększa (Kromer, Jackiewicz, 2015).

Efektywność grupy zależy zarówno od czynników wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych. Bardzo ważne w zarządzaniu zespołem są cechy indywidualne oraz rozwój każdej 
z jednostek. Istotna będzie także rola lidera i umiejętności przywódcze. Najlepsze efekty 
będzie zatem prezentować grupa z małą liczbą osób, dużym zaangażowaniem w pra-
cę, umiejętnościami członków, które wzajemnie się uzupełniają, doskonaląc przy tym 
pracę całego zespołu. Ważnym elementem będzie także akceptacja przez wszystkich 
członków sposobów realizowania zadania, dzięki czemu cały zespół posiada ten sam cel 
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i zmierza do niego tą samą drogą (Robbins, DeCenzo, 2002; za: Kromer, Jackie-
wicz, 2015). 

Ważne jest dbanie o zespół i pielęgnowanie relacji z poszczególnymi 
członkami. Warto lokalizować dysfunkcje zespołu i na czas zapobiegać poważ-
nym negatywnym skutkom. Bardzo istotne będzie więc budowanie zaufania – 
to dzięki niemu grupa może podejmować konstruktywną krytykę, która będzie 
prowadziła do wzrostu całej organizacji. Poza zaufaniem ważne będą także 
zaangażowanie, współpraca i współodpowiedzialność – są to elementy, które 
Lencioni proponuje w modelu dysfunkcji pracy zespołowej.

Poniżej prezentowany jest model dysfunkcji zespołu, czyli czynniki, które 
zmniejszają efektywność zespołu i nie pozwalają na pełne wykorzystanie jego 
potencjału.

Rysunek 1. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej – model Patricka Lencioniego. 

 

 Pierwszą dysfunkcją jest brak zaufania, który może przejawiać się 
brakiem przekonania o dobrych intencjach pozostałych członków zespołu. 
W efekcie jednostka jest skoncentrowana jedynie na rywalizacji oraz zabez-
pieczaniu własnych interesów, a także obmyślaniu indywidualnych strategii. 
Takie podejście sprawia, że członkowie zespołu nie są w stanie w pełni za-
angażować całej swojej uwagi i energii w wykonywane przez zespół zadania. 
Koncentracja na indywidualnych interesach blokuje przepływ kompetencji 
w obrębie całego zespołu – członkowie nie dzielą się swoją wiedzą. Wynika 
to z tego, że wielu ludzi uczy się współzawodnictwa jako celu nadrzędnego 
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swojej kariery i dbałości jedynie o własne interesy. Taka postawa utrudnia kształtowanie 
wzajemnego zaufania w zespole oraz wiary w dobre intencje współpracowników.

Kolejnym szczeblem w drabinie dysfunkcji jest sztuczna harmonia powodowa-
na przez strach przed konfliktem. Konflikt nie powinien być postrzegany jako coś 
złego, wręcz przeciwnie – jako sposób na polepszenie relacji, zbudowanie zaufa-
nia oraz umożliwienie otwartej wymiany zdań, doświadczeń i opinii, umożliwiając 
w ten sposób wypracowywanie najlepszych rozwiązań w krótkim czasie. Obawa 
przed konfliktem sprawia natomiast, że członkowie zespołu nie wchodzą ze 
sobą w dyskusję nad pomysłami, unikają konfrontacji i konstruktywnej krytyki 
– podczas debat ograniczają się do wyważonych komentarzy. Mogą mieć przy tym 
poczucie, iż w ten sposób działają na rzecz zachowania dobrych relacji w zespole. 
Tym samym zmniejszają jednak efektywność pracy zespołu nad pomysłami oraz jego 
potencjał do rozwiązywania stojących przed nim problemów. Dodatkowo takie za-
chowanie sprzyja nawarstwianiu się wewnętrznego napięcia zespołu oraz tworzeniu 
się skrytych wzajemnych ataków. Dysfunkcja ta rozwija się na bazie braku zaufania 
w zespole. Dlatego tak ważne jest, aby od początku praca w zespole była budowana 
w oparciu o zaufanie i świadomość, że zawsze można porozmawiać w konstruktywny 
i otwarty sposób.

Natomiast brak zaangażowania jest związany z brakiem identyfikacji z zespołem 
oraz niepełną znajomością kierunków i priorytetów organizacji. W zespołach dysfunk-
cjonalnych jakikolwiek brak zgodności co do decyzji lub brak pełnych danych pozwalają-
cych na stwierdzenie, że decyzja jest słuszna, sprawia, że podjęcie decyzji jest niemożliwe 
i stanowi istotną blokadę działania. W takiej sytuacji zespół nie potrafi się w pełni zaan-
gażować w dany projekt. Grupa charakteryzuje się wtedy postawą asekuracyjną i dąży 
do odsuwania decyzji do czasu zebrania pełnych danych, co powoduje ogólny paraliż. 
Czasami na etapie podejmowania decyzji uzyskanie konkretnych informacji jest zupełnie 
niemożliwe. Są jednak sytuacje, gdzie informacje są rozproszone pomiędzy członkami 
zespołu. Wówczas ważne jest, aby każdy miał możliwość swobodnego wypowiedzenia 
się oraz pewność, że to, co powiedział, zostało rozważone, a decyzja nie została podjęta 
z jego pominięciem. Dzięki temu zespół może w pełni korzystać ze zbiorczej wiedzy 
i mądrości wszystkich jego członków, co sprzyja ich pełnemu zaangażowaniu.

W opisywanym modelu pojęcie odpowiedzialności odnosi się do gotowości człon-
ków zespołu do zwracania uwagi kolegom, którzy nie osiągają powierzonych im celów 
lub zachowują się w sposób szkodliwy dla zespołu. Unikanie tak zdefiniowanej odpo-
wiedzialności jest przejawem obawy przed dyskomfortem związanym z tego typu kon-
frontacją oraz przed pogorszeniem wzajemnych stosunków między członkami zespołu. 
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Występuje w szczególności w grupach, w których relacje te są bliskie. W rze-
czywistości jednak brak otwartej krytyki zachowań i decyzji powoduje nieujaw-
nione napięcia i w efekcie przyczynia się do rzeczywistego pogorszenia relacji 
międzyludzkich. Pojawieniu się tej dysfunkcji sprzyja brak jasnych celów oraz 
nieidentyfikowanie się z zespołem. Osoby, które nie utożsamiają się z grupą 
i nie znają lub nie rozumieją jej celów, nie będą dążyć do wzajemnej odpo-
wiedzialności. Nie będą zmotywowani do zapewniania wysokiej jakości pracy 
zespołu poprzez wywieranie presji na innych.

Dodatkowo, członkowie zespołu powinni być skoncentrowani na kon-
kretnych celach projektu i sprecyzowanych oczekiwaniach wobec niego. To po-
winno być najważniejsze założenie całego zespołu. Natomiast dysfunkcją jest 
priorytetowe traktowanie indywidualnych celów, budowanie własnej pozycji 
i własnej kariery kosztem zespołu. Dodatkowym zagrożeniem jest także zbyt 
mocna koncentracja na statusie zespołu oraz uznawanie, że sama przynależ-
ność do niego jest wystarczająco satysfakcjonująca. Postawa taka nie sprzyja 
bowiem podejmowaniu dużego wysiłku na rzecz osiągnięcia celów, jakie sobie 
założono. Dysfunkcja ta jest powiązana z unikaniem odpowiedzialności. Człon-
kowie grupy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za efekty swojej pracy na 
rzecz grupy, będą przejawiali tendencję do większej koncentracji na własnych 
potrzebach i interesach niż na celach zespołowych.

Znajomość tego modelu może być bardzo pomocna w pracy młodzie-
żowych inicjatyw, ponieważ pokazuje, na co powinno się zwrócić szczególną 
uwagę w pracy zespołowej, jakie niesie ona zagrożenia i jak je zminimalizować. 
Dzięki temu praca będzie efektywniejsza, przyniesie zamierzone skutki, a wza-
jemne relacje nie zostaną uszczerbione. 

