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dea anga;owania si) uczniów wKrozwijanie lokalnego kapita(u spo(ecznego 
jest wartoJciowa zKwielu powodów. W(Lcza m(odych ludzi wKusuwanie barier 
rozwojowych stojLcych przed polskim spo(eczeOstwem. Stwarza mo;liwoJci 
rozwijania wolontariatu korzystnego dla wspólnot sLsiedzkich. Otwiera przed 
m(odymi ludPmi nowe iKbardzo potrzebne mo;liwoJci edukacyjne. 

Zadaniem szko(y nie jest bowiem jedynie zapewnienie uczniom wiedzy aka-
demickiej. Uzyskanie wysokich not na egzaminie maturalnym zKwiedzy o)spo-
"ecze1stwie zapewne potwierdza posiadanie wiedzy oKinstytucjach paOstwa de-
mokratycznego. Nie wskazuje jednak naKposiadanie przez absolwentów szkó( 
potrzebnych postaw obywatelskich. Wiemy, ;e postawy sL uwarunkowane bar-
dziej przez doJwiadczenia spo(eczne ni; przez informacje zaczerpni)te zKksiL;ek. 

Z tego powodu postanowiono, aby GNQ treJci wiedzy o)spo"ecze1stwie wKgim-
nazjum uczeO zdobywa( metodL projektu edukacyjnego. Dlatego tak;e wymaga 
si), aby wszyscy uczniowie wKtrakcie nauki wKgimnazjum zrealizowali co naj-
mniej jeden zespo(owy projekt edukacyjny. Podobna sytuacja ma miejsce wKszko-
le ponadgimnazjalnej. Potrzebne sL jednak przedsi)wzi)cia celowo nakierowane 
na rozwój kompetencji spo(ecznych iKobywatelskich.

Udzia( m(odych ludzi wK lokalnych dzia(aniach obywatelskich zostawi Jlad, 
który b)dzie procentowa( wKich ;yciu po zakoOczeniu szko(y. M(odzi ludzie 
zauwa;ajL wKswoim otoczeniu wiele problemów spo(ecznych. NapotykajL je we 
w(asnych domach, widzL wKsLsiedztwie, na ulicy, dowiadujL si) oKnich od rówie-
Jników iKz mediów. Brak zgody na obni;ajLce jakoJ< ludzkiego ;ycia problemy 
spo(eczne, jest naturalnL ludzkL reakcjL. Tak samo jak ch)< anga;owania si) 
wKich rozwiLzywanie. Przeprowadzenie wartoJciowego spo(ecznie dzia(ania 
daje szans) na odczucie w(asnej wartoJci iKsprawczoJci oraz doJwiadczenie soli-
darnoJci spo(ecznej. Dzia(anie takie zostawi wKm(odych ludziach po;Ldany wy-
chowawczo Jlad na ca(e ;ycie. ObowiLzkiem doros(ych jest stworzenie uczniom 
mo;liwoJci dzia(ania na rzecz innych. 

Jacek Strzemieczny
Centrum Edukacji Obywatelskiej 



po(eczeOstwo obywatelskie wKswej istocie to Jwiadomi iKaktywni obywatele 
oraz spo(ecznoJci dzia(ajLce na zasadzie zaufania dla wspólnego dobra.

Szczególnym wyrazem funkcjonowania spo(eczeOstwa wKwymiarze oby-
watelskim jest (ad spo(eczny oparty na wi)ziach spo(ecznych iKzbiorowych 
porozumieniach.

OczywiJcie, tworzenie warunków dla rozwoju spo(eczeOstwa obywatelskiego 
jest procesem z(o;onym iKd(ugofalowym. 

Na poziomie jednostki, kszta(towanie postaw iKzachowaO obywatelskich, dla 
których fundamentalne znaczenie ma edukacja obywatelska powinno obejmo-
wa< wszystkie fazy ;ycia cz(owieka. Jej w(Lczenie do systemu szkolnego stanowi 
warunek konieczny dla budowy spo(eczeOstwa otwartego na zmian) spo(ecznL, 
innowacje iKkreatywnoJ<, na zaradnoJ< indywidualnL iKzbiorowL. WKdobie glo-
balnych wyzwaO cywilizacyjnych, wKczasie ogromnych przeobra;eO wKsferze ko-
munikacji spo(ecznej, szczególnie wa;nym staje si) kontekst lokalny aktywnoJci 
obywatelskiej, piel)gnujLcy wartoJci s(u;Lce rozwojowi kapita(u spo(ecznego 
oraz poprawie poziomu iKjakoJci ;ycia.

Dlatego te; zKuznaniem iKsatysfakcjL nale;y odnieJ< si) do projektu eduka-
cyjnego, stanowiLcego merytoryczne modelowe uj)cie wKzakresie kszta(towania 
aktywnych postaw wJród m(odych ludzi, wKszczególnoJci b)dLce wyzwaniem dla 
uczniów biorLcych udzia( wKpraktycznym spo(ecznym tworzeniu rzeczywistoJci.

Walory merytoryczne iKdobór treJci projektu edukacyjnego, aKtak;e sama 
metoda zdobywania wiedzy iKumiej)tnoJci, stanowiL nowoczesnL formu() my-
Jlenia iKdzia(ania projektowego, coraz powszechniej stosowanL wKsprawnym 
zarzLdzaniu przedsi)biorstwami, organizacjami pozarzLdowymi czy admini-
stracjL publicznL.

Dla dzia(alnoJci po;ytku publicznego propozycja projektowego myJlenia 
wJród uczniów, odwo(ujLca si) do wartoJci iKwra;liwoJci spo(ecznej, zKpraktycz-
nym aspektem realizacji zadaO iKcelów spo(ecznych, ma znaczenie fundamen-
talne. Inauguruje systemowe podejJcie do kszta(towania podstawowych kompe-
tencji spo(ecznych iKekonomicznych, s(u;Lcych rozwojowi odpowiednich karier 
spo(ecznych iKzawodowych ludzi m(odych, zKwydatnym udzia(em nauczycieli 
iKwychowawców.

Krzysztof Wi%ckiewicz
Dyrektor Departamentu Po;ytku Publicznego 

Ministerstwa Pracy iKPolityki Spo(ecznej
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O publikacji

Niniejsza publikacja jest przewodnikiem dla nauczycieli iKnauczycielek gimna-
zjów iKszkó( ponadgimnazjalnych, jak krok po kroku realizowa< projekt uczniow-
ski na rzecz spo(ecznoJci lokalnej. 

Nauczyciel/ka otrzymuje tu materia(y wprowadzajLce do nowych zagadnieO 
wKszkolnej edukacji, jakimi sL spo(ecznoJ< lokalna, kapita( spo(eczny iKprzedsi)-
biorczoJ< spo(eczna. Zapoznanie si) zKnimi pozwoli na przeprowadzenie zaj)< 
zKuczniami, aKnast)pnie na wsparcie grupy wKrealizacji ich projektu.

Scenariusze lekcji, które proponujemy mogL urozmaici< lekcje WOS czy KOSS. 
Mo;na je realizowa< zKca(L klasL lub zKgrupL osób zainteresowanych tematykL 
lokalnL na zaj)ciach dodatkowych. Praca, którL uczniowie iKuczennice majL 
wykona< wKma(ych zespo(ach pozwala im odkry< wartoJciowe cechy najbli;-
szej okolicy. TworzLc mapy, robiLc wywiady iKzdj)cia, badajL swojL spo(ecznoJ<. 
WKpublikacji wspieramy nauczycieli iKnauczycielki scenariuszami, pomagamy 
omówi< wyniki badaO, wybra< temat projektu, aKnast)pnie go zrealizowa<. Pro-
gram M"ody Obywatel mo;e by< realizowany samodzielnieK– wKoparciu oKniniej-
szy poradnik iKmateria(y znajdujLce si) na stronie internetowej programu. 

Materia(y zawarte wKpublikacji mo;na stosowa< wKelastyczny sposób. Zach)-
camy do przeprowadzenia uczniów iKuczennic przez ca(y cykl projektu, mo;na 
jednak prac) zakoOczy< na samym badaniu lub prowadzi< tylko pojedyncze 
lekcje wed(ug zaproponowanych scenariuszy. 

Zapraszamy równie; do odwiedzenia strony internetowej www.ceo.org.pl, 
gdzie mo;na odnaleP< dodatkowe informacje nt. programu M"ody Obywatel. 

Uczniowie i uczennice ze szko!y w Karniewie
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ZnajdujL si) tam przyk(ady dzia(aO podejmowanych na rzecz spo(ecznoJci przez 
uczniów. Zach)camy do realizacji podobnych projektów. Dzi)ki nim uczniowie 
iKuczennice zdobywajL wiedz) iKdoJwiadczenie, aKmieszkaOcy majL okazj) spoj-
rze< na swojL miejscowoJ< jako na miejsce tworzone wspólnie iKprzez wszystkich.

O programie M!ody Obywatel

Centrum Edukacji Obywatelskiej wspiera nauczycielki iKnauczycieli realizujL-
cych projekty na rzecz spo(ecznoJci lokalnych, np. poprzez udzia( wKprogramie 
M"ody Obywatel. Umo!liwia on m"odym ludziom dzia"ania s"u!#ce wzrostowi 
kapita"u spo"ecznego dla rozwoju spo"eczno$ci lokalnych. Wp(ywajL one na 
wzrost wzajemnego zaufania, wspó(prac), poczucie to;samoJci lokalnej oraz 
lepszL komunikacj) pomi)dzy cz(onkami iKcz(onkiniami spo(ecznoJci lokalnej.

Program prowadzony jest przez CEO iKFundacj) im. Jana Kantego Steczkow-
skiego. Patronat honorowy nad projektem obj)(a Minister Edukacji Narodowej, 
Pani Katarzyna Hall oraz ZwiLzek Powiatów Polskich. 

W roku szkolnym GNFN/FF mia(a miejsce pierwsza edycja programu M"ody 
Obywatel, do której zg(osi(y si) FHH gimnazja iKszko(y ponadgimnazjalne. Dzia-
(ania realizowane by(y we wspó(pracy zKpartnerami lokalnymiK– w(adzami sa-
morzLdowymi czternastu gmin iKpowiatów. 

Nauczycielki iKnauczyciele uczestniczLcy wKprogramie wzi)li udzia( wKwarsz-
tatach iKkursie internetowym. Uczennice iKuczniowie uczestniczyli wKszkole-
niach, podczasKktórych dowiedzieli si) mi)dzy innymi, wKjaki sposób wzmac-
nia< iKwykorzystywa< przydatne wKprogramie kompetencje liderskie, jak dobrze 
zaplanowa< iKzrealizowa< swój projekt, jak pozyska< dla niego sojuszników 
oraz jak zrealizowa< prezentacj) lokalnL. Nauczycielki iKnauczyciele uczestni-
czLcy wKwarsztatach iKkursie internetowym otrzymali wsparcie merytoryczne 
oraz dowiedzieli si), wKjaki sposób wspiera< uczniów iKuczennice uczestniczLce 
wKprogramie.
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O spo!eczno"ci lokalnej, 
kapitale#spo!ecznym 
i#przedsi$biorczo"ci#spo!ecznej

".". Materia# dla nauczyciela / nauczycielki $ 
wprowadzenie do tematyki spo#eczno!ci lokalnej

%.%.%. Spo!eczno"& lokalna 

Ka;dy iKka;da zKnas nale;y do jakiejJ spo(ecznoJci lokalnej. 

Spo#eczno$+ lokalna to zbiorowoJ< ludzi zamieszkujLca niewielki obszar geo-
graIczny (wieJ, gmin), miasto, dzielnic), osiedle) po(Lczona sieciL wi)zi spo(ecz-
nych, interesów iKpotrzeb wynikajLcych zKbliskiego zamieszkania. Jej cz(onkowie 
iKcz(onkinie majL poczucie przynale;noJci iKto;samoJci zwiLzane zKzamieszki-
wanym obszarem iKobecnL na jego terenie kulturL.
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SPO'ECZNO()  
LOKALNA

niewielkie terytorium

zbiorowo"' ludzi

identyfikacja z(miejscem 
zamieszkania

wspólne interesy  
i potrzeby

wi)zi spo!eczne

wspólne instytucje

Schemat nr % * Spo!eczno"' lokalna

Wi%zi spo#eczne 
Cz(onkinie iKcz(onkowie spo(ecznoJci lokalnej sL po(Lczeni sieciL wi)zi spo(ecz-
nych. Ma to miejsce, kiedy znajL si) zKwidzenia, sL sLsiadami lub (LczL ich wi)zi 
rodzinne. Je;eli mieszkajL blisko siebie, cz)sto dobrze si) znajL, ucz)szczajL do 
tych samych szkó(, borykajL si) ze wspólnymi problemami iKcho< czasem spierajL 
si) ze sobL, mogL (atwiej przekaza< sobie informacje iKnawzajem pomóc. 

Wi)zi tworzL si) naturalnie iKwynikajL ze wspólnego przebywania wKkonkret-
nej przestrzeni. 

Dlatego dla tworzenia wi)zi kluczowe jest istnienie miejsc spotkaO, gdzie 
mieszkaOcy mogL wymieni< si) informacjami iKby< razem. 

Przyk(adem miejsca, które umacnia wi)zi mo;e by< dom kultury, gdzie osoby 
wKró;nym wieku spotykajL si) ze sobL. OdbywajL si) tu zaj)cia plastyczne, spo-
tkania chóru, sekcji modelarskiej czy zaj)cia taneczne – wszystkie one umo;li-
wiajL wymian) doJwiadczeO iKwzajemne poznanie si). WKten sposób spo(ecznoJ< 
si) integruje. Uczestnicy iKuczestniczki zaj)< nie tylko robiL coJ razem, ale te; 
nawiLzujL znajomoJci – rozmawiajL oKsprawach, które ich wspólnie dotyczL. Ta-
kie znajomoJci zwi)kszajL szans) na to, ;e zacznL dzia(a< razem równie; poza 
domem kultury.

Obecnie jesteJmy Jwiadkami równoleg(ego procesu os(abienia wi)zi spo(ecz-
nych, kiedy to coraz cz)Jciej nie znamy ludzi, którzy mieszkajL blisko nas. Sta(o 
si) tak na skutek oderwania ró;nych sfer ;ycia od terytorium. Ludzie pracujL 
iKuczL si) daleko od miejsca zamieszkania, aKkontakty spo(eczne mogL wychodzi< 
poza ich spo(ecznoJ<. Utrudnia to nawiLzanie bezpoJredniego kontaktu zKsLsia-
dami iKwp(ywa na mniejsze zaanga;owanie wK;ycie spo(eczne. Dlatego wa;ne 
jest, by podejmowa< dzia(ania s(u;Lce nawiLzywaniu iKpodtrzymywaniu wi)zi. 

To&samo!' lokalna 
Cz(onkowie iKcz(onkinie ka;dej spo(ecznoJci lokalnej posiadajL okreJlonL to;-
samoJ< lokalnL. Rozumiemy przez to:



%+%. O spo!eczno"ci lokalnej

przywiLzanie do zamieszkiwanego terytorium;
poczucie identyIkacji zKobszarem, który nazywamy „ma(L ojczyznL”. 

To;samoJ< wytwarza si) przede wszystkim dzi)ki zwyczajom iKtradycjom, które 
sL praktykowane wKspo(ecznoJciach. Chodzi tu zarówno oKtradycje kultywowane 
rodzinnie, sposób prze;ywania okreJlonych JwiLt religijnych, jak iKwydarzenia 
wa;ne dla ca(ej spo(ecznoJciK– uroczystoJci patriotyczne, Jwi)ta lokalne, festi-
wale iKkonkursy, dzi)ki którym miejscowoJ< jest rozpoznawana wKca(ym kraju. 

Dla ka;dej spo(ecznoJci bardzo wa;na jest równie; pami%+ osób starszych 
oraz miejsca symboliczne, takie jak pomniki, koJcio(y czy cmentarze. Znaczenie 
posiadajL równie; patroni lub osoby, których imieniem honorowane sL szko(y 
czy ulice. Mieszkanki iKmieszkaOcy mogL by< te; dumni zKzabytków, urokliwych 
przyrodniczo miejsc, okaza(ych budynków lub pr);nie dzia(ajLcych instytucji. 

Organizacja spo#eczno!ci
Cz(onkowie iKcz(onkinie spo(ecznoJci lokalnych sL zorganizowani wKformie 
wspólnot samorzLdowych, spoJród których najbardziej podstawowL jest gmi-
na. Zdarza si) jednak, ;e wKsk(ad gminy wchodzi kilka spo(ecznoJci lokalnych 
(szczególnie wKmiastach lub rozleg(ych gminach wiejskich). WKtym przypadku 
za granice swojej spo(ecznoJci przyjmijcie granic) dzielnicy, wKktórej znajduje 
si) szko(a (w przypadku du;ego miasta) lub granic) so(ectwa (w przypadku 
spo(ecznoJci wiejskiej).

Granice mogL te; wyznaczy< deklaracje mieszkaOców, które mo;e zobrazo-
wa< pytanieK– gdzie mieszkamy „my”, aKgdzie mieszkajL „oni”? 

Instytucje lokalne
W spo(ecznoJciach lokalnych funkcjonuje wiele instytucji, wokó( których kon-
centruje si) ;ycie mieszkaOców. Nale;L do nich: szko(y, oJrodki zdrowia, koJcio-
(y, Jwietlice, organizacje spo(eczne, domy kultury lub targowiska. Instytucje to 
miejsca, wKktórych mieszkaOcy iKmieszkanki spotykajL si) iKkorzystajL zKokre-
Jlonych us(ug – tak, aby zaspokoi< swoje potrzeby. Od liczby, ró;norodnoJci 
iKsprawnoJci funkcjonowania instytucji zale;y jakoJ< ;ycia cz(onków iKcz(onkiO 
spo(ecznoJci lokalnej. Dlatego, je;eli chcemy wprowadza< zmiany wKspo(eczno-
Jci, warto zaczL< od przyjrzenia si) tym instytucjom. 

Liderzy spo#eczno!ci lokalnej 
Ka;da spo(ecznoJ< posiada liderów. Pe(niL oni bardzo wa;nL funkcj)K– to oni 
cz)sto podejmujL decyzje, pomagajL diagnozowa< problemy oraz proponujL 
dzia(ania zmierzajLce do ich rozwiLzania, biorL na siebie odpowiedzialnoJ< za 
ich realizacj). Wielu liderów (lub liderek) wybiera drog) dzia(alnoJci samorzL-
dowej, kandydujLc wKwyborach do rady gminy lub starajLc si) oKurzLd wójta lub 
burmistrza.

Liderami spo(ecznoJci sL równie; osoby pe(niLce wa;ne funkcje iK pia-
stujLce urz)dy, takie jak dyrektorzy szkó(, nauczycielki, ksi);a, pracownicy 
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oJrodków kultury. SL nimi równie; osoby aktywne spo(ecznie bardziej „z wy-
boru” ni; „zKurz)du”, takie jak lokalni biznesmeni lub cz(onkowie organizacji 
pozarzLdowych. 

FormL zaanga;owania liderów wK;ycie spo(eczne mo;e by< mi)dzy innymi or-
ganizacja wydarzeO tradycyjnych dla danej spo(ecznoJci, np. koncertów, zbiórki 
ubraO, samopomocy sLsiedzkiej, kiedy lider pracuje wraz zKgrupL nieformalnL.

%.%.*. Kapita! spo!eczny 

O mieszkaOcach iKmieszkankach okreJlonej spo(ecznoJci mo;emy powiedzie<, 
;e drzemie wKnich okreJlony potencja(. ObserwujLc ;ycie danej spo(ecznoJci, 
mo;emy zapyta<: na ile ch)tnie jej cz(onkowie iKcz(onkinie ze sobL wspó(pracujL, 
na ile sobie ufajL, wKjaki sposób podejmujL decyzje, jakimi zasadami si) kierujL 
iKjak mocno identyIkujL si) ze swojL spo(ecznoJciL.

Jest to bardzo wa;ne, gdy; od tych czynników zale;L mo;liwoJci rozwo-
ju okreJlonej spo(ecznoJci. Ten potencja( nazywamy kapita#em spo#ecznym. 
Sk(adajL si) na niego poziom wzajemnego zaufania, sie< wzajemnych powiLzaO, 
przep(yw informacji, aktywnoJ< spo(eczna mieszkaOców, potencja( kulturowy 
oraz wyznawane przez mieszkaOców postawy iKwartoJci. 

KAPITA'  
SPO'ECZNY

przep!yw informacji

potencja! kulturowy

postawy i(warto"ci

aktywno"' spo!eczna 
i(obywatelska

sie' powi-za.

wzajemne zaufanie

Schemat nr # * Kapita! spo!eczny

Dla ;ycia spo(ecznoJci lokalnej wa;ne jest zaufanie do innych ludzi, g(ównie do 
tych, których osobiJcie nie znamy. Spróbujmy sobie wyobrazi<, co by si) sta(o, 
gdyby znikn)(o zaufanie. Ludzie przestaliby chodzi< do lekarza, nie wierzLc, ;e 
ktoJ jest im wKstanie przepisa< w(aJciwe leki. Bez wiary, ;e ludzie b)dL prze-
strzega< zasad ruchu drogowego, niemo;liwa sta(aby si) jazda samochodem, itd. 
Wzajemne zaufanie jest warunkiem zarówno Jwiadczenia us(ug, jak iKka;dego 
wspólnego dzia(ania. Dla ;ycia spo(ecznoJci lokalnej bardzo wa;ne jest, by jej 
cz(onkowie ufali liderom w(asnej spo(ecznoJci, szczególnie tym sprawujLcym 
w(adz) samorzLdowL oraz by liderzy oKtym zaufaniu nie zapominali. 
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Gdy jesteJmy cz(onkami (lub cz(onkiniami) jednej spo(ecznoJci lokalnej, 
mo;na powiedzie<, ;e (Lczy nas sie+ wzajemnych powi,za-. Przede wszystkim 
(LczL nas wspólne interesy. MieszkaOców jednej ulicy (Lczy droga, która jeJli jest 
dziurawa, stanowi problem wszystkich tu zamieszka(ych. Dzia(anie na rzecz jej 
naprawy jest dzia(aniem b)dLcym we wspólnym interesie. W(aJciciel sklepu jest 
powiLzany zKludPmi zKokolicy, którzy kupujLc uKniego, zapewniajL mu dochody 
pozwalajLce utrzyma< rodzin); sami jednak równie; sL od niego uzale;nieni, 
gdy; to on zapewnia im dost)p do podstawowych produktów ;ywnoJciowych. 
MieszkaOcy gminy zwiLzani sL decyzjami, które podj)li wybrani przez nich 
przedstawiciele (np. rada gminy). Ci jednak, wKnajbli;szych wyborach, pozwolL 
oceni<, czy ich decyzje lub ich brak nie by(y dla wyborców zbyt uciL;liwe. 

Dla ka;dej spo(ecznoJci w(aJciwy jest sposób, wKjaki przep#ywa w"niej infor-
macja. SpecyIczne mogL by< narz)dzia wykorzystywane do kontaktu, jak np. 
lokalna gazeta, telewizja, forum internetowe, tablica og(oszeO. Wa;ne mogL by< 
te; osoby (sLsiedzi, w(adze lokalne) generujLce informacje oKbie;Lcych wydarze-
niach. Dobrze poinformowani mieszkaOcy to wKdemokracji ogromna wartoJ<. 

Aktywno$+ spo#eczna i"obywatelska Jwiadczy oKprzekonaniu mieszkaOców 
iKmieszkanek, ;e ich dzia(ania majL realny wp(yw na ;ycie spo(ecznoJci. By< 
osobL aktywnL spo(ecznie to znaczy anga;owa< si) wKdzia(ania na rzecz innych, 
m.in. wKramach lokalnych stowarzyszeO iKfundacji oraz organizacji spo(ecznych 
(w tym ochotniczej stra;y po;arnej, grupy paraIalnej czy ko(a gospodyO wiej-
skich). PodstawL zaanga;owania wKdzia(alnoJ< tych instytucji jest najcz)Jciej 
wolontariat. Pomaga< mo;e ka;dy iKna ró;ne sposoby: poprzez pomoc kolegom 
iKkole;ankom wKnauce, pomoc niepe(nosprawnym lub seniorom, udzia( wKkwe-
stach, zbiórkach ;ywnoJci, akcjach informacyjnych. Jako wolontariusz (czy wo-
lontariuszka) mo;na anga;owa< si) równie; wKdzia(alnoJ< instytucji sportowych 
iKkulturalnych.

AktywnoJ< obywatelska to korzystanie zKuprawnieO, jakie daje mieszkaOcom 
iKmieszkankom demokracja, poprzez uczestnictwo wKwyborach iKreferendach, 
wKspotkaniach zKradnymi, wKposiedzeniach rady gminy lub miasta. 

Ka;da spo(ecznoJ< lokalna posiada okreJlony potencja# kulturowy. Od kul-
tury panujLcej wKdanej spo(ecznoJci lokalnej zale;y sposób podejmowania decy-
zji, poziom wzajemnego zaufania czy aktywnoJci obywatelskiej. Kultur) tworzL 
przede wszystkim normy i"warto$ci, jakimi kierujL si) mieszkaOcy iKmieszkanki 
wKodniesieniu do spraw lokalnych (np. decydujLc, czy wa;niejsze jest dzia(anie na 
korzyJ< w(asnL czy wspólnL). NormL jest np. wzajemna pomoc. Je;eli pomog(em 
sLsiadowi, b)d) móg( si) zwróci< do niego oKpomoc, kiedy b)d) jej potrzebowa(. 
Dzi)ki normom mniejsze jest ryzyko, ;e ludzie b)dL si) zachowywali niezgodnie 
zKoczekiwaniami. Je;eli tak si) stanie, wi)P zKnimi zostanie os(abiona bLdP urwana.

0.0.1.0. Znaczenie kapita!u spo!ecznego

Kapita( spo(eczny jest potrzebny do wspólnego dzia(ania mieszkaOców. Jego 
wysoki poziom u(atwia:
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nawiLzywanie wspó(pracy dzi)ki przekonaniu, ;e ludzie mogL liczy< na 
wzajemnoJ< wKprzysz(oJci,
wspólne rozwiLzywanie problemów lokalnych,
korzystanie zKdost)pnych wJród znajomych sobie osób zasobów material-
nych (rzeczy, pieni)dzy) iKniematerialnych (informacje, kontakty, udzia( we 
w(adzy, presti;).

Wysoki poziom kapita(u spo(ecznego przek(ada si) na wi)kszL iloJ< dzia(aO po-
dejmowanych przez mieszkanki iKmieszkaOców. Dzi)ki temu roJnie te; zaufanie.

W spo(ecznoJci lokalnej da si) zauwa;y< wp(yw postaw iKzachowaO pojedyn-
czych osób (mimo ich wolnej woli) na sposób funkcjonowania innych ludzi. Po-
wtarzajLce si) zachowania zaczynajL funkcjonowa< jako konwenanse, normy po-
st)powania lub wzory okreJlone dla tej spo(ecznoJci. MogL one s(u;y< rozwojowi. 
Norma mo;e zdecydowa< oKtym, ;e cz(onkowie iKcz(onkinie spo(ecznoJci zaczynajL 
si) organizowa<, by przeciwdzia(a< pojawiajLcym si) problemom. RozwiL;L je 
majLc do dyspozycji odpowiednich ludzi, zasoby iKzainteresowanie spo(ecznoJci. 
ByKbudowa< tego typu normy, wa;ne jest pokazywanie uczniom iKuczennicom przy-
k(adów wspó(pracy mieszkaOców iKorganizacja pracy wKzespo(ach zadaniowych.

Zasoby spo#eczno$ci lokalnej to takie miejsca, osoby czy dzia(ania, które umo;-
liwiajL jej rozwój. Jakie zasoby mo;emy znaleP< wKspo(ecznoJciach lokalnych?

F. lokalne instytucje i"organizacje (szko(y, urz)dy, biblioteki, stra; po;arna, 
organizacje pozarzLdowe);

G. miejsca wa.ne dla mieszka-ców (zabytki, parki, pomniki);
D. narz%dzia komunikacji (spotkania zKmieszkaOcami, media, tablice og(o-

szeniowe);
H. tradycje i"do$wiadczenia spo#eczne (pomoc wzajemna przy przeprowadz-

kach, opieka nad dzie<mi sLsiadów, wspólne Jwi)towanie rocznicy istotne-
go lokalnie wydarzenia).

Dzi)ki nim mieszkaOcy iKmieszkanki mogL wykorzystywa< mocne strony swojej 
miejscowoJci oraz skutecznie jL promowa<.

%.%.+. Spo!ecznie odpowiedzialne terytorium

Koncepcja spo(ecznie odpowiedzialnego terytorium opracowana przez stowa-
rzyszenie REVES zak(ada, ;e kiedy osoby je zamieszkujLce, przedstawiciele 
instytucji publicznych, organizacji pozarzLdowych oraz biznesu spotykajL si) 
razem iKplanujL rozwój swojej spo(ecznoJci, przejmujL za niL odpowiedzialnoJ<. 
Przez dzia(anie wykorzystujLce zasoby terytorium mocniej wiL;L si) zKprzestrze-
niL, wKktórej ;yjL. *atwiej te; mogL zaspokaja< lokalne potrzeby iKrozwiLzywa< 
problemy. Dzi)ki tej publikacji przygotowujemy uczniów iKuczennice do przej)cia 
odpowiedzialnoJci za w(asne spo(ecznoJci.
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%.%.,. Rozwój spo!eczno"ci lokalnych

Rozwój wKS"owniku j+zyka polskiego okreJlany jest jako „proces przechodzenia do 
stanów lub form bardziej z(o;onych lub pod pewnym wzgl)dem doskonalszych”. 
WKodniesieniu do spo(ecznoJci lokalnej mo;emy wi)c mówi< oKprocesie zmian, 
które przyczyniajL si) do podnoszenia poziomu .ycia mieszka-ców iKmiesz-
kanek okreJlonego terytorium. Rozwój lokalny zak(ada równie; wzmocnienie 
wi%zi i"sieci kontaktów w$ród mieszka-ców iKmieszkanek, dzi)ki czemu uczL 
si) oni pracowa< dla wspólnego dobra.

Rozwojowi spo(ecznoJci lokalnej sprzyjajL m.in. nast)pujLce czynniki:
istnienie lokalnego lidera (lub liderki);
aktywnoJ< mieszkaOców (i mieszkanek) – przedstawicieli (lub przedstawi-
cielek) lokalnych instytucji iKorganizacji dobrowolnie dzia(ajLcych na rzecz 
spo(ecznoJci lokalnej; 
obecnoJ< przedsi)biorstw spo(ecznych iKprzedsi)biorców wspierajLcych 
dzia(ania spo(eczne;
wspó(praca zKsLsiedzkimi gminami;
wypracowanie wspólnego planu dzia(aO dla ró;nych podmiotów lokalnych; 
zrzeszanie si) mieszkaOców iKmieszkanek;
tworzenie partnerstw, których podmioty (LczL posiadane zasoby;
poprawa dost)pu do informacji.

Przejawem rozwoju spo(ecznoJci lokalnej sL:
mo;liwoJ< wspólnego zaspokojenia potrzeb lokalnych, np. budowy nowego 
przedszkola, remontu drogi;
wi)kszy dost)p do us(ug, np. edukacji, s(u;by zdrowia, poradnictwa praw-
nego;
lepsza jakoJ< us(ug, np. czyJciejsza woda wKkranach, darmowy bezprzewo-
dowy Internet;
wi)ksze poczucie bezpieczeOstwa;
poczucie wp(ywu na w(asne ;ycie (co wspólnie postanowiL, uda im si) 
zrobi<);
wi)cej Jrodków Inansowych;
(atwiejsza mo;liwoJ< znalezienia pracy;
wi)cej mo;liwoJci sp)dzania wolnego czasu.

Obszary spo(ecznoJci lokalnych, wKktórych mo;e zachodzi< rozwój:
infrastruktura spo#eczna (szpitale, oJrodki zdrowia, domy pomocy spo-
(ecznej, szko(y iKprzedszkola, Jwietlice, oJrodki kulturalne iKsportowe);
infrastruktura techniczna (drogi iKchodniki, sieci kanalizacyjne iKwodociL-
gowe, oczyszczalnie Jcieków, systemy usuwania odpadów, sie< transportu 
publicznego, sieci dost)pu do Internetu);
system edukacji (infrastruktura iKjakoJ< edukacji);



%4 %. O spo!eczno"ci lokalnej

kultura (poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkaOców);
obszary zdegradowane (rewitalizacja);
rozwój przedsi%biorstw (zwi)kszenie potencja(u ekonomicznego);
rynek pracy (zwi)kszenie liczby miejsc pracy);
ochrona $rodowiska (poprawa stanu Jrodowiska naturalnego); 
dzia#alno$+ obywatelska (zwi)kszenie aktywnoJci obywatelskiej).

Uczniowie i uczennice ze szko!y w Szprotawie
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Etapy programu  
M!ody Obywatel

M'ODY OBYWATEL - LOKALNE DZIA'ANIA UCZNIOWSKIE

ET
A

P 
0

POZNAJEMY SPO(ECZNO)* LOKALN+

 5 lekcje; 

 5 praca z(map-; 

 5 badanie zasobów.

ET
A

P 
1

DZIA(AMY NA RZECZ SPO(ECZNO)CI

 5 projekt uczniowski;

cztery "cie6ki: 
 7 to6samo"' lokalna;
 7 sieci informacji;
 7 wolontariat;
 7 przedsi)biorczo"' spo!eczna.

 5 prezentacja lokalna.
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Badanie zasobów  
spo!eczno"ci lokalnej

,.". Jak bada' z-uczniami i-uczennicami lokaln. 
spo#eczno!' $ instrukcja krok po kroku

Program M"ody Obywatel rozpoczyna si) od etapu poznania spo(ecznoJci 
przez uczennice iKuczniów. WKpierwszym semestrze roku szkolnego uczestnicy 
iKuczestniczki badajL jej zasoby iKzastanawiajL si), jakie dzia(ania mo;na podjL<, 
by wzmocni< jeden zKnich. Staranne przeprowadzenie iKtwórcza analiza wnio-
sków dajL pewnoJ<, ;e dzia(ania podj)te wKramach projektu uczniowskiego od-
powiedzL na potrzeby spo(ecznoJci.

Poni;ej zamieszczamy instrukcj) kolejnych kroków, które uczniowie iKuczennice 
podejmL, by zbada< zasoby spo(ecznoJci. Nast)pnie wKtoku publikacji rozwijamy 
ka;dy zKnich, udost)pniajLc scenariusze lekcji iKspotkaO. Lekcje mogL by< prowa-
dzone dla wszystkich klas, poniewa; sL zgodne zKpodstawL programowL wKgim-
nazjum iKmogL by< wykorzystane wKramach nauczania blokowego na przedmio-
tach humanistycznych wKszko(ach ponadgimnazjalnych. Spotkania pomagajL 
wKorganizacji dzia(aO grupy realizujLcej projekt iKmogL odbywa< si) po lekcjach. 
WKCz)Jci VI publikacji zamieszczamy materia(y dodatkowe pomocne wKorga-
nizacji zaj)<. Poni;ej prezentujemy kolejne kroki etapu poznania spo(ecznoJci.
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KROK ". TWORZENIE MAPY SPO(ECZNO)CI LOKALNEJ

Lekcja !. Uczniowie iKuczennice pracujL nad mapL swojej miejcowoJci. Dowia-
dujL si), czym jest spo(ecznoJ< lokalna iKjakie sL jej g(ówne instytucje, które 
wKtrakcie zaj)< odnajdujL na mapie. 

Praca domowa. Pierwsza praca domowa polega na naniesieniu na map) miejsc 
wa;nych dla spo(ecznoJci. Uczniowie, na przygotowanej przez nauczyciela/na-
uczycielk) lub siebie mapie, zaznaczajL:

a) miejsca, wKktórych si) spotykajL iKrozmawiajL ze sobL;
b) miejsca, wKktórych ludzie sobie pomagajL;
c) miejsca, wKktórych ludzie robiL coJ razem;
d) miejsca, wKktórych mogL rozwija< swoje zainteresowania;
e) miejsca, które majL dla nich symboliczne lub historyczne znaczenie.

Nast)pnie rozmawiajL zKrodzicami (opiekunami), którzy wskazujL te same ka-
tegorie istotnych dla nich miejsc iKzaznaczajL je na mapie. Optymalnie na tak 
uzupe(nionej mapie powinno si) znaleP<K– wKprzypadku wi)kszych miejscowo-
JciK– przynajmniej pi)< miejsc zKka;dej kategorii. WKspo(ecznoJciach wiejskich 
mo;na spróbowa< odnaleP< po trzy zKnich.

Lekcja &. Wykonane mapy uczniowie iKuczennice przynoszL na kolejne zaj)cia 
iKz nich (razem zKnauczycielem/nauczycielkL), tworzL wspólnL map) miejsco-
woJci. Na zaj)ciach uzupe(niajL jL jeszcze oKjeden rodzaj miejscK– takich, wKktó-
rych tworzone lub prezentowane sL wa;ne dla spo(ecznoJci lokalnej informacje. 
WKten sposób powstaje rozbudowana mapa spo(ecznoJci zKoznaczeniem miejsc 
iKinstytucji wa;nych dla funkcjonowania wspólnoty. 

KROK /. GRA OFICER DLACZEGO 

Celem gry jest pog()bienie wiedzy na temat ró;nych aspektów ;ycia spo(eczno-
Jci istotnych zKpunktu widzenia kapita(u spo(ecznego, takich jak rodzaje relacji 
mi)dzyludzkich, zaanga;owanie spo(eczne obywateli oraz przep(yw informacji. 

Praca domowa. Uczniowie iKuczennice wcielajL si) wKrol) detektywów lub repor-
terek, dociekajLc tego, co dzieje si) wKka;dym ze wskazanych na mapie miejsc. 
ZadajL pytania, dlaczego akurat ta przestrzeO jest wa;na dla danej spo(ecznoJci, 
dlaczego akurat tam ludzie przebywajL iKrobiL coJ razem. DokumentujL poznane 
miejsca przy pomocy kart gry.

Lekcja '. Gra koOczy si) spotkaniem zKnauczycielkL/nauczycielem, kiedy ucznio-
wie iKuczennice dzielL si) swoimi spostrze;eniami iKuwagami na temat przebiegu 
zadania oraz wyników pracy. WKefekcie dowiadujL si), wKjaki sposób rozpozna< 
wJród zgromadzonych materia(ów zasoby spo(ecznoJci lokalnej. 
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KROK ,. WSPÓ(PRACA WEWN+TRZ SPO(ECZNO)CI 

Poznanie spo(ecznoJci lokalnej sk(ada si) tak;e zKanalizy przyk(adowego dzia-
(ania spo(ecznego. Pokazuje ona, wKjaki sposób ludzie wspó(pracujL ze sobL iKjak 
mo;na zrealizowa< wspólne dzia(anie. Zadanie ma charakter edukacyjny, wpro-
wadzajLcy uczniów iKuczennice wKetap dzia(ania na rzecz spo(ecznoJci lokalnej.

Lekcja (. Na zaj)ciach uczniowie iKuczennice, pracujLc wKgrupach, analizujL ar-
tyku(y prasowe przedstawiajLce wspólne dzia(ania obywateli iKobywatelek. MogL 
to by< relacje ze zorganizowanego festynu, zbiórki na rzecz schroniska dla zwie-
rzLt czy protestu przeciwko budowie wysypiska odpadów. Uczniowie iKuczennice 
wyszukujL wKtekstach odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczLce dzia(ania, 
jego organizatorów iKcelów.

Praca domowa (fakultatywna). Zadanie domowe polega na zorganizowaniu 
spotkania z"aktywist, (lub aktywistkL), najlepiej osobL, która bra(a aktyw-
ny udzia( wKopisanym wKjednym zKartyku(ów dzia(aniu. WKtrakcie spotkania 
uczniowie iKuczennice przeprowadzL wywiad, zapytajL oKmotywacje kierujLce 
danL osobL, oKcele iKzadania, za które by(a odpowiedzialna oraz oKspodziewane 
rezultaty iKplany na przysz(oJ<.

Lekcja ). Uczniowie iKuczennice zastanawiajL si) iKzdobywajL wiedz) na temat 
wsparcia, jakie mogL udzieli< spo(ecznoJci lokalnej przedsi)biorstwa. Przede 
wszystkim jednak poznajL poj)cie iKg(ówne zasady przedsi%biorczo$ci spo-
#ecznej. PoznajL przyk(adowe dzia(ania prowadzone wKtym obszarze oraz typy 
przedsi)biorstw spo(ecznych. 

Lekcja *. Scenariusz daje mo;liwoJ< poznania zasad funkcjonowania przedsi)-
biorstwa spo(ecznego wKpraktyce. Zapraszamy do odwiedzenia jednego zKnich 
lub prezentacji na lekcji Ilmu dotyczLcego tego typu dzia(alnoJci.

KROK 0. PODSUMOWANIE

Dzia(aniem koOczLcym cz)J< badawczL b)dzie spotkanie uczniów iKuczennic 
zKnauczycielkL/nauczycielem, podczas którego podsumujL wyniki badaO oraz 
przystLpiL do analizy rozpoznanych zasobów spo(ecznoJci lokalnej. Nast)p-
nie dokonajL wyboru jednego zKnich, który b)dL chcieli poprzez swój projekt 
wzmocni<. 
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,./. Organizacja pracy z-uczestnikami 
i-uczestniczkami szkolnego projektu

Program M"ody Obywatel mo;e by< realizowany zarówno wKczasie lekcji, szcze-
gólnie wiedzy o"spo#ecze-stwie, jak równie; wKramach kó( zainteresowaO, takich 
jak ko(o europejskie lub edukacji obywatelskiej. MogL uczestniczy< wKnim ca(e 
klasy lub mniejsze grupy uczniów zKjednej lub ró;nych klas. Optymalna wielkoJ< 
grupy realizujLcej projekt to !&–!* osób. Wówczas mo;liwe jest zaanga;owanie 
iKskuteczne motywowanie wszystkich osób uczestniczLcych wKprogramie.

JeJli wKprogramie nie uczestniczy ca(a klasa, scenariusze zaj)< mogL by< reali-
zowane po lekcjach, wKramach spotkaO grupy uczniów iKuczennic uczestniczLcych 
wKprogramie. Realizacja poszczególnych scenariuszy zaj)<, szczególnie wKsytuacji, 
gdy grupa jest aktywna iKrealizuje wszystkie zadania wKszerokim zakresie, mo;e 
pociLga< za sobL koniecznoJ< poJwi)cenia wi%kszej ilo$ci czasu ni. () minut. 

W przypadku, gdy grupa uczestniczLca wKprogramie jest liczna, mo;na po-
dzieli< jL na dwa lub wi)cej zespo(ów pracujLcych równolegle. Ka;dy zKzespo(ów 
mo;e wówczas przeprowadzi< osobne badanie oraz zrealizowa< osobny projekt. 
Zespo(y mogL równie; zrealizowa< obydwa elementy wspólnie. Wówczas warto, 
g(ównie ze wzgl)dów merytorycznych, by skala badania iKskala projektu by(y 
wi)ksze, ni; gdyby mia(a je realizowa< niewielka grupa uczniowska. 

W uczestniczLcej wKprogramie grupie (lub wKramach zespo(ów, jeJli dosz(o 
do podzia(u) warto wybra< lidera (lub liderk)), który b)dzie odpowiedzialny za 
koordynacj) prac zespo(u iKkontakt zKnauczycielem/nauczycielkL. Warto równie; 
wybra< sekretarza (sekretark)) – osob), która zaprowadzi teczk% projektu. B)dL 
tam gromadzone wszystkie materia(y powsta(e wKczasie jego realizacji. 

Nale;y pami)ta<, ;e wKnajwi)kszej mierze odpowiedzialni za badanie iKpro-
jekt sL uczniowie i"uczennice. WKtym kontekJcie zasadniczym celem programu 
jest ich aktywizacjaK– sprowokowanie do wyjJcia ze szko(y wKcelu poszukiwania 
informacji oraz podejmowania dzia(aO na rzecz spo(ecznoJci iKjej cz(onków. 

Uczniowie iKuczennice powinni samodzielnie przeprowadzi< badanie, aKprzy 
wsparciu nauczycielskim zaplanowa< iKzrealizowa< wszystkie dzia(ania zmierza-
jLce do realizacji przyj)tego przez siebie celu. RolL nauczyciela/nauczycielki jest 
ich wspieranie, prowadzenie lekcji iKspotkaO, reagowanie wKsytuacjach proble-
mowych oraz pomoc przy znalezieniu rozwiLzaO. 

Dodatkowe komponenty. Projekt mo6e by', zgodnie z(wol- nauczycielsk-, modyfi-
kowany i(uzupe!niany o(dodatkowe tre"ci lub elementy, takie jak spotkania z(liderami 
spo!eczno"ci lokalnej lub wizyty w(instytucjach i(urz)dach. Do niniejszego poradnika 
zosta! równie6 do!-czony scenariusz spotkania z-aktywist. spo!eczno"ci lokalnej, do 
organizacji którego gor-co zach)camy.
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,.,. Scenariusze lekcji

+.+.%. LEKCJA I 
CZYM JEST SPO'ECZNO() LOKALNA? 

Cele zaj%' wynikaj.ce z-za#o&e1 programu 
F. Uczniowie iKuczennice zdobywajL wiedz) potrzebnL do realizacji programu, 

poznajL poj)cie spo(ecznoJci lokalnej. 
G. Uczniowie iKuczennice przygotowujL map) swojej spo(ecznoJci lokalnej. 

Po zaj%ciach ucze1/uczennica powinien/powinna 
opisa<, czym jest spo(ecznoJ< lokalna iKjakie sL jej najwa;niejsze instytucje; 
okreJli<, gdzie przebiegajL granice spo(ecznoJci lokalnej, wKktórej znajduje 
si) szko(a oraz wskaza< lokalizacj) najwa;niejszych dla tej spo(ecznoJci 
instytucji. 

Metody pracy 
rozmowa nauczajLca; 
burza mózgów; 
samodzielna praca zKmapL. 

NACOBEZU (na co b%d% zwraca' uwag%)
w(asnymi s(owami opiszesz, czym jest spo(ecznoJ< lokalna; 
opiszesz, czym jest instytucja oraz wska;esz g(ówne instytucje swojej spo-
(ecznoJci lokalnej iKich lokalizacj); 
wyt(umaczysz, jakie znaczenie dla twojej spo(ecznoJci posiadajL wybrane 
instytucje. 

)rodki dydaktyczne 
mapa spo(ecznoJci lokalnej;
instrukcja zadania domowego. 

Wa.ne informacje. Przygotuj map) spo!eczno"ci lokalnej przed zaj)ciami, w(liczbie 
sztuk odpowiadaj-cej liczbie osób bior-cych udzia! w(zaj)ciach. Mapy dost)pne s- na 
stronach internetowych miejscowo"ci oraz w(urz)dach. Mo6esz j- równie6 stworzy' 
samodzielnie w(oparciu o(mapy "wiata lub kraju znajduj-ce si) w(Internecie (Google 
Earth, Zumi, Targeo) lub zleci' to zadanie uczennicom i(uczniom. Upewnij si) wówczas 
przed rozpocz)ciem zaj)', czy przygotowali map) poprawnie. 
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Nale;y pami)ta<, ;e je;eli szko(a znajduje si) wKgminie, wKobr)bie której mieJci 
si) kilka spo(ecznoJci lokalnych (du;a gmina wiejska, du;e miasto), mapa po-
winna obejmowa< obszar w#a$ciwy dla jednej spo#eczno$ci, w"której znajduje 
si% szko#a. Podobnie nale;y postLpi<, jeJli wJród uczniów iKuczennic szko(y sL 
osoby doje;d;ajLce zKinnych miejscowoJci. Wówczas, zKbraku mo;liwoJci zaj-
mowania si) kilkoma spo(ecznoJciami na raz, wszyscy powinni zajmowa+ si% 
t, spo#eczno$ci,, w"której znajduje si% szko#a. 

Uczniowie i(uczennice uczestnicz-cy w(programie na ka6dym jego etapie koncentruj- 
si) na spo!eczno"ci lokalnej w!a"ciwej dla szko!y, w(której si) ucz-. W(sytuacji mniej-
szych miejscowo"ci badana spo!eczno"' b)dzie zapewne t- sam-, której cz!onkami 
i(cz!onkiniami s- uczniowie i(uczennice. Jednak w(przypadku wi)kszych miejscowo"ci 
lub szkó!, których uczennice i(uczniowie doje6d6aj- z(wielu miejscowo"ci, koncentacja 
b)dzie sporym u!atwieniem. Trudno bowiem bada' kilka spo!eczno"ci lokalnych rów-
nolegle. Tak wi)c zawsze, gdy mowa w(tym poradniku o(spo!eczno"ci lokalnej, nale6y 
j- rozumie' jako spo!eczno"', której jedn- z(instytucji jest szko!a. 

Jak przeprowadzi' zaj%cia 

!. Informacje o"programie M!ody Obywatel. WyjaJnij uczniom iKuczennicom 
cel oraz przebieg programu M"ody Obywatel wKoparciu oKmateria(y, które przed-
stawiliJmy wKpublikacji. Zwró< uwag), ;e sk(ada si) on zKdwóch zasadniczych 
etapów: poznania aKnast)pnie dzia(ania na rzecz spo(ecznoJci lokalnej. Badanie 
sk(ada< si) b)dzie zK(kolejno): pracy zKmapL spo(ecznoJci lokalnej oraz gry OI-
cer Dlaczego, wKtrakcie której uczniowie iKuczennice wyruszL do ró;nych miejsc 
wKswojej miejscowoJci zKmisjL zdobycia wa;nych informacji. Po zakoOczeniu 
badania zdecydujL, co b)dzie tematem ich projektu, aKnast)pnie zaplanujL go 
iKzrealizujL. 

Pami)taj, ;e informowanie oKprojekcie, celach jego poszczególnych elementów 
iKzadaO ma dla uczniów iKuczennic bardzo wa;ne znaczenie. Powinni od poczLt-
ku wiedzie< wKczym iKna jakich zasadach uczestniczL. Wiedza ta pozwoli im na 
pe(ne przekonania zaanga;owanie. 

&. De/nicja spo#eczno$ci lokalnej (rozmowa nauczajLca). Przedstaw deInicj) 
wKformie grafu, wypisujLc jej poszczególne elementy: zbiorowoJ< ludzi, niewiel-
kie terytorium, wspólne interesy iKpotrzeby, identyIkacja zKmiejscem zamiesz-
kania, wspólne instytucje, wi)zi spo(eczne. Upewnij si), czy wszystkie elementy 
sL zrozumia(e. JeJli nie, krótko je wyjaJnij.
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SPO'ECZNO()  
LOKALNA

zbiorowo"' ludzi

identyfikacja z(miejscem 
zamieszkania

wi)zi spo!eczne

wspólne interesy  
i potrzeby

wspólne instytucje

niewielkie terytorium

'. Instytucje (rozmowa nauczajLca, burza mózgów). WyjaJnij uczniom iKuczenni-
com, ;e zajmiecie si) teraz jednym zKelementów spo(ecznoJci lokalnej, czyli jej in-
stytucjami, aKnast)pnie wyt(umacz to poj)cie, jednak bez podawania przyk(adów.

PoproJ teraz uczennice iKuczniów, by wymienili przyk(ady instytucji dzia(ajLce 
wKspo(ecznoJciach lokalnych. Odpowiedzi zapisuj na tablicy. WJród przyk(adów 
powinny si) znaleP<: 

INSTYTUCJE 
SPO'ECZNO(CI 

LOKALNEJ

szko!a

ko"ció!

biblioteka

dom kultury

urz-d miasta/ gminy

Mo;esz podsumowa<, ;e instytucje mogL zajmowa< si) ró;nymi sferami ;ycia 
cz(owieka. PoproJ te; uczniów iKuczennice, by wymyJlili trzy powody, dla któ-
rych poszczególne wskazane przez nich instytucje sL wa;ne dla cz(onków spo-
(ecznoJci lokalnej (jakie funkcje spe(niajL lub na jakie potrzeby mieszkaOców 
odpowiadajL). Dla wskazanych przyk(adów mogL to by<: 

szko#aK– tutaj ludzie zdobywajL wykszta(cenie, aKdzi)ki niemu póPniej 
prac), uczL si) odpowiedzialnoJci, zawierajL przyjaPnie iKznajomoJci, po-
szerzajL horyzonty, uczL si) pracy zespo(owej; 
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ko$ció#K– tutaj ludzie si) modlL, kultywujL swoje tradycje iKobrz)dy, mogL 
prosi< oKpomoc lub wsparcie, poznajL zasady swojej religii; 
bibliotekaK– tutaj ludzie wypo;yczajL ksiL;ki, które dostarczajL rozrywki 
iKrozwijajL intelektualnie, mogL korzysta< zKczytelni iKsi) wKniej uczy<, tu-
taj organizowane sL spotkania zKautorami iKautorkami ksiL;ek, wKktórych 
wszyscy mogL uczestniczy<; 
dom kulturyK– tutaj ludzie sp)dzajL swój wolny czas, poznajL kultur), 
uczestniczL wKkoncertach, spektaklach; tutaj odbywajL si) próby zespo(ów, 
organizuje si) zaj)cia rozwijajLce umiej)tnoJci (np. kursy taOca);
urz,d gminyK– tutaj ludzie uzyskujL dowód osobisty, tutaj w(adze podejmu-
jL wa;ne dla mieszkaOców decyzje; tutaj swojL siedzib) ma wójt (burmistrz 
lub prezydent) iKrada gminy. 

PodsumowujLc, podkreJl, jak wa;ne dla spo(ecznoJci lokalnej sL instytucje oraz 
jak szeroki zakres oddzia(ywania iKprzydatnoJci posiadajL. Zwró< uwag), ;e 
pe(niL nie tylko funkcje kulturalne, edukacyjne czy administracyjne, ale tak;e 
iKprzede wszystkim integracyjneK– to miejsca, wKktórych ludzie spotykajL si) ze 
sobL, rozmawiajL lub wspó(pracujL. To znaczy, ;e instytucje majL istotny wp(yw 
na wi)zi spo(eczne, które (LczL mieszkanki iKmieszkaOców. 

(. Nasza spo#eczno$+ lokalna (samodzielna praca zKmapL). Rozdaj uczniom 
iKuczennicom przygotowanL wczeJniej map) spo(ecznoJci lokalnej. 

PoproJ, aby na mapie zaznaczyli zapisane na tablicy instytucje. JeJli wKgminie, 
mieJcie lub dzielnicy znajduje si) wi)cej ni; jedna szko(a, koJció(, biblioteka lub 
dom kultury, poproJ, by zaznaczyli te, do których osobiJcie ucz)szczajL oraz te, 
które znajdujL si) najbli;ej ich domu lub szko(y. 

Bardzo wa;ne, by uczniowie iKuczennice odnalePli wszystkie instytucje, które 
podali jako przyk(ady, nie tylko te, które zosta(y szerzej omówione. Na zakoO-
czenie poproJ, by na ochotnika odczytali nazwy ulic, przy których znajdujL si) 
te instytucje. 

PodsumowujLc to <wiczenie, podkreJl, ;e wKten sposób uczniowie iKuczennice 
majL przed sobL nie tylko map) obszaru zamieszkanego przez spo(ecznoJ< lo-
kalnL, ale równie; bardzo prostL, z(o;onL zKkilku elementów map) instytucji, 
które tworzL t) spo(ecznoJ<. PoproJ, by zachowali t) map), gdy; ich zadaniem 
domowym b)dzie jej dalsze uzupe(nienie. 

). „Moje miejsca” (praca domowa). Rozdaj uczniom iKuczennicom instrukcj) 
zadania domowego. Aby skopiowa< ich wi)kszL liczb) – przejdP do Materia(ów 
dodatkowych (Cz)J< VI publikacji). Ka;da zKinstrukcji zawiera nast)pujLcL treJ<: 
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„Moje miejsca”
Zadanie domowe

Na mapie, któr- otrzyma!e"/otrzyma!a" w(czasie lekcji, u6ywaj-c kolorowego 
d!ugopisu lub flamastra, oznacz wskazan- w(nawiasie liter- przynajmniej dwa 
miejsca, w(których mo6esz:

spotyka' si) ze znajomymi (A);
otrzyma' lub zaoferowa' pomoc (B);
dzia!a' razem z(innymi (C);
robi' co", co rozwija Twoje zainteresowania, hobby (D);

oraz te, które s- wa6ne z(punktu widzenia historii lub to6samo"ci 
mieszka.ców tej miejscowo"ci (E).

Zapytaj o(to samo cz!onków i(cz!onkinie swojej rodziny lub s-siadów, odpo-
wiedzi zaznaczaj-c innym kolorem. Je6eli pochodzisz z(innej miejscowo"ci ni6 
ta, nad której map- pracujesz, nie przejmuj si). Na pewno znasz miejscowo"', 
w(której si) uczysz. Zapytaj równie6 rodziców (opiekunów), mo6e zdo!aj- od-
powiedzie' przynajmniej na niektóre pytania. 

Pami)taj, 6e odpowiedzi mog- si) powtarza'. Twoi bliscy mog- wskaza' wy-
brane wcze"niej przez ciebie miejsca. Staraj si) jednak wyszuka' inne ni6 te, 
które zaznaczy!e"/zaznaczy!a" na lekcji. Nie zapomnij przynie"' tej instrukcji 
wraz z(map- na kolejne zaj)cia. 

Powodzenia!

PodkreJl, ;e wKtym <wiczeniu chodzi zarówno oKmiejsca, wKktórych dzia(amy 
wKsposób formalny (urz)dy, biblioteki), jak iKo miejsca, wKktórych dzia(amy 
spontanicznie iK„na w(asnL r)k)” (tak jak wtedy, gdy chcemy zorganizowa< ze 
znajomymi ognisko lub pobiega< wKparku). PoproJ, by uczniowie iKuczennice 
przynieJli uzupe(nione mapy wraz zKinstrukcjL na kolejne zaj)cia. 

*. „Dzisiaj dowiedzia#em/dowiedzia#am si%, .e…” (zdania podsumowujLce). 
Zapytaj uczennice iKuczniów, czego dowiedzieli si) wKtrakcie dzisiejszej lekcji. 
PoproJ, by ka;da osoba dokoOczy(a g(oJno zdanie: „Dzisiaj dowiedzia(em/dowie-
dzia(am si), ;e…”. Uzyskanych odpowiedzi nie komentujemy ani nie spisujemy. 
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+.+.*. LEKCJA II 
NASZA SPO'ECZNO()

Cele zaj%' wynikaj.ce z-za#o&e1 programu
F. Uczniowie iKuczennice tworzL wspólnL map) spo(ecznoJci lokalnej.
G. Uczniowie iKuczennice odnajdujL wKspo(ecznoJci lokalnej miejsca, wKktó-

rych tworzL si) wi)zi spo(eczne, buduje lokalna to;samoJ< lub tworzone 
sL informacje.

Po zaj%ciach ucze1/uczennica powinien/powinna
zdawa< sobie spraw) zKró;norodnoJci iKiloJci miejsc wa;nych dla jego/jej 
spo(ecznoJci;
wiedzie<, gdzie tworzy si) informacje istotne dla spo(ecznoJci;
rozumie< zasady gry O2cer Dlaczego.

Metody pracy
rozmowa nauczajLca;
burza mózgów;
praca zKmapL;
praca wKgrupie.

NACOBEZU
b)dziesz umia(/umia(a wskaza< najwa;niejsze instytucje spo(ecznoJci 
lokalnej.
b)dziesz wiedzia(/wiedzia(a, gdzie tworzone sL wa;ne dla spo(ecznoJci 
lokalnej informacje.

)rodki dydaktyczne
arkusze bia(ego papieru (Ilpchart lub zwyk(y papier du;ego formatu, przy-
mocowany za pomocL magnesów do tablicy), marker;
regulamin iKkarty gry O2cer Dlaczego.

Jak przeprowadzi' zaj%cia

!. Trudno$ci (rozmowa z"uczniami i"uczennicami). Zapytaj, czy wykonanie 
pracy domowej sprawi(o trudnoJci. Je;eli tak, zapytaj które zKobszarów by(y naj-
trudniejsze do zaznaczenia iKspróbuj dowiedzie< si), zKczego wynika(y trudnoJci. 
Zach)< uczniów iKuczennice, by nie przejmowali si) nimi, gdy; teraz, wspólnymi 
si(ami, spróbujecie stworzy< wspólnL map) waszej spo(ecznoJci lokalnej.
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&. Nasza spo#eczno$+ (rozmowa nauczaj,ca, burza mózgów). Powiedz, ;e póP-
niej wybierzecie kilka instytucji, do których uczniowie iKuczennice osobiJcie si) 
udadzL, by pog()bi< swojL wiedz) na ich temat.

Przygotuj wczeJniej E kart papieru (mo;esz przygotowa< tablic) RipchartowL lub 
luPne arkusze, które póPniej przymocujesz za pomocL magnesów do tablicy). Na 
Jrodku ka;dej zKnich wpisz nast)pujLce tytu(y, odnoszLce si) do poszczególnych 
poleceO zadania domowego:

A. Miejsca, gdzie ludzie si) spotykaj- i(rozmawiaj-;
B. Miejsca, gdzie ludzie sobie pomagaj-;
C. Miejsca, gdzie ludzie robi- co" razem;
D. Miejsca, gdzie ludzie rozwijaj- swoje zainteresowania;
E. Miejsca wa6ne (symboliczne) dla mieszka.ców;
oraz dodatkowo:
F. Miejsca, gdzie tworzone s- informacje.

Na tablicy powieJ lub ods(oO pierwszy arkusz. PoproJ uczniów iKuczennice, by 
kolejno odczytali ze swoich map miejsca, wKktórych ich zdaniem ludzie si) spo-
tykajL iKze sobL rozmawiajL. Zapisuj odpowiedzi na arkuszu. Na ka;dym arkuszu 
zapisz przynajmniej E–C odpowiedzi. 

Je;eli uzupe(nicie arkusz, przejdPcie do kolejnego pytania zKinstrukcji iKkolejnego 
arkusza. Przed zakoOczeniem ka;dego etapu, upewnij si), czy wJród wyników 
pojawiajL si) istotnie wszystkie mo;liwe miejsca. WKposzczególnych obszarach 
chodzi oKwskazanie miejsc takich jak:
A:  kawiarnie iKpuby, parki iKskwery, przystanki autobusowe, targowiska, Jwietlice 

iKkluby;
B:  domy pomocy spo(ecznej, bractwa mi(osierdzia, ko(a Caritas, Jwietlice Jrodo-

wiskowe, kluby m(odzie;owe;
C:  ochotnicze stra;e po;arne, ko(a gospodyO, siedziby fundacji iKstowarzyszeO, ko(a 

(owieckie, w)dkarskie, kluby osiedlowe, sportowe, ekologiczne, spó(dzielnie;
D:  obiekty iKkluby sportowe, instytucje kultury, park (mo;na tam biega<), szko(y 

j)zykowe, szko(y muzyczne, plastyczne;
E:  zabytki, tablice pamiLtkowe iK pomniki, koJcio(y iK cmentarze, pomniki 

przyrody.