Warto tutaj wyróżnić jeden z częstych problemów w funkcjonowaniu 
organizacji, jakim jest konflikt. Czy może on być elementem pożądanym? Jak 
najbardziej. Ze względu na różnorodność cech osobowości, doświadczeń i po-
glądów w grupie czasem pojawiają się konflikty. Nierzadko dzieje się tak, że 
decydenci wymagają zbyt dużo od uczestników organizacji, czasem jest także 
odwrotnie – to członkowie zespołu oczekują od organizacji dużo więcej niż 
może im ona zaoferować. Konflikt jest naturalnym elementem funkcjonowania 
zespołu i paradoksalnie może przyczyniać się do jego wzrostu. Przyjrzyjmy się, 
jakie mogą być efekty konfliktów.
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Źródło: opracowanie własne; na podstawie Balawajder, 1998; za: Węgrzyn, 2019.

Jak zauważają niektórzy badacze, pewien poziom niezgody w grupie warto czasem 
utrzymywać (Kożuch, Cywoniuk, 2015; za: Węgrzyn, 2019). Istnieją organizacje, które 
potrzebują ciągłego stymulowania, niski poziom konfliktu zmniejsza widocznie efektyw-
ność ich pracy. Jednak ostry i wysoki poziom konfliktu może być dysfunkcjonalny, wtedy 
warto zidentyfikować problem i znaleźć najlepszą metodę na jego rozwiązanie. Kluczo-
we jest tutaj rozwiązanie konstruktywne, czyli takie, które będzie powodować rozwój 
całej organizacji (Ratajczak, 2007).
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Źródło: opracowanie własne; na podstawie Węgrzyn, 2019; za: Stoner, 
Wankel, 1992: 331.
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Dokładna identyfikacja problemu jest pierwszym etapem analizy 
problemu, czyli procesu, który pozwala nam zrozumieć jak najpełniej 
problem i jego przyczyny oraz owocnie zabrać się do jego rozwiązy-
wania. Analiza problemu jest niejako pomostem między zidentyfi-
kowaniem problemu, a fazą jego rozwiązywania. Według F. Fishera 
analiza problemu jest procesem dwustopniowym, na który składa się: 
– przełożenie problemu na język celu (efektu końcowego), 
– analiza sił działających na rzecz osiągnięcia i przeciwko niemu.

(Prawelska-Skrzypek, 1997: 36) 

Jakie są rodzaje problemów w organizacjach? Przyjrzyjmy się podziałowi 
ze względu na ich charakter. Problemy dewiacyjne – są trudnościami związa-
nymi z pojawieniem się pewnego defektu, jednak niełatwo jest zlokalizować 
jego przyczynę. Nieuniknionym sposobem rozwiązania problemu jest właśnie 
znalezienie powodu jego powstania.
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a) Problemy optymalizacyjne – związane są z koniecznością dostosowania się do 
świata zewnętrznego. Niezwykle istotna jest zdolność adaptacyjna, co dotyczy 
nie tylko poszczególnych jednostek, ale również całej organizacji. Ma to na celu 
udoskonalenie i wprowadzenie elementów innowacji w funkcjonowanie organi-
zacji. Niekiedy od przystosowania do zmian zależy istnienie organizacji pośród 
innych. Jest to niezwykle ważny element mający na celu usprawnienie i podnie-
sienie efektywności stowarzyszenia. Oczywiście możliwości adaptacyjne zależą 
od cech organizacji i są bardzo zindywidualizowane.

b) Problemy innowacyjne – problemy w organizacjach pojawiają się nie tylko 
przez niemożność zaadaptowania się do nowych warunków, często wynika-
ją także z prawidłowego procesu dostosowywania się do zmian. W zespole 
mogą pojawić się również konsekwencje wywołane innowacjami. Wymagają 
one niejednokrotnie opracowania nowych metod rozpoznawania i rozwiązy-
wania konfliktów (Penc, 2007: 338; za: Kaczmarek, 2016).

W kolejnych częściach rozdziału omówiono problemy młodych ludzi, z którymi mieli-
śmy okazję współpracować. Bazowaliśmy na analizie, obserwacji i subiektywnej ocenie 
uczestników. Wątki przedstawione poniżej są najczęstszymi problemami pojawiający-
mi się w opiniach członków stowarzyszeń. Ich analiza w znaczący sposób może ułatwić 
rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w innych organizacjach opartych na party-
cypacji młodych osób i nie tylko.

rodzaje problemów w organizacjach:



PROBLEMY WEWNęTRZNE

Trudności w pracy grupowej są bardzo częstym zjawiskiem. Tak naprawdę 
każda grupa, której przyświeca wspólny cel, musi prędzej czy później zmierzyć 
się z problemami wynikającymi z wewnętrznych tarć pomiędzy członkami.

Komunikacja – najczęstszym problemem jest trudność w komunikacji, 
a sporadycznie jej całkowity brak. Osoby zajmujące różne stanowiska i od-
powiadające za różne czynności nie potrafią wzajemnie się komunikować, co 
doprowadza do opóźnień i trudności w wykonaniu danego projektu.

Brak odpowiedzialności – często członkowie grupy nie biorą pełnej odpo-
wiedzialności za stanowiska, które zostały im powierzone, a jedynie korzystają 
z przywilejów. Jest to bardzo rzadkie zjawisko, ponieważ w badanych przez nas 
organizacjach nie było raczej przypadków projektów niezrealizowanych przez 
niedbalstwo osób decyzyjnych.

Podział obowiązków – nie zawsze odpowiada wszystkim członkom or-
ganizacji. Nie zawsze przewodniczący jest tą samą osobą co lider, a co za tym 
idzie, trudniej jest mu uzyskać autorytet pozostałych osób. Zdarza się, że człon-
kowie organizacji, którzy nie zajmują żadnych kierowniczych stanowisk buntują 
się i nie chcą wykonywać zadań, które zostały na nich narzucone odgórnie. Nie 
zawsze rodzi to otwarty konflikt, a dużo częściej wzajemną niechęć i plotkowa-
nie.

Pandemia CoVID-19 – obecna sytuacja epidemiologiczna również spo-
wodowała, że duża część aktywności została zahibernowana. Może to po-
wodować brak entuzjazmu i energii do pracy członków zespołu. Dlatego tak 
ważną funkcję pełni lider, którego zadaniem jest zmotywowanie pozostałych 
członków do dalszej i efektywnej pracy.
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 Fundusze – częstym problemem organizacji jest brak funduszy. Brak sponsorów 
przekłada się na wiele dziedzin w działalności grupy. Członkowie muszą samodzielnie 
opłacić wszystkie wydatki, które są niezbędne do dalszego funkcjonowania.

reklama i popularność – powyższy problem jest często także przyczyną słabego 
rozreklamowania działalności młodych ludzi. Promocja ich działań najczęściej opiera się 
na poczcie pantoflowej, która umożliwia dalsze funkcjonowanie. Brakuje jednak środków 
na profesjonalną reklamę, np. w lokalnej gazecie albo na portalach społecznościowych. 
Przekłada się to na dość niską wiedzę osób postronnych o ich działalności. Dodatkowo 
jest to także utrudnienie dla potencjalnie zainteresowanych nowych członków, którzy 
chcieliby dołączyć do organizacji.

Decydenci – kolejnym problemem jest brak zainteresowania oraz problem z ko-
munikacją z osobami decyzyjnymi. Często zostawiają oni młodych członków organizacji 
samych sobie i nie służą im pomocą ani doświadczeniem. Jest to poważne utrudnienie 
dla młodych osób, które nie posiadają jeszcze bogatego doświadczenia ani tak dużej 
wiedzy jak osoby starsze. Czują się przez to często bezradne i brakuje im motywacji do 
dalszych działań.