'. Informacja (burza mózgów). Na tablicy ods(oO ostatni arkusz papieru (MIEJ-
SCA, GDZIE TWORZY SIS INFORMACJA) iKpoproJ uczniów iKuczennice, 
by wKczasie burzy mózgów wymienili miejsca wKich spo(ecznoJci, wKktórych 
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tworzone sL ró;nego rodzaju informacje. Zwró< uwag), ;e mogL by< one prze-
kazywane wKró;nej formie (jako artyku( prasowy, broszura, audycja radiowa 
lub telewizyjna, strona internetowa, og(oszenie na s(upie og(oszeniowym, aIsze 
lub kwerenda). OdnajdPcie redakcje gazet, siedziby lokalnych lub osiedlowych 
telewizji, redakcji radiowych znajdujLce si) na terenie waszej spo(ecznoJci (wów-
czas zaznaczamy je na mapie) oraz poza niL (media lokalne iKregionalne, lokalne 
redakcje mediów ogólnokrajowych, wKktórych cz)sto publikowane sL informa-
cje dotyczLce spo(ecznoJci). Zwró< uwag), ;e UrzLd gminy/powiatu tak;e jest 
miejscem, gdzie powstaje informacja skierowana do mieszkaOców – oznaczcie 
ich siedziby. Wszystkie te miejsca wypiszcie na arkuszu.

(. Zasoby (rozmowa nauczaj,ca). PodkreJl, ;e wKten sposób uczennice iKucznio-
wie skonstruowali rozbudowanL list) miejsc wa;nych dla spo(ecznoJci lokalnej. 
OKka;dym zKtych miejsc mo;emy mówi< jak oKzasobie, czyli miejscu czy insty-
tucji, która stanowi oKbogactwie danej spo(ecznoJci iKumo;liwia jej rozwój, spra-
wiajLc, ;e ;ycie mieszkaOców iKmieszkanek mo;e by< coraz lepiej zorganizowane. 
Zasobom b)dL poJwi)cone dwa kolejne scenariusze. 

). Wybór miejsc (praca w"grupach). Uczniowie iKuczennice wybierajL, do któ-
rych zKzapisanych na arkuszach miejsc chcieliby si) uda< iKprzeprowadzi< krótkie 
wywiady na kolejnym etapie badania. Ma(e grupy mogL odwiedzi< od jednego 
do trzech miejsc zKka;dej kategorii. Aby u(atwi< im wybór, poproJ oKpostawie-
nie krzy;yka przy jednym miejscu zKka;dej kategorii, które on lub ona chcia(aby 
odwiedzi<. Nast)pnie poproJ oKzliczenie g(osów. WKten sposób wybraliJcie, gdzie 
uczniowie iKuczennice przeprowadzL wywiady.

*. Gra O"cer Dlaczego (rozmowa nauczaj,ca). Przedstaw uczniom iKuczenni-
com zasady gry iKpodziel pomi)dzy nich zadania. Instrukcja gry znajduje si) 
poni;ej. 

0. Przeznaczenie map. Wybrane osoby mog(yby przygotowa< plakat zKmapL 
badanej spo(ecznoJci lokalnej oraz najwa;niejszymi instytucjami, zKwyraPnym 
zaznaczeniem tych, do których udadzL si) uczniowie iKuczennice wKramach gry 
O2cer Dlaczego. Taki plakat mo;na wywiesi< wKwidocznym miejscu wKszkole (na 
przyk(ad na korytarzu wKmiejscu poJwi)conym programowi) oraz wykorzysta< 
wKtrakcie dalszej pracy (publiczna prezentacja). 
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OFICER DLACZEGO
ZASADY GRY

Celem gry jest jako"ciowe zbadanie wskazanych przez uczniów i(uczennice zasobów 
spo!eczno"ci lokalnej. Gra pozwala pog!)bi' wiedz) na temat spo!eczno"ci, sprzyja 
doskonaleniu umiej)tno"ci komunikacyjnych i(pracy w(zespole. Uczniowie i(uczennice 
wcielaj- si) w(rol) detektywów, których zadaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na 
pytania postawione w(kartach gry.

Podejmij decyzj) do ilu miejsc powinni uda' si) graj-cy. Uzale6nij j- od wielko"ci gru-
py i(typu spo!eczno"ci. Powinno to by' przynajmniej jedno miejsce w(ka6dej kategorii, 
a(wi)c minimum sze"' miejsc. Ka6da osoba powinna odwiedzi' jedno lub dwa z(nich.

W przypadku licznych grup zaleca si), by liczba miejsc równie6 by!a wi)ksza, tak 
aby w(badaniu wzi)li udzia! wszyscy. Udadz- si) oni do wybranych w(czasie lekcji 
miejsc w(parach lub trzyosobowych grupach. Je6eli uznasz to za w!a"ciwe i(ciekawe, 
w(wybrane miejsca uczniowie i(uczennice mog- pój"' ca!- grup-. 

Rozdaj ka6dej grupie kart) do gry. Karty do kopiowania znajdziesz w(Materia!ach 
dodatkowych. 

Poprzez uzyskiwanie odpowiedzi na postawione pytania uczniowie i(uczennice po-
winni pog!)bi' wiedz) na temat funkcjonowania danej instytucji lub dzia!ania od-
bywaj-cego si) w(okre"lonym miejscu. Pytania ró6ni- si) w(zale6no"ci od obszaru, 
którego dotycz-. W(ka6dym z(miejsc graj-cy rozmawiaj- z(jedn- z(osób wskazanych 
w(karcie. Najcz)"ciej s- to osoby odpowiedzialne za dane miejsce lub pracuj-ce w(nim. 
Uzyskane odpowiedzi uczniowie i(uczennice spisuj- najpierw w(brudnopisie, a(potem 
na kartach gry. 

Popro" uczniów i(uczennice o(wykonanie fotografii miejsc, które odwiedz-. Najle-
piej je"li uda im si) uwieczni' dzia!ania lub osoby, o(których zdobywaj- informacje. 
Przypomnij, 6e przed robieniem zdj)' nale6y uzyska' zgod) osób, które chce si) 
sfotografowa'.

Uczniowie i(uczennice mog- mie' trudno"' w(przekonaniu potencjalnych rozmów-
ców do odpowiedzi na pytania lub w(uzyskaniu zgody na zrobienie zdj)'. Dlatego te6 
warto wystawi' grupom podpisany przez nauczyciela/nauczycielk) lub dyrekcj) list 
polecaj-cy t!umacz-cy zadanie uczniowskie.

Je"li uczniom i(uczennicom nie uda si) spotka' z(reprezentantem (reprezentantk-) 
instytucji, mo6na spróbowa' przeprowadzi' wywiad telefoniczny lub mailowy.

Wyj"cie uczniów i(uczennic w(teren mo6e by' równie6 poprzedzone krótk- rozmow- 
przygotowuj-c- do wywiadów. Warto im przypomnie' zasady kulturalnego zacho-
wywania i(poprawnej komunikacji, przypomnie' o(konieczno"ci przedstawienia si), 
w!a"ciwego ubioru oraz konieczno"ci wcze"niejszego przygotowania si) do rozmowy. 
Zasady przeprowadzania wywiadu do!-czyli"my do Cz)"ci VI publikacji * Materia!y 
dodatkowe. 

Na wykonanie zadania uczniowie i(uczennice powinni mie' nie wi)cej ni6 dwa tygo-
dnie. Po up!ywie tego czasu, nauczyciel/nauczycielka organizuje wg. scenariusza 
spotkanie podsumowuj-ce gr).
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+.+.+. LEKCJA III 
ZASOBY SPO'ECZNO(CI LOKALNEJ

Cele zaj%' wynikaj.ce z-za#o&e1 programu 
Uczniowie iKuczennice uczL si) rozpoznawa< zasoby spo(ecznoJci lokalnej. 

Po zaj%ciach ucze1/uczennica powinien/powinna 
opisa<, czym sL zasoby spo(ecznoJci lokalnej oraz poda< ich g(ówne kate-
gorie iKprzyk(ady; 
rozpoznawa< zasoby spo(ecznoJci lokalnej. 

Metody pracy 
mini wyk(ad; 
burza mózgów; 
praca wKgrupie; 
zdania podsumowujLce. 

NACOBEZU 
w(asnymi s(owami opiszesz, czym sL zasoby spo(ecznoJci lokalnej, jakie sL 
ich g(ówne kategorie;
wska;esz przyk(ady zasobów spo(ecznoJci lokalnej; 
rozpoznasz zasoby na podstawie <wiczenia Rozpoznawanie zasobów (Ma-
teria(y dodatkowe); 
wska;esz g(ówne zasoby, które zdiagnozowa(eJ/zdiagnozowa(aJ wKramach 
gry O2cer Dlaczego. 

)rodki dydaktyczne 
graf zasoby spo"eczno#ci lokalnej; 
materia(y do <wiczenia Rozpoznawanie zasobów;
arkusze bia(ego papieru; 
markery. 

Jak przeprowadzi' zaj%cia 

!. Wyja$nienie celów zaj%+. WyjaJnij uczniom iKuczennicom, ;e wKtrakcie zaj)< 
b)dziecie zajmowa< si) zasobami spo(ecznoJci lokalnej. Zrozumienie, czym sL 
zasoby pomo;e im zdecydowa< oKtemacie waszego projektu. 

&. Spo#eczno$+ lokalna. PoproJ uczniów, by przypomnieli sobie, czym jest spo-
(ecznoJ< lokalna oraz jakie sL g(ówne elementy jej deInicji. DeInicja podana 
zosta(a wKscenariuszu lekcji I. 
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'. Zasoby spo#eczno$ci lokalnej (mini wyk#ad). Przed zaj)ciami przygotuj pla-
kat lub tablic), która zawiera< b)dzie przyk(adowe kategorie zasobów. Mo;esz 
wzorowa< si) na znajdujLcym si) poni;ej graIe. 

ZASOBY  
SPO'ECZNO(CI 

LOKALNEJ

instytucje i(miejsca, gdzie 
ludzie si) spotykaj- lub 
dzia!aj- razem, miejsca 

symboliczne

osoby aktywne 
i(odpowiedzialne

lokalne narz)dzia 
komunikacji

trwa!e i(silne wi)zi

wzajemne zaufanie

zasady obowi-zuj-ce 
w(spo!eczno"ci

przyk!ady aktywno"ci 
mieszka.ców

tradycje wspólnego 
dzia!ania

Na poczLtku mo;esz zapyta< uczniów iKuczennice oKluPne skojarzenia zwiLzane 
zKdeInicjL zasobu spo(ecznoJci lokalnej. WyjaJnij poszczególne kategorie zaso-
bów lokalnych (wyjaJnij poj)cia niejasne, podaj przyk(ady). PodkreJl, ;e wszyst-
kie zasoby na graIe dotyczL bezpoJrednio mieszkaOców iKmieszkanek. Zwró< te; 
uwag), ;e zKtymi zasobami uczniowie iKuczennice mieli kontakt, przygotowujLc 
map) swojej spo(ecznoJci oraz wykonujLc polecenia gry O2cer Dlaczego. 

OmawiajLc powy;szy graf warto pos(u;y< si) przyk(adami zKbadanej spo(ecz-
noJci, które pozwolL uczniom lepiej zrozumie< przekazywanL treJ<. Zapisz je na 
tablicy lub na Ripcharcie obok nazwy kategorii zasobów.

Przyk(ady zasobów wKwymienionych obszarach to:
zasady obowi,zuj,ce w"spo#eczno$ciK– wartoJci istotne zKpunktu widzenia 
rozwoju spo(ecznoJci lokalnej iKwarunkujLce jej dobre funkcjonowanie, ta-
kie jak: uczciwoJ<, przedsi)biorczoJ<, pracowitoJ<, solidarnoJ<;
osoby aktywne i"odpowiedzialneK– lokalni liderzy iKliderki, dzia(acze iKak-
tywistki, cz(onkowie iKcz(onkinie stowarzyszeO, pracownicy iKwolonta-
riusze fundacji, cz(onkowie iKcz(onkinie partii politycznych, osoby spra-
wujLce wa;ne funkcje spo(eczne (dyrektorzy szkó(, ksi);a, komendanci), 
przedsi)biorcy;
instytucje i"miejsca, gdzie ludzie si% spotykaj, lub dzia#aj, razem: domy 
kultury, kawiarnie, puby iKrestauracje, kluby osiedlowe, Jwietlice, miejsca 
nieformalne (przystanki autobusowe, miejsca targowe), domy pomocy spo-
(ecznej, paraIe; 
miejsca symboliczne: koJcio(y iKcmentarze, pomniki, miejsca pami)ci, za-
bytki, miejsca oKdu;ych walorach turystycznych iKprzyrodniczych;
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wzajemne zaufanie – gotowoJ< do wspó(dzia(ania, prowadzenia wspólnych 
interesów, otwartoJ<, cz)stotliwoJ< spotkaO sLsiedzkich, poziom zaufania 
mieszkaOców iKmieszkanek do lokalnych w(adz (i odwrotnie) oraz sLsiadów 
iKsLsiadek;
trwa#e i"silne wi%zi – silne wi)zi rodzinne iKspo(eczne, gotowoJ< do pomocy 
innym, poczucie wi)zi zKmiejscem zamieszkania;
tradycje wspólnego dzia#aniaK– tradycje spó(dzielczoJci czy samopomocy, 
d(ugo dzia(ajLce instytucje, takie jak ko(a gospodyO iKochotnicze stra;e 
po;arne, silne tradycje spo(ecznikowskie, tradycja czynu spo(ecznego;
lokalne narz%dzia komunikacji – lokalne media, miejsca tworzenia iKwy-
miany informacji (strony iKfora internetowe, tablice og(oszeniowe), Pród(a 
informacji;
przyk#ady aktywno$ci mieszka-ców – pr);nie dzia(ajLce stowarzyszenia, 
wspólnie organizowane akcje iKrealizowane projekty, lokalne fundusze sty-
pendialne, zbiórki, happeningi, festyny iKkoncerty, masy krytyczne, akcje 
protestacyjne, uczestnictwo wKwyborach.

(. Rozpoznawanie zasobów (praca w"grupach). Celem <wiczenia jest zdobycie 
przez uczniów iKuczennice umiej)tnoJci rozpoznawania zasobów wKspo(eczno-
Jci lokalnej. Uczniowie dzielL si) na D-H osobowe grupy. Rozdaj ka;dej grupie 
jeden zKopisów miejsc lub sytuacji znajdujLcych si) wKMateria(ach dodatkowych 
(Cz)J<KVI publikacji) iKpoproJ, by wKgrupie zastanowiono si), jakiego rodzaju 
zasoby wyst)pujL wKtym opisie. Nast)pnie poproJ, by jedna osoba zKgrupy prze-
czyta(a g(oJno opis iKrezultat pracy. SprawdP, czy grupa zauwa;y(a wszystkie 
zasoby (przyk(ady zosta(y wyszczególnione wKza(Lczniku). 

). Rozpoznawanie zasobów lokalnych w"kartach gry O"cer Dlaczego (pra-
ca w"grupach). Na tablicy powieJ arkusz papieru zawierajLcy poni;szL tabel). 
Nast)pnie poproJ uczennice iKuczniów, by wKgrupach, wKjakich przeprowadzali 
wywiady, przeanalizowali przyniesione przez siebie uzupe(nione karty gry O2-
cer Dlaczego. Przy u;yciu znajdujLcego si) na tablicy grafu, powinni odnaleP< 
wKodpowiedziach zasoby spo(ecznoJci lokalnej.

Miejsce Zasoby

"

/

,

0

…
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Ka;dy zespó( wybiera spoJród siebie przedstawiciela lub przedstawicielk), która 
prezentuje wyniki pracy na forum grupy. Krótko opisuje miejsce, którego doty-
czy(o badanie, gdzie by(a grupa, zKkim rozmawia(a oraz jakiego rodzaju zasoby 
lokalne wKokreJlonych miejscach znalaz(a. Twoim zadaniem jest wpisanie od-
powiedzi do tabeli.

Na bie;Lco upewniaj si), czy uczniowie iKuczennice faktycznie rozpoznali wszyst-
kie zasoby. JeJli nie, naprowadP na rozpoznanie pomini)tego zasobu. Nast)pnie 
poproJ, by dopisano odnaleziony zasób wKodpowiednim miejscu wKtabeli. 

PodsumowujLc <wiczenie wyjaJnij, ;e owocem pracy uczniów iKuczennic jest 
stosunkowo szeroka lista zasobów spo(ecznoJci lokalnej. WKprzysz(oJci jeden 
zKtych zasobów wybiorL iKby go wzmocni<, zrealizujL projekt. Wypracowane 
przez uczniów iKuczennice tabele zachowaj, b)dL wtedy przydatne.

WyjaJnij, ;e na kolejnych zaj)ciach uczniowie iKuczennice b)dL pracowa< zKfrag-
mentami artyku(ów zKlokalnych gazet. Celem analizy b)dzie znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego iKwKjaki sposób cz(onkowie iKcz(onkinie spo(ecznoJci 
lokalnej ze sobL wspó(pracujL oraz co u(atwia t) wspó(prac). 

*. Wspólne dzia#ania obywateli pokazane w"mediach (praca domowa). PoproJ 
uczniów iKuczennice, aby przynieJli na nast)pne zaj)cia ró;ne wydania lokalnych 
gazet. Zasugeruj, ;e jeJli nie znajdL ich wKdomu, mogL skorzysta< zKbibliotek, 
gdzie sL archiwalne wydania, które mo;na skopiowa<. Warto ich równie; poszu-
ka< wKsieci, cz)sto na stronach urz)dów, skLd mo;na je JciLgnL< iKwydrukowa<. 
Jako artyku( potraktowa< mo;na równie; news dotyczLcy lokalnych wydarzeO 
iKinicjatyw znajdujLcy si) wKserwisach internetowych. 

PodkreJl, ;e chodzi zarówno oKpisma wydawane przez organy gmin, jak iKlo-
kalne dodatki do gazet ogólnopolskich iKregionalnych, gazetki paraIalne, pisma 
wydawane przez stowarzyszenia lub grupy dziennikarzy. Bardzo wa;ne, by na 
zaj)ciach znalaz(y si) zarówno wydania aktualne, jak iKte sprzed kilku miesi)cy 
(do roku wstecz). 

Na wypadek gdyby uczniowie iKuczennice nie wywiLzali si) ze swojego za-
dania, przygotuj kilka wycinków prasowych. To pozwoli ci mie< pewnoJ<, ;e 
zaj)cia si) odb)dL.

0. Mój zasób (zdania podsumowuj,ce). Upewnij si), czy uczniowie iKuczennice 
zrozumieli, czym sL zasoby spo(ecznoJci lokalnej. WKtym celu poproJ, by ka;dy 
dokoOczy( g(oJno zdanie: „Jeden zKzasobów mojej spo(ecznoJci lokalnej, który 
odkry(em/odkry(am wKtrakcie gry O2cer Dlaczego, to…”
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+.+.,. LEKCJA IV 
ROZPOZNAWANIE ZASOBÓW SPO'ECZNO(CI LOKALNEJ  
W#MATERIA'ACH PRASOWYCH

Cele zaj%' wynikaj.ce z-za#o&e1 programu 
F. Uczniowie iKuczennice uczL si) rozpoznawa< zasoby spo(ecznoJci lokalnej. 

Po zaj%ciach ucze1/uczennica powinien/powinna 
rozpoznawa< zasoby spo(ecznoJci lokalnej opisane wKmateria(ach prasowych; 
wymieni< Pród(a informacji wa;ne dla spo(ecznoJci lokalnej; 
rozumie< termin „aktywista”. 

Metody pracy 
burza mózgów; 
rozmowa nauczajLca; 
praca wKgrupach; 
praca zKtekstem. 

NACOBEZU
opowiesz oKzasobach spo(ecznoJci lokalnej;
wymienisz Pród(a informacji wKspo(ecznoJci lokalnej;
opiszesz dzia(alnoJ< aktywisty.

)rodki dydaktyczne 
arkusze bia(ego papieru; 
markery; 
graf zasoby spo"eczno#ci lokalnej; 
instrukcje zKpytaniami do analizy materia(ów prasowych;
scenariusz spotkania zKaktywistL (Materia( dodatkowy). 

Jak przeprowadzi' zaj%cia 

!. Zasoby spo#eczno$ci lokalnej. PoproJ uczennice iKuczniów, by przypomnieli 
sobie, czym sL zasoby spo(ecznoJci lokalnej. Mo;esz pos(u;y< si) grafem wyko-
rzystanym ju; wKlekcji trzeciej. 

Na koniec wyjaJnij, ;e wiedza oKzasobach b)dzie potrzebna wKdrugiej cz)Jci 
zaj)<, kiedy uczniowie b)dL rozpoznawa< zasoby spo(ecznoJci lokalnej wKoparciu 
oKprzyniesione artyku(y. 

&. 1ród#a informacji w"spo#eczno$ci lokalnej (burza mózgów). PoproJ uczniów 
iKuczennice, by zastanowili si), zKjakich Próde( mo;emy czerpa< informacje na 
temat wydarzeO majLcych miejsce wKspo(ecznoJci lokalnej. Zapytaj, czy znajL 
tytu(y gazet, nazwy rozg(oJni, kana(ów, witryn okreJlonych rodzajów mediów. 
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Pomys(y, wKformie mapy myJli, zapisuj na tablicy. Mo;esz krótko skomentowa< 
map), kiedy b)dzie uzupe(niona (jakiego typu Próde( jest najwi)cej wKwaszej 
miejscowoJci).

1ród#a informacji w"spo#eczno$ci lokalnej:
instytucje: urz)dy, domy kultury, oJrodki zdrowia, szko(y, paraIe, oJrodki 
pomocy spo(ecznej;
media: gazety, Internet, lokalne radio, telewizja, lokalne dodatki do me-
diów ogólnopolskich;
s#upy, tablice og#oszeniowe: obwieszczenia, plakaty og(oszenia, kwerendy;
materia#y promocyjne: ksiL;ki, ulotki, tablice informacyjne;
mieszka-cy: osoby sprawujLce wa;ne funkcje: radna, so(tys, ksiLdz, na-
uczycielka, stra;ak, bibliotekarz.

'. Informacje prasowe (praca w"grupach). Podziel uczniów iKuczennice na czte-
roosobowe zespo(y. PoproJ, by krótko omówili, jakiego rodzaju materia(y praso-
we przynieJli oraz jakiego wydarzenia one dotyczL. PoproJ, by spoJród wszyst-
kich przyniesionych grupy wybra(y dwa, które wydajL im si) najciekawsze. Na 
nich b)dL dalej pracowa<. Najlepiej, by by(y to teksty mo;liwie najbardziej aktu-
alne lub opisujLce wydarzenia, wKktórych uczestniczy(a najwi)ksza liczba ludzi. 

(. Zasoby spo#eczno$ci lokalnej w"materia#ach prasowych (praca w"grupach, 
praca z"tekstem). Rozdaj zespo(om po dwa arkusze papieru oraz markery iKpo-
proJ oKwspólne znalezienie odpowiedzi na zamieszczone ni;ej pytania. Mo;esz 
zapisa< je na tablicy lub wydrukowa< iKrozda< zespo(om (aby skopiowa< poni;szy 
fragment, znajdP go Materia(ach dodatkowych). Nast)pnie uczniowie iKuczenni-
ce zapiszL odpowiedzi na arkuszach papieru. 

Pytania pomocnicze do analizy materia#u prasowego
%.  Kto by! inicjatorem/inicjatork- lub organizatorem/organizatork- tego 

wydarzenia? 
#. Kto w nim uczestniczy!? Jak wiele by!o osób? 
+. Czego ono dotyczy!o? 
,. Jaki by! jego przebieg i co chcieli osi-gn-' organizuj-cy? 
/. Gdzie nale6a!oby si) uda', by pog!)bi' wiedz) na temat tego wydarzenia? 
2. Czy organizacja tego wydarzenia by!a trudna czy !atwa? Dlaczego?

Nast)pnie poproJ, by zespó( wybra( osob), która przedstawi wyniki pracy (od-
czyta iKwyjaJni odpowiedzi) na forum grupy.
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). Zasoby (praca w"grupach). PoproJ uczennice iKuczniów, by odnalePli wKsfor-
mu(owanych przez siebie odpowiedziach zasoby spo(ecznoJci lokalnej. Zaznacz, 
;e nie muszL by< one sformu(owane wprost, ;e czasem trzeba je odnaleP< mi)-
dzy wierszami. PoproJ, by przyk(ady zasobów nanieJli na arkusz kolorowym 
markerem, podkreJlajLc ju; wpisane sformu(owania lub dopisujLc nowe wKod-
powiednim miejscu. 

Zastanówcie si) wspólnie, jakL korzyJ< przynoszL rozpoznane zasoby. Upew-
nij si), czy uczniowie iKuczennice rozumiejL deInicj) zasobu przedstawionL na 
poczLtku.

*. Aktywi$ci (rozmowa nauczaj,ca, burza mózgów). Zwró< uwag) uczniom 
iKuczennicom, ;e bardzo specyIcznym przyk(adem kategorii zasobów lokalnych 
sL osoby aktywne spo(ecznie, których mo;emy nazwa< aktywistami (i aktywist-
kami). ProponujL oni rozwiLzania lokalnych problemów iKdzi)ki ich dzia(aniu 
ca(a spo(ecznoJ< odnosi korzyJci. Razem zKuczniami iKuczennicami zastanów 
si), czy wKanalizowanych przez nich materia(ach, znalaz(y si) takie osoby. Ich 
przyk(ady dopiszcie do arkuszy pracy waszych zespo(ów. 

0. Spotkanie z"aktywist, (zadanie dla ch%tnych). Zaproponuj uczniom organi-
zacj) spotkania zKjednL zKosób, które odnalePliJcie wKtrakcie pracy nad materia(a-
mi prasowymi. Scenariusz spotkania, zawierajLcy list) pytaO, które mo;na zada< 
wKtrakcie rozmowy, zosta( do(Lczony wKMateria(ach dodatkowych. Organizacja 
tego spotkania nie jest obowiLzkowa, aczkolwiek bardzo do niej zach)camy. 
Mo;e ono by< Pród(em inspiracji przed realizacjL w(asnego projektu. Pozwoli 
równie; nawiLza< kontakt zKosobL, która póPniej mo;e wspomaga< dzia(ania 
uczniowskie, s(u;y< radL lub pomocL. 
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+.+./. LEKCJA V 
PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA 

Cele zaj%' wynikaj.ce z-za#o&e1 programu 
F. Uczniowie iKuczennice dowiadujL si), czym sL przedsi)biorstwa spo(eczne 

oraz rozumiejL, jakie znaczenie podmioty przedsi)biorczoJci spo(ecznej 
majL dla rozwoju spo(ecznoJci lokalnych. 

Po zaj%ciach ucze1/uczennica powinien/powinna
wiedzie<, czym jest przedsi)biorstwo spo(eczne iKumie< poda< przyk(ady;
zna< ró;nic) mi)dzy przedsi)biorstwem spo(ecznym aKIrmL prywatnL; 
wskaza< korzyJci dla miejscowoJci zKistnienia przedsi)biorstw spo(ecznych;
wiedzie<, ;e mo;e wKprzysz(oJci za(o;y< przedsi)biorstwo spo(eczne.

Metody pracy 
praca wKgrupach; 
burza mózgów; 
rozmowa nauczajLca. 

NACOBEZU
opiszesz, czym si) charakteryzujL przedsi)biorstwa spo(eczne;
wska;esz korzyJci dla miejscowoJci zKistnienia przedsi)biorstw spo(ecznych.

)rodki dydaktyczne 
arkusze bia(ego papieru; 
markery; 
teksty do <wiczenia Przedsi+biorczo#$ spo"eczna. 

Jak przeprowadzi' zaj%cia 

!. Wyja$nienie celów lekcji (rozmowa nauczaj,ca). WyjaJnij uczniom iKuczen-
nicom, ;e wKtrakcie zaj)< b)dziecie zajmowa< si) przedsi)biorczoJciL spo(ecznL. 
Dzi)ki temu dowiedzL si), jakie znaczenie majL przedsi)biorstwa spo(eczne dla 
rozwoju miejscowoJci. Ta wiedza mo;e im pomóc przy wyborze projektu.

&. Przedsi%biorstwa spo#eczne (rozmowa nauczaj,ca). Zapytaj uczniów iKuczen-
nice, czy wiedzL, po co dzia(ajL Irmy prywatne. Pomó; im ustali<, ;e dzia(a-
jL one dla zysku. Nast)pnie zapytaj, czy znajL przedsi)biorstwa, dla których 
osiLganie zysku nie jest jedynym celem. Czym jeszcze wyró;niajL si) takie 
przedsi)biorstwa?

Powiedz, ;e na lekcji uczniowie iKuczennice b)dL poznawa< przedsi)biorstwa 
spo(eczne. Podaj ich dwa przyk(ady:
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Stowarzyszenie EKON, które powsta(o wKGNND roku iKprzyj)(o za cel pomoc 
osobom wykluczonym, aKszczególnie psychicznie chorym. Zatrudnieni od-
bierajL od mieszkaOców, aKnast)pnie segregujL odpady. 
Le;Lca wKwojewództwie Jwi)tokrzyskim gmina Ba(tów do niedawna zma-
ga(a si) zKwysokim bezrobociem. Dzi)ki wspó(pracy wielu lokalnych orga-
nizacji wKGNNH roku powsta( Park Jurajski, przy obs(udze którego zatrud-
niono wielu bezrobotnych. OdwiedzajLcy Ba(tów majL okazj) zobaczy< tam 
ponad pi)<dziesiLt modeli dinozaurów naturalnej wielkoJci oraz poszerzy< 
swojL wiedz) na temat dziejów Ziemi.

'. Analiza tekstów (praca w"grupach). WyjaJnij uczniom iKuczennicom, ;e 
<wiczenie, które za chwil) wykonajL, dotyczy< b)dzie dzia(aO podejmowanych 
przez organizacje iKinstytucje na rzecz spo(ecznoJci lokalnych. Polega ono na 
analizie treJci tekstów. 

Podziel grup) na pi)< zespo(ów, ka;demu zKnich przydziel jeden zKartyku(ów 
znajdujLcych si) wKMateria(ach dodatkowych, wKliczbie egzemplarzy odpowia-
dajLcej liczbie uczniów iKuczennic wKzespole. JeJli na lekcji b)dzie ma(o osób, 
stwórz mniej zespo(ów iKnie omawiaj wszystkich tekstów. ObowiLzkowo powin-
ny zosta< umówione teksty nr I, II, III. Ka;dy zespó( otrzymuje równie; arkusz 
papieru iKmarker. 

Na tablicy zapisz iKwyjaJnij poni;sze polecenia. PoproJ oKodnalezienie wKarty-
ku(ach wskazanych informacji, odpowiedzi zapisujLc na arkuszu papieru. 

Warsztaty w Spo!ecznym Gimnazjum nr ,/ w Warszawie
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F. Jaka organizacja/instytucja jest opisana wKtekJcie?
G. Po co funkcjonuje (jakie sL powody jej dzia(alnoJci?)
D. Co robi?
H. Jak korzysta zKtego miejscowoJ<?

PoproJ przedstawicieli/przedstawicielki zespo(ów, by na forum grupy omówili 
analizowane przez siebie przyk(ady, odpowiadajLc na znajdujLce si) na tablicy 
pytania. 

(. Porównanie przedsi%biorstw. WyjaJnij uczniom iKuczennicom, ;e na podsta-
wie informacji uzyskanych zKtekstów porównacie Irmy prywatne oraz przedsi)-
biorstwa spo(eczne. Narysuj na tablicy tabel) z(o;onL zKdwóch cz)Jci:

Firmy prywatne Przedsi$biorstwa spo!eczne

Cel

Przeznaczenie 
dochodów

Sposób podejmowania 
decyzji

PoproJ uczniów iKuczennice oKpropozycje uzupe(nienia tabeli iKzapisz prawi-
d(owe odpowiedzi wKodpowiednich polach. WKmiejscu celu powinna pojawi< 
si) odpowiedP – zysk (Irmy prywatne), pomoc grupie ludzi lub miejscowoJci 
(przedsi)biorstwa spo(eczne). 

Przeznaczenie dochodów: na potrzeby spo(ecznoJci lub do podzia(u pomi)-
dzy pracowników (przedsi)biorstwo spo(eczne). Firmy prywatne natomiast in-
westujL dochody lub dzielL zysk mi)dzy udzia(owców.

Sposób podejmowania decyzji: wKIrmach decyzje podejmuje w(aJciciel lub 
zarzLd, wKprzedsi)biorstwach spo(ecznych wszyscy majL równy g(os iKsami wy-
bierajL w(adze.

Przeczytaj opis Irmy prywatnej iKprzedsi)biorstwa spo(ecznego, który po-
wstanie po wype(nieniu tabeli. 

). Podsumowanie. Zapytaj uczniów iKuczennice, jakie korzyJci mo;e mie< ich 
miejscowoJ< zKtego, ;e przedsi)biorstwo spo(eczne istnia(oby uKnich?

Po zebraniu odpowiedzi podsumuj, ;e przedsi)biorstwa spo(eczne mogL:
tworzy< nowe miejsca pracy, wKtym dla osób zagro;onych wykluczeniem 
spo(ecznym (ubóstwem, bezrobociem);
integrowa< osoby zKproblemami spo(ecznymi zKinnymi mieszkaOcami;
produkowa< towary iKJwiadczy< us(ugi zgodne zKpotrzebami spo(ecznoJci. 
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Powiedz, ;e Irmy prywatne równie; mogL udzieli< wsparcia (np. przekaza< Jrod-
ki Inansowe, zaanga;owa< swoich pracowników wKwasze dzia(ania, nieodp(atnie 
wynajL< biuro, przekaza< dary rzeczowe).

„Poznaj przedsi$biorstwo spo!eczne” 

Wizyta w(dzia!aj-cym przedsi)biorstwie spo!ecznym daje uczniom i(uczen-
nicom mo6liwo"' zapoznania si) z(praktycznymi zasadami funkcjonowania 
przedsi)biorstwa(* odmiennymi od tych, które mog- zdoby' w(trakcie zaj)' 
w(sali lekcyjnej. W(zwi-zku z(tym zach)camy do zorganizowania krótkiej wizyty 
studyjnej w(wybranym przedsi)biorstwie spo!ecznym.

Jak znale2' przedsi%biorstwo spo#eczne?
W celu identyfikacji przedsi)biorstwa spo!ecznego, które le6y najbli6ej waszej 
szko!y, skorzystajcie z:

bazy organizacji pozarz-dowych i(instytucji zamieszczonej na portalu or-
ganizacji pozarz-dowych: http://bazy.ngo.pl/
katalogu spó!dzielni socjalnych zamieszczonego na stronie Ogólnopolskie-
go Zwi-zku Rewizyjnego Spó!dzielni Socjalnych: http://www.ozrss.pl/ 
katalog.htm

Je6eli wizyta jest niemo6liwa do zorganizowania, mo6esz zaprosi' przedsta-
wiciela przedsi)biorstwa spo!ecznego na lekcj) lub zaprezentowa' uczniom 
i(uczennicom film edukacyjny (informacja poni6ej). 

Przygotowanie do wizyty
Wizyta studyjna powinna by' starannie przygotowana. Zanim udacie si) do 
wybranego miejsca, spróbuj dowiedzie' si) czego" o(wybranym przedsi)bior-
stwie spo!ecznym osobi"cie lub w(czasie rozmowy telefonicznej. Ustal te6 
zakres prezentacji, m.in.:

W jaki sposób powsta!o przedsi)biorstwo spo!eczne?
Na jakich zasadach ono funkcjonuje?
Kto i(w(jaki sposób mo6e wspiera' funkcjonowanie przedsi)biorstwa 
spo!ecznego?

W czasie spotkania organizacyjnego poinformuj uczennice i(uczniów, 6eby 
przed wizyt- przygotowali pytania, np.: 

Czym zajmuje si) to przedsi)biorstwo?
W jakim celu rozpocz)to dzia!alno"' przedsi)biorstwa spo!ecznego?
Ile osób by!o zaanga6owanych w(rozpocz)cie tej dzia!alno"ci? 
Ile osób korzysta z(tej dzia!alno"ci?
Jakie korzy"ci dla miejscowo"ci przynosi dzia!alno"' przedsi)biorstwa? 
W jaki sposób mieszka.cy, lokalni przedsi)biorcy i(lokalne w!adze mog- 
wspiera' tak- dzia!alno"'?
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Popro" uczniów i(uczennice, 6eby zanotowali odpowiedzi razem z(informacj-, 
gdzie przeprowadzili wywiad i(z kim rozmawiali.
W czasie wizyty porozmawiajcie z(jedn- z(osób, która pracuje w(tym miejscu 
lub jest za nie odpowiedzialna. Pami)tajcie o(robieniu zdj)'.
Po spotkaniu zapytaj uczennice i(uczniów, co by!o dla nich nowe, ciekawe, cze-
go si) dowiedzieli.

Materia# filmowy dotycz.cy przedsi%biorczo!ci spo#ecznej
W przypadku, gdy nie b)dzie mo6liwo"ci zorganizowania zaj)' terenowych, 
mo6esz wykorzysta' materia!y filmowe prezentuj-ce dzia!alno"' ró6nego ro-
dzaju przedsi)biorstw spo!ecznych dost)pne m.in. na stronach:

http://pracujw.org/filmy.html
http://+sektor.tv/

Przed rozpocz)ciem filmu popro" uczennice i(uczniów, 6eby zwrócili szczególn- 
uwag) na to, w(jakim celu zosta!o powo!ane przedsi)biorstwo spo!eczne, ile 
osób i(kto korzysta z(dzia!alno"ci przedsi)biorstwa spo!ecznego. Popro" ich 
równie6, 6eby zastanowili si), kto i(w(jaki sposób mo6e wspiera' funkcjonowa-
nie przedsi)biorstwa spo!ecznego.

,.0. Scenariusz spotkania-$  
Wybór zasobu spo#eczno!ci lokalnej  
oraz sposobów jego wzmocnienia 

Przed spotkaniem. Powiedz uczniom iKuczennicom, ;eby na spotkanie przy-
nieJli wszystkie dotychczas wypracowane wKramach badania materia(y. WJród 
nich powinny si) znaleP<: 

a)  uzupe(nione przez uczniów iKuczennice mapy spo(ecznoJci lokalnej (lekcja 
IKiKII); 

b) arkusze zKwypisanL listL miejsc wKspo(ecznoJci lokalnej (lekcja II); 
c)  uzupe(nione karty gry O2cer Dlaczego oraz arkusz zKuzupe(nionL tabelL 

rozpoznanych wKkartach gry zasobów spo(ecznoJci lokalnej (lekcja III); 
d)  arkusze zKlistL zasobów rozpoznanych wKmateria(ach prasowych (lekcjaKIV); 
e)  informacje zKfakultatywnego spotkania zKaktywistL iKwizyty wKprzedsi)-

biorstwie spo(ecznym (dodatek do lekcji IV iKV).

!. Cel spotkania. WyjaJnij uczniom iKuczennicom, ;e poprzez dzisiejsze spo-
tkanie chcecie osiLgnL< dwa cele. Po pierwsze, zebra< iKpodsumowa< wszystkie 
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zgromadzone dotychczas informacje na temat zasobów spo(ecznoJci lokalnej. 
Po drugie, wybra< jeden zKnich oraz wskaza< sposób jego wzmocnienia. WKten 
sposób okreJlicie temat waszego projektu uczniowskiego, który niebawem za-
czniecie planowa<. 

&. Rozpoznane zasoby (praca w"grupach). Podziel grup) uczniów iKuczennic 
na cztery zespo(y, ka;demu zKnich rozdaj arkusz papieru iKmarkery. PoproJ, 
by wszystkie rozpoznane zasoby podzieli iKprzyporzLdkowali odpowiednio do 
czterech wskazanych obszarów: To.samo#$ lokalna, Sieci informacji, Wolonta-
riat, Przedsi+biorczo#$ spo"eczna. Ka;dej grupie zaproponuj jeden zKnich. PoproJ, 
by konkretne, pasujLce do ich obszaru zasoby wypisali na arkuszach papieru 
(np.Kkapliczka, gazeta lokalna, Krzysztof Nowak – dyrektor domu kultury). 

'. Wzmacnianie zasobów (rozmowa nauczaj,ca, burza mózgów). WyjaJnij, co 
oznacza wzmocnienie zasobu spo(ecznoJci lokalnej. Mo;esz poda< przyk(ady 
konkretnych dzia(aO, s(u;Lcych wzmocnieniu danego zasobu: uczyni$ go bar-
dziej dost+pnym, widocznym, atrakcyjnym, ucz+szczanym, u.ytecznym, poprawi$ 
sposób jego dzia"ania, rozwi3za$ zwi3zany z)nim problem lub uzmys"owi$ spo-
"eczno#ci lokalnej jego istnienie. 

W celu lepszego zrozumienia zaproponuj uczniom iKuczennicom burz) mózgów. 
Wska; im kolejno trzy opisane poni;ej zasoby iKpoproJ, by zastanowili si), wKjaki 
sposób mo;na poprawi< ich funkcjonowanie: 

Uczennice ze szko!y w Karniewie
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a)  stary cmentarzK– mocno zaniedbany, nieoznakowany, zKrozwalajLcL si) 
bramL, jak dotLd nigdy iKnigdzie nie opisany; 

b)  lokalny miesi%cznik informacyjnyK– czytany g(ównie przez doros(ych 
mieszkaOców gminy, zawierajLcy wy(Lcznie formalne informacje dotyczL-
ce decyzji wójta iKuchwa( rady gminy; 

c)  dom spokojnej staro$ciK– zamieszkany przez DN mieszkaOców gminy, jed-
no ko(o zainteresowaO (szachowe), brak wolontariuszy, niewykorzystany 
potencja( (doJwiadczenie iKumiej)tnoJci) jego mieszkaOców. 

WJród pomys(ów wzmocnienia wskazanych obszarów mogL si) znaleP<: 
a)  akcja sprzLtania cmentarza iKodnowienia (pomalowania) bramy, przygo-

towanie tablicy informacyjnej przy wejJciu, przygotowanie wystawy lub 
Jcie;ki edukacyjnej poJwi)conej kulturze lokalnej, umieszczenie informa-
cji oKcmentarzu na stronach internetowych lub przygotowanie specjalnej 
strony internetowej, wydanie ulotki; 

b)  wspó(praca zKwydajLcymi miesi)cznik dziennikarzami, stworzenie dzia(u 
spo(ecznego, kulturalnego lub m(odzie;owego, opracowanie iKprzeprowa-
dzenie kampanii promocyjnej gazety, organizacja warsztatów dziennikar-
skich dla m(odzie;y, których owocem b)dzie wspó(praca zKgazetL; 

c)  stworzenie grupy wolontariuszy iKwolontariuszek organizujLcej imprezy 
kulturalne dla mieszkaOców domu (pokazy Ilmowe, spotkania zKpoezjL, 
kol)dowanie), organizacja wspólnej sekcji szachowej (gdzie osoby starsze 
mogL nauczy< m(odzie; gra< wKszachy), organizacja aukcji przedmiotów 
(np. r)kodzie(o) przygotowanych przez mieszkaOców, organizacja szko-
lenia/warsztatów wKtrakcie których osoby starsze mogL przekaza< swoje 
umiej)tnoJci m(odzie;y. 

Na koniec zapytaj uczennice iKuczniów, czy te przyk(ady pomog(y im zrozumie<, 
co to znaczy wzmocni< zasób spo(ecznoJci lokalnej. JeJli ciLgle pojawiajL si) 
problemy ze zrozumieniem lub wLtpliwoJci, spróbuj je wyjaJni<, podajLc inne 
przyk(ady. 

(. Wybór zasobu. Zadaniem uczniów iKuczennic jest wybór zasobu, którym chcL 
si) zajL< realizujLc swój projekt uczniowski. PoproJ cztery zespo(y, by znalaz(y 
wJród zebranych na arkuszu zasobów odpowiedzi na pytania:

który zKzasobów jest bardzo istotny dla naszej spo(ecznoJci?
który zKzasobów jest wartoJciowy, ale nie jest doceniany przez mieszkaOców? 
który zasób mo;e zmieni< coJ wKspo(ecznoJci?

Uczniowie iKuczennice powinni zaznaczy< swoje propozycje. Zadanie s(u;y do 
wst)pnej selekcji pomys(ów. Wskazane przez grupy zasoby zapisz na tablicy. 
Nast)pnie niech uczniowie iKuczennice wybiorL zasób, którym chcL si) zajL<, 
wspólnie podejmujLc decyzj) lub, jeJli nie ma jednomyJlnoJci, g(osujLc poprzez 
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postawienie jednej kropki przy odpowiednim zasobie. WKprojekcie zajmL si) tym, 
który zbierze najwi)kszL liczb) kropek. 

). Zako-czenie. Na koniec podkreJl, ;e wKtym momencie uczniowie iKuczennice 
znajdujL si) wKprze(omowym punkcie programu M"ody Obywatel: zakoOczony 
zosta( etap poznania spo(ecznoJci lokalnej iKrozpoczyna si) etap dzia(ania na 
jej rzecz. Koniecznie zachowajcie wszystkie wypracowane materia(y. B)dL one 
potrzebne przy organizacji prezentacji wyników badania iKrezultatów projektu, 
która b)dzie mie< miejsce po zakoOczeniu realizacji projektu uczniowskiego.

,.3. Zako1czenie etapu poznawania  
spo#eczno!ci lokalnej

Do tego momentu realizacji projektu:

przeprowadzi#a$/przeprowadzi#e$ lekcje na temat spo(ecznoJci lokalnej 
iKjej zasobów oraz przedsi)biorczoJci spo(ecznej;
pracowali$cie z"map, spo#eczno$ci lokalnej. Uczennice iKuczniowie uczyli 
si) rozpoznawa< wKspo(ecznoJci miejsca istotne zKpunktu widzenia kapita(u 
spo(ecznego;
uczennice i"uczniowie zbadali zasoby lokalnej spo#eczno$ci – realizujLc 
zadania gry O2cer Dlaczego poszerzali swojL wiedz) na temat lokalnej 
spo(ecznoJci;
uczennice i"uczniowie wybrali zasób spo#eczno$ci lokalnej, którym b)dL 
si) zajmowa< wKprojekcie.

Przechodzimy do drugiego etapu programu M"ody Obywatel – dzia(aO na rzecz 
spo(ecznoJci lokalnej. 
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Po rozpoznaniu zasobów spo(ecznoJci lokalnej uczniowie decydujL, wKjaki spo-
sób chcL dzia(a< na rzecz wzmocnienia jednego zKnich. Jest to etap dzia(ania na 
rzecz spo(ecznoJci, na którym uczniowie iKuczennice b)dL urzeczywistnia< swój 
pomys(. Poni;ej zamieszczamy opis kolejnych kroków, które podejmL. Nast)pnie, 
wKtoku publikacji, rozwijamy ka;dy zKnich.

KROK ". WYBÓR PROJEKTU
Uczniowie iKuczennice analizujL zamieszczone wKpublikacji instrukcje projektów, 
które wed(ug nich najlepiej mogL wzmocni< zasób. Nast)pnie decydujL si) na 
realizacj) jednego (lub wi)kszej iloJci) zKnich.

KROK /. PLANOWANIE DZIA(A4
Po ustaleniu, który projekt zostanie zrealizowany, uczniowie iKuczennice wybie-
rajL jego cel, ustalajL jakie dzia(ania nale;y podjL<, by go osiLgnL< iKdzielL si) za-
daniami. Wszystkie ustalenia zostajL wpisane wKplan dzia(aO zKharmonogramem.

KROK ,. WYKONANIE ZAPLANOWANYCH DZIA(A4
Uczniowie iKuczennice realizujL dzia(ania wpisane wKplan. SpotykajL si), ;eby 
omawia< post)py prac. SzukajL sojuszników, dokumentujL dzia(ania iKpromujL 
je wKspo(ecznoJci.

KROK 0. PUBLICZNA PREZENTACJA REZULTATÓW
Etap dzia(ania na rzecz spo(ecznoJci koOczy si) prezentacjL rezultatów projektu, 
na którL zaproszeni zostajL mieszkaOcy. Po prezentacji odbywa si) spotkanie 
uczniów iKuczennic zKnauczycielem/nauczycielkL. WKczasie spotkania podsumo-
wane zostajL projekt iKpraca uczniów iKuczennic. 
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0.". Wybór tematu projektu

W czasie spotkania przypomnij uczennicom iKuczniom, jaki zasób wybrali, aKna-
st)pnie przedstaw cztery Jcie;ki oraz propozycje projektów zamieszczone poni;ej. 
Pomó; uczennicom iKuczniom wKpodj)ciu decyzji, które zKnich najlepiej pasujL 
do zasobu iKpozwolL go wzmocni<. Po wskazaniu kilku projektów rozdaj grupie 
odpowiednie instrukcje (wszystkie zamieJciliJmy wKCz)Jci V publikacji). Po ana-
lizie tekstów pozwól uczniom iKuczennicom podjL< ostatecznL decyzj). WKprzy-
padku du;ych grup mo;esz zaproponowa< realizacj) wi)cej ni; jednego projektu.

M'ODY OBYWATEL - LOKALNE DZIA'ANIA UCZNIOWSKIE

ET
A

P 
0 POZNAJEMY SPO(ECZNO)* LOKALN+

 5 lekcje; 
 5 praca z(map-; 
 5 badanie zasobów.

ET
A

P 
1

DZIA(AMY NA RZECZ SPO(ECZNO)CI
 5 projekt uczniowski;

cztery "cie6ki: 
 7 to6samo"' lokalna;
 7 sieci informacji;
 7 wolontariat;
 7 przedsi)biorczo"' spo!eczna.

 5 prezentacja lokalna.

W ramach Jcie;ki dotyczLcej to.samo$ci lokalnej uczniowie iKuczennice mogL 
wybra< jednL spoJród trzech propozycji:

wytyczenia i"oznaczenia $cie.ki edukacyjnej (pieszej lub rowerowej), 
podkreJlajLcej znaczenie turystyczno-krajoznawcze regionu. Uczniowie 
iKuczennice zajmujL si) promocjL Jcie;ki, mogL wyda< ulotk), broszur), 
stworzy< stron) internetowL lub tablic) informacyjnL, którL umieszczL na 
trasie Jcie;ki;
obj%cia opiek, wybranego zabytku lub miejsca pami%ci znajdujLcego 
si) na terenie miejscowoJci. Uczniowie iKuczennice gromadzL informacje, 
przygotowujL wystaw), publikujL cenne materia(y wKprasie lub na stronie 
internetowej, porzLdkujL lub oznakowujL obiekt iKinformujL mieszkaOców 
oKjego znaczeniu;
stworzenia fotobloga lub bloga miejscowo$ci, na którym mogL zamiesz-
cza< ciekawe informacje na temat miejscowoJci, zwyczajów iKtradycji pa-
nujLcych wJród jej mieszkaOców iKmieszkanek, wywiady zKnimi, relacje 
zKwydarzeO, którymi ;yje spo(ecznoJ< lokalna, galerie zdj)<.
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Tcie;ka sieci informacji zawiera nast%puj,ce mo;liwoJci:
organizacja debaty publicznej na wybrany temat, wKktórej wezmL udzia( 
mieszkaOcy iKmieszkanki, lokalne w(adze oraz zaproszeni eksperci. Temat 
debaty powinien dotyczy< zagadnienia wa;nego dla cz(onków iKcz(onkiO 
danej spo(ecznoJci (np. miejsce do sp)dzania czasu wolnego, stan terenów 
zielonych) iKnie powinien mie< charakteru politycznego;
zaanga;owanie wK;ycie spo(ecznoJci lokalnej na zasadzie dziennikarstwa 
obywatelskiego. Jest to tworzenie przez mieszkaOców iKmieszkanki infor-
macji na temat danej miejscowoJci. Opublikowanie materia(ów ma na celu 
interwencj) (uprzLtni)cie parku, odmalowanie pasów dla pieszych) lub 
poruszenie wa;nego lokalnie tematu. Uczniowie iKuczennice mogL wcie-
li< si) wKrol) dziennikarzy, którzy rozpowszechniajL wiarygodne iKrzetel-
ne informacje. PrzygotowujL artyku(y iKreporta;e oraz publikujL je wKju; 
istniejLcych (lokalna prasa, serwis internetowy gminy, strona szko(y) lub 
stworzonych przez siebie kana(ach informacji (na blogu, stronie interneto-
wej lub wKgazecie szkolnej);
organizacja tygodnia tematycznego poJwi)conego wybranemu zagadnie-
niu zKzakresu edukacji ekologicznej, obywatelskiej lub kulturalnej. WKpro-
gramie tygodnia powinny znaleP< si) ró;nego rodzaju spotkania, warsztaty, 
prezentacje lub projekcje wKobszarze, który zainteresuje odbiorców nowL te-
matykL (np. tydzieO wody, Unii Europejskiej, wspó(zale;noJci globalnych).

W ramach trzeciej Jcie;ki dzia(ania na rzecz wspierania iKpromowania wolonta-
riatu mogL przybra< form):

organizacji wymian mi%dzypokoleniowych, stwarzania okazji do spotkaO 
osób starszych iKm(odszych, wspólnego iKwzajemnego uczenia si), udzia(u 
wKinicjatywach kulturalnych (realizacja spektakli teatralnych, spotkaO Il-
mowych iKplastycznych) lub edukacyjnych (wspólne ko(a zainteresowaO);
programu pomocy rówieJniczej zbudowanego na zasadzie banku czasu. 
Uczniowie iKuczennice, wykorzystujLc w(asne talenty, pasje iKzdolnoJci, 
mogL Jwiadczy< sobie wzajemne us(ugi oparte oKwymian) bezgotówkowL. 
PrzygotowujL specjalnL tablic), na której zamieszczajL oferty lub informa-
cje oKzapotrzebowaniu na konkretny rodzaj pomocy;
kampanii na rzecz zaanga.owania spo#ecznego skierowanej do mieszkaO-
ców iKmieszkanek miejscowoJci. WKten sposób uczniowie iKuczennice mogL 
zach)ca< do: zaanga;owania wKwolontariat, zak(adania nowych stowarzy-
szeO lub fundacji, uczestnictwa lub startu wKwyborach samorzLdowych, 
czy te; do udzielania pomocy Inansowej lub rzeczowej realizowanym na 
terenie ich miejscowoJci inicjatywom. Efektem Inalnym kampanii mo;e 
by< wydanie ulotki, broszury lub plakatu, organizacja happeningu, dyskusji 
lub spotkania. Projekt mo;e przyjL< form) wystawy poJwi)conej osobom 
anga;ujLcym si) spo(ecznie wK;ycie spo(ecznoJci.
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W ramach Jcie;ki przedsi%biorczo$+ spo#eczna mo;na stworzy< w(asnL spó#-
dzielni% uczniowsk,, która mo;e Jwiadczy< us(ugi innym uczniom iKuczenni-
com albo np. mieszkaOcom.

0./. Tworzenie projektu

Kiedy uczennice iKuczniowie ustalili, który zKprojektów chcL realizowa<, powinni 
wybra< jego cel, zebra< dodatkowe informacje potrzebne do dzia(ania, aKnast)p-
nie stworzy< plan iKharmonogram prac oraz podzieli< si) zadaniami. Wa;ne na 
tym etapie jest tak;e zdobycie sojuszników, którzy u(atwiL podejmowanie kolej-
nych dzia(aO, aKtym samym osiLgni)cie celu.

,.*.%. Cel projektu

Cel to odpowiedP na pytanie: co chcecie zmieni< wKwaszej spo(ecznoJci? Ucznio-
wie iKuczennice powinni wyznaczy< go dla dzia(aO, tak aby by( konkretny, realny 
oraz zrozumia(y dla wszystkich. Powinien by< równie; na tyle atrakcyjny, aby 
wzbudza( ciekawoJ< iKch)< do dzia(ania. Twietnie, gdy okreJla si) czas jego re-
alizacji – to mobilizuje. 

Twoj- rol- przy wyznaczaniu celu jest pilnowanie, aby uczniowie nie mylili go z-dzia-
#aniami. Cel odpowiada na pytanie, co ma si% zmieni' dzi%ki dzia#aniom, nie za! co 
chcemy zrobi'. Przyk!adowe cele: wzrost zainteresowania mieszka.ców w!asn- miej-
scowo"ci-, zwi)kszenie liczby wolontariuszy w"ród uczniów naszej szko!y.

,.*.*. 1ród!a informacji

Aby dobrze zrealizowa< projekt, uczniowie iKuczennice powinni wczeJniej zebra< 
informacje dotyczLce konkretnego iKwybranego obszaru wymagajLcego dzia(a-
nia. Np. jeJli chcL zorganizowa< kampani) promujLcL prac) na rzecz spo(eczno-
Jci, powinni dowiedzie< si) m.in.: kto zKwaszej miejscowoJci ma doJwiadczenia 
pracy spo(ecznej, czym ta osoba si) zajmowa(a iKdlaczego podj)(a si) takiej dzia-
(alnoJci. Do zebrania informacji mogL si) przyda<:

przewodniki po regionie iKfoldery turystyczne; 
opublikowane wspomnienia mieszkaOców;
wywiady zKmieszkaOcami/mieszkankami, mi(oJnikami regionu;
ksi)gi paraIalne;
treJ< tablic pamiLtkowych;
informacje od ekspertów;
stare fotograIe;
Internet;
biblioteka;
prasa lokalna.
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,.*.+. Plan

Po wyznaczeniu celu iKzebraniu dodatkowych informacji uczniowie iKuczennice 
przyst)pujL do opracowania w(asnego planu dzia(aO. DzielL si) zadaniami wKze-
spole, przygotowujL harmonogram, wybierajL moment, kiedy zakoOczL przed-
si)wzi)cie. DzielLc zadania pomi)dzy cz(onków iKcz(onkinie zespo(u, starajL si) 
wszystkim przypisa< zadania, za które b)dL odpowiedzialni oraz ustalajL, kto 
kogo b)dzie wspiera(, kto komu pomaga(. Uczniowie iKuczennice wiedzL, ;e 
projekt realizowany zespo(owo wymaga wzajemnej pomocy wKrealizacji indywi-
dualnych zadaO. ZKpomocL nauczycielskL przygotowujL harmonogram – tabel), 
do której wpisujL zadania czLstkowe, nazwiska osób odpowiedzialnych iKwspie-
rajLcych, aKtak;e sposób dzia(ania, potrzebne materia(y iKzasoby oraz terminy.

Przy ustalaniu konkretnych zadaO mo;na skorzysta< zKmetody zwanej WBS 
(ang. Work Breakdown Stucture – hierarchia struktury zadaO), u(atwiajLcej pre-
cyzyjne rozbicie projektu na poszczególne dzia(ania iKzadania. 

Kolejne kroki tej metody to szereg pytaO iKodpowiedzi, które prowadzL do 
odpowiedzi tak szczegó(owej, ;e nie da si) ju; jej rozbi< na komponenty (pytanie: 

„Co musi zosta< zrobione, aby osiLgnL< A?”, gdzie AKto cel projektuK– odpowiedP: 
„Aby osiLgnL< A, musi by< zrobione B”; pytanie: „Co musi by< zrobione, aby osiL-
gnL< B?”K– odpowiedP: „Aby osiLgnL<, B musi by< zrobione C” itd.). 

Kroki te nale;y powtórzy< dla ka;dego sformu(owanego celu. Dla ka;dego za-
dania podstawowego, czyli takiego, którego nie mo;na ju; podzieli< na mniejsze, 
musimy okreJli< czas realizacji iKzasoby, jakie b)dL potrzebne do jego wykonania. 

Metoda WBS u(atwia nie tylko precyzyjne okreJlenie zadaO podstawowych, 
pozwala tak;e zdeIniowa< w(asne zasoby iKokreJli< potrzeby dotyczLce np. ko-
niecznych sojuszników. 

Jak przygotowa< tabel) zKplanem dzia(aO? Mo;ecie skorzysta< zKnaszego przy-
k(adu: 

G!ówne 
zadania

Dzia!ania
Uczniowie 
odpowie-

dzialni

Terminy 
realizacji

Informacja 
o#wykonaniu

Je"li pro-
jekt jest 
bardziej 
rozbudowa-
ny, warto 
doda' 
kolumn) 
g!ównych 
zada.

%. Dzia!ania pozwa-
laj-ce zrealizowa' 
projekt lub zadanie 

Imiona 
i(nazwiska 
uczniów 
i(uczennic

Termin 
rozpocz)cia 
i(zako.czenia

Informacje podsu-
mowuj-ce wykonanie 
dzia!ania i(zadania

#. Dzia!ania pozwa-
laj-ce zrealizowa' 
projekt lub zadanie

Imiona 
i(nazwiska 
uczniów 
i(uczennic

Termin 
rozpocz)cia 
i(zako.czenia

Informacje 
podsumowuj-ce 
wykonanie dzia!ania 
i(zadania

+. Dzia!ania pozwa-
laj-ce zrealizowa' 
projekt lub zadanie

Imiona i(naz- 
wiska uczniów 
i(uczennic

Termin 
rozpocz)cia 
i(zako.czenia

Informacje podsu-
mowuj-ce wykonanie 
dzia!ania i(zadania
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Wype(niona tabela dla jednego zKdzia(aO projektu Tydzie1 tematyczny powinna 
wyglLda< nast)pujLco:

Po opracowaniu planu zapytaj uczennice iKuczniów, jakie mogL wystLpi< trud-
noJci iKjak im przeciwdzia(a<? Omówcie mo;liwe rozwiLzania.

,.*.,. Sojusznicy

Sojusznicy to wszystkie osoby, grupy iKinstytucje, które mogL pomóc uczniom 
iKuczennicom wKrealizacji projektu. Mo;liwe, ;e przydadzL si) pozwolenia, wspar-
cie rzeczowe, aKnawet Inansowe. Zale;nie od tego, jakie dzia(anie jest zaplanowa-
ne iKjakie sL potrzeby zKtym zwiLzane, zach)< uczniów iKuczennice do szukania 
ró;nych sojuszników. Ka;dy zKnich mo;e zaoferowa< innego rodzaju wsparcie.

Spotkaj si) zKgrupL projektowL iKzastanówcie si), co jest potrzebne do realiza-
cji dzia(aO iKkto mo;e zapewni< wymagane wsparcie (tabela poni;ej). Nast)pnie 
uczniowie iKuczennice powinni przygotowa< si) na spotkanie zKpotencjalnym 
sojusznikiem. 

G!ówne 
zadania

Dzia!ania
Uczennice i#ucznio-
wie odpowiedzialni

Terminy 
realizacji

Informacja 
o#wykonaniu

Pokaz 
filmu 
„8wi)ta 
woda”

%. Uzyskanie kopii fil-
mu i(praw do jego 
pokazywania.

Anna Giziuk,
Bartek Ob!ok 

%.$+*4.$+ Uczennice i(uczniowie 
podj)li wspó!prac) 
ze szkolnym klubem 
filmowym, który po-
siada film.

#. Ustalenie miejsca i(daty 
pokazu.

Katarzyna Konopacka,
Zofia Garwacka

4.$+*%/.$+ Pokaz filmu zosta! 
zaplanowany na +.$, 
w(g!ównej sali domu 
kultury po uzyskaniu 
zgody pani dyrektor. 

+. Promocja(* stworzenie 
plakatów i(informacji na 
stron) szko!y, miejsco-
wo"ci, portal spo!ecz-
no"ciowy. Dzia!ania 
promocyjne.

Wojciech B-k,
Aleksandra Kowalska 

%/.$+*#$.$+ Plakaty i(informacje 
zosta!y stworzone 
przez Wojtka i(Ani). 
Grupa projektowa 
podj)!a si) wieszania 
plakatów.