PROBLEMY ZEWNęTRZNE
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METODA OPEN SPACE
Małgorzata Grzonka, Szymon Witczak

Partycypacja społeczna to dziś bardzo istotne zagadnienie. Współcze-
śnie ważne jest, aby ludzie angażowali się w działania na poziomie lokalnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim czy światowym. Zachęcanie obywateli do po-
dejmowania inicjatyw najlepiej zacząć już od najmłodszych lat i stwarzać takie 
warunki, by uczestnicy partycypacji nie byli biernymi słuchaczami, a aktywnie 
i świadomie wpływali na otaczający ich świat. Kształtowanie postaw obywatel-
skich w miastach można zauważyć w przypadku tworzenia Młodzieżowych Rad 
Miejskich, ale również w podejmowanych przez młodych inicjatywach oddol-
nych i nieformalnych. Słuchanie potrzeb młodzieży jest istotne ze względu na 
to, że stanowi ona część społeczności. Należy więc stwarzać takie przestrzenie 
komunikacyjne, gdzie osoby będą czuły się swobodnie i będą mogły wypowia-
dać swoje zdanie bez presji. Zbudowanie odpowiedniego miejsca sprzyjającego 
wyrażaniu poglądów oraz nietuzinkowe podejście do komunikacji może spra-
wić, że młodzież chętniej i bardziej otwarcie wyrazi swoje zdanie czy opinię na 
dany temat. 

Jedną z metod pracy z młodzieżą przeniesioną ze środowiska bizneso-
wego jest metoda open space (ang. Open Space Technology). Po raz pierwszy 
metodę zaproponował amerykański naukowiec harrison Owen. Zastanawiał 
się on nad tym, w jaki sposób najefektywniej wykorzystać przerwy kawowe 
podczas konferencji. Chciał jak najbardziej zaktywizować słuchaczy i sprawić, 
by nie byli oni bierni (Owen, 1997). Często w przypadku metody open spa-
ce, wśród polskich badaczy mówi się o „odwróconej konferencji”. Open space 
umożliwia dyskusje dużej grupie osób nad wybranymi problemami. Ważne jest, 
aby podany temat był istotny dla uczestników spotkania, natomiast oni sami 
określają przedmiot rozmowy (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015: 19). To wła-
śnie w dobrowolności tkwi istota tej metody. Uczestnicy nie mogą być bowiem 
przymuszani do rozmowy, sami wybierają temat, na który chcą podjąć konwer-
sację. Co ważne, również plan działania jest ustalany przez grupę. Organizator 
podaje jedynie ogólny i bardzo szeroki temat spotkania. OST wykorzystuje się 
w ponad 140 krajach i sprawdzi się między innymi w spotkaniach firmowych 
przy rozwiązywaniu konfliktów, spotkaniach władz gmin z mieszkańcami, dzia-
łaniach NGO czy spotkaniach w nieformalnych grupach (za: Open Space Tech-
nology Grupa Polska, 2020). 

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, prowadząc projekt 
pn. Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w poli-
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tyki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym, wykorzystała opisywaną wyżej me-
todę open space podczas spotkań dla młodzieży aktywnej społecznie. Pozwoliło to 
na uzyskanie interesujących wyników. Poprowadzono pięć spotkań z wykorzystaniem 
metody open space – jedno z nich było elementem warsztatów partycypacyjnych dla 
młodzieży chorzowskiego liceum. Wszystkie zostały zorganizowane w województwie 
śląskim z udziałem chętnej młodzieży. Cztery wydarzenia, które nazwiemy tutaj open 
space’ami, polegały na przeprowadzeniu dwóch tur dyskusji na dwa różne tematy, 
a także aktywności dodatkowej, np. uczestnictwie w panelu dyskusyjnym z eksper-
tami (Mikołów), stworzeniu tabliczek z cytatami inspirującymi młodzież (Chorzów) 
czy wzięciu udziału w grze pn. Partycypacja w demokracji (Chybie). Poniżej prezentu-
jemy szczegółową agendę jednego ze spotkań. 

Wykorzystanie metody open space odbywało się następująco: organizatorzy okre-
ślali dwa główne zagadnienia bądź tematy podejmowane podczas wydarzenia, a młodzi 
uczestnicy proponowali tematy bardziej szczegółowe, nad którymi później dyskutowali 
w kilkuosobowych grupach. Każdorazowo umożliwiono oddolne utworzenie się pięciu 
tematów szczegółowych – nie zawsze możliwości te zostały wykorzystane. Były bo-
wiem spotkania, gdzie zaproponowano mniej niż pięć tematów, co pokazuje, że młodzi 
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ludzie rozmawiali o tym, o czym chcieli dyskutować – zgodnie z ich aktualnymi 
potrzebami. Każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w dowolnej liczbie 
dyskusji – w przypadku nieutworzenia się zespołu prowadzącego konwersa-
cję na zaproponowany wcześniej temat był on omawiany wspólnie lub pomija-
ny. Wymogiem stawianym uczestnikom było jedynie zespołowe wypracowanie 
minimum dwu wniosków i dwu rekomendacji w obrębie tematu oraz przedsta-
wienie go pozostałym uczestnikom. Wyodrębnione przez młodzież kwestie do-
tyczące problemów społecznych, ochrony środowiska, możliwości partycypacji 
młodzieży w życiu społeczeństwa, problemy związane z kulturą czy oświatą 
pokazały, jaka tematyka jest istotna dla polskiej młodzieży. Dzięki temu dowie-
dzieliśmy się, o czym młodzi chcą rozmawiać i rozmawiają chętnie. 

OPEN SPACE W ChYBIU

Pierwsze ze spotkań prowadzonych metodą open space odbyło się w Chybiu 
– zorganizowano je przy wsparciu poznanej na wcześniejszych etapach projektu 
grupy o nazwie Amatorski Klub Filmowy „Klaps”. Wydarzenie odbyło się przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Chybiu, a uczestnikami byli m.in. członkowie klubu „Klaps”, 
ale także inni młodzi mieszkańcy tego regionu zainteresowani tematyką demokra-
cji, partycypowania w życie społeczne. 

Fot. 1 Open space w Chybiu. Integracja uczestników odbywająca 

się w grupach losowych
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Pierwsza tura dyskusyjna skupiona była wokół zagadnienia lokalnego dziedzictwa. 
Uczestnicy zaproponowali pięć tematów szczegółowych: 

•	 Co to jest lokalne dziedzictwo? 

•	 Lokalne dziedzictwo – ciężar czy inspiracja? 

•	 Sposoby utrwalania lokalnego dziedzictwa 

•	 W jaki sposób herb sołectwa/gminy odzwierciedla lokalne dziedzictwo? 

•	 Czy w Chybiu są lokalne dziedzictwa? 

Dyskusje toczyły się w obrębie trzech ostatnich tematów, dwa pierwsze nie zostały 
podjęte. Młodzież zwróciła uwagę na to, że w ich „lokalnej społeczności bardziej dba 
się o dziedzictwo niematerialne niż materialne”, czego przykładem może być „kontynu-
owanie działalności AKF „Klaps” rozpoczętej w 1969 roku”. Młodzi podkreślali również, 
że dziś „w Chybiu jest wiele lokalnych dziedzictw materialnych i niematerialnych, które 
trzeba pielęgnować”. Ich rekomendacje dotyczyły zwiększenia promocji lokalnych inicja-
tyw, dziedzictwa, herbu i historii gminy/sołectwa, zwłaszcza wśród młodzieży. 

Fot. 2 Propozycje tematów podczas open space w Chybiu

Druga tura oscylowała wokół demokracji. Pytanie główne brzmiało Czym w życiu 
codziennym jest dla młodych ludzi demokracja? Uczestnicy zaproponowali następujące te-
maty: 

•	 Jakie działania mogą podejmować nieletni w ramach demokracji? 

•	 Czym jest wolność i czy czujemy się wolni? 
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•	 Co jest ważne dla młodych w demokracji? Jakie mogą podejmować działa-
nia, nie mając praw wyborczych?

•	 Na co głos młodych ma wpływ?

•	 W jaki sposób osoby, które nie mają praw wyborczych, mogą wpływać na 
kształtowanie rzeczywistości?