,. Stworzenie scenariusza 
omówienia filmu, osoba 
otwieraj-ca pokaz i(mo-
deruj-ca dyskusj).

Ewa Kreda %/.$+*#/.$+ Scenariusz omówienia 
zosta! przygotowany 
przez Ew) i(zaakcep-
towany przez grup).

/. Przygotowanie sali 
przed pokazem. 

Adam 9obez,
9ukasz Dzi)cio!

#.$, Sala zosta!a przygo-
towana do pokazu.
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Dzia!ania Potencjalny sojusznik

Wydanie zgody na dzia!alno"' Dyrektor szko!y, urz-d gminy

Pomoc w(organizacji spotkania Pracownicy biblioteki, domu kultury

Transport Rodzice, w!a"ciciel firmy transportowej

Pomoc rzeczowa
W!a"ciciel hurtowni sprz)tu sportowego, 
dom kultury

Pomoc finansowa
Inni uczniowie i(uczennice, rodzice, lokalni 
przedsi)biorcy, urz-d gminy

Wsparcie akcji promuj-cej wydarzenie W!a"ciciel drukarni, urz-d gminy

0.,. Wykonanie zaplanowanych dzia#a1

W czasie realizacji ka;dego zKdzia(aO przypominaj uczniom iKuczennicom oKpo-
trzebie wspó(pracy wKzespole – mimo, ;e za ka;dL rzecz odpowiedzialna jest 
jedna osoba, to wszyscy powinni sobie nawzajem pomaga<. 

Na wspólnym spotkaniu sprawdPcie, czy uczniowie iKuczennice majL wszystko, 
czego potrzebujL do realizacji projektu. JeJli nie, zastanówcie si), jak mo;ecie 
to zdoby<. Warto wykorzysta< wKtym celu stworzonL wczeJniej tabel) zKplanem 
dzia(aO – kto by( za co odpowiedzialny iKwKjakim terminie dana rzecz mia(a si) 
wydarzy<. Uczennice iKuczniowie powinni wtedy sprawdzi<:

czy zadania sL wykonywane terminowo?
co uda(o im si) zrobi< do tej pory?
jakie sL kolejne dzia(ania, które trzeba podjL<?
czy trzeba zmodyIkowa< plan dzia(aO?

W czasie realizacji projektu na pewno pojawiL si) trudnoJci iKproblemy. Bardzo 
wa;ne jest wi)c, aby regularnie spotyka< si) iKrozmawia< oKtym, co si) dzieje 
wKprojekcie. Na spotkaniach, wKktórych ty te; b)dziesz bra< udzia(, warto, aby ka;-
dy uczestnik iKuczestniczka podzieli(/a si) swoim doJwiadczeniem. Co jemu/jej 
ostatnio uda(o si) zrobi< dla projektu oraz zKczym ma problem. NagrodPcie bra-
wami wszelkie sukcesy iKwspólnie zastanówcie si) nad tym, jak ominL< napotka-
ne trudnoJci. Doceniaj uczniów iKuczennice za realizacj) nawet ma(ych dzia(aO.

Przypominaj tak;e oKpotrzebie dokumentowania pracy nad projektem – zdj)-
cia czy Ilmy mogL wzbogaci< prezentacj) lokalnL iKmogL by< te; doskona(L wi-
zytówkL dzia(aO. Mo;na ich u;ywa< przy promocji akcji, szukaniu sojuszników, 
wysy(aniu informacji do mediów, organizowaniu prezentacji koOczLcej projekt. 
FotograIe to Jwietny sposób dokumentacji zmian, jakie zasz(y.

Zaznacz tak;e potrzeb) promocji dzia(aO uczniów iKuczennic. Artyku( wKlo-
kalnej gazecie mo;e by< dobrym narz)dziem. Informacje, które powinny znaleP< 
si) wKnotce prasowej oKprzygotowywanym wydarzeniu to:
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krótka informacja oKprojekcie – na czym polega?
kto organizuje, kto bierze/bra( udzia( wKprojekcie?
informacje dotyczLce przebiegu iKmiejsca wydarzenia, zKwyszczególnieniem 
najbardziej medialnych dzia(aO;
informacje oKmotywach pracy: dlaczego ten problem wyda( si) uczniom 
iKuczennicom wa;ny, co chcieli osiLgnL<?
kto wspiera grup) wKrealizacji projektu?
informacje oKgrupie iKdotychczasowej dzia(alnoJci.

0.0. Kryteria dobrych projektów  
w-programie M!ody Obywatel

Projekt nie jest celem samym wKsobieK– ma s(u;y< rozwojowi wiedzy iKumiej)t-
noJci uczniów iKuczennic oraz zmianie wKspo(ecznoJci. WKczasie jego realizacji 
warto wspólnie zastanawia< si) nad tym, co mo;na zrobi< lepiej. Poni;ej za-
mieszczamy list) inspirujLcych wskazówek, które bazujL na doJwiadczeniach 
realizacji projetów lokalnych.

Kryteria dobrych projektów:

Dzi%ki projektowi w"spo#eczno$ci lokalnej zajdzie realna zmiana. 
Oznacza to, ;e coJ zmieni si) na lepsze wKwaszej spo(ecznoJci iKodczujL to 
mieszkaOcy, aKprojekt tym samym b)dzie skuteczny. WKprzypadku M(o-
dego Obywatela chodzi oKwzmocnienie jednego zKlokalnych zasobów, np. 
mieszkaOcy zacznL interesowa< si) stanem zabytków wKwaszej miejscowoJci.

Uczniowie i"uczennice poznaj, swoj, spo#eczno$+ lokaln,.
Pomo;e to im wKprzysz(oJci samodzielnie podejmowa< dzia(ania, aKtak;e 
dostrzec ludzi aktywnych wKswoim najbli;szym otoczeniu, np. b)dL znali 
osobiJcie lidera lokalnego stowarzyszenia.

W dzia#ania zaanga.uj, si% te. uczniowie i"uczennice spoza grupy pro-
jektowej.
W ten sposób wi)ksza liczba uczniów iKuczennic doJwiadczy realizacji kon-
kretnego dzia(ania na rzecz spo(ecznoJci iKprzekona si) oKw(asnym wp(ywie 
na otoczenie, np. realizatorzy projektu zaproszL innych uczniów iKuczenni-
ce do przejJcia oznakowanL Jcie;kL tematycznL. 

Grupa projektowa b%dzie dzia#a+ do ko-ca prezentacji projektu. 
Aby grupa mog(a cieszy< si) sukcesem, wa;ne jest przejJcie wszystkich kro-
ków projektu, (Lcznie zKprezentacjL. Dzi)ki temu jej cz(onkinie iKcz(onkowie 
nauczL si) najwi)cej. 
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Rezultat projektu b%dzie wykorzystywany w"kolejnym roku szkolnym. 
Je;eli projekt by( skuteczny, warto go kontynuowa<. Mo;e to wp(ynL< na 
rozwój aktywnych postaw wJród uczniów iKuczennic. Rezultatem projektu 
jest np. Jcie;ka edukacyjna, przewodnik, fotoblog, wnioski zKdebaty, bank 
czasu, materia(y zKkampanii.

Projekt rozwinie u uczniów i"uczennic pewno$+ siebie i"u#atwi im nawi,-
zywanie kontaktów z"doros#ymi i"rówie$nikami poza szko#,.

Realizuj,c projekty uczniowie i"uczennice naucz, si% pracowa+ w"zespo-
#ach bez bezpo$redniego nadzoru nauczycielskiego.
W obu przypadkach pomo;e to podejmowa< uczniom iKuczennicom samo-
dzielnie dzia(ania wKprzysz(oJci.

0.3. Publiczna prezentacja rezultatów projektu

Dzi)ki prezentacji grupa projektowa b)dzie mog(a pokaza< wyniki swoich badaO 
oraz propozycje wzmocnienia zasobów. Wa;ne jest tak;e zaprezentowanie rezul-
tatów projektu mieszkankom iKmieszkaOcom oraz przekonanie ich oKpotrzebie 
kontynuacji przeprowadzonych dzia(aO.

Przed prezentacjL uczennice iKuczniowie powinni:
uporzLdkowa< zebrane informacje iKzastanowi< si), jaka jest najlepsza for-
ma ich przekazania;
przeprowadzi< selekcj) zebranych informacji, wybierajLc tylko najbardziej 
odpowiednie do prezentacji;
zaprosi< sojuszników, rodziców, zainteresowanych mieszkaOców iKmiesz-
kanki oraz w(adze lokalne.

Pomó; grupie zdecydowa<, jakL form) b)dzie mia(a publiczna prezentacja pro-
jektu. Czy b)dzie si) odbywa< wKtrakcie wi)kszego wydarzenia, na przyk(ad 
Jwi)ta szko(y lub specjalnie zorganizowanego festiwalu projektów? Czy b)dzie to 
wydarzenie wewnLtrzszkolne zKudzia(em zaproszonych goJci? Publiczne przed-
stawienie efektów projektu nie musi by< wydarzeniem ogólnoszkolnym, kiedy 
pokazywane sL prace wielu zespo(ów. Mo;e dotyczy< tylko jednego lub kilku 
wybranych projektów. 

Przedstaw uczniom iKuczennicom formy prezentacji zgromadzonego materia(u 
iKsposobu opisania dzia(aO. MogL to by<:

album ilustrowany zdj)ciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami 
pisemnymi;
plakat lub seria plakatów, collage, inna forma plastyczna;
broszura, ulotka, gazetka;
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prezentacja doJwiadczenia przygotowanego iKwykonanego przez uczennice 
iKuczniów;
raport zKprzeprowadzonego badania;
prezentacja multimedialna, strona internetowa;
model zjawiska, makieta zKopisem;
relacja zKpublicznej debaty;
przedstawienie teatralne, inscenizacja.

Uczennice iKuczniowie powinni tak;e stworzy< list) goJci, przygotowa< za-
proszenia iKje rozes(a<. Mo;esz, jako opiekun/opiekunka grupy, zadzwoni< do 
szczególnie wa;nego goJcia iKsprawdzi<, czy przyjL( zaproszenie. 

W trakcie prezentacji mo;esz przywita< iKpo;egna< wszystkich zgromadzo-
nych oraz podzi)kowa< uczniom iKuczennicom za wysi(ek, aKodpowiednim oso-
bom za wsparcie. 

Po zakoOczeniu prezentacji poproJ, ;eby efekty pracy zespo(u by(y:
powszechnie dost)pne (np. wKbibliotece, na stronie internetowej, na korytarzu 

szkolnym);
nag(oJnione (np. wKlokalnych mediach);
zarchiwizowane (np. wKformie fotograIcznej, Ilmowej, elektronicznej lub 

chocia;by wKpostaci zapisu wKszkolnej kronice).

0.5. Podsumowanie projektu

W czasie realizacji projektu uczniowie iKuczennice mieli szans) nauczy< si) 
wspó(pracy, pozna< nowych ludzi, sprawdzi< si) wKnowych sytuacjach iKzdoby< 
umiej)tnoJ< realizacji projektu – od planowania po wykonywanie dzia(aO iKich 
prezentacj). Zwrócenie uwagi mieszkaOców na to, jak wykorzystujL zasoby spo-
(ecznoJci lokalnej, stanowi wartoJciowy wk(ad projektu wKrozwój lokalny.

Po prezentacji lokalnej spotkaj si) zKuczniami iKuczennicami, by podsumowa< 
projekt. Pogratuluj im iKwymieO dzia(ania, które realizowali. Przypomnij te; cel 
projektu. SprawdPcie, czy zosta( osiLgni)ty. PoproJ uczennice iKuczniów, ;eby 
wymienili rezultaty ich projektu. Skorzystajcie zKkarty oceny projektu zamiesz-
czonej wKMateria(ach pomocniczych.

Aby uczennice iKuczniowie dowiedzieli si), czego nauczyli si) dzi)ki uczest-
nictwu wKprogramie, poproJ ich oKzapisanie odpowiedzi na nast)pujLce pytania:

Co mi si) uda(o?
Co mi si) nie uda(o?
Dlaczego nie wszystko mi si) uda(o?
Co mog(abym/móg(bym poprawi< kolejnym razem?
Co zrobi(abym/zrobi(bym inaczej?
Czego si) nauczy(am/nauczy(em dzi)ki udzia(owi wKprojekcie?
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Instrukcje  
do projektów

Wa;nym etapem uczestnictwa wKprogramie edukacyjnym M"ody Obywatel jest 
dzia(anie na rzecz spo(ecznoJci. Przed spotkaniem, wKczasie którego uczniowie 
iKuczennice wybiorL ostatecznie tematyk) projektu, skseruj odpowiednie in-
strukcje. Przygotowane zosta(y, by uczennice iKuczniowie sprawnie zaplanowali 
projekt iKzobaczyli, ;e ma(e dzia(ania sk(adajL si) na wi)kszy rezultat. Wszystkie 
zaproponowane projekty koncentrujL si) na zasobach spo(ecznoJci, wzmacniajLc 
je wKczterech Jcie;kach tematycznych: to.samo$+ lokalna, sieci informacji, wo-
lontariat iKprzedsi%biorczo$+ spo#eczna. Rozszerzone wersje instrukcji znajdujL 
si) na stronie www.ceo.org.pl.
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/.%.%. (CIE2KA I#- TO2SAMO() LOKALNA

PROJEKT I: )cie&ka edukacyjna 

Przedmiotem tego projektu mo;e by< zaplanowanie trasy wycieczki, podczas 
której poznacie histori), zabytki przyrody iKarchitektury okolicy, aKnast)pnie 
wykonacie mini przewodnik. 

Instrukcja

!. Okre$lcie przestrze-. Zaplanujcie orientacyjny obszar, na którym chcecie 
utworzy< tras) pieszL lub rowerowL. Zastanówcie si), czy poza wskazanym te-
renem (i wKjakiej odleg(oJci) znajdujL si) miejsca warte zobaczenia iKopisania.

&. Wybierzcie temat. Zastanówcie si), czy zamierzacie rozwija< tras) wokó( kon-
kretnego tematu, np. drzew lub ptaków, czy te; wokó( szerszego obszaru tema-
tycznego – tak, by zaprezentowa< walory przyrodniczoK– krajoznawcze regionu.

'. Zbierzcie informacje. OdnajdPcie najciekawsze obiekty lub opowiadania, 
zgodnie zKwybranym przez was tematem iKzaproponujcie miejsca, które powinny 
si) znaleP< na trasie jako przystanki.

(. Stwórzcie list% przystanków. Wybierzcie miejsca warte zobaczenia iKopisania. 
Zaplanujcie przystanki na trasie. 

). Pog#%bcie wiedz%. ZgromadPcie informacje na podstawie analizy przewodni-
ków, prasy, Internetu i przeprowadPcie wywiady zKmieszkaOcami iKmieszkankami.

*. Oznakujcie tras% wycieczki. Zaplanujcie wykonanie tablic informacyjnych 
zKmapL prezentujLcL ca(oJ< trasy. Skonsultujcie mo;liwoJci wytyczenia jej prze-
biegu oraz odpowiedniego oznakowania. 

0. Informujcie i"promujcie. Promujcie tras) wJród mieszkanek iKmieszkaOców 
oraz turystów. Skorzystajcie wKtym celu zKpomocy innych instytucji – np. samo-
rzLdu. Mo;ecie wydrukowa< ulotki lub stworzy< stron) internetowL trasy. 

Dok(adnL instrukcj) znajdziecie na stronie programu M"ody Obywatel. Wi)cej przy-
k(adów na stronie programu Aktywni zKnatury http://www.ceo.org.pl/portal/b_azn

Dok!adn" 
instrukcj# 
znajdziecie 
na stronie 
programu M!ody 
Obywatel. Wi#-
cej przyk!adów 
na stronie pro-
gramu Aktywni 
z"natury http://
www.ceo.org.pl/
portal/b_azn
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PROJEKT II: Opieka nad zabytkiem lub miejscem pami%ci 

Projekt polega na obj)ciu opiekL wybranego zabytku lub miejsca pami)ci, wa;-
nego dla mieszkaOców, b)dLcego elementem lokalnej to;samoJci. Opieka pole-
ga na zebraniu informacji na temat wybranego obiektu, jego uprzLtni)ciu oraz 
poinformowaniu lokalnej spo(ecznoJci oKjego historii iKznaczeniu. 

Instrukcja

!. Zgromad2cie informacje. W poszukiwaniu informacji oKzabytkach iKmiej-
scach pami)ci wKwaszej okolicy zajrzyjcie do prasy, Internetu, przewodników 
turystycznych, pytajcie mieszkaOców.

&. Zorganizujcie wystaw%. Wykorzystajcie wKtym celu informacje oKzabytkach 
iKmiejscach pami)ci zebrane wczeJniej.

'. Starajcie si% wypromowa+ zebrane informacje. Zorientujcie si), czy lokalna 
prasa nie chcia(aby ich opublikowa<. Je;eli istnieje strona internetowa waszej 
miejscowoJci, mo;ecie dowiedzie< si), czy nie by(oby mo;liwoJci umieszczenia 
tam wypracowanych przez was materia(ów. Pami)tajcie, ;e mo;ecie stworzy< 
w(asnL stron) internetowL, fotobloga lub publikowa< wKszkolnej gazetce.

(. Wybierzcie jedno miejsce do opieki. Przy wyborze wePcie pod uwag), jakie 
dzia(ania moglibyJcie podjL<, by wybrane przez was miejsce pami)ci lepiej wy-
glLda(o, by(o wyraPniej oznakowane.

). Udajcie si% do miejsca, które wybrali$cie do opieki. Zastanówcie si), co 
nale;a(oby zrobi< wKpierwszej kolejnoJci, jakie dzia(ania b)dL mie< charakter 
jednorazowy, aKjakie bardziej d(ugotrwa(y.

*. Zorganizujcie uroczysto$+ adopcji. Pozwoli wam to zwróci< na wybrane 
miejsce uwag) spo(ecznoJci.

0. Wybierzcie sposób opieki. Zastanówcie si), czy chcecie pracowa< wKgrupie, 
czy wolicie wytyczy< dy;ury opieki nad miejscem pami)ci dla ka;dego zKwas.

3. Przejd2cie do dzia#ania. Post)pujcie wed(ug ustalonego wczeJniej harmo-
nogramu.

4. Stwórzcie dokumentacj% swojej pracy. Mo;ecie sfotografowa< miejsce pami)-
ci przed rozpocz)ciem waszej opieki nad nim, aKnast)pnie pokaza<, jak si) ono 
zmienia(o pod wp(ywem waszej pracy.

Dok!adn" 
instrukcj# 
znajdziecie 
na stronie 
programu M!ody 
Obywatel. Wi#-
cej przyk!adów 
na stronie 
programu 
#lady przesz!o$ci 
http://www.
ceo.org.pl/
portal/slady
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PROJEKT III: Fotoblog miejscowo!ci 

Stwórzcie fotoblog (lub zwyk(y blog), na którym b)dziecie zamieszcza< infor-
macje oKciekawych miejscach, tradycjach iKzwyczajach, historii iKteraPniejszoJci 
waszej miejscowoJci. Odnajdujcie je iKsami róbcie zdj)cia, przeprowadzajcie wy-
wiady zKmieszkaOcami, poszukujcie ciekawostek, wspomnieO. 

Instrukcja

!. Zbierzcie informacje. Informacji oKzwyczajach lokalnych, przepisach czy za-
wodach charakterystycznych dla waszego regionu mo;ecie szuka< wKInternecie, 
bibliotece, wKprzewodnikach po regionie.

&. Pytajcie cz#onków spo#eczno$ci. Przy poszukiwaniu opisów czy starych zdj)< 
waszej miejscowoJci, skontaktujcie si) zKrodzinL, sLsiadami, znajomymi. Cieka-
wym doJwiadczeniem mo;e by< równie; rozmowa zKnimi na temat zwyczajów, 
jakie sami praktykujL lub oKjakich s(yszeli.

'. Przeprowadzajcie wywiady. Podczas wywiadów zKcz(onkami iKcz(onkiniami 
waszej miejscowoJci mo;ecie zebra< cenne informacje do waszego fotobloga.

(. Przygotujcie si% zawczasu do przeprowadzenia wywiadów. Przygotujcie 
sprz)t, wybierzcie temat wywiadu iKmiejsce, wKktórym b)dziecie go przeprowadza<.

). W trakcie wywiadu. Pami)tajcie, ;e najpierw nale;y si) przedstawi<, potem 
poinformowa< oKcelu wywiadu. Rozmow) mo;na zaczL< od tematów mniej 
istotnych. Dopiero po tego rodzaju krótkim wprowadzeniu, mo;na iKnale;y 
zada< pierwsze przygotowane pytanie. Nie wolno sugerowa< odpowiedzi. Ani 
przekonywa<. Celem wywiadu nie jest przecie; przekonanie do w(asnych racji, 
tylko uzyskanie wiedzy oKczyichJ poglLdach.

*. Po wywiadzie. Spiszcie nagrany wywiad iKspróbujcie zastanowi< si) nad od-
powiedziami waszego rozmówcy. U(atwi to wam póPniejsze pisanie.

0. Wykonajcie w#asn, baz% zdj%+. Wyruszcie wKteren iKsfotografujcie miejsca, 
które chcielibyJcie umieJci< na swoim fotoblogu.

Dok!adn" 
instrukcj# 
znajdziecie 
na stronie 
programu M!ody 
Obywatel. Wi#-
cej przyk!adów 
na stronie 
programu Szko-
!a z"klas% http://
www.ceo.org.
pl/portal/szko-
lazklasa$zero
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/.%.*. (CIE2KA II#- SIECI INFORMACJI 

PROJEKT I: Publiczna debata

Projekt polega na organizacji debaty zKudzia(em mieszkaOców iKmieszkanek, 
przedstawicieli w(adz samorzLdowych oraz ekspertów wKdanej dziedzinie po-
chodzLcych zKwaszej miejscowoJci. WKten sposób, usprawnicie obieg informacji, 
umo;liwicie wymian) poglLdów iKszukanie rozwiLzaO wKwybranym przez was 
temacie. 

Instrukcja

!. Wybierzcie temat debaty. Postawcie sobie pytanie, jak dla was powinna wy-
glLda< wasza miejscowoJ< – miejsce idealne do ;ycia? Porozmawiajcie, dlaczego 
wasza miejscowoJ< nie jest idealna? Czego brakuje?

&. Pomy$lcie o"informacjach do prezentacji. Jakie informacje sL konieczne 
do przygotowania prezentacji na debat) na wybrany przez was temat? Spiszcie 
wszystkie odpowiedzi na kartkach.

'. Wykorzystujcie metody badawcze do zdobycia informacji. Te metody to: 
wywiad (zasady w(aJciwego zadawania pytaO); obserwacja; analiza danych za-
stanych (wKtym analiza fotograIi); sonda; (nie polecamy jednak takich sztyw-
nych form); mapy (mapa zasobów lokalnych, emocjonalna mapa miasta); mapa 
problemów; hydepark. 

(. Ustalcie program debaty. Przyk(adowo: rozpocz)cieK– przywitanie goJciK– 
w(adz, dyrektorów, nauczycielek, uczestników, prelegentek, przedstawienie prze-
biegu debaty; rozwini)cieK– prezentacje – to, co zdiagnozowaliJcie oraz rekomen-
dacje zmian, wypowiedzi ekspertów, wypowiedzi w(adz, wypowiedzi uczniów 
iKuczennic, pytania zKsali, pytania mediów; zakoOczenieK– podsumowanie, po-
dzi)kowanie za uczestnictwo wKdebacie, po;egnanie. 

). Stwórzcie harmonogram. Plan dzia(ania umo;liwi wam ustalenie, kto za co 
odpowiada iKkiedy to robi.

*. Zróbcie stymulacj%. Przed w(aJciwL debatL spróbujcie odegra< jL we w(asnym 
gronie.

Dok!adn" 
instrukcj# 
znajdziecie 
na stronie 
programu M!ody 
Obywatel. Wi#-
cej przyk!adów 
na stronie 
internetowej 
projektu 
Dwadzie$cia lat 
wspólnie % dobry 
pocz"tek http://
www.ceo.org.pl/
portal/b_$&lat
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PROJEKT II: Dziennikarstwo obywatelskie 

To forma zaanga;owania zwyk(ych obywateli wK;ycie spo(eczne. Zbieranie, prze-
twarzanie, opracowywanie informacji przez dziennikarzyK– amatorów, którzy 
chcL przyczynia< si) do rozpowszechniania niezale;nych, wiarygodnych iKrze-
telnych informacji. Wzmocnijcie obieg informacji wKwaszej miejscowoJci. 

Instrukcja

!. Wybierzcie zagadnienie. Spójrzcie na waszL spo(ecznoJ< – co chcielibyJcie, 
aby powsta(o, bo widzicie takL potrzeb)? Co istnieje wKspo(ecznoJci, aKmog(oby 
funkcjonowa< lepiej? Mo;ecie skupi< si) na zachowaniu ludzi, na miejscach, na 
;yciu codziennym waszej miejscowoJci.

&. Zbierzcie informacje. Mo;ecie ich szuka< wKmediach (prasa, radio, telewi-
zja), Internecie. Pytajcie te; ekspertów zKdanej dziedziny, rozmawiajcie zKludPmi 
zKwaszej spo(ecznoJci.

'. Zobaczcie na w#asne oczy. Umówcie si) na wizyt) iKodwiedPcie miejsca, wKktó-
rych tworzona jest informacja. Zobaczcie, jak pracujL dziennikarze.

(. 5wiczcie. Dowiedzcie si), jak dzia(ajL narz)dzia, zKktórymi b)dziecie musieli 
pracowa<: dyktafon, kamera, aparat fotograIczny. 

). Analizujcie teksty. Zróbcie zaj)cia zKanalizy tekstów prasowych. Poznajcie 
ró;ne formy dziennikarskie. Nie ograniczajcie si) tylko do prasy. Zobaczcie, co 
jest wKInternecie.

*. Stwórzcie w#asny przekaz dziennikarski. Mo;ecie pisa< artyku(y do gazet – 
do wydania lokalnego, szkolnej gazetki, pisma m(odzie;owego czy jako dodatek 
do lokalnej prasy. Mo;ecie przygotowywa< reporta;e iKzamieJci< je wKInternecie, 
stworzy< radio internetowe, nagrywa< materia(y iKzamieszcza< je na YouTube.

0. Zastanówcie si%, jakie media mo.ecie stworzy+ sami. Bloga, stron) inter-
netowL, radio szkolne/internetowe, gazetk) szkolnL lub internetowy program 
telewizyjny. 

3. Poinformujcie ludzi o"swoim materiale. Postarajcie si), by zebrany przez was 
materia( dotar( do jak najwi)kszej liczby osób.

Dok!adna 
instrukcja 
znajduje 
si#'na stronie 
programu M!ody 
Obywatel. Wi#-
cej informacji 
i'przyk!adów na 
stronie progra-
mu Aktywista 
http://www.
ceo.org.pl/por-
tal/b_aktywista
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PROJEKT III: Organizacja tygodnia tematycznego 

TydzieO spo(eczny to trwajLcy przynajmniej kilka dni cykl imprez kulturalnych 
iKedukacyjnych poJwi)conych promocji wybranego zagadnienia. Program tygo-
dnia mo;e si) sk(ada< zKró;nego typu wydarzeO: spotkaO zKgoJ<mi, wyk(adów 
iKwarsztatów, projekcji Ilmów lub spektakli teatralnych, debat iKdyskusji, aKtak;e 
wystaw iKprezentacji. 

Instrukcja

!. Wybierzcie temat. Na poczLtku powinniJcie si) zastanowi< iKzdecydowa<, co 
b)dzie tematem organizowanego tygodnia. Powinien on dotyczy< wa;nego, wy-
branego fragmentu ;ycia spo(ecznego lub aktualnie dyskutowanego publicznie 
problemu.

&. U#ó.cie program. Pami)tajcie, ;e powinien on by< mo;liwie najbardziej atrak-
cyjny iKró;norodny, powinien posiada< ciekawL form).

'. Zaplanujcie poszczególne wydarzenia. Zastanówcie si), jakiego rodza-
ju zasoby (sprz)t, pomieszczenia, materia(y) b)dL wam potrzebne przy orga-
nizacji ka;dego zKwydarzeO. Zaplanujcie swojL prac) tak, by ka;dy by( za coJ 
odpowiedzialny.

(. Zapro$cie go$ci. Zarówno bohaterów poszczególnych punktów programu 
(wyk(adowców, osoby prowadzLce warsztaty, specjalistki wKdanej dziedzinie) jak 
iKliderów lokalnych spo(ecznoJci, by równie; do nich dotar(a wiedza oKomawia-
nym przez was problemie.

). Zajmijcie si% promocj,. Nag(oJnijcie swój tydzieO tematyczny tak, aby zach)-
ci< jak najwi)kszL liczb) osób do uczestnictwa.

*. Pozyskajcie partnerów. Szukajcie szczególnie wJród instytucji kulturalnych 
iKedukacyjnych zajmujLcych si) tematykL, którL wybraliJcie.

Dok!adn" 
instrukcj# 
znajdziecie 
na stronie 
programu M!ody 
Obywatel. Wi#-
cej przyk!adów 
na stronie 
internetowej 
programu 
Patrz i"zmieniaj 
http://www.
ceo.org.pl/
portal/patrz
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/.%.+. (CIE2KA III#- WOLONTARIAT 

PROJEKT I: Wymiana mi%dzypokoleniowa 

Warto spotka< m(odych iKstarszych, aby prze(amywa< stereotypy, konfrontowa< 
ró;ne spojrzenia, wymienia< si) wiedzL iKumiej)tnoJciami iKwspiera< nawzajem 
wKtych obszarach, gdzie m(odzi iKstarsi mogL si) uzupe(nia<. Brzmi to mo;e ba-
nalnie, ale tym bardziej warto to sprawdzi< wKpraktyce. 

Instrukcja

!. Wybierzcie uczestników i"uczestniczki. Zastanówcie si), do kogo konkretnie 
wasza propozycja jest skierowana? Jakich cech czy umiej)tnoJci oczekujecie od 
uczestników iKuczestniczek? NawiL;cie zKnimi kontakt.

&. Zaplanujcie wspólne dzia#ania. Spotkajcie si) zKwszystkimi uczestniczkami 
iKuczestnikami. Zdecydujcie, jakiego typu dzia(ania chcecie wspólnie podjL<. 
Pami)tajcie, ;eby zaplanowane dzia(ania by(y tak samo interesujLce dla was, jak 
dla seniorów iKseniorek!

'. Pracujcie warsztatowo. Najwa;niejszym celem projektów mi)dzypokolenio-
wych jest budowanie relacji mi)dzy ludPmi, wzbudzanie pozytywnych emocji 
wJród uczestników iKuczestniczek. Dlatego te; najlepszL formL pracy sL systema-
tyczne dzia(ania warsztatowe, wKma(ych grupach. Ustalcie ich czas.

(. Zach%+cie innych do udzia#u. Gdy ju; zastanowicie si), do kogo wasza propo-
zycja jest skierowana, spróbujcie pozyska< uczestników iKuczestniczki waszego 
projektu. WyjaJnijcie, na czym on polega, jakie p(ynL zKniego korzyJci.

). Monitorujcie dzia#ania. Sprawdzajcie na bie;Lco, jak realizowany jest plan 
wKwaszej grupie. Starajcie si) to robi< wspólnie. Wymiana uwag wKgrupie pozwoli 
wam lepiej si) zrozumie< iKzorganizowa< wspólnL prac).

*. Podsumujcie wyniki pracy. Warto pokaza< owoce waszej pracy innym. Na 
koOcu projektu zorganizujcie wspólnL wystaw), napiszcie artyku( do lokalnej 
prasy, przygotujcie pokaz dla wszystkich uczestników iKuczestniczek. Mo;liwoJci 
jest wiele. Wybór nale;y do was. Wa;ne jest, aby zdecydowa< wspólnie.