Uczestnicy zwracali szczególną uwagę na indywidualizm w zakresie poczucia 
wolności, podkreślając, że to bardzo subiektywne pojęcie i każdy odczuwa je 
inaczej. Podkreślają, że zbyt mało czasu poświęcamy na udzielenie sobie odpo-
wiedzi na pytanie o własną wolność, o to, czy czujemy się wolni. Ich zdaniem 
„każdy ma własną definicję wolności zależną od jego świadomości”. Jeden, mó-
wiąc o wolności, będzie myślał o jej prawnych aspektach, drugi o wolności psy-
chicznej, mentalnej. Dyskutanci rekomendują częstsze zadawanie sobie pytania 
o wolność, uwzględnianie wolności nie tylko swojej, ale i drugiego człowieka 
w podejmowanych przez siebie działaniach. Zalecają poszukiwanie wolności, 
walkę o siebie, o brak dyskryminacji i ograniczeń społecznych ze względu na 
płeć, wiek, wyznanie, wygląd. Jak wspomniano wcześniej, uczestnicy spotkania 
szukali również odpowiedzi na pytania dotyczące demokracji – tego, co jest dla 
nich ważne, jakie działania mogą podejmować przed ukończeniem 18. roku ży-
cia i uzyskaniem praw wyborczych. Wnioski, jakie wysnuto w trakcie dyskusji, 
dotyczyły tego, że młodzież ma wpływ na działania demokratyczne, udzielając 
się w lokalnych grupach (np. młodzieżowej radzie gminy/miasta), że „demokra-
cja nie jest dana raz na zawsze i należy nieustannie działać w celu jej ochrony” 
oraz daje ona „możliwość samodecydowania o sobie i społeczności, do której 
przynależymy”. Uczestnicy zalecają „dołączanie do grup zrzeszających młodych 
chcących działać na rzecz demokracji”, przeciwstawianie się próbom łamania 
podstawowych zasad demokracji, podejmowanie z młodzieżą tematu sytuacji 
demokracji w kraju. 

OPEN SPACE W MIKOŁOWIE

Kolejne spotkanie dzięki uprzejmości i współpracy z Młodzieżową Radą 
Miejską Mikołowa odbyło się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym – w malowni-
czym miejscu w Mikołowie. Uczestnikami byli członkowie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Mikołowa, Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika, Młodzieżowej Rady 
Miasta Tychów. Taki zestaw różnorodnych młodzieżowych rad pozwolił na wy-
mianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy młodymi osobami. Również 
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tak jak w Chybiu odbyły się dwie tury open space. Pierwszej temat brzmiał Czym w życiu 
codziennym dla młodych ludzi jest demokracja?, natomiast podczas drugiej tury rozmawia-
no nt. Rzeczywistość po pandemii. Jakiej Europy potrzebuje młode pokolenie? 

W Mikołowie nastąpiła zmiana w metodzie open space, ponieważ rekomenda-
cje i wnioski przedstawione przez młodzież były konfrontowane z głosem eksperckim. 
Na spotkanie zostały zaproszone następujące osoby: prof. dr hab. Ewa Jarosz, Prorek-
tor ds. Rozwoju Kadry Uniwersytetu Śląskiego, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. 
UŚ, prezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Katarzyna Syryjczy-
k-Słomska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa oraz Mateusz handel, wicebur-
mistrz Mikołowa. Taki skład ekspertów pozwolił na merytoryczną dyskusję oraz propo-
nowanie pewnych systemowych rozwiązań. 

Fot. 3 Uczestnicy i eksperci open space w Mikołowie

W ramach pierwszego tematu zaproponowano cztery obszary do dyskusji: 

•	 Postawa młodych ludzi względem własnego udzielania i jego wagi w kwestii po-
dejmowania i wprowadzania decyzji związanych z społeczeństwem? 

•	 Czym dla młodych ludzi jest wolność? 

•	 Gdzie znaleźć demokrację w życiu codziennym? 

•	 Czy w szkole znajdziemy demokracje? 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w rozmowach, najpierw w mniejszych grupach, 
później zaprezentowali wnioski i rekomendacje oraz mogli skonfrontować swoje wy-
powiedzi z ekspertami. Do interesujących można zaliczyć na przykład: „demokrację 
znajdziemy wszędzie tam, gdzie obywatele mają możliwość wyboru reprezentowanych 
zgodnie ze sobą przekonań”, czy „demokracja nie zawsze jest dobra i sprawiedliwa”. 
Na pytanie, gdzie w szkole można znaleźć demokrację, uczestnicy wymieniali: samo-
rząd klasowy/uczniowski, Miejską Bibliotekę Powiatową, rady szkół, rodziców czy pe-
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tycje i wnioski do dyrektorów. W ramach pierwszej tury open space można 
było zauważyć, że demokracja i słowo wolność to ważne pojęcia dla współ-
czesnej młodzieży. Zaznaczyli, że powinno się dbać o swoje prawa i budować 
społeczeństwo obywatelskie. 

Podczas drugiej tury open space poruszony został problem pandemii zwią-
zanej z COVID-19. Młodzież zaproponowała następujące tematy szczegółowe: 

•	 Co zrobić, aby Europa była bardziej zjednoczona? 

•	 Sztywność czy metamorfoza – Europa sprzed i po pandemii. 

•	 Dlaczego młodzi ludzie emigrują? 

•	 Jakie miejsce jest idealne do życia? 

•	 Co bym zmienił w swoim miejscu zamieszkania? 

•	 Zmiany w szkole w trakcie pandemii.

•	 Czego nauczyła nas pandemia jako młodych ludzi? 

Fot. 4 Zespół prezentujący wnioski i rekomendacje podczas 

spotkania w Mikołowie

Jako powody emigracji wymieniono między innymi: inny rynek pracy, lepszą 
przyszłość dla dzieci, lepszy dostęp do edukacji językowej, brak toleran-
cji w kraju, lepsze pieniądze (stypendia), inny system nauczania. Rozwiąza-
niem na te zagadnienia według młodych było to, że nie powinno się uciekać 
od problemu emigracji, tylko zrobić wszystko, aby starać się poprawić sytu-
ację. Przykładem mogą być stypendia dla najlepszych uczniów i studentów. 
Młodzież w przypadku pandemii zauważyła również, że państwo powinno 
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OPEN SPACE W ChORZOWIE

W ramach wydarzenia odbywającego się w Chorzowie zaproszono do udziału 
Młodzieżową Radę Miasta Chorzowa, uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Chorzowie, młodzieżowych radnych Sejmiku Wojewódzkiego oraz mło-
dzieżowych radnych miast: Bytomia, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Tychów. Taki skład 
pozwolił na wyłonienie wielu tematów oraz na owocną debatę. W spotkaniu, oprócz 
młodzieży, brali udział również opiekunowie młodzieżowych rad: Chorzowa i Mikołowa. 
Byli oni głosem doradczym. 

Pierwszą poruszoną sprawą był temat: Jak młodzi ludzie mogą zmieniać swoje mia-
sta? Jednym z tematów szczegółowych podanych przez uczestników była kwestia, jak 
sprawić, aby młodzi ludzie zostawali w mieście. Zespół, który pracował nad tym pyta-
niem, zaproponował następujące rekomendacje: 

•	 więcej miejsc pracy, 

•	 większe wynagrodzenia, 

•	 atrakcje (festyny, dni otwarte instytucji), 

•	 wygląd miasta (dbanie o czystość, środowisko), 

•	 więcej miejsc zamieszkania, niższe czynsze. 

Innym obszarem było bezpieczeństwo w mieście. Wskazano następujące rozwiązania: 

•	 zachęcanie do podejmowania się pracy w służbach mundurowych, 

•	 nauczanie na temat tolerancji i szacunku, 

•	 rozmowy nt. przemocy i alkoholizmu, 

•	 zwracanie uwagi na zachowanie dzieci w szkołach, 

być przygotowane na różne sytuacje kryzysowe, przewidywać przyszłość oraz słuchać 
opinii ekspertów w danej dziedzinie, dbać o dyskusję w społeczeństwie i słuchać dru-
giej osoby. Poruszona została też kwestia dobrych stron epidemii. Młodzi ludzie uznali, 
że dzięki temu zaczęliśmy doceniać relacje międzyludzkie, tradycyjny sposób naucza-
nia czy spotkania w szkole. Okazało się, że, aby dokonać pewnych rzeczy w urzędzie, czy 
w innej instytucji nie trzeba wcale się do niej udawać osobiście, pewne sprawy można 
załatwić za pośrednictwem telefonu, czy internetu. Ponadto plusem określono też na-
ukę nowych technologii i rozwiązań. 
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•	 zamontowanie więcej kamer miejskich i fotoradarów, 

•	 lepsze oświetlenia przejść dla pieszych, dróg, przystanków. 

Jeżeli chodzi o kontakt młodych osób z urzędem miejskim, to młodzież ocenia 
go raczej negatywnie. Podnoszono kwestie, że urzędnicy traktują młodzieżo-
we rady miast mało poważnie i wymagają od radnych wiedzy, której im nie 
przekazano. Uczestnicy często też spotykali się z niezrozumieniem. Podczas 
spotkania poruszono kwestię działalności w młodzieżowych radach miast, 
czy w młodzieżówkach partyjnych. Wymieniono liczne korzyści wynikające 
z uczestnictwa w takich organizacjach, między innymi: zdobywanie doświad-
czenia, budowa sieci kontaktów, rozwój kompetencji miękkich, poznanie lo-
kalnej społeczności, promowanie inicjatyw obywatelskich, nauka zarządzania 
ludźmi, współpraca z mediami. Grupy były też zgodne z tym, że powinno się 
promować takie inicjatywy jak młodzieżowe rady poprzez media społeczno-
ściowe czy prowadzenie warsztatów w szkołach. Podczas wydarzenia zauwa-
żono też problem nieciekawego repertuaru kulturalnego, który nie odpowia-
da na potrzeby młodzieży. Młodzież uznała, że dobrze byłoby organizować 
spotkania z ciekawymi i młodymi osobami ze świata nauki. Dodano do tego 
też spotkania autorskie. 

Fot. 5 Open space w Chorzowie

Drugi temat główny w ramach open space to Zmiany klimatyczne – czy 
młodzi ludzie mają na nie wpływ? Uczestnicy wybrali pięć bardziej szczegóło-
wych obszarów. Jedną z poruszonych kwestii były odnawialne źródła energii 
oraz energetyka jądrowa. Zespół zauważył, że ludzie obawiają się nowych roz-
wiązań technologicznych, co może świadczyć o braku wiedzy wśród społeczeń-
stwa. Dodatkowo młodzież stwierdziła, że powinno odchodzić się od gospo-
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darki opartej na węglu. Postulowano jeżdżenie rowerem zamiast samochodem, budowę 
ścieżek rowerowych czy zmianę ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne (np. 
centralne). Innym poruszanym tematem była świadomość ekologiczna. Według zebra-
nych osób młodzież powinna angażować się w akcje uświadamiające. Nauka o środowi-
sku wydaje się być ważna, natomiast uczestnicy podnosili, że jak we wszystkim należy 
znaleźć złoty środek: 

Według nas nie należy narzucać ekologii ludziom, aby pod przymusem „wcho-
dzić” do szkół z przymusowym edukowaniem w jej temacie. Edukacja powinna 
być w dobrowolny sposób uświadamiana, merytorycznie przedstawiana zamiast 
pustych sloganów i młodzieżowych strajków klimatycznych i bardzo negatywnej 
kampanii (…) Nie róbmy z ekologii ideologii, tylko podejdźmy do niej dobrowolnie 
i zdroworozsądkowo. Lepiej wziąć udział w akcji np. sprzątanie lasu a nie „bić pia-
nę” na MSK’owskich sloganach z mainstreamu.

 

Młodzież zauważyła też problem korporacji, które w dużej mierze odpowiedzialne są za 
zanieczyszczenie powietrza. Uczestnicy uważali, że najlepszym sposobem na powstrzy-
manie tej sytuacji będą masowe protesty, wysyłanie petycji oraz kampanie uświadamia-
jące zarówno zwykłych konsumentów, jak i korporacje o skutkach zmian klimatycznych.

Fot. 6 Akcja towarzysząca open space w Chorzowie polegająca na wbijaniu 

tabliczek z inspirującymi cytatami dla młodzieży
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WARSZTATY PARTYCYPACYJNE 
PROWADZONE METODą OPEN SPACE 
W ChORZOWIE

Nieco inne wydarzenie zorganizowano w II Liceum Ogólnokształcącym im. 
Juliusza Ligonia w Chorzowie. Uczestnikami spotkania byli uczniowie tej szkoły. 
Warsztaty partycypacyjne poprowadzono metodą open space. Tu również od-
były się dwie tury. Pierwszym z omawianych tematów zaproponowanych przez 
organizatorów było Nauczanie zdalne. Ustalono następujące tematy szczegółowe: 

•	 Czy negatywna sytuacja w domu (np. przemoc) może mieć negatywny 
wpływ na naukę zdalną?  

•	 Zdalne nauczanie – porażka czy nowe szanse? 

•	 Czy nauczanie zdalne może mieć wpływ na zanik relacji międzyludzkich? 

•	 Czy problemy psychiczne spowodowane zamknięciem mogą mieć zły 
wpływ na edukacje zdalną? 

•	 Czy rozpraszacze, np. Netflix/ gry/ książki mają wpływ na naukę zdalną? 

Młodzież, która doświadczyła nauczania zdalnego, wymieniła szereg wad tej 
formuły. Wskazywano na różne aspekty psychologiczne, technologiczne czy 
społeczne. Młodzież zwróciła uwagę na to, że w dobie pandemii można czuć 
się osamotnionym i niezrozumianym, co może skutkować w przyszłości bra-
kiem umiejętności nawiązywania rozmowy. Jeden z uczestników wypowie-
dział się w taki sposób: 

OPEN SPACE PODSUMOWUJąCY

Ostatnie wydarzenie prowadzone metodą open space zorganizowano, jak 
pierwsze, w Chybiu. Było ono podsumowaniem wcześniejszych wydarzeń, na 
których zgromadziło się wielu młodych ludzi. Organizatorzy wraz z przedstawi-
cielami każdego z minionych wydarzeń spotkali się, aby wspólnie podyskutować 
nt. odbioru metody open space przez młodzież, ich pomysłów na działania party-
cypacyjne czy możliwości działania na rzecz społeczeństwa i demokracji. 
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Uważam, że nauczanie zdalne ma wpływ na relacje międzyludzkie. Najbardziej wi-
doczne może być u osób dorastających. Oni najbardziej potrzebują kontaktu z ró-
wieśnikami. Po nauczaniu zdalnym skutki mogą być nadal widoczne przy ponownym 
nawiązywaniu nowych kontaktów, które mogą się okazać dla niektórych trudne.

Ponadto uczniowie przyznali, że trudniej im jest skupić się na lekcjach i opracowywanym 
materiale, ponieważ mają stały dostęp do innych atrakcyjniejszych dla nich form, takich 
jak platforma Netflix, gry czy media społecznościowe. Wskazywano również, że dzięki 
nauczaniu zdalnemu łatwiej im jest uzyskać promocję do następnej klasy oraz wyższe 
oceny. W rekomendacjach szczególny nacisk położono na pomoc psychologiczną (po-
moc psychologa, telefon zaufania czy zwrócenie się z problemem do dorosłego). Ponad-
to uczniowie rekomendowali, aby nauczyciele starali się prowadzić bardziej interesujące 
lekcje, w których zostaną wykorzystane gry lub quizy mające zaciekawić uczniów. 

Fot. 7 Warsztaty partycypacyjne w II LO im. J. Ligonia w Chorzowie

Drugi temat ogólny dotyczył ekologii i brzmiał: Zmiany klimatyczne – czy młodzi 
ludzie mają na nie wpływ? Uczestnicy zaproponowali trzy bardziej szczegółowe obszary: 

•	 Zapobieganie globalnemu ociepleniu przez młodych ludzi. 

•	 Czy jedna osoba może mieć wpływ na zmiany klimatyczne? 

•	 Czy młode pokolenie przejmuje się zmianami klimatycznymi? 