0. Zadbajcie o"kontakty po zako-czeniu projektu. Pami)tajcie, ;e nowo zawarte 
znajomoJci nie muszL si) koOczy< wraz zKzakoOczeniem projektu. Mo;e razem 
zKseniorkami iKseniorami znajdziecie inne pole wspólnego dzia(ania, do czego 
gorLco was zach)camy!

Dok!adn" 
instrukcj# 
znajdziecie 
na stronie 
programu 
M!ody Obywatel. 
Materia! 
przygotowany 
przez Centrum 
Wolontariatu 
w'Warszawie 
http://www.
wolontariat.
org.pl/
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PROJEKT II: Pomoc rówie!nicza 

Bank czasu to sposób wymiany us(ug iKumiej)tnoJci, wKktórym walutL jest czas, 
nie pieniLdz. Cz(onkowie banku udzielajL sobie wsparcia iKkorzystajL zKwzajem-
nej pomocy, dzielLc si) swoim talentem iKmo;liwoJciami. 

Instrukcja

!. Starajcie si% zach%ci+ innych do uczestnictwa. Mo;ecie za pomocL ulotek, 
informacji wK lokalnej gazecie, rozmów zKrówieJnikami, rodzinL, sLsiadkami 
zach)ca< do udzia(u wKbanku czasu.

&. Kto mo.e uczestniczy+ w"banku czasu.  Ka;dy mo;e zosta< cz(onkiem/cz(on-
kiniL banku czasu, bo ka;dy ma coJ do zaoferowania.

'. Jakie us#ugi mo.na wymienia+. Mo;liwoJci sL praktycznie nieograniczone. 
Tak naprawd), cokolwiek wymyJlisz lub cokolwiek potrzebujesz, mo;e sta< si) 
us(ugL wymiany dost)pnL wKramach banku czasu.

(. Warto$+ przepracowanej godziny. Ka;da godzina pracy jest warta tyle samo, 
niezale;nie od ró;nej ceny rynkowej poszczególnych us(ug.

). Jak dzia#a bank czasu? 
F.  Uczestnicy iKuczestniczki banku czasu, zapisujLc si), zg(aszajL, jakie us(ugi 

mogL zaoferowa< lub jakie chcL przyjL<. Przyk"ad: Pani Basia mo.e ugotowa$ 
pierogi, a)potrzebuje kogo# do mycia okien. Janek jest silny i)potra2 my$ okna, 
potrzebuje kogo#, kto pomo.e mu w)nauce angielskiego. Kasia mo.e uczy$ an-
gielskiego, a)bardzo lubi domowe obiady. 

G.  Koordynator/ka kontaktuje osob), która zaoferowa(a danL us(ug), zKosobL, 
która zg(osi(a na t) samL us(ug) zapotrzebowanie. Dochodzi do „transakcji”. 
Przyk"ad: Janek myje okna w)mieszkaniu pani Basi. 

D.  Podczas „transakcji” osoba JwiadczLca us(ug) „zarabia” godziny, za które na-
st)pnie mo;e otrzyma< us(ugi, na które sama zg(osi(a zapotrzebowanie. Przy-
k"ad: Janek my" okna u)pani Basi przez % godziny, tyle wi+c zarobi". Korzysta 
z)lekcji angielskiego oferowanych przez Kasi+. 

H.  Osoba, która skorzysta(a zKus(ugi, odpracowuje pobrane godziny. Przyk"ad: 
Pani Basia, której Janek umy" okna, lepi pierogi dla Kasi. 

Dok!adna 
instrukcja 
na stronie 
programu 
M!ody Obywatel. 
Informacje 
na podstawie 
materia!ów 
Centrum Inicja-
tyw Lokalnych 
„Wrzeciono” 
http://cilwrze-
ciono.org.pl/
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PROJEKT III: Kampania na rzecz zaanga&owania spo#ecznego 

Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii spo(ecznej zach)cajLcej cz(on-
ków iKcz(onkinie spo(ecznoJci lokalnej do aktywnego zaanga;owania si) wKjej 
sprawy. Wa;nym elementem kampanii powinno by< przygotowanie wystawy 
sylwetek iKbiograIi liderów spo(ecznoJci lokalnej, osób wKró;ny sposób zaanga-
;owanych wK;ycie spo(ecznoJci. 

Instrukcja

!. Zastanówcie si%, do czego chcecie zach%ca+ innych. Czy chcecie zach)ci< do 
zaanga;owania si) wKwolontariat, do zak(adania nowych stowarzyszeO iKfundacji, 
do uczestnictwa lub startu wKwyborach do organów samorzLdu terytorialnego, 
do wspierania Inansowego lokalnych inicjatyw iKorganizacji, do zainteresowa-
nia aktualnymi problemami iKsprawami, którymi ;yje spo(ecznoJ< lokalna. 

&. Wybierzcie narz%dzia. Mo;ecie przygotowa< projekt oraz wyda< ulotk), bro-
szur) lub plakat informujLcy oKmo;liwoJciach spo(ecznego zaanga;owania. InnL 
formL jest np. krótki Ilmik promujLcy dzia(ania spo(eczne, który warto zamie-
Jci< wKszeroko dost)pnych serwisach (YouTube) lub stronach internetowych 
(szko(y, gminy). 

'. Poszukajcie partnerów do pomocy. Spróbujcie zaprosi< do wspó(pracy przed-
stawicieli lokalnych mediów, dziennikarzy, organizacje pozarzLdowe – wszyst-
kich, którzy mogL by< zainteresowani informowaniem oKwaszej kampanii. 

(. Zorganizujcie wystaw%. PodstawL organizowanej wystawy powinny by< wy-
wiady zKró;nymi osobami aktywnie zaanga;owanymi wK;ycie spo(ecznoJci lo-
kalnej. Zadbajcie oKró;norodnoJ< grupy osób, zKktórymi chcecie przeprowadzi< 
badanie oraz ciekawL form) wystawy. 

). Zapytajcie osób, zKktórymi przeprowadzaliJcie wywiady, co myJlL oKkampanii.
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/.%.,. (CIE2KA IV#- PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA

PROJEKT I: Spó#dzielnia uczniowska

W ramach projektu uczniowie iKuczennice mogL podjL< praktyczne dzia(ania 
zKzakresu przedsi)biorczoJci spo(ecznej poprzez utworzenie na terenie szko(y 
spó(dzielni uczniowskiej iKJwiadczy< us(ugi na rzecz szko(y lub spo(ecznoJci. 
Wypracowany zysk musi by< przeznaczany na cele wskazane wKstatucie szko(y 
(np. organizacja wycieczek, zakup podr)czników szkolnych).

Instrukcja

!. Pomys# na dzia#alno$+. Je;eli chcecie dzia(a< na polu przedsi)biorczoJci spo-
(ecznej, zbierzcie si) i, zKwykorzystaniem burzy mózgów, wymyJlcie, co mo;e 
produkowa< lub jakie us(ugi mo;e Jwiadczy< wasza spó(dzielnia.

&. Uzyskanie zgody, dostosowanie statutu szko#y. ZnajdPcie nauczycielk) lub 
nauczyciela, który zgodzi si) przejL< opiek) nad spó(dzielniL (oIcjalnej zgody 
udziela rada pedagogiczna) oraz uzyskajcie odpowiednie zezwolenia od w(adz 
szko(y. Po pierwsze, wKstatucie szko(y powinienznaleP< si) zapis, ;e na jej terenie 
dzia(a spó(dzielnia uczniowska. Po drugie, na za(o;enie spó(dzielni zgod) po-
winna wyda< Rada Szko(y (lub, jeJli jej nie ma, Rada Pedagogiczna) na wniosek 
jej Dyrektora.

'. Zebranie potencjalnych cz#onków i"cz#onki- oraz opracowanie projektu sta-
tutu. Wspólnie zKopiekunem/opiekunkL zbierzcie grup) co najmniej FN uczennic 
iKuczniów, którzy sL zainteresowani cz(onkostwem wKspó(dzielni uczniowskiej. 
SporzLdPcie list) przysz(ych cz(onków iKcz(onkiO oraz rozpocznijcie prac) nad 
statutem spó(dzielni uczniowskiej. To g(ówny dokument okreJlajLcy zasady 
jej funkcjonowania. WczeJniej zapoznajcie si) ze statutami innych spó(dzielni 
uczniowskich, które mo;na znaleP< np. wKInternecie. 

Statut powinien okre"la' m.in. nazw) spó!dzielni uczniowskiej, jej siedzib), 
przedmiot dzia!alno"ci oraz czas trwania (o ile zamierzacie j- za!o6y' na czas 
okre"lony), wysoko"' wpisowego oraz wysoko"' i(ilo"' udzia!ów (mog- to by' 
kwoty symboliczne), które b)d- musieli wnie"' przyszli cz!onkowie i(cz!onki-
nie; a(tak6e terminy wnoszenia i(zwrotu udzia!ów, prawa i(obowi-zki cz!onków 
i(cz!onki. spó!dzielni, zasady i(sposób wyboru organów spó!dzielni, zasady 
zwo!ywania walnych zgromadze. cz!onków i(cz!onki. spó!dzielni oraz sposób 
podejmowania uchwa!. 
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(. Organizacja zebrania za#o.ycielskiego. W zebraniu za(o;ycielskim powinni 
uczestniczy< wszyscy przyszli cz(onkowie iKcz(onkinie spó(dzielni. 

Program spotkania powinien zawiera': omówienie statutu spó!dzielni, g!oso-
wanie nad jego przyj)ciem (pó:niej statut spó!dzielni uczniowskiej musi zosta' 
równie6 zatwierdzony przez Rad) Pedagogiczn-), wybory w!adz spó!dzielni, 
tj. cz!onków i(cz!onki. Zarz-du i(Rady Nadzorczej (b)d- oni odpowiada' za 
bie6-ce zarz-dzanie spó!dzielni-) oraz zatwierdzenie ramowego planu pracy 
spó!dzielni uczniowskiej na bie6-cy rok. 

Co wa;ne, spó(dzielnia uczniowska nie ma osobowoJci prawnej, wKzwiLzku 
zKtym nie podlega rejestracji wKKrajowym Rejestrze SLdowym.

). Rozpocz%cie dzia#alno$ci. Wszystkie dzia(ania podejmowane przez spó(dziel-
ni) muszL by< zgodne zKjej statutem. ZKza(o;enia celem spó(dzielni powinno by< 
promowanie wKszkole idei spó(dzielczoJci, rozwijanie wJród jej cz(onków iKcz(on-
kiO zaradnoJci iKprzedsi)biorczoJci, aKtak;e postaw obywatelskich. 

Przedmiotem dzia(alnoJci spó(dzielni uczniowskiej mo;e by< m.in.:
wywarzanie oraz sprzeda; artyku(ów potrzebnych uczniom, uczennicom 
iKosobom zatrudnionym wKszkole;
Jwiadczenie us(ug na rzecz szko(y lub innych instytucji iKosób;
uprawa roJlin;
hodowla zwierzLt;
zbieranie runa leJnego;
zbiórka iKsprzeda; surowców wtórnych;
wytwarzanie iK sprzeda; twórczoJci artystycznej iK r)kodzie(a uczniów, 
uczennic iKinnych cz(onków iKcz(onkiO spó(dzielni;
organizacja imprez kulturalnych, turystycznych iKsportowych.

Pod opiekL iKwe wspó(pracy zKbankiem spó(dzielczym lub spó(dzielczL kasL 
oszcz)dnoJciowo-po;yczkowL wasza spó(dzielnia uczniowska mo;e prowadzi< 
szkolnL kas) oszcz)dnoJci. WKtakim przypadku potrzebna b)dzie jednak dodat-
kowa umowa podpisana przez dyrekcj) szko(y iKwybranej przez was instytucji, 
wKktórej to okreJlone zostanL warunki wspó(pracy oraz sposób prowadzenia kasy.

Dzia(alnoJ< spó(dzielni uczniowskiej jest formL wewn)trznej dzia(alnoJci szko-
(y (mo;e równie; dzia(a< jako agenda samorzLdu uczniowskiego), wKzwiLzku 
zKtym nie ma ona obowiLzku p(acenia podatków ani rozliczania si) zKUrz)dem 
Skarbowym. Ksi)gowoJ< prowadzona jest na podstawie ewidencjonowania pod-
stawowych zdarzeO gospodarczych (np. zakup, sprzeda;). Trodki Inansowe prze-
znaczane na dzia(alnoJ< spó(dzielni mo;na np. przekazywa< za poJrednictwem 



3%/. Instrukcje do projektów

Rady Rodziców, zaJ wypracowany przez niL zysk musi by< przeznaczany na cele 
wskazane wKstatucie waszej szko(y (np. organizacja wycieczek, zakup podr)cz-
ników szkolnych).

*. Pozyskanie partnerów. Informacja i"promocja w"spo#eczno$ci lokalnej. Po-
starajcie si) oKwsparcie ze strony np. w(adz lokalnych lub dzia(ajLcej wKwaszej 
miejscowoJci spó(dzielni doros(ych. Patronat nad waszL spó(dzielniL mo;e objL< 
bank spó(dzielczy, Spó(dzielnia Spo;ywców „SPO*EM”. Taka pomoc mo;e mie< 
form) wsparcia Inansowego, rzeczowego (przekazanie sprz)tu lub wyposa;enia), 
pomocy szkoleniowej wKzakresie prowadzenia spó(dzielni lub te; ustalenia pro-
mocyjnych cen na zakupywane przez was towary. 

O powstaniu spó(dzielni uczniowskiej powinniJcie równie; poinformowa< 
wszystkich uczniów iKuczennice oraz cz(onków iKcz(onkinie lokalnej spo(eczno-
Jci. Mo;ecie wydrukowa< ulotki, przygotowa< stron) internetowL lub napisa< 
krótki artyku( do lokalnej gazety.

Warsztaty dla uczniów i uczennic w ramach programów edukacyjnych CEO
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Materia! nr % - Zadanie domowe Moje miejsca  
(Lekcja I#- Czym jest spo!eczno"# lokalna?)

„MOJE MIEJSCA”-$ zadanie domowe

Na mapie, któr- otrzyma!e"/otrzyma!a" w(czasie lekcji, u6ywaj-c kolorowego 
d!ugopisu lub flamastra, oznacz wskazan- w(nawiasie liter- przynajmniej dwa 
miejsca, w(których mo6esz:

spotyka' si) ze znajomymi (A);
otrzyma' lub zaoferowa' pomoc (B);
dzia!a' razem z(innymi (C);
robi' co", co rozwija Twoje zainteresowania, hobby (D);

oraz te, które s- wa6ne z(punktu widzenia historii lub to6samo"ci mieszka.ców 
i(mieszkanek tej miejscowo"ci (E).
Zadaj te same pytania swojej rodzinie lub s-siadom, odpowiedzi zaznaczaj-c 
innym kolorem. Je6eli pochodzisz z(innej miejscowo"ci ni6 ta, nad której map- 
pracujesz, nie przejmuj si). Na pewno znasz miejscowo"', w(której si) uczysz. 
Zapytaj równie6 rodziców (opiekunów), mo6e zdo!aj- odpowiedzie' przynaj-
mniej na niektóre pytania. 
Pami)taj, 6e odpowiedzi mog- si) powtarza', Twoi bliscy mog- wskaza' te 
same miejsca, co Ty. Staraj si) jednak wyszuka' inne miejsca ni6 te, które zazna-
czy!e"/zaznaczy!a" na lekcji. Nie zapomnij przynie"' tej instrukcji wraz z(map- 
na kolejne zaj)cia. Powodzenia!

„MOJE MIEJSCA”-$ zadanie domowe

Na mapie, któr- otrzyma!e"/otrzyma!a" w(czasie lekcji, u6ywaj-c kolorowego 
d!ugopisu lub flamastra, oznacz wskazan- w(nawiasie liter- przynajmniej dwa 
miejsca, w(których mo6esz:

spotyka' si) ze znajomymi (A);
otrzyma' lub zaoferowa' pomoc (B);
dzia!a' razem z(innymi (C);
robi' co", co rozwija Twoje zainteresowania, hobby (D);

oraz te, które s- wa6ne z(punktu widzenia historii lub to6samo"ci mieszka.ców 
i(mieszkanek tej miejscowo"ci (E).
Zadaj te same pytania swojej rodzinie lub s-siadom, odpowiedzi zaznaczaj-c 
innym kolorem. Je6eli pochodzisz z(innej miejscowo"ci ni6 ta, nad której map- 
pracujesz, nie przejmuj si). Na pewno znasz miejscowo"', w(której si) uczysz. 
Zapytaj równie6 rodziców (opiekunów), mo6e zdo!aj- odpowiedzie' przynaj-
mniej na niektóre pytania. 
Pami)taj, 6e odpowiedzi mog- si) powtarza', Twoi bliscy mog- wskaza' te 
same miejsca, co Ty. Staraj si) jednak wyszuka' inne miejsca ni6 te, które zazna-
czy!e"/zaznaczy!a" na lekcji. Nie zapomnij przynie"' tej instrukcji wraz z(map- 
na kolejne zaj)cia. Powodzenia!
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Materia! nr * - Karty gry Oficer Dlaczego  
(Lekcja II#- Nasza spo!eczno"#)

MIEJSCA, GDZIE LUDZIE SI; SPOTYKAJ< I(ROZMAWIAJ< ZE SOB<

Gdzie przeprowadzili"cie ten wywiad?
Z kim rozmawiali"cie?

%. Jak cz)sto ludzie si) w(tym miejscu spotykaj-?
#. W(jakim celu tutaj przychodz-? 
+. Jak du6o osób tutaj przychodzi?
,. W(jakim wieku s- osoby, które tutaj przychodz-?
/. Co robi osoba odpowiedzialna za to miejsce? 
2. Co by si) sta!o, gdyby to miejsce zosta!o zamkni)te? 

Porozmawiaj z(jedn- z(osób, która:
pracuje w(tym miejscu lub jest za nie odpowiedzialna,
przysz!a tu, by spotka' si) i(porozmawia' z(innymi lud:mi. 

Pami)taj o(zdj)ciu! 
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MIEJSCA, W(KTÓRYCH LUDZIE SOBIE POMAGAJ< 

Gdzie przeprowadzili"cie ten wywiad?
Z kim rozmawiali"cie?

%. Kto komu pomaga w(tym miejscu? 
#. W(jaki sposób ludzie sobie tutaj pomagaj-? Co dok!adnie robi-? 
+. Czy jest to pomoc wzajemna czy jednostronna? 
,. Czy jest to pomoc nieodp!atna? 
/. Od jak dawna ludzie sobie w(ten sposób pomagaj-? 
2. Co by si) sta!o, gdyby ludzie przestali sobie pomaga' w(ten sposób?  

Porozmawiaj z(jedn- z(osób, która:
pracuje w(tym miejscu lub jest za nie odpowiedzialna,
przysz!a tu, by pomaga' innym lub korzysta' z(pomocy. 

Pami)taj o(zdj)ciu!  
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MIEJSCA, GDZIE LUDZIE ROBI< CO8 RAZEM 

Gdzie przeprowadzili"cie ten wywiad?
Z kim rozmawiali"cie?

%. Jakie dzia!ania podejmowane s- w(tym miejscu?
#. Na jakie problemy one odpowiadaj-?
+. Ile osób jest zaanga6owanych w(te dzia!ania?
,. Kto odnosi najwi)ksze korzy"ci z(tych dzia!a.?
/.  W(jaki sposób mieszka.cy, mieszkanki, lokalni przedsi)biorcy 

i(w!adze wspieraj- te dzia!ania?
2. Co by si) sta!o, gdyby te dzia!ania przesta!y by' realizowane?  

Porozmawiaj z(jedn- z(osób, która pracuje w(tym miejscu lub 
uczestniczy we wspólnym dzia!aniu.

Pami)taj o(zdj)ciu!  
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MIEJSCA, GDZIE LUDZIE ROZWIJAJ< SWOJE ZAINTERESOWANIA 

Gdzie przeprowadzili"cie ten wywiad?
Z kim rozmawiali"cie?

%. Jakie pasje i(zainteresowania ludzie mog- rozwija' w(tym miejscu? 
#.  W(jakim wieku s- osoby, które najcz)"ciej 

korzystaj- z(tego miejsca? 
+.  Jak cz)sto (w jakich dniach, godzinach) mo6na korzysta' z(tego 

miejsca?
,. Jaki jest koszt korzystania z(tego miejsca? 
/. Jakie to miejsce ma tradycje lub osi-gni)cia?
2. Co by si) sta!o, gdyby miejsce to zosta!o zamkni)te?  

Porozmawiaj z(jedn- z(osób, która:
pracuje w(tym miejscu lub jest za nie odpowiedzialna,
przysz!a tu, by rozwija' swoje zainteresowania lub pasje.

Pami)taj o(zdj)ciu!  
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MIEJSCA WA=NE (SYMBOLICZNE)  
DLA MIESZKA>CÓW I(MIESZKANEK 

Gdzie przeprowadzili"cie ten wywiad?
Z kim rozmawiali"cie?

%. Dlaczego to miejsce jest wa6ne dla mieszka.ców i(mieszkanek?
#. W(jaki sposób dba si) o(to miejsce lub kultywuje pami)' o(nim?
+. Czy to miejsce zosta!o obj)te jak-" szczególn- ochron-?
,. Kto najcz)"ciej odwiedza to miejsce? 
/.  Czy jest ono atrakcyjne równie6 dla osób spoza naszej spo!eczno"ci? 

Dlaczego? 
2. W(jaki sposób jest ono promowane?  

Porozmawiaj z(jedn- z(osób, która:
pracuje w(tym miejscu lub jest za nie odpowiedzialna,
przysz!a tu, bo jest to dla niej miejsce symboliczne.

Pami)taj o(zdj)ciu!  
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MIEJSCA, GDZIE TWORZY SI; INFORMACJA 

Gdzie przeprowadzili"cie ten wywiad?
Z kim rozmawiali"cie?

%. W jaki sposób informacje docieraj- do mieszka.ców?
#. Jakie s- najcz)"ciej powracaj-ce tematy informacji?
+. Co jest :ród!em tych informacji? 
,. Do kogo zaadresowana jest ta informacja? 
/. Do ilu odbiorców ona dociera? 
2. Co by si) sta!o, gdyby to miejsce zosta!o zamkni)te?  

Porozmawiaj z(jedn- z(osób, która pracuje w(tym 
miejscu lub jest za nie odpowiedzialna.

Pami)taj o(zdj)ciu!  
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Materia! nr +#- Zasady przeprowadzania wywiadu  
(Lekcja II#- Nasza spo!eczno"#)

Jak przygotowa' si% do wywiadu-
zapoznajcie si) z(pytaniami na karcie gry Oficer Dlaczego. Potraktujcie swojego 
rozmówc) jak najlepszego informatora, od którego chcecie uzyska' jak najwi)cej 
informacji.(
zbierzcie informacje wst)pne, które u!atwi- wam prac). Dowiedzcie si), kiedy 
wybrane przez was miejsce jest otwarte. 
przygotujcie kwestionariusze, d!ugopisy oraz pro"b) o(udzia! w(wywiadzie wraz 
z(opisem projektu. 

Savoir vivre m#odego badacza, czyli jak trzeba si% zachowywa'
na samym pocz-tku przedstawcie si) i(zapytajcie, czy nie przeszkadzacie. Je6eli 
dana osoba oka6e wam zainteresowanie * opowiedzcie o(projekcie i(poka6cie 
pismo z(pro"b- o(krótki wywiad. 
pami)tajcie, 6e ka6dy rozmówca jest inny. B-d:cie czujni i(naprowadzajcie mó-
wi-cego na g!ówny nurt wypowiedzi, kiedy gubi w-tek. Mo6ecie trafi' na gaw)-
dziarzy, którzy po pierwszym pytaniu gotowi s- opowiedzie' ca!e swoje 6ycie.
je"li rozmawiacie ze starszymi osobami, pami)tajcie, 6e mog- gorzej s!ysze'. 
Pytanie trzeba wtedy powtórzy', b-d: w(inny sposób wyja"ni', czego chcecie 
si) dowiedzie'.
b-d:cie dobrymi s!uchaczami, tzn. nie komentujcie wypowiedzi osoby, z(któr- 
rozmawiacie, patrzcie jej w(oczy, u"miechajcie si), tak, 6eby da' do zrozumienia, 
6e jeste"cie zainteresowani tym, co mówi. 
zadawajcie pytania, gdy co" jest dla was niejasne lub gdy co" szczególnie was 
zainteresuje. 
notujcie odpowiedzi waszego rozmówcy * w(grupie mo6ecie podzieli' si) rolami 
* dwie osoby rozmawiaj-, dwie zapisuj-.
je"li rozmówca porusza nowe w-tki, które mog- by' interesuj-ce, postarajcie 
si) je podchwyci'. By' mo6e dowiecie si) czego", co b)dzie dla was szczególnie 
interesuj-ce. 

Po wywiadzie zastanówcie si%:
co by!o dla was najwa6niejsze,
co was zaciekawi!o,
o(czym warto opowiedzie' innym.

Wywiady indywidualne maj. wiele zalet:
kontakt bezpo"redni pomaga przezwyci)6y' stereotypy,
dzi)ki rozmowie wzrasta zrozumienie i(zaanga6owanie,
przez kontakt z(przedstawicielami i(przedstawicielkami innych grup spo!ecznych 
lub kulturowych uczymy si) nie tylko o(innych ludziach, a(tak6e dowiadujemy si) 
wi)cej o(w!asnym dziedzictwie kulturowym. 
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Materia! nr ,#- Opis &wiczenia oraz opis zasobów  
dla nauczyciela/nauczycielki - Rozpoznawanie zasobów  
spo!eczno"ci lokalnej (Lekcja III#- Zasoby spo!eczno"ci lokalnej)

Wytnij znajduj-ce si) poni6ej opisy miejsc wa6nych dla cz!onków i(cz!onki. spo!ecz-
no"ci lokalnej. Rozdaj je uczennicom i(uczniom. Popro", by rozpoznali w(nich zasoby 
spo!eczno"ci lokalnej. 

". Biuro lokalnego stowarzyszenia
Pan Karol jest prezesem dzia!aj-cego w(Nowakowie stowarzyszenia „Dzia!ajmy ra-
zem!” Zosta!o ono powo!ane 3 lat temu z(inicjatywy mieszka.ców i(mieszkanek 
miejscowo"ci. Jego cz!onkinie i(cz!onkowie zajmuj- si) wspieraniem rozwoju swojej 
gminy. W(zesz!ym roku zrealizowali projekt uprz-tni)cia parku miejskiego, doprowa-
dzili do budowy ma!ego placu zabaw oraz zamontowania nowego o"wietlenia. W(tym 
roku otwieraj- "wietlic) i(klub m!odzie6owy. Urz-d miasta u6yczy! stowarzyszeniu 
dwóch pomieszcze. w(budynku domu kultury. Od pocz-tku prowadz- stron) interne-
tow- miejscowo"ci oraz wydaj- lokaln- gazet), informuj-c- o(wydarzeniach maj-cych 
miejsce w(gminie. 

Warto doda', 6e pan Karol z(wykszta!cenia jest geografem i(pracuje w(miejscowym 
gimnazjum jako nauczyciel. Stara si), by uczennice i(uczniowie nie tylko zdobywali 
wiedz), ale te6 praktyczne umiej)tno"ci. Dlatego w(ka6dym semestrze organizuje 
wycieczk) krajoznawcz- oraz prowadzi szkolne ko!o PTTK. 

/. Harcówka
Przy szkole podstawowej w(Nowakowie dzia!a harcówka, w(której w(ka6d- sobot) 
rano spotyka si) dru6yna harcerska. Razem to ponad #$ ch!opaków i(dziewczyn. Naj-
m!odsza harcerka ma 4 lat, najstarszy jest dru6ynowy Micha!, który jest ju6 studen-
tem. Dru6yna posiada bardzo d!ugie tradycje. Nale6y do hufca, który powsta! jeszcze 
przed II Wojn- 8wiatow-. Harcówka sk!ada si) z(trzech pomieszcze., w(pierwszym 
harcerze i(harcerki trzymaj- swoje sprz)ty, w(drugim urz-dzili izb) pami)ci, a(trzecie 
s!u6y jako miejsce zbiórek i(spotka.. 

Harcerze i(harcerki anga6uj- si) w(wiele akcji i(inicjatyw wa6nych dla mieszka.ców 
miejscowo"ci. Wiosn- anga6uj- si) w(akcj) Sprz-tania 8wiata. Latem organizuj- obo-
zy w)drowne oraz pó!kolonie dla dzieci. W(dniu Wszystkich 8wi)tych pe!ni- wart) 
przy mogile poleg!ych 6o!nierzy i(prowadz- zbiórk) na rzecz renowacji najstarszej 
cz)"ci cmentarza. 
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,. Stara prochownia na zamku 
Na skraju Nowakowa znajduj- si) ruiny dawnego zamku zbudowanego przez Kazimie-
rza Wielkiego. Zachowa!y si) mury, pozosta!o"ci dawnych zabudowa. oraz wyra:ny 
"lad po fosie okalaj-cej zamek. Kilka lat temu, dzi)ki staraniom oraz dofinansowaniu 
w!adz gminy, powo!ano przy zamku muzeum regionalne. Na jego potrzeby zosta! 
odbudowany budynek prochowni. W(jego wn)trzu znalaz!o si) biuro muzeum, du6a 
sala wystawowa oraz sala spotka.. Odbudowano tak6e most nad fos- oraz zamon-
towano o"wietlenie przy drodze dojazdowej do zamku. Dzi)ki temu wej"cie nabra!o 
blasku, a(zamek sta! si) miejscem odwiedzin i(spacerów mieszkanek i(mieszka.ców. 
Ubieg!ej jesieni pasjonaci historii i(militariów powo!ali przy zamku Bractwo Rycerskie, 
którego celem jest rekonstrukcja zwyczajów rycerskich i(organizacja turniejów. Powo-
!ano stowarzyszenie, którego celem jest promocja i(dalsza odbudowa zamku. Miesz-
ka.com i(mieszkankom uda!o si) pozyska' ma!- dotacj), dzi)ki której uporz-dkuj- 
park znajduj-cy si) wokó! zamku. 

0. Szkolny bank czasu 
Samorz-d uczniowski liceum w(Nowakowie prowadzi szkolny bank czasu i(rzeczy. 
W(g!ównym holu szko!y uczennice i(uczniowie powiesili tablic), na której zaintere-
sowane osoby przyklejaj- og!oszenia zawieraj-ce informacje, w(jaki sposób i(w(jakim 
wymiarze czasowym mog- pomaga' innym oraz jakiej pomocy sami oczekuj-. Dzi)ki 
tablicy powsta! system wzajemnych korepetycji i(pomocy w(lekcjach. Z(czasem na 
tablicy zacz)!y si) pojawia' równie6 og!oszenia dotycz-ce wymiany rzeczy, przede 
wszystkim ksi-6ek. 

Na koniec poprzedniego semestru uczennice i(uczniowie przeprowadzili ankiet) 
na temat popularno"ci banku czasu. Okaza!o si), 6e ponad 2$? uczniów i(uczennic 
przynajmniej raz skorzysta!o z(banku, a(+$? systematycznie korzysta z(mo6liwo"ci, 
jak- daje tablica. 

3. Klub osiedlowy 
Na najwi)kszym osiedlu Nowakowa spó!dzielnia mieszkaniowa za!o6y!a kilka lat 
temu klub osiedlowy. Sk!adaj- si) na niego trzy pomieszczenia. W(jednym znajduje 
si) stó! do tenisa sto!owego, w(drugim sala spotka., gdzie stoi du6y stó! i(telewizor, 
w(trzecim ma!y aneks kuchenny, gdzie mo6na przygotowa' herbat). Klub wyposa-
6ony zosta! w(kilka kompletów szachów, zestaw gier planszowych oraz ma!y rega! 
z(ksi-6kami.

Klub otwierany jest o(%/:$$ i(przez dwie godziny obowi-zuje w(nim cisza, tak by 
dzieci, które tam przychodz-, mog!y odrobi' lekcje. Wieczorem przychodzi m!odzie6, 
gra w(tenisa, ogl-da razem filmy lub mecze. W(soboty w(klubie spotykaj- si) doro"li. 
Odbywaj- si) wtedy zaj)cia sekcji szachowej i(bryd6owej domu kultury znajduj-cego 
si) po drugiej strony ulicy.
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5. Park miejski
W centrum Nowakowa znajduje si) park, b)d-cy pozosta!o"ci- pa!acowego ogrodu. 
Pa!ac przesta! istnie' w(XVII wieku. Trzy lata temu w(parku zmieniono o"wietlenie, 
alejki wybrukowano, posadzono nowe drzewa. Dzi)ki temu park sta! si) popular-
nym miejscem spacerów i(spotka.. Klub sportowy urz-dza tu biegi prze!ajowe, wiele 
mieszkanek i(mieszka.ców sp)dza tu czas spaceruj-c. Przy wej"ciu do parku lokalny 
przedsi)biorca za!o6y! kawiarni), któr- szczególnie polubi!a m!odzie6. 

Lokalne stowarzyszenie promuje pomys! po!-czenia parku "cie6kami rowerowy-
mi z(odleg!ymi cz)"ciami miasta oraz budowy na jego terenie parkingu dla rowerów. 
W(przysz!ym roku w!adze planuj- wybudowa' w(centrum parku ma!- fontann).

 

Opis zasobów dla nauczyciela/nauczycielki

W podanych powy6ej obszarach chodzi o(rozpoznanie nast)puj-cych zasobów: 

". Biuro lokalnego stowarzyszenia 
stowarzyszenie(* jako narz)dzie dzia!ania, rozwi-zywania problemów, pozyski-
wania funduszy i(partnerów. Powo!anie ka6dego stowarzyszenia jest samodziel-
n- inicjatyw- mieszka.ców; 
gazeta oraz strona internetowa( * jako :ród!o istotnych dla mieszka.ców 
informacji; 
Pan Karol(* jako osobna aktywna, prezes stowarzyszenia, lider lokalnej spo!ecz-
no"ci, nauczyciel, który stara si) przekaza' swoje pasje uczniom, pe!ni wa6n- 
funkcj) wychowawcz-; 
oddzia! PTTK, dzi)ki któremu uczniowie mog- rozwija' swoje pasje, zwiedza', 
poszerza' swoje horyzonty.

/. Harcówka 
dru.yna harcerska(* jako grupa z(tradycjami, !-cz-ca dzieci i(m!odzie6, aktywna 
na terenie spo!eczno"ci lokalnej, z(tradycjami spo!ecznego zaanga6owania; 
harcówka(* jako miejsce spotka. i(zbiórek; 
izba pami$ci, która mo6e mie' znaczenie symboliczne (harcerze i(harcerki groma-
dz- w(niej pami-tki z(przesz!o"ci); 
inicjatywy(* takie jak pó!kolonie czy obozy, akcje sprz-tania "wiata, warty; 
warto"ci, które promuje harcerstwo (obowi-zkowo"', solidarno"', pomoc potrze-
buj-cym, patriotyzm), wychowawczy charakter dzia!alno"ci harcerskiej. 

,. Stara prochownia na Zamku 
zamek i(okalaj-cy go park(* jako miejsce symboliczne, jako wizytówka spo!ecz-
no"ci, miejsce spotka. i(sp)dzania czasu wolnego; 
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muzeum(* jako instytucja prowadz-ca dzia!alno"' kulturaln- i(edukacyjn-, orga-
nizuj-ca wystawy i(spotkania; 
bractwo rycerskie(* jako samodzielna inicjatywa pasjonatów, jako organizator 
wydarze. kulturalnych (turniej); 
stowarzyszenie(* jako narz)dzie pozyskiwania funduszy i(realizacji projektów. 

0. Szkolny bank czasu 
aktywny samorz3d uczniowski(* grupa uczniów i(uczennic inicjuj-ca projekty 
i(realizuj-ca w!asne pomys!y, jako instytucja potrafi skutecznie rozpozna' po-
trzeby uczniów; 
tablica(* jako :ród!o wymiany informacji, jako platforma komunikacji; 
wzajemna pomoc uczniowska(* wymiana wzajemnych us!ug, wzbogacony proces 
uczenia si), okazja do wyrównania szans edukacyjnych (pomoc najs!abszym). 

3. Klub osiedlowy 
klub osiedlowy#* jako miejsce spotka., miejsce odrabiania lekcji (szansa dla dzieci 
s!abszych lub tych, które nie mog- odrabia' zada. w(domu), miejsce sp)dzania 
czasu dla dzieci, m!odzie6y i(doros!ych; 
spó!dzielnia mieszkaniowa, która za!o6y!a klub (co nie jest obowi-zkiem spó!-
dzielni) i(u6ycza mu pomieszcze.; 
sekcje bryd6owa i(szachowa(* jako okazja do spotka., forma sp)dzania wolnego 
czasu, rozwijania zainteresowa.. 

5. Park miejski 
park(* jako miejsce symboliczne, jako miejsce spotka., uprawiania aktywno"ci 
fizycznej, jako przedmiot troski mieszka.ców i mieszkanek (cz!onków i(cz!onki. 
stowarzyszenia, w!adz lokalnych); 
kawiarnia(* jako miejsce podnosz-ce atrakcyjno"' parku, miejsce spotka.. 
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Materia! nr /#- Pytania pomocnicze do analizy materia!u prasowego 
(Lekcja IV#- Rozpoznawanie zasobów spo!eczno"ci lokalnej  
w$materia!ach prasowych)

Pytania pomocnicze do analizy materia#u prasowego

%.  Kto by! inicjatorem/inicjatork- lub organizatorem/organizatork- tego 
wydarzenia? 

#. Kto w nim uczestniczy!? Jak wiele by!o osób? 
+. Czego ono dotyczy!o? 
,. Jaki by! jego przebieg i co chcieli osi-gn-' organizatorzy i organizatorki? 
/. Gdzie nale6a!oby si) uda', by pog!)bi' wiedz) na temat tego wydarzenia? 
2. Czy organizacja tego wydarzenia by!a trudna czy !atwa? Dlaczego? 

Pytania pomocnicze do analizy materia#u prasowego

%.  Kto by! inicjatorem/inicjatork- lub organizatorem/organizatork- tego 
wydarzenia? 

#. Kto w nim uczestniczy!? Jak wiele by!o osób? 
+. Czego ono dotyczy!o? 
,. Jaki by! jego przebieg i co chcieli osi-gn-' organizatorzy i organizatorki? 
/. Gdzie nale6a!oby si) uda', by pog!)bi' wiedz) na temat tego wydarzenia? 
2. Czy organizacja tego wydarzenia by!a trudna czy !atwa? Dlaczego? 
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Materia! nr 4 - Spotkanie z#aktywist3 - bohaterem/bohaterk3  
spo!eczno"ci lokalnej (Lekcja IV - Rozpoznawanie zasobów  
spo!eczno"ci lokalnej w$materia!ach prasowych)

Wybór osoby 
Aktywi"ci to osoby, które aktywnie wp!ywaj- na to, co dzieje si) w(spo!eczno"ci. 
Ka6da z(tych osób mo6e mie' wiele ciekawego do powiedzenia. Je6eli taka osoba nie 
przyjmie zaproszenia, warto skontaktowa' si) z(jej wspó!pracownikiem równie6 bio-
r-cym udzia! w(wybranej inicjatywie.

Spotkanie z(aktywist- nie jest wpisane w(harmonogram projektu, wi)c mo6e od-
by' si) w(dowolnym czasie. Zalecamy jednak, by odby!o si) ono przed spotkaniem, 
w(trakcie którego uczniowie i(uczennice podsumuj- wyniki prowadzonego przez siebie 
badania spo!eczno"ci lokalnej i(zdecyduj-, który z(rozpoznanych przez siebie zasobów 
b)d- wzmacnia' w(projekcie. 

Spotkanie 
Po uzyskaniu od zaproszonego go"cia zgody na spotkanie, warto si) do wizyty dobrze 
przygotowa'. Powiedz uczennicom i(uczniom, 6eby si)gn)li po dost)pne materia!y 
(strony internetowe, dodatkowe materia!y prasowe), opisuj-ce dzia!ania zaproszonej 
osoby lub instytucji, w(ramach której prowadzi ona swoj- dzia!alno"'. Warto równie6 
wcze"niej poprosi' uczennice i(uczniów, by przygotowali list) pyta., które chcieliby 
zada' aktywi"cie. W"ród nich powinny znale:' si) nast)puj-ce pytania: 
a)  na czym polega jego/jej dzia!alno"' spo!eczna, czym si) zajmuje, za co jest odpo-

wiedzialny/odpowiedzialna, w( jakich projektach i(inicjatywach uczestniczy, jakie 
funkcje pe!ni; 

b)  na czym polega!o wydarzenie, które organizowa!/organizowa!a, jak powsta! po-
mys! na dzia!anie, dlaczego chcia!/chcia!a dzia!a', jak wygl-da!y przygotowania 
i(ile osób w(nich uczestniczy!o, jakie by!y g!ówne zadania oraz jaka by!a jego/jej rola; 

c)  czy osobi"cie uwa6a wydarzenie za udane, co zrobi!by/zrobi!aby inaczej, gdyby 
móg!/mog!a wykona' je jeszcze raz, co uwa6a za swój osobisty sukces; 

d)  co jego/jej zdaniem mo6na zrobi' dla spo!eczno"ci lokalnej, co jest szczególnie po-
trzebne, czego brakuje, czy planuje nowe dzia!anie, je"li tak, to jakie; 

e)  co jego/jej zdaniem m!odzie6 mo6e zrobi' dla spo!eczno"ci lokalnej, jakie inicjatywy 
podj-' lub w(jakie si) zaanga6owa'. 

Podzi%kowanie 
Zastanówcie si), w(jaki sposób podzi)kowa' aktywi"cie za obecno"'. Warto przygoto-
wa' imienne podzi)kowanie (podobne do dyplomu), które na koniec spotkania uczniowie 
i(uczennice wr)cz- zaproszonemu go"ciowi. Warto równie6 nagrodzi' go"cia brawami. 

Zasoby
Po spotkaniu mo6ecie zastanowi' si), o(jakich zasobach spo!eczno"ci lokalnej mówi! 
zaproszony przez was go"'. Zastanówcie si), czy i(jak wykorzysta' uzyskany kontakt. 
By' mo6e aktywista stanie si) waszym sojusznikiem, gdy b)dziecie realizowa' swój 
projekt uczniowski. Jego/jej rady lub sugestie mog- si) okaza' wtedy bardzo pomocne.
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Materia! nr 5 - Teksty do lekcji V - Przedsi%biorczo"# spo!eczna

)wiczenie PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA
Tekst I

Spó#dzielnia Socjalna „Warszawa”-$ Emma Hostel
W sierpniu #$%$ roku powo!ali"my do 6ycia spó!dzielni) socjaln- z(zamiarem urucho-
mienia hostelu dla podró6ników i(przyjezdnych do Warszawy. Spó!dzielni) nazwa-
li"my „Warszawa”, jako 6e miejscem naszych dzia!a. jest w!a"nie to miasto, a(ho-
stel dosta! imi) „Emma” na cze"' Emmy Goldman, spo!eczno-politycznej dzia!aczki 
z(prze!omu wieków XIX i(XX. 

Jest nas pi)' osób: Jacek, Gosia, Piotrek, Kasia i(9ukasz. Maj-c za sob- negatywne 
do"wiadczenia w(pracy dla ró6nych firm, instytucji i(korporacji wspólnie postanowili-
"my i(postanowi!y"my za!o6y' spó!dzielni) socjaln-. W(spó!dzielni sami i(same jeste-
"my dla siebie szefami i(szefowymi. Po równo dzielimy si) zadaniami, obowi-zkami, 
odpowiedzialno"ci- i(wynagrodzeniem. Otworzyli"my hostel, poniewa6 chcieli"my 
i(chcia!y"my mie' przyjemn- prac). Sami i(same cz)sto korzystamy z(us!ug hosteli 
podró6uj-c po "wiecie, wi)c pomy"leli"my i(pomy"la!y"my, czemu nie. Tym bardziej, 
6e bardzo pozytywnie wspominamy te wizyty.

Zak!adaj-c spó!dzielni) chcieli"my i(chcia!y"my przede wszystkim dzia!a' wspól-
nie w(oparciu o(wspólnie zaufanie, "wiatopogl-d, zainteresowania. Korzystamy ze 
swoich umiej)tno"ci i(zdolno"ci. Wszystko robimy sami i(same. Od podstaw wspólnie 
uczymy si) zarz-dza' przedsi)biorstwem spo!ecznym, jak równie6 prowadzi' baz) 
noclegow-. Nikt z(nas wcze"niej nigdy tego nie robi!. W!asnymi si!ami remontujemy, 
projektujemy, zajmujemy si) finansami i(ksi)gowo"ci-, promocj- i(marketingiem, ad-
ministracj- i(kadrami. Dzi)ki wsparciu Fundacji Inicjatyw Spo!eczno-Ekonomicznych, 
Krajowej Rady Spó!dzielczej, Powiatowego Urz)du Pracy oraz przede wszystkim 
przyjació!, rodziny i(znajomych uda!o nam si) stworzy' oryginalny hostel, profesjo-
nalnie zarz-dzany.

W hostelu konsekwentnie realizujemy nasze przekonania i(postawy wobec "wiata 
i(ludzi. Hostel jest ekologiczny, dbamy o(prawa pracownicze i(równo"' bez wzgl)du 
na p!e', orientacj) seksualn-, kolor skóry czy pochodzenie. Naszym g!ównym za!o-
6eniem jest prowadzenie sprawiedliwego biznesu zgodnego z(naszymi przekonaniami 
i(ideami. Oprócz tego, 6e pracujemy dla siebie, promujemy postawy ekologiczne, pro 
spo!eczne, spó!dzielczo"' i(sprawiedliwo"' spo!eczn-. 

W planach mamy otwarcie inkubatora spó!dzielczo"ci dla wszystkich, którzy i(któ-
re planuj- w(przysz!o"ci za!o6y' spó!dzielni). Planujemy równie6 stworzy' fundusz 
pomocowy dla osób chc-cych dzia!a' na polu promowania i(wspierania kooperatywi-
zmu, równo"ci i(sprawiedliwo"ci.

Opr. &ukasz Wójcicki, Spó!dzielnia Socjalna WARSZAWA.
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)wiczenie PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA
Tekst II

Fundacja SYNAPSIS
Fundacja SYNAPSIS powsta!a w(Lesznowoli w(%&4& roku. G!ówn- dziedzin- jej dzia-
!alno"ci jest praca z(osobami cierpi-cymi na autyzm, szczególnie diagnoza choroby 
i(terapia dzieci oraz aktywizacja spo!eczna i(zawodowa doros!ych osób cierpi-cych na 
to schorzenie. Kolejnym celem Fundacji jest tworzenie miejsc pracy przystosowanych 
do potrzeb jej podopiecznych, co jest znacznie trudniejsze i(dro6sze ni6 w(przypadku 
osób z(innym rodzajem niepe!nosprawno"ci. 

Pocz-tkowo fundacja zajmowa!a si) szkoleniem rodziców, nauczycieli i(wspó!pra-
cowników. Odkrywano nowe metody diagnostyczne i(wcielano w(6ycie innowacyjne 
metody terapeutyczne i(edukacyjne dla dzieci, którym mog!yby pomóc w(rozwoju. 
Z(kolei od #$$, roku, w(ramach wspó!pracy trzech sektorów * pozarz-dowego, bizne-
sowego i(administracji publicznej, zacz)to tworzy' modelowe przedsi)biorstwo spo-
!eczne przeznaczone dla osób z(autyzmem. Celem przedsi)biorstwa spo!ecznego jest 
danie osobom niepe!nosprawnym szansy na prac), której by zapewne nie znale:li na 
otwartym rynku pracy i(przeznaczanie zysków na jego utrzymanie. Stworzono zatem 
Zak!ad Aktywno"ci Zawodowej dla osób z(autyzmem. 

Oficjalnie Pracowni) Rzeczy Ró6nych otwarto w(marcu #$$3 roku i(docelowo ma 
by' w(niej zatrudnionych #, doros!ych pracowników z(autyzmem z(Warszawy i(okolic. 
Pracowni) podzielono na cztery warsztaty: stolarski, ceramiczny, poligraficzny i(r)ko-
dzielniczy, w(których produkowane s- unikalne i(niepowtarzalne egzemplarze, g!ównie 
ze wzgl)du na specyfik) autyzmu, która wyklucza masow- produkcj). 

Jednym z(najwi)kszych osi-gni)' Pracowni jest zatrudnienie #, doros!ych osób 
z(autyzmem, które regularnie pracuj-, otrzymuj- wsparcie i(ucz- si) niezale6no"ci, 
przez co nie trafi!y do domów pomocy spo!ecznej i(nie siedz- bezczynnie, lecz ak-
tywnie w!-czaj- si) w(dzia!alno"' przedsi)biorstwa. Jednak najwa6niejszym efektem 
jest opracowanie modelu dzia!ania przedsi)biorstwa spo!ecznego, dzi)ki czemu inne 
organizacje b)d- mog!y wzorowa' si) i(czerpa' nauki z(funkcjonowania Pracowni 
Rzeczy Ró6nych SYNAPSIS. 

Opr. na podstawie: W"poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spo!ecznej. Atlas dobrych 
praktyk ekonomii spo!ecznej. Fundacja Inicjatyw Spo!eczno- Ekonomicznych. Warszawa '((). 

)wiczenie PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA
Tekst III

Spó#dzielnia uczniowska „EKONOMIK”
Spó!dzielnia uczniowska „EKONOMIK” dzia!aj-ca przy Zespole Szkó! Zawodowych 
nr , w(Ostro!)ce pod patronatem Powszechnej Spó!dzielni Spo6ywców „SPO9EM” 
w(Ostro!)ce powsta!a w(pa:dzierniku %&&/(r. 
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Od momentu powstania Spó!dzielnia aktywnie uczestniczy zarówno w(6yciu spo-
!eczno-gospodarczym szko!y jak i(miasta Ostro!)ki. W(pocz-tkowym okresie dzia-
!alno"ci Spó!dzielnia otrzyma!a do dyspozycji lokal w(piwnicy budynku szko!y. Dzi)ki 
wsparciu Komitetu Rodzicielskiego, który wyposa6y! lokal w(sto liki i(taborety, Spó!-
dzielnia mog!a uruchomi' szkolny sklepik. Z(kolei przekazanie przez Dyrektora szko!y 
sprz)tu nag!a"niaj-cego do dyspozycji m!odych spó!dzielców pozwoli!o im rozszerzy' 
prowadzon- dzia!alno"' m.in. o(organizacj) dyskotek i(innych uroczysto"ci. 

Jak podkre"la opiekun Spó!dzielni uczniowskiej „EKONOMIK” p. Robert Pi-tek, 
„spó!dzielnia jest dla m!odzie6y, która ma tzw. gen przedsi)biorczo"ci, czyli co" takie-
go, co ka6e im wewn)trznie dzia!a' na innej p!aszczy:nie ni6 tylko nauka. Jest to inna 
forma realizacji godzin pozalekcyjnych. To tak6e jedyna organizacja, gdzie mo6emy 
zarabia' pieni-dze. Mamy w!asne konto i(mo6emy sami nim gospodarowa'. W(ten 
sposób tworzymy zwart- grup), która uczy si) wspó!dzia!ania”. Poprzez bie6-ce za-
rz-dzanie dzia!alno"ci- spó!dzielni, poprzez organy typowe dla spó!dzielni doros!ych 
(walne zgromadzenie, zarz-d i(rad) nadzorcz-) uczniowie i(uczennice maj- równie6 
okazj) do poznania w(praktyce mechanizmów demokratycznego zarz-dzania. Obecnie 
Spó!dzielnia uczniowska „EKONOMIK” liczy ,$ cz!onków i(cz!onki.. 

Obecnie dzia!alno"' Spó!dzielni uczniowskiej polega m.in. na:
%.  organizowaniu pomocy m.in. finansowej i(rzeczowej dla cz!onków i(cz!onki. 

spó!dzielni (m.in. poprzez wspó!prac) z(Rad- Rodziców, Fundacj- Pomocy Szko-
le, PSS „SPO9EM”, organizowanie "wi-tecznej zbiorki 6ywno"ci);

#.  organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych (np. ogniska integracyjne, dysko-
teki, kulig, wycieczki i(biwaki). Dotychczas w(samych tylko wycieczkach na koszt 
spó!dzielni wzi)!o udzia! ponad #/$ cz!onków i(cz!onki. spó!dzielni;

+.  propagowaniu idei spó!dzielczo"ci w("rodowisku szkolnym (m.in. poprzez orga-
nizowanie spotka. z(dzia!aczami ruchu spó!dzielczego, prezentowanie osi-gni)' 
Spó!dzielni, wspó!prac) z(Magazynem Spó!dzielczym „T;CZA POLSKA”);

,.  reprezentowaniu szko!y w(imprezach pozaszkolnych (m.in. udzia! w(konkursie 
organizowanym przez Krajow- Rad) Spó!dzielcz- pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej na najlepiej dzia!aj-c- spó!dzielni) uczniowsk-, którego to 
Spó!dzielnia by!a jedenastokrotn- laureatk-, zajmuj-c siedem razy pierwsze 
miejsce i(czterokrotnie drugie;

/.  organizowaniu zbiórek makulatury, surowców wtórnych, elektro"mieci i(zu6y-
tych baterii.

Poza tym cz!onkowie i(cz!onkinie Spó!dzielni realizuj- projekty, anga6uj- si) w(dzia-
!alno"' wolontariack- na rzecz spo!eczno"ci lokalnej, bior- udzia! w(konferencjach 
i(szkoleniach. 

Opr. na podstawie materia!ów dost*pnych na stronie internetowej Spó!dzielni Uczniowskiej 
„EKONOMIK”: http://www.zsz+-ostroleka.com/foldery/ekonomik/index.html 



&%,. Materia!y dodatkowe

)wiczenie PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA
Tekst IV

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” $ kwartalnik „Nowy Obywatel”
Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” z(9odzi jest wydawc- ogólnopolskiego 
kwartalnika „Nowy Obywatel”. Od samego pocz-tku pismo stawia!o na niezale6no"' 
i(samodzielno"' na ka6dym etapie powstawania. Wraz z(pismem rozwija!o si)(te6 stu-
dio graficzne, w(którym oprócz gazety by!y projektowane strony internetowe, plakaty, 
ulotki i(broszury na u6ytek wewn)trzny stowarzyszenia. 

Po pewnym czasie studio graficzne zacz)!o wykonywa' zlecenia dla innych zaprzy-
ja:nionych organizacji pozarz-dowych i, pod koniec #$%$ roku, zarz-d stowarzyszenia 
zdecydowa! przekszta!ci' „dzia! graficzny” w(dzia!alno"' gospodarcz-, której zyski s- 
przeznaczane na cele statutowe, tj. m.in. zwi)kszanie udzia!u obywateli w(procesach 
podejmowania decyzji, rozwój mediów obywatelskich, promowanie wolnej kultury, 
ochrona "rodowiska.

Tak powsta!a Niez!a Agencja Kreatywna Kooperatywa.org, która aktualnie daje 
zatrudnienie pi)ciu osobom, b)d-cymi jednocze"nie cz!onkami stowarzyszenia(* czyli 
wspó!w!a"cicielami swojego miejsca pracy. 

Kooperatywa tworzy produkty mog-ce konkurowa' na rynku komercyjnych agen-
cji reklamowych. 8wiadczy us!ugi dla organizacji pozarz-dowych, wymy"la i(tworzy 
kampanie spo!eczne, sk!ada ksi-6ki, czasopisma, scenariusze zaj)', gry edukacyjne, 
projektuje strony internetowe, animacje flash, aplikacje webowe, itp. Inspiracj- dla 
cz!onków i(pracowników Kooperatywy jest mi)dzy innymi dzia!alno"' przedwojennej 
Spó!dzielni Artystów 9ad. 

Zgodnie z(zasad-(spó!dzielczej demokracji wszyscy cz!onkowie i(cz!onkinie maj- 
równe prawa wyborcze i(s- nie tylko wspó!w!a"cicielami/wspó!w!a"cicielkami swo-
jego miejsca pracy, ale wybieraj- spo"ród siebie w!adze spó!dzielni i(decyduj-, na co 
przeznaczane s- zyski. Taki model przyj)!a te6 agencja reklamowa Kooperatywa.org. 

Zgodnie ze swoimi wewn)trznymi zasadami agencja nie pracuje dla wszystkich 
klientów. Twórcy Kooperatywy postanowili u6y' swoich talentów i(umiej)tno"ci dla 
wspierania rozwoju sektora organizacji pozarz-dowych i(biznesu spo!ecznie odpowie-
dzialnego. W"ród klientów s-(wi)c fundacje, stowarzyszenia, producenci ekologicznej 
6ywno"ci, gazety lokalne oraz organy administracji pa.stwowej i(samorz-dowej. 

Kooperatywa prowadzi tak6e szkolenia i(prelekcje. Praktycy spo!ecznego marke-
tingu ucz- organizacje, jak by' skuteczniejszym i(bardziej atrakcyjnym w(docieraniu 
ze swoj- ofert- do „klientów”, czyli potencjalnych wolontariuszy i(sponsorów, jak 
kontaktowa' si)(z lokaln- administracj-, a(tak6e jak skutecznie wykorzystywa' nowe 
technologie i(narz)dzia informatyczne.

Motto Kooperatywy brzmi: Czy.my Dobro. Razem!

Opr. Szymon Surmacz, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”.
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)wiczenie PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA
Tekst V

Program „Przyjazne przedszkole”
Jesieni- #$%$ roku grupa wolontariuszy(* pracowników Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, przedstawiciele Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz rodzice dzieci 
z(przedszkola „Bajkowy "wiat” w(Orzechowie (województwo wielkopolskie), wybudo-
wali przy gminnym przedszkolu profesjonalny plac zabaw. Pracownicy Banku wzi)li 
udzia! w(programie ,,Przyjazne przedszkole”, w(ramach którego dotychczas zbudowa-
no w(ca!ej Polsce siedem podobnych obiektów. Program prowadzi Fundacja im. Jana 
Kantego Steczkowskiego, która za cel stawia sobie m.in. dzia!anie na rzecz poprawy 
warunków edukacyjnych dzieci i(m!odzie6y mieszkaj-cych na terenach wiejskich, jak 
równie6 promuje w"ród pracowników BGK ide) wolontariatu pracowniczego.

W czasie, kiedy wolontariusze i( rodzicie stawiali poszczególne elementy pla-
cu zabaw, dla maluchów przygotowano zaj)cia ucz-ce je bezpiecznych zachowa. 
w( ruchu drogowym. W( czasie pracy wolontariusze musieli si) wykaza' nie tyl-
ko si!- fizyczn- podczas prac budowlanych, ale równie6 predyspozycjami peda-
gogicznymi prowadz-c zaj)cia edukacyjne. Efektem pracowitego dnia by!o po-
wstanie w(gminie (licz-cej ok. %$ tysi)cy mieszka.ców) profesjonalnego, du6ego 
i(bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. Korzysta' mog- z(niego nie tylko przed-
szkolaki, ale ca!a spo!eczno"', wszystkie dzieci mieszkaj-ce i(odwiedzaj-ce gmin). 

W ramach programu, oprócz budowy placu zabaw, Fundacja zorganizowa!a szkole-
nia dla +$ nauczycieli z(terenu powiatu dotycz-ce zasad bezpiecznego zachowania si) 
dzieci w(ró6nych sytuacjach 6yciowych (m.in. podczas zabawy, w(kontakcie z(niezna-
jomymi, w(kontaktach ze zwierz)tami). Celem dzia!ania by!o podniesienie poziomu 
bezpiecze.stwa dzieci w(wieku przedszkolnym. 

Jednym z(dwóch g!ównych celów programu jest zorganizowanie aktywnie dzia!aj--
cego wolontariatu w"ródpracowników Banku. Zale6y nam na tym, aby nasi pracownicy 
my"leli o(swoim bezpo"rednim otoczeniu jako o(rzeczywi"cie swoim, a(nie jako o(obcej 
przestrzeni z(obcymi s-siadami i(samorz-dowcami. Idea!em jest to, by traktowali prze-
strze. w(której 6yj- jako t), w(której si) realizuj- i(realnie j- tworz-. Staramy si) dawa' 
impuls do takiego my"lenia * mówi cz!onkini zarz-du Fundacji, Adrianna Lepka. Dzia-
!ania przynosz- zamierzone rezultaty. To pracownicy Banku wybieraj- i(rekomenduj- 
gminy, w(których potrzebna jest pomoc, a(nast)pnie jako wolontariusze wraz z(lokaln- 
spo!eczno"ci- wdra6aj- projekt na danym obszarze. Budowa placów zabaw oraz szko-
lenia dla nauczycieli finansowane s- ze "rodków Fundacji oraz lokalnych samorz-dów. 

Mimo, 6e z(budowy placów zabaw przy przedszkolach widoczne korzy"ci odnosz- 
dzieci oraz nauczyciele, to jednak rezultaty projektu maj- charakter du6o bardziej d!ugo-
falowy i(dalekowzroczny. Wpisuj- si) w(strategie i(programy maj-ce na celu podnoszenie 
poziomu edukacji, szczególnie na terenach wiejskich. Wspomagaj- rozwój spo!eczno"ci 
lokalnych, a(pracowników banku uwra6liwiaj- na problemy i(potrzeby spo!eczne, daj-c 
jednocze"nie bezpo"redni- mo6liwo"' w!-czenia si) w(ich rozwi-zanie. 

Opr. na podstawie materia!ów dostarczonych przez Fundacj* im. Jana Kantego Steczkowskiego. 
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)wiczenie PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA
Tekst VI

Warszawska Kooperatywa Spo&ywcza
Warszawska Kooperatywa Spo6ywcza jest spó!dzielni- konsumentów i(konsumen-
tek, tzn. ludzi, którzy wspólnie postanowili zaopatrywa' si) w(niezb)dne im produk-
ty, w(tym wypadku w(6ywno"', g!ównie warzywa i(owoce. Kooperatywa powsta!a 
w(styczniu #$%$ roku. Zacz)!o si) od grupy znajomych, którzy zebrali si), by wspólnie 
kupowa' warzywa i(owoce na gie!dzie warzywnej na Broniszach. Pocz-tkowo zakupy 
robi!a grupka osób, kooperatywa nie mia!a w!asnego lokalu, a(zasady wykonywania 
poszczególnych czynno"ci nie by!y jasno okre"lone. Dzisiaj spó!dzielnia zrzesza oko!o 
%+$ cz!onków i(cz!onki. i(wci-6 przybywa jej nowych. 

Pomys! na spó!dzielni) spo6ywcz- jest prosty: zrzeszeni w(niej ludzie sami orga-
nizuj- sobie zakupy, omijaj-c po"redników (np. wielkie supermarkety). Dzi)ki temu 
6ywno"', któr- kupuj-, jest ta.sza, wiedz-, sk-d pochodzi, i(sami mog- kontrolowa' 
jej jako"' i("wie6o"'. A(nadwy6ka, która zwykle trafia do osoby handluj-cej 6ywno"ci-, 
staje si) wspóln- w!asno"ci- cz!onków spó!dzielni (tzw. fundusz gromadzki). Mog- j- 
oni przeznaczy' np. na edukacj) albo organizacj) spotka., warsztatów czy na pomoc 
dla cz!onków i(cz!onki. znajduj-cych si) w(trudnej sytuacji materialnej. Taki sposób 
organizacji zakupów nie jest wcale nowy: pierwsza kooperatywa spo6ywcza powsta!a 
w(Rochdale w(Anglii w(%4,, roku. W(Polsce od pocz-tku XX wieku rozwija!o si) wiele 
takich spó!dzielni, m.in. s!ynna Spó!dzielnia Spo6ywców „SPO9EM”. 

Warszawska Kooperatywa Spo6ywcza to organizacja nieformalna i(demokratycz-
na. Decyzje podejmowane s- wspólnie na zebraniach odbywaj-cych si) po zakupach. 
Cz!onkowie i(cz!onkinie dziel- si) prac- * za ka6dym razem kto inny wykonuje po-
szczególne obowi-zki * czy to b)dzie wyprawa po zakupy w!asnym samochodem, 
wa6enie i(rozdzielanie produktów, sprz-tanie czy organizowanie spotka. dla nowych 
cz!onków i(cz!onki.. Cz!onkowie i(cz!onkinie kooperatywy stawiaj- sobie za cel ku-
powanie mo6liwie ekologicznej i(sezonowej 6ywno"ci, tak, 6eby by!a zdrowa i(produ-
kowana bez uszczerbku dla "rodowiska naturalnego, a(tak6e transportowana na jak 
najmniejsze odleg!o"ci. Kooperatywa zaopatruje si) nie tylko na gie!dzie warzywnej, 
lecz wspó!pracuje tak6e z(gospodarstwem ekologicznym z(Chomontowa na Suwalsz-
czy:nie. W(przysz!o"ci jej cz!onkinie i(cz!onkowie planuj- oprze' zaopatrzenie jedynie 
na bezpo"rednich relacjach z(gospodarstwami rolnymi. Zatem dzi)ki kooperatywie 
spo6ywczej ludzie w(trudnej sytuacji finansowej mog- kupi' lepsz- i(ta.sz- 6ywno"'; 
spó!dzielnia wspiera drobnych lokalnych rolników. Oprócz tego, dzi)ki niej tworzy si) 
grupa ludzi, którzy chc- dzia!a' razem i(pomaga' sobie nawzajem. 

Opr. Aleksandra Bilewicz, Warszawska Kooperatywa Spo,ywców.
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)wiczenie PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA
za!3cznik dla nauczyciela/nauczycielki

Tekst I Tekst II Tekst III Tekst IV Tekst V Tekst VI

Jaka organiza-
cja/instytucja 
jest opisana 
w(tek"cie?

Spó!dzielnia Socjalna 
WARSZAWA 

Fundacja SYNAPSIS Spó!dzielnia uczniowska 
EKONOMIK

Stowarzyszenie Obywatele 
Obywatelom

Fundacja im. Jana Kantego 
Steczkowskiego

Warszawska Kooperatywa 
Spo"ywcza

Po co 
funkcjonuje?
(jaki ma cel?) 

 * stworzenie miejsc pracy 
dla bezrobotnych;

 * wzrost liczby miejsc noc-
legowych dla podró6ni-
ków i(przyjezdnych.

 * pomoc osobom doros!ym 
z(autyzmem w(podj)-
ciu pracy i(aktywno"ci 
spo!ecznej;

 * stworzenie miejsc pracy 
przystosowanych do 
potrzeb podopiecznych 
fundacji.

 * nauka wspó!dzia!ania, 
zarabiania pieni)dzy 
i(gospodarowania nimi 
w(praktyce.

 * dzia!ania na rzecz 
zwi)kszenia udzia!u 
obywateli w(procesach 
podejmowania decyzji;

 * aktywizacja obywateli;
 * wspieranie rozwoju me-
diów obywatelskich;

 * rozwój wolnej kultury.

 * poprawa warunków edu-
kacyjnych dzieci z(terenów 
wiejskich; 

 * aktywizacja pracowników 
banku w(ramach wolonta-
riatu pracowniczego.

 * zapewnienie osobom 
w(gorszej sytuacji finan-
sowej dost)pu do ta.szej 
i(dobrej jako"ci 6ywno"ci;

 * wspieranie lokalnych rolni-
ków produkuj-cych ekolo-
giczn- 6ywno"'.

Co robi?  * prowadzi przyjazny 
dla "rodowiska hostel 
EMMA;

 * promuje produkty 
sprawiedliwego handlu*;

 * promuje ide) 
spó!dzielczo"ci.

 * prowadzi przedsi)bior-
stwo spo!eczne * Pra-
cowni) Rzeczy Ró6nych, 
w(której s- , warsztaty;

 * szkoli rodziców, nauczy-
cieli, wspó!pracowników.

 * prowadzi szkolny sklepik;
 * zarz-dza w(sposób 
demokratyczny;

 * pomaga finansowo 
i(rzeczowo cz!onkom 
spó!dzielni;

 * organizuje imprezy 
sportowo-rekreacyjne;

 * promuje ide) 
spó!dzielczo"ci;

 * reprezentuje szko-
!) na imprezach 
pozaszkolnych;

 * organizuje zbiórki ma-
kulatury, surowców 
wtórnych, elektro"mieci, 
baterii.

 * wydaje kwartalnik „Nowy 
Obywatel”;

 * prowadzi studio graficz-
ne(* Niez!- Agencj) Kre-
atywn- Kooperatywa.org;

 * "wiadczy us!ugi gra-
ficzne dla organizacji 
pozarz-dowych;

 * wymy"la kampanie 
spo!eczne;

 * prowadzi szkolenia 
i(prelekcje;

 * zarz-dza w(sposób 
demokratyczny.

 * prowadzi program „Przy-
jazne przedszkole”;

 * buduje bezpieczne place 
zabaw;

 * prowadzi szkolenia dla 
nauczycielek i(nauczycieli 
przedszkolnych.

 * kupuje warzywa i(owoce od 
lokalnych producentów;

 * prowadzi fundusz 
gromadzki na edukacj), 
organizacj) spotka., 
pomoc cz!onkom 
i(cz!onkiniom spó!dzielni;

 * zarz-dza demokratycznie 
* cz!onkowie i(cz!onkinie 
spó!dzielni dziel- si) prac-.

Jak korzy-
sta z(tego 
miejscowo"'?

 * jest wi)cej miejsc nocle-
gowych dla podró6ników 
i(przyjezdnych;

 * / osób bezrobotnych 
znalaz!o prac);

 * w planach: otwarcie in-
kubatora spó!dzielczo"ci 
i(funduszu pomocowego. 

 * zatrudnienie znalaz!y 
#,(osoby z(autyzmem;

 * zosta! opracowany mo-
del dzia!ania przedsi)-
biorstwa spo!ecznego, 
z(którego mog- korzy-
sta' inne organizacje.

 * wolontariat na rzecz 
spo!eczno"ci lokalnej;

 * prowadzenie projektów 
na rzecz spo!eczno"ci.

 * zatrudnienie znalaz!o 
/(osób;

 * rozwijaj- si) organizacje 
pozarz-dowe i(biznes, 
który szanuje prawa 
pracowników (biznes spo-
!ecznie odpowiedzialny).

 * dzieci z(miejscowo"ci 
korzystaj- z(bezpiecznego 
placu zabaw;

 * nauczyciele i nauczy-
cielki doskonal- wiedz) 
na temat bezpiecznych 
zachowa. dzieci w(wieku 
przedszkolnym.

 * wi)cej pieni)dzy trafia do 
lokalnych producentów 
6ywno"ci;

 * mniejsze zanieczyszczenie 
"rodowiska;

 * pomoc ludziom w(trudnej 
sytuacji finansowej.

* Sprawiedliwy handel oznacza, 6e sprzedawane produkty  
zosta!y wyprodukowane przez firmy, które:
%. zapewniaj- swoim pracownikom przynajmniej minimaln- p!ac) obowi-zuj-c-  

w(danym kraju oraz w!a"ciwe, tj. bezpieczne i(zdrowe warunki pracy;
#. przywi-zuj- du6- wag) do ochrony "rodowiska naturalnego  

oraz w(miar) mo6liwo"ci korzystaj- z(lokalnych zasobów.
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)wiczenie PRZEDSI0BIORCZO() SPO'ECZNA
za!3cznik dla nauczyciela/nauczycielki

Tekst I Tekst II Tekst III Tekst IV Tekst V Tekst VI

Jaka organiza-
cja/instytucja 
jest opisana 
w(tek"cie?

Spó!dzielnia Socjalna 
WARSZAWA 

Fundacja SYNAPSIS Spó!dzielnia uczniowska 
EKONOMIK

Stowarzyszenie Obywatele 
Obywatelom

Fundacja im. Jana Kantego 
Steczkowskiego

Warszawska Kooperatywa 
Spo"ywcza

Po co 
funkcjonuje?
(jaki ma cel?) 

 * stworzenie miejsc pracy 
dla bezrobotnych;

 * wzrost liczby miejsc noc-
legowych dla podró6ni-
ków i(przyjezdnych.

 * pomoc osobom doros!ym 
z(autyzmem w(podj)-
ciu pracy i(aktywno"ci 
spo!ecznej;

 * stworzenie miejsc pracy 
przystosowanych do 
potrzeb podopiecznych 
fundacji.

 * nauka wspó!dzia!ania, 
zarabiania pieni)dzy 
i(gospodarowania nimi 
w(praktyce.

 * dzia!ania na rzecz 
zwi)kszenia udzia!u 
obywateli w(procesach 
podejmowania decyzji;

 * aktywizacja obywateli;
 * wspieranie rozwoju me-
diów obywatelskich;

 * rozwój wolnej kultury.

 * poprawa warunków edu-
kacyjnych dzieci z(terenów 
wiejskich; 

 * aktywizacja pracowników 
banku w(ramach wolonta-
riatu pracowniczego.

 * zapewnienie osobom 
w(gorszej sytuacji finan-
sowej dost)pu do ta.szej 
i(dobrej jako"ci 6ywno"ci;

 * wspieranie lokalnych rolni-
ków produkuj-cych ekolo-
giczn- 6ywno"'.

Co robi?  * prowadzi przyjazny 
dla "rodowiska hostel 
EMMA;

 * promuje produkty 
sprawiedliwego handlu*;

 * promuje ide) 
spó!dzielczo"ci.

 * prowadzi przedsi)bior-
stwo spo!eczne * Pra-
cowni) Rzeczy Ró6nych, 
w(której s- , warsztaty;

 * szkoli rodziców, nauczy-
cieli, wspó!pracowników.

 * prowadzi szkolny sklepik;
 * zarz-dza w(sposób 
demokratyczny;

 * pomaga finansowo 
i(rzeczowo cz!onkom 
spó!dzielni;

 * organizuje imprezy 
sportowo-rekreacyjne;

 * promuje ide) 
spó!dzielczo"ci;

 * reprezentuje szko-
!) na imprezach 
pozaszkolnych;

 * organizuje zbiórki ma-
kulatury, surowców 
wtórnych, elektro"mieci, 
baterii.

 * wydaje kwartalnik „Nowy 
Obywatel”;

 * prowadzi studio graficz-
ne(* Niez!- Agencj) Kre-
atywn- Kooperatywa.org;

 * "wiadczy us!ugi gra-
ficzne dla organizacji 
pozarz-dowych;

 * wymy"la kampanie 
spo!eczne;

 * prowadzi szkolenia 
i(prelekcje;

 * zarz-dza w(sposób 
demokratyczny.

 * prowadzi program „Przy-
jazne przedszkole”;

 * buduje bezpieczne place 
zabaw;

 * prowadzi szkolenia dla 
nauczycielek i(nauczycieli 
przedszkolnych.

 * kupuje warzywa i(owoce od 
lokalnych producentów;

 * prowadzi fundusz 
gromadzki na edukacj), 
organizacj) spotka., 
pomoc cz!onkom 
i(cz!onkiniom spó!dzielni;

 * zarz-dza demokratycznie 
* cz!onkowie i(cz!onkinie 
spó!dzielni dziel- si) prac-.

Jak korzy-
sta z(tego 
miejscowo"'?

 * jest wi)cej miejsc nocle-
gowych dla podró6ników 
i(przyjezdnych;

 * / osób bezrobotnych 
znalaz!o prac);

 * w planach: otwarcie in-
kubatora spó!dzielczo"ci 
i(funduszu pomocowego. 

 * zatrudnienie znalaz!y 
#,(osoby z(autyzmem;

 * zosta! opracowany mo-
del dzia!ania przedsi)-
biorstwa spo!ecznego, 
z(którego mog- korzy-
sta' inne organizacje.

 * wolontariat na rzecz 
spo!eczno"ci lokalnej;

 * prowadzenie projektów 
na rzecz spo!eczno"ci.

 * zatrudnienie znalaz!o 
/(osób;

 * rozwijaj- si) organizacje 
pozarz-dowe i(biznes, 
który szanuje prawa 
pracowników (biznes spo-
!ecznie odpowiedzialny).

 * dzieci z(miejscowo"ci 
korzystaj- z(bezpiecznego 
placu zabaw;

 * nauczyciele i nauczy-
cielki doskonal- wiedz) 
na temat bezpiecznych 
zachowa. dzieci w(wieku 
przedszkolnym.

 * wi)cej pieni)dzy trafia do 
lokalnych producentów 
6ywno"ci;

 * mniejsze zanieczyszczenie 
"rodowiska;

 * pomoc ludziom w(trudnej 
sytuacji finansowej.

* Sprawiedliwy handel oznacza, 6e sprzedawane produkty  
zosta!y wyprodukowane przez firmy, które:
%. zapewniaj- swoim pracownikom przynajmniej minimaln- p!ac) obowi-zuj-c-  

w(danym kraju oraz w!a"ciwe, tj. bezpieczne i(zdrowe warunki pracy;
#. przywi-zuj- du6- wag) do ochrony "rodowiska naturalnego  

oraz w(miar) mo6liwo"ci korzystaj- z(lokalnych zasobów.
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Materia! nr 6 - Karta oceny projektu

Karta pracy - oceniamy projekt

Co uda!o si$ nam osi3gn3&? Wypiszcie cele, których osi-gni)cie zak!adali"cie na po-
cz-tku oraz efekty waszego dzia!ania, które wida' dzisiaj. Odwo!ajcie si) do karty projek-
tu i(jej zapisów. Pami)tajcie aby uwzgl)dni' to, co chcieli"cie zmieni' i(to, czego chcieli"cie 
si) dowiedzie'.

Cele
·
·
·
·
·

Efekty
·
·
·
·
·

Jak si$ nam wspólnie pracowa!o? W(dwóch kolumnach wypiszcie pozytywne i(trudne 
do"wiadczenia wspólnej pracy, postarajcie si) precyzyjnie okre"la' wszystkie takie 
sytuacje (np. trudne by!o dla mnie to, kiedy kto" nie wyrobi! si) ze swoim zadaniem 
w(terminie i(ja nie mog!em zacz-' pracy).

Dobre do"wiadczenia we wspólnej pracy
·
·
·
·
·

Trudne do"wiadczenia we wspólnej pracy
·
·
·
·
·

Czego si$ nauczyli"my? Zapiszcie czego si) nauczyli"cie w(czasie trwania projektu. 
Pomy"lcie o(tym, czego dowiedzieli"cie si) o(temacie projektu, o(tym, czego nauczyli"cie 
si) na temat pracy w(grupie oraz o(tym, co dzi)ki pracy w(projekcie potraficie teraz zrobi'.

Wiemy o#temacie projektu
·
·
·
·

Wiemy o#pracy w#grupie
·
·
·
·

Umiemy, potrafimy zrobi&:
·
·
·
·

Co zrobiliby"my inaczej, gdyby"my zaczynali nasz projekt od nowa? Wypiszcie 
wszystkie rzeczy, które wykonaliby"cie inaczej, gdyby"cie mogli teraz cofn-' czas i(raz 
jeszcze znale:' si) na pocz-tku projektu.
·
·
·
·
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Materia! nr 6 - Karta oceny projektu

Karta pracy - oceniamy projekt

Co uda!o si$ nam osi3gn3&? Wypiszcie cele, których osi-gni)cie zak!adali"cie na po-
cz-tku oraz efekty waszego dzia!ania, które wida' dzisiaj. Odwo!ajcie si) do karty projek-
tu i(jej zapisów. Pami)tajcie aby uwzgl)dni' to, co chcieli"cie zmieni' i(to, czego chcieli"cie 
si) dowiedzie'.

Cele
·
·
·
·
·

Efekty
·
·
·
·
·

Jak si$ nam wspólnie pracowa!o? W(dwóch kolumnach wypiszcie pozytywne i(trudne 
do"wiadczenia wspólnej pracy, postarajcie si) precyzyjnie okre"la' wszystkie takie 
sytuacje (np. trudne by!o dla mnie to, kiedy kto" nie wyrobi! si) ze swoim zadaniem 
w(terminie i(ja nie mog!em zacz-' pracy).

Dobre do"wiadczenia we wspólnej pracy
·
·
·
·
·

Trudne do"wiadczenia we wspólnej pracy
·
·
·
·
·

Czego si$ nauczyli"my? Zapiszcie czego si) nauczyli"cie w(czasie trwania projektu. 
Pomy"lcie o(tym, czego dowiedzieli"cie si) o(temacie projektu, o(tym, czego nauczyli"cie 
si) na temat pracy w(grupie oraz o(tym, co dzi)ki pracy w(projekcie potraficie teraz zrobi'.

Wiemy o#temacie projektu
·
·
·
·

Wiemy o#pracy w#grupie
·
·
·
·

Umiemy, potrafimy zrobi&:
·
·
·
·

Co zrobiliby"my inaczej, gdyby"my zaczynali nasz projekt od nowa? Wypiszcie 
wszystkie rzeczy, które wykonaliby"cie inaczej, gdyby"cie mogli teraz cofn-' czas i(raz 
jeszcze znale:' si) na pocz-tku projektu.
·
·
·
·
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Informacja o-partnerach

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezale;nL instytucjL edukacyjnL. Upo-
wszechnia wiedz), umiej)tnoJci iKpostawy potrzebne wKbudowaniu spo(eczeOstwa oby-
watelskiego. Wprowadza do szkó( programy, które podnoszL efektywnoJ< kszta(cenia, 
pomagajL m(odym ludziom rozumie< Jwiat, rozwijajL krytyczne myJlenie, wiar) we 
w(asne mo;liwoJci, zach)cajL do anga;owania si) wK;ycie publiczne oraz dzia(ania na 
rzecz innych. Posiada status organizacji po.ytku publicznego (OPP).

Powsta(a wKFAAH roku zKmyJlL oKpoprawie jakoJci systemu oJwiaty, upowszechnianiu 
wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiej)tnoJci iKpostaw niezb)dnych do 
budowania demokratycznego paOstwa prawa iKspo(eczeOstwa obywatelskiego. 

Celem fundacji jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujLcych zKdzie<mi iKm(o-
dzie;L, prowadzenie nieodp(atnego doskonalenia nauczycieli iKnauczycielek, poprawa 
jakoJci pracy szko(y, aKtak;e kszta(towanie postaw obywatelskich wKspo(eczeOstwie.

CEO organizuje szkolenia iKkursy internetowe dla nauczycieli iKnauczycielek, rad 
pedagogicznych iKdyrektorów szkó(. Wspó(pracuje ze szko(ami wdra;ajLcymi nowe 
metody nauczania iKoceniania, wspiera wspó(prac) iKwymian) doJwiadczeO pomi)dzy 
nauczycielami iKnauczycielkami.

CEO opracowuje szkolne programy iKpodr)czniki zKzakresu edukacji obywatel-
skiej iKekonomicznej, scenariusze lekcji iKpropozycje zaj)< pozalekcyjnych. Fundacja 
pomaga te; wKrozwijaniu kompetencji nauczycieli iKnauczycielek przez organizowanie 
wyjazdów zagranicznych. Ich celem jest poznanie sposobów prowadzenia edukacji oby-
watelskiej iKsystemu oceniania wKinnych krajach.

CEO anga.uje si% wKprowadzenie akcji edukacyjnych promujLcych popraw) edu-
kacji oraz propagujLcych wartoJci demokratyczne.

 Szko#a ucz,ca si% (SUS) – sie< szkó(, które dbajL oKpodniesienie jakoJci 
w(asnej pracy poprzez doskonalenie metod nauczania iKoceniania, wspó(-
prac) nauczy cieli iKnauczycielek, samoocen). Wspólnie wypracowujL roz-
wiLzania dydaktyczne, wychowawcze iKorganizacyjne oraz monitorujL 
efekty swoich dzia(aO. Program realizowany wspólnie zKPolsko-Amery-
kaOskL FundacjL WolnoJci (PAFW).

Akademia Uczniowska. Projekty matematyczno-przyrodnicze 
w"gimnazjach – nauczyciele iKnauczycielki DNN szkó( wprowadzajL 
metody rozwijajLce umiej)tnoJci kluczowe. Uczniowie iKuczennice 
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uczestniczL wKszkolnych ko(ach naukowych, prowadzL obserwacje iKeksperymenty oraz 
projekty wzajemnego nauczania. Program realizowany do roku GNFH, wspó(Inansowany 
ze Jrodków UE wKramach Europejskiego Funduszu Spo(ecznego.

 Samorz,d uczniowski – program wspiera uczennice iKuczniów oraz na-
uczycielki iKnauczycieli, którzy chcL rozwija< samorzLdnoJ< uczniowskL. 
Uczniowie iKuczennice dowiadujL si), jak realizowa< swoje pomys(y iKpa-
sje oraz jak efektywnie dzia(a< wKszkole iKpoza niL. WKprogramie organi-
zowane sL te; szkolenia dla uczniów/uczennic iKopiekunów/opiekunek 
samorzLdów.

M#odzi g#osuj, – prowadzony od FAAM r. projekt umo;liwia niepe(nolet-
nim obywatelom udzia( wKg(osowaniu. Uczniowie iKuczennice organizujL 
wKszko(ach m(odzie;owe wybory prezydenckie, parlamentarne iKsamo-
rzLdowe oraz dzia(ania profrekwencyjne. Wyniki g(osowania publiko-
wane sL wKmediach.

 Patrz i"zmieniaj – uczniowie iKuczennice poznajL Milenijne Cele Rozwoju 
iKwyzwania, wobec których stoi wspó(czesny Jwiat. UpowszechniajL t) 
wiedz), organizujLc szkolne kluby Ilmowe oraz prowadzLc debaty iKkam-
panie spo(eczne. CEO przygotowa(o zestaw Ilmów dokumentalnych 
oKwybranych problemach globalnych oraz materia(y edukacyjne.

 M#odzi przedsi%biorczy – uczniowie iKuczennice gimnazjów poznajL 
zasady dzia(ania ma(ej Irmy oraz zarzLdzania w(asnymi Inansami, re-
alizujLc za poJrednictwem internetu zespo(owe projekty edukacyjne. Pro-
gram obejmuje szkolenia iKwsparcie dla nauczycieli iKnauczycielek. DoI-
nansowany ze Jrodków Narodowego Banku Polskiego.

Poczytaj mi, przyjacielu – uczniowie iKuczennice szkó( gimnazjalnych 
iKponadgimnazjalnych zKca(ej Polski czytajL ksiL;ki dzieciom ze szkó( 
podstawowych, przedszkoli, szpitali, Jwietlic iKdomów dziecka. 

Szko#a pe#na energii – uczniowie iKuczennice badajL powiLzania mi)dzy 
wykorzystaniem energii aKpolitykL transportowL, JwiadomL konsumpcjL 
czy eksploatowaniem zasobów naturalnych.
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Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny wKPolsce bank paOstwowy. Jego misjL jest 
wspieranie rzLdowych programów spo(eczno-gospodarczych oraz samorzLdowych pro-
gramów rozwoju regionalnego, realizowanych zKwykorzystaniem Jrodków publicznych, 
wKtym Jrodków pochodzLcych zKUnii Europejskiej.

W GNNM r. Bank Gospodarstwa Krajowego powo(a( do ;ycia Fundacj) im.KJ.  K.KStecz-
kowskiego, która prowadzi wKimieniu banku dzia(ania spo(eczne iKIlantropijne.

Bank wczoraj i)dzi#
Bank powo(any zosta( wKFAGH r. jako jeden ze sposobów uzdrowienia polskiej gospodarki 
zniszczonej latami zaborów iKI wojnL JwiatowL. Jego rolL by(o wówczas uruchomienie 
rynku kredytowego, wKszczególnoJci kredytów d(ugoterminowych, które mia(y umo;-
liwi< rozwój przedsi)biorstw iKo;ywi< krajowe ;ycie gospodarcze. 

Historia pokaza(a, ;e wKokresie mi)dzywojennym Bank Gospodarstwa Krajowego 
wzorcowo wywiLzywa( si) ze swoich zadaO. Dzi)ki dzia(alnoJci banku powsta( mor-
ski port wKGdyni iKsama Gdynia, Centralny Okr)g Przemys(owy, rozwija( si) przemys( 
zbrojeniowy iKbudownictwo mieszkaniowe. Bank wype(nia( misj) postawionL przed 
nim przez RzLd iKuj)tL wKs(owach genera(a Romana Góreckiego: „Poj)cie zysku wKBGK 
nie mo;e by< identyczne zKpoj)ciem zysku wKinnej instytucji Inansowej, bo BGK nie 
jest instytucjL, która by pracowa(a na zysk. Zysk Banku – to post)p ogólny wK;yciu go-
spodarczym Polski.” 

Na czas wojny dzia(alnoJ< Banku zosta(a przerwana. Po wojnie, wKroku FAHC, dzia-
(alnoJ< operacyjna BGK zosta(a zawieszona. 

Bank reaktywowano wKFACA r. jako instytucj) specjalizujLcL si) wKobs(udze sektora 
Inansów publicznych. 

Obecnie BGK realizuje zadania zlecone przez RzLd. ZarzLdza funduszami celowymi, 
anga;ujLc si) wKrozwój polskiego budownictwa, ochron) Jrodowiska iKinfrastruktur). 
Jest administratorem programów, wKramach których udzielane sL kredyty preferencyjne, 
m.in. dla gmin, samorzLdów, spó(dzielni mieszkaniowych, studentów iKpracodawców, 
tworzLcych dodatkowe miejsca pracy. Prowadzi równie; obs(ug) dzia(alnoJci bie;Lcej, 
oferuje produkty depozytowe iKus(ugi emisyjno-inwestycyjne.

Strategiczni klienci banku to sektor Inansów publicznych, wKtym jed nostki samorzL-
du terytorialnego, przedsi)biorstwa iKspó(ki Skarbu PaOstwa oraz ma(e iKJrednie Irmy, 
zwi)kszajLce innowacyjnoJ< iKkonkurencyjnoJ< polskiej gospodarki. 

Od GNFN r. BGK odpowiada tak;e za wyp(aty wi)kszoJci przyznanych Polsce Jrod-
ków europejskich. 
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Przyk#ady przedwojennej dzia#alno$ci BGK:
Kredyty dla samorz,dów: wKlatach FADH–FADB, razem zKakcjL odd(u;eniowL samo-
rzLdów, BGK przeznaczy( na kredyty dla samorzLdów DCD mln z(., bez kredytów 
budowlanych. Kredyty dla samorzLdów przeznaczone by(y na gospodarczy rozwój 
samorzLdów oraz inwestycje infrastrukturalne (elektrownie, wodociLgi, kanaliza-
cj), hale targowe, szko(y, szpitale). 
Po.yczka Ulenowska: najwi)ksza zagraniczna emisja obligacji zorganizowana 
przez BGK wKlatach FAGH–GM. Po;yczka wynosi(a FG,M mln USD iKby(a przeznaczona 
g(ównie na projekty iKrealizacj) inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz energe-
tycznych wKkilkunastu miastach (m.in. Lublin, Piotrków, Cz)stochowa, Radom, 
Sosnowiec, Otwock). 
Budownictwo Mieszkaniowe: wKlatach FAGH–FADC, na mocy rozporzLdzenia wy-
konawczego zKD listopada FAGB r. powsta( PaOstwowy Fundusz Budowlany, którego 
obs(ug) powierzono BGK. Drugim Pród(em Inansowania krajowego budownic-
twa by(y fundusze w(asne banku. Do FADC r. BGK przyzna( kredyty oKwartoJci BCH 
mln z(. *Lcznie wKlatach FAGH–FADC sInansowa(o budow) FHB tys. mieszkaO oraz A 
tys. mieszkaO wKramach dzia(alnoJci Towarzystwa Osiedli Robotniczych.
Zak#ady Mechaniczne „Ursus”: wKFAGE r. BGK udzieli( „Ursusowi” Inansowej 
pomocy wKformie gwarancji iKgotówkowych kredytów na rozbudow) zak(adów 
oraz na zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji samochodów, 
równie; dla wojska. 

Przyk#ady obecnej dzia#alno$ci banku
Obecna dzia(alnoJ< Banku Gospodarstwa Krajowego to:

Realizacja programów rz,dowych i"dzia#a- opartych na $rodkach gwaran-
towanych przez Skarb Pa-stwa, jak np.: por)czenia, repor)czenia, wspieranie 
realizacji programów unijnych, rzLdowe programy wspierania eksportu („Kredyt 
dla nabywcy”, DOKE), realizacja potrzeb mieszkaniowych, wspieranie rozwoju 
iKmodernizacji infrastruktury transportowej, komunalnej, zwiLzanej zKochronL 
Jrodowiska.
Obs#uga Jednostek Bud.etu Centralnego: obs(uga funduszy celowych, funkcja 
agenta Ministerstwa Finansów (obs(uga zad(u;enia Skarbu PaOstwa), p(atnoJci ze 
Jrodków Unii Europejskiej zKrachunków Ministerstwa Finansów wKperspektywie 
Inansowej GNNB–GNFD, obs(uga rachunków bud;etu paOstwa (obecnie NBP), ob-
s(uga bankowa ministerstw, urz)dów centralnych, NFZ, agencji wykonawczych etc.
Dzia#ania w"ramach programów w#asnych (ogólnego mandatu): komplekso-
wa obs(uga Jednostek SamorzLdu Terytorialnego, spó(ek komunalnych, ZOZ; 
bankowoJ< transakcyjna iKzarzLdzanie p(ynnoJciL, wspieranie bran; oKcharak-
terze strategicznym (badania iKrozwój, edukacja, us(ugi komunalne, energety-
ka) oraz realizacja projektów inwestycyjnych, wspieranie podmiotów handlu za-
granicznego; wype(nianie luk wKfunkcjach sektora Inansowego (np. wspieranie 
przedsi)biorczoJci).
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Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest instytucjL powo(anL decyzjL Ministra Pracy 
i Polityki Spo(ecznej w marcu GNNB roku. G(ównym zadaniem Centrum jest poJred-
niczenie w procesie realizacji cz)Jci projektów doInansowywanych z Europejskiego 
Funduszu Spo(ecznego, w tym: monitorowanie, rozliczanie i kontrola projektów reali-
zowanych przez takich beneIcjentów jak: Centralny ZarzLd S(u;by Wi)ziennej, Mini-
sterstwo SprawiedliwoJci, Ochotnicze Hufce Pracy, PaOstwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepe(nosprawnych, oraz Pion BeneIcjenta systemowego Centrum Rozwoju Za-
sobów Ludzkich.

Podstawowym dokumentem dla dzia(alnoJci Centrum RZL jest Program Operacyj-
ny Kapita( Ludzki, b)dLcy dokumentem wykonawczym dla ca(oJci Jrodków pochodzL-
cych z EFS, przeznaczonych dla Polski. 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako Instytucja Wdra;ajLca (Instytucja Po-
JredniczLca II Stopnia) jest odpowiedzialne za wdro;enie nast)pujLcych Dzia(aO w ra-
mach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapita( Ludzki „Zatrudnienie i Integracja 
Spo(eczna”:

Dzia(anie F.F – Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy,
Dzia(anie