Uczniowie stwierdzili, że młodzi ludzie raczej nie dbają o środowisko, nie mają też wie-
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dzy na temat globalnego ocieplenia. Jedna z grup podniosła też tezę, że starsze 
osoby nie akceptują poglądów młodych i ich nie słuchają: 

Naszym zdaniem młodzi ludzie nie przejmują się zmianami klimatycznymi, 
ponieważ widzą nastawienie starszych ludzi i wiedzą, że nie warto. Wie-
dzą również, że jeżeli oni coś spróbują zmienić, to starsi ludzie (nie wszyscy) 
będą to znieważać i na odwrót.

Interesującym wydaje się również to, że młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że 
w pojedynkę nie są w stanie niczego zmienić, jednak gdy połączą się w grupę, 
to mogą zdziałać wiele dobrego. Wszystkie zespoły potwierdziły, że najlepszym 
sposobem na zwiększenie świadomości ludzi na temat ekologii są kampanie 
edukacyjne i informacyjne (dotyczące segregacji śmieci, ochrony środowiska, 
itp.). Sprawy dbania o środowisko muszą być nagłaśniane i promowane, a edu-
kacja ekologiczna powinna rozpoczynać się już od najmłodszych lat.

Fot. 8 Uczestnicy warsztatów partycypacyjnych prowadzonych metodą 
open space
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Zdaniem uczestników spotkań metoda open space posiada szereg zalet. Młodzież 
wymienia m.in.: 

•	 otwarcie na różne pomysły; 

•	 swobodną konfrontację swoich poglądów z innymi uczestnikami; 

•	 poruszanie wielu tematów; 

•	 możliwość wybrania tematu, w którym człowiek najlepiej się czuje; 

•	 cenne doświadczenia; 

•	 poszerzanie kompetencji pracy w zespole.

CO MŁODZIEż I EKSPERCI SąDZą 
O METODZIE OPEN SPACE?
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Oto wypowiedzi kilku uczestników: 

Można się wiele nauczyć i wiele zdobyć doświadczenia, nie tylko w mówieniu 
przed ludźmi, ale także w pracy w grupie. Jest to bardzo przyjemne doświad-
czenie dla osób młodych. 

Mikołaj Tabaka 

Fajny pomysł. Można samemu […] wybrać, w czym się najlepiej czuję, potem 
dyskutować i zmierzyć swoje poglądy z innymi ludźmi, więc bardzo ciekawa. 

Daria Kokot 

Z organizowanych wydarzeń powstały również krótkie relacje filmowe, do których 
obejrzenia serdecznie zachęcamy. 

Zobacz, jak młodzi odpowiadali na pytanie, czy młodzież ma wpływ na funkcjono-
wanie społeczności lokalnej.
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zoBaCz FIlM

https://www.facebook.com/FundacjaAgereAude/videos/607572906585273/
https://youtu.be/YzOqEWqwZKk


Po spotkaniach przeprowadzono rozmowy nie tylko z młodymi uczestnikami organizo-
wanych wydarzeń, ale również z animatorami działań prospołecznych, którzy udzielali 
odpowiedzi na pytanie, czy młodzież ma możliwość włączania się w budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego i kreowanie polityki lokalnej. 

 
 

Czy młodzież chce działać i mieć wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności? 
Ekspertka, prof. Ewa Jarosz, podkreśla, że: 

młodzież chce mieć wpływ i bardzo krzywdzącym jest przekonanie, że młodzi ludzie 
to jest pokolenie, jak się często ich nazywało wcześniej, „odwróconych pleców”, że 
ich nie interesuje to, co się dzieje w środowisku lokalnym, że oni nie są od polityki, 
że oni wolą swoje życie prowadzić na zasadzie zabawy, aktywności tych, które lubią, 
i nie mieszać się w tzw. dorosłe decyzje i dorosłe polityki. To nie jest prawda i myślę, 
że ostatnie czasy nam to szczególnie pokazują i udowadniają, że młodzi ludzie chcą 
mieć wpływ na to, co się dzieje w środowisku lokalnym, i że chcą decydować. Myślę 
też, że w różnych sytuacjach, kiedy słuchamy młodych ludzi, i słuchamy ich uważnie, 
ta chęć jest wyraźnie przez nich artykułowana.
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https://youtu.be/-wZ74O6EJxU


Tekst powstał we współpracy z Agnieszką Bulą oraz Alanem Niedzielą.
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https://youtu.be/dOrpOf1Fv8g
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I. PoStaraj SIę orGanIzoWać reGUlarne SPotKanIa GrUPy. 

Utrzymywanie stałego kontaktu ma istotny wpływ na dobrą komunikację 
w grupie. Spotkania powinny być regularne i odbywać się raz w tygodniu 
lub raz w miesiącu, w zależności od charakteru grupy. Między spotkaniami 
warto zadbać również o utrzymywanie kontaktu zdalnego – poprzez grupę 
na Facebooku, e-mail czy telefon tak, by każdy mógł w każdej chwili wy-
jaśnić powstałe wątpliwości i nie musiał czekać do następnego spotkania. 

II. KorzyStaj z MożlIWoŚCI, Które oFerUje CI noWa teChnoloGIa.

Wspólną pracę nad projektem z pewnością ułatwią obecne rozwiązania tech-
nologiczne. Warto skorzystać z programów, które pomogłyby także w przy-
padku pracy zdalnej. Mogą to być tablice online pozwalające dzielić się swoimi 
pomysłami – Mentimeter.com oraz platforma Google Jamboard. W przypadku 
wyjaśniania zagadnień przez prowadzącego spotkanie można wykorzystać apli-
kację ExplainEverything, która umożliwia tłumaczenie czy prowadzenie spotka-
nia wraz z objaśnieniami na tablicy multimedialnej. Spotkania online są możliwe 
natomiast dzięki dedykowanym programom, m.in.: Microsoft Teems pozwala-
jący także na załączanie plików oraz komunikację tekstową, Skype, Zoom czy 
Google Meet. Ułatwiają one pracę poprzez funkcję udostępniania ekranu, co 
daje możliwość omówienia, np. wyników pracy zespołu. 

III. zaChęCaj Do oMaWIanIa PoStęPóW PraC naD PoSzCzeGól-
nyMI zaDanIaMI.

By uniknąć braku zaangażowania niektórych osób w grupie, postaraj się, by na 
każdym spotkaniu członkowie zabierali głos na temat postępów swoich prac 
oraz co udało im się wypracować od ostatniego zebrania. W ten sposób poczu-
ją oni odpowiedzialność za powierzone im zadania oraz wypracuje się w grupie 
systematyczność, co ma istotny wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie. 

IV. zaDBaj o DeleGoWanIe zaDań.

Chaos oraz dezinformacja wpływają niekorzystnie na komunikację zespołu, 
dlatego zadbaj o to, by każda osoba w grupie miała możliwość wypowia-

DEKALOG DOBRYCh PRAKTYK
Agnieszka Jedziniak, Anna Pawłowska
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dania się, a podział obowiązków był równomierny. Członkowie grupy powinni mieć 
możliwość przydziału poszczególnych zadań zgodnych z ich umiejętnościami i zaintere-
sowaniami. W tym celu obserwuj każdą osobę, by poznać ich pasje i pozyskać wiedzę 
o dodatkowej działalności.

V. anGażUj SIeBIe I MotyWUj InnyCh Do PoDejMoWanIa DzIałań W GrUPIe.

Zachęcaj do poszerzania wiedzy na dany temat i motywuj członków swojej grupy do 
podejmowania inicjatyw. Doceniaj każdy pomysł, gdyż może to właśnie on będzie klu-
czem przyszłych działań grupy. Chwal również postępy, nawet najmniejszy sukces. 
Dbaj o to, by członkowie widzieli w Tobie przewodnika, a nie osobę, która jedynie 
rozkazuje, gdyż ten pierwszy model to właśnie podstawa dobrze współpracującego 
zespołu. 

VI. oKreŚl Cele DzIałalnoŚCI GrUPy.

W procesie planowania działań istotne jest precyzyjne określenie celów, a więc tego, 
co grupa chce osiągnąć poprzez podejmowane inicjatywy. Wiąże się z tym także 
przedstawienie ich wszystkim członkom zespołu w sposób możliwie jasny i klarow-
ny. Warto ponadto wyraźnie zarysować grupę odbiorców działań (np. dzieci, mło-
dzież, osoby starsze, grupy mieszane). 

VII. PoSzerzaj SWoją WIeDzę nt. źróDeł FInanSoWanIa I MożlIWoŚCI 
PozySKIWanIa ŚroDKóW.

W celu usprawnienia działalności grupy warto możliwie jak najczęściej brać udział 
(jednostkowo lub zespołowo) w szkoleniach bądź warsztatach z zakresu zarządzania 
zespołem, strategii marketingowych, pozyskiwania środków finansowych itp. Jeśli 
udział w takich wydarzeniach bierze wybrany przedstawiciel grupy, to bardzo ważne 
jest późniejsze dzielenie się zdobytą wiedzą z pozostałymi członkami zespołu. Warto-
ściowe mogą być także informacje znalezione na stronach internetowych zawierają-
cych rzetelną wiedzę na interesujący Cię/Was temat, a także poszukiwanie organizacji 
wyspecjalizowanych w pomaganiu grupom podobnych do Twojej.Pamiętaj, że możesz 
także czerpać wiedzę z doświadczenia innych!

VIII. BąDź WIDoCzny W MeDIaCh SPołeCznoŚCIoWyCh.

Współcześnie niezwykle ważne jest umiejętne korzystanie z mediów społeczno-
ściowych oraz promowanie w nich swoich działań. Dlatego też tak istotna wydaje 
się dobra organizacja grupy oraz wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnych za 
dbanie o wizerunek zespołu i promowanie jego działań w mediach (np. fanpage na 
Facebooku, strona internetowa), aby zachować spójność udostępnianych treści. 
Należy również pamiętać o regularnym dodawaniu postów!



IX.       PoSzerzaj KontaKty z InnyMI GrUPaMI I DeCyDentaMI.

Aby grupa działała możliwie jak najsprawniej i mogła podejmować wiele ciekawych 
inicjatyw ważne jest poszerzanie kontaktów z innymi zespołami lub decydentami oraz 
zwiększenie spotkań z dotychczas poznanymi grupami/decydentami. W celu podtrzy-
mania kontaktów i zachęcenia do podejmowania wspólnych działań należy również za-
dbać o umiejętności prezentacyjne członków grupy i zręczne przedstawienie pomysłów 
(np. na spotkaniach z decydentami).

X.      DBaj o DoBrą KoMUnIKaCję W GrUPIe.

Dobre relacje w grupie wynikają z realizacji pozostałych punktów. Aby je utrzymać war-
to ponadto dbać o przyjazną atmosferę na spotkaniach, praktykować ćwiczenia integru-
jące zarówno nowych, jak i stałych członków grupy. Należy także dążyć do szybkiego 
reagowania na potencjalne problemy oraz do sprawnego rozwiązywania ich. Ważne jest 
także zadbanie o to, aby każdy członek zespołu był poinformowany o wszystkich dzia-
łaniach grupy.
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KRÓTKO O AUTORACh

agnieszka Bula

Miłośniczka marketingu, komunikacji oraz zwierząt. Ukończyła studia na kierunku ko-
munikacja promocyjna i kryzysowa na Wydziale humanistycznym Uniwersytetu Śląskie-
go, gdzie była członkinią Samorządu Studenckiego oraz koła naukowego Komunikator. 
Pomagała współtworzyć wiele wydarzeń m. in. konferencję naukową Wyróżniaj się lub 
zgiń, w 2018 roku pracowała dla ONZ na międzynarodowym wydarzeniu Konferencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Stale rozwija swoje zainteresowania 
związane z mediami, PR-em, reklamą oraz logopedią, uczestnicząc w warsztatach i szko-
leniach. Obecnie studentka logopedii na Uniwersytecie Śląskim.

Anna Gajda

Studentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Chętnie angażująca się w różnego rodzaju 
badania i projekty. Często bierze udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących jej 
zainteresowań. Pasjonuje ją psychologia kliniczna. Wiedzę i doświadczenie z tego zakresu 
zdobywa jako wolontariusz, wspierając oddział szpitala psychiatrycznego. Interesuje się 
również psychologią zdrowia i policyjną. Jest aktywną członkinią Studenckiego Koła 
Psychologii Sądowej i Policyjnej Paragraf’. Prywatnie pasjonuje się sztuką – głównie 
rysunkiem i malarstwem, a także literaturą piękną. Zaciekawienie człowiekiem i zachowaniem 
ludzi w grupie, a także chęć niesienia pomocy, wiąże z aktywnym działaniem jako ratownik 
wodny.

Małgorzata Grzonka

Ciekawa świata i ludzi, ambitna, zdeterminowana, optymistyczna 
i mocno zaangażowana w to, czym się aktualnie zajmuje. Absol-
wentka filologii polskiej i studentka psychologii. Zainteresowana 
badaniem zachowań ludzkich, psychologią społeczną. Niezwykle 
zaangażowana w różne projekty społeczne, naukowo-badawcze, 
popularyzujące naukę oraz szerzenie idei partycypacji i równości 
obywatelskiej. W trakcie studiów przewodnicząca Koła Kultury Ję-
zyka Polskiego oraz Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. 
Miłośniczka eksperymentowania w kuchni i codziennego uczenia 
się nowych rzeczy. W wolnym czasie włóczykij i górołaz. 

agnieszka Gęca

Chętnie angażuje się w różne projekty, które mogą ją rozwijać i poszerzać 
horyzonty. Studiuje psychologię na specjalizacji zdrowie i jakość życia osób 
dorosłych oraz psychologia sądowa. Sądówka z serca, zdrowie z rozsądku. Lubi 
tworzyć psychologiczne analizy seryjnych morderców – przez 4 lata prowadziła 
Koło Psychologii Sądowej i Policyjnej Paragraf. Przyszłość wiąże z geriatrią i pracą 
z osobami starszymi. W wolnym czasie obserwuje roślinki, rozpieszcza swoje 
zwierzęta, słucha nowej fali, szczególnie newromatic i ogląda stare filmy. Denerwuje 
się, tylko gdy ktoś w jednym zdaniu użyje słów „Freud” i „podświadomość”.
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agnieszka jedziniak

Ambitna, optymistyczna i zawsze pełna zaangażowania w działania, które 
podejmuje. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale humanistycznym 
Uniwersytetu Śląskiego. Swoją wiedzę i pasję rozwija jako doktorantka 
w dyscyplinie językoznawstwo w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ślą-
skiego. Chętnie włącza się w różne projekty badawcze  i popularyzujące 
naukę. Interesują ją szczególnie zagadnienia onomastyczne, kulturowe 
aspekty języka, kategoria dyskursu w lingwistyce oraz badania historycz-
nojęzykowe. Prywatnie miłośniczka literatury   i zwierząt. Uwielbia także 
podróże i górskie krajobrazy.

alan niedziela 

Ambitny pasjonat sportu, zwolennik otwartej komunikacji, od wielu lat trener, 
zawodnik oraz sędzia w dziedzinie sztuk walki. Absolwent kierunku zarządza-
nia sportem i turystyką. Aktywny człowiek uwielbiający wyzwania, mocno 
stawiający na rozwój osobisty. Zwolennik nowoczesnej formy zarządzania 
stale pogłębiający swoją wiedzę w tym zakresie. W 2018 roku pracował dla 
ONZ podczas międzynarodowego wydarzenia Konferencja Narodów Zjedno-
czonych w sprawie Zmian Klimatu. Swoje zainteresowania związane ze spor-
tem, zarządzaniem, PR-em, psychologią i socjologią stale rozwija. Obecnie 
student zarządzania zasobami ludzkimi.

anna Pawłowska

Studentka filologii polskiej (specjalność nauczycielska), członkini Koła Kul-
tury Języka Polskiego, prowadziła terenowe gry językowe, popularyzuje 
język polski m.in. poprzez prowadzenie warsztatów (interpunkcyjnych, fra-
zeologicznych) dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych, 
współpracowała z Naukowym Kołem Doktorantów Językoznawstwa w two-
rzeniu i prowadzeniu kreatywnych warsztatów językowych ,,Co może ję-
zyk?”. Uwielbia dzielić się wiedzą z młodszymi, kocha język polski i literatu-
rę, szczególnie taką, która przekazuje wiedzę o świecie, wspiera i skłania do 
refleksji nad samym sobą.

Katarzyna Rudzik

Miłośniczka fantastyki prawie w każdym wydaniu. Uwielbia zwiedzać wszelkie mu-
zea, gdy tylko nadarzy się okazja. Miłośniczka wieczorów z książką i kawą. Aktualnie 
studentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Szymon Witczak

Lokalny lider, miłośnik social mediów, komunikacji, marketingu. Absolwent kultur me-
diów oraz komunikacji promocyjnej i kryzysowej, pracownik biura promocji Urzędu 
Miejskiego w Mikołowie oraz opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Prze-
wodniczący studenckiego koła naukowego „Komunikator”, organizator wielu konferencji 
naukowych. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi. Koordynator projektów 
społecznych i kulturalnych, edukacyjnych, w tym projektu „Spotkania ze Śląskiem”. Moc-
no zaangażowany w społeczność lokalną. Obecnie student polityk miejskich i doradztwa 
publicznego na Uniwersytecie Śląskim.
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98 12. Fundacja Santander, online: https://fundacja.santander.pl/ (data dostępu: 
20.12.2020 r.);

13. Fundacja Tauron, Jak uzyskać pomoc, online: https://fundacja.tauron.pl/jak-uzy-
skac-pomoc (data dostępu: 20.12.2020 r.);

14. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie, O konkursie, online: https://www.fio-
slaskie.com/oprojekcie (data dostępu: 20.12.2020 r.);

15. Fundusz Wyszehradzki, online: https://www.visegradfund.org/ (data dostępu: 
20.12.2020 r.);

16. Katowice Miasto Ogrodów, online: http://miasto-ogrodow.eu/ (data dostępu: 
20.12.2020 r.);

17. Kreatywna Europa, online: https://kreatywna-europa.eu/ (data dostępu: 
20.12.2020 r.);

18. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, EOG, online: https://www.eog.gov.
pl/ (data dostępu: 20.12.2020 r.);

19. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programy i projekty, onli-
ne:   https://www.gov.pl/web/kultura/programy-i-projekty (data dostępu: 
20.12.2020 r.);

20. Narodowe Centrum Kultury, Programy dotacyjne NCK, online: https://www.
nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck (data dostępu: 
20.12.2020 r.);

21. Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, Dotacje, online: https://pnwm.org/dota-
cje/ (data dostępu: 20.12.2020 r.);

22. Regionalne Centrum Animacji Kultury, Fundusze na kulturę, online: http://rcak.pl/
fundusze-na-kulture/ (data dostępu: 20.12.2020 r.).

Inne:

1. Kanał AKF „Klaps” na portalu Youtube, online: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCt-hlMQ0tYcL3I7fgA3hAsw (data dostępu: 21.10.2020 r.);

2. Kanał Odpakujmy Świat na portalu Youtube, online: https://www.youtube.com/
channel/UCIr3UEaudAdNd7Qfyzeyhug (data dostępu: 21.10.2020 r.);

3. Kanał Młodzi Rozmaiwją na portalu Youtube, online: https://www.youtube.com/
channel/UCQQItDdz_jXPRDbIVIQsSQA (data dostępu: 21. 10. 2020 r.);
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4. Oficjalna strona na Facebooku AKF „Klaps”, online: https://www.facebook.com/
akfklaps (data dostępu: 22.10.2020 r.);

5. Oficjalna strona na Facebooku Drużyny Wędrowniczej „Plus Minus”, online: ht-
tps://www.facebook.com/45dw.harc (data dostępu: 22.10.2020 r.);

6. Oficjalna strona na Facebooku Gazety „Kongresy”, online: https://www.facebook.
com/GazetaKongresy (data dostępu: 21.10.2020 r.);

7. Oficjalna strona na Facebooku Koła Naukowego Młodych Logopedów Uni-
wersytetu Śląskiego, online: https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Mło-
dych-Logopedów-Uniwersytetu-Śląskiego-519032828626906  (data dostępu: 
22.10.2020 r.);

8. Oficjalna strona na Facebooku Młodzi dla klimatu, online: https://www.facebook.
com/MlodziDlaKlimatu (data dostępu: 21.10.2020 r.);

9. Oficjalna strona na Facebooku Młodzi Rozmawiają, online: https://www.facebo-
ok.com/MlodziRozmawiaja (data dostępu: 21.10.2020 r.);

10. Oficjalna strona na Facebooku Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Katowi-
ce, online: https://www.facebook.com/FridaysForFuture.Silesia (data dostępu: 
21.10.2020 r.);

11. Oficjalna strona na Facebooku Młodzieżowej Rady Miasta Chorzowa, online: ht-
tps://www.facebook.com/MRMChorzow (data dostępu: 21.10.2020 r.);

12. Oficjalna strona na Facebooku Młodzieżowej Rady Miasta Tychy, online: https://
www.facebook.com/mlodziezowaradamiastatychy (data dostępu: 21.10.2020 r.);

13. Oficjalna strona na Facebooku Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, online: 
https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaMiejskaMikolowa (data dostępu: 
21.10.2020 r.);

14. Oficjalna strona na Facebooku Odpakujmy Świat, online: https://www.facebook.
com/Odpakujmy-świat-101492724591709 (data dostępu: 21.10.2020 r.);

15. Oficjalna strona na Facebooku Stowarzyszenia Kwestia Kultury, online: https://
www.facebook.com/kwestiakultury (data dostępu: 21.10.2020 r.);

16. Oficjalna strona na Facebooku Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Zdro-
wia, online: https://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-Psychologii
-Zdrowia-103398011285025 (data dostępu: 21.10.2020 r.);

17. Profil Gazety „Kongresy” na Instagramie, online: https://www.instagram.com/ga-
zeta_kongresy/?hl=pl (data dostępu: 21.10.2020 r.);

18. Profil Gazety „Kongresy” na Twitterze, online: https://twitter.com/gazetakongresy 
(data dostępu: 22.10.2020 r.);
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19. Profil Młodzi dla Klimatu, online: https://twitter.com/YouthClimatePL (data do-
stępu: 20.10.2020 r.);

20. Profil Młodzi dla Klimatu na Instagramie, online: https://www.instagram.com/
mlodzidlaklimatu/ (data dostępu: 20.10.2020 r.);

21. Profil Młodzieżowego Strajku Klimatycznego na Instagramie, online: https://www.
instagram.com/mlodziezowystrajkklimatyczny/ (data dostępu: 20.10.2020 r.);

22. Profil Odpakujmy Świat na Instagramie, online: https://www.instagram.com/od-
pakujmy_swiat/ (dostęp: 21.10.2020 r.);

23. Profil Stowarzyszenia Kwestia Kultury na Instagramie, online: https://www.insta-
gram.com/explore/tags/kwestiakultury/ (dostęp: 21.10.2020 r.);

24. Strona internetowa AKF „Klaps”, online: https://akfklaps.pl/ (data dostępu: 
22.10.2020 r.);

25. Strona internetowa Gazety „Kongresy”, online: https://gazetakongresy.pl/ (data 
dostępu: 21.10.2020 r.);

26. Strona internetowa Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Ślą-
skiego, online: http://www.ijp.us.edu.pl/?page_id=8747&lang=pl (data dostępu: 
20.10.2020 r.);

27. Strona internetowa Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, online: https://www.
msk.earth/ (data dostępu: 20.10.2020 r.);

28. Strona internetowa Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów, online: https://bip.cho-
rzow.eu/index.php?kat=147670086531616647 (data dostępu: 22.10.2020 r.);

29. Strona internetowa Młodzieżowej Rady Miasta Tychów, online: https://bip.umty-
chy.pl/mlodziezowa-rada-miasta (data dostępu: 22.10.2020 r.);

30. Strona internetowa Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, online: http://bip.
mikolow.eu/?c=872 (data dostępu: 22.10.2020 r.).
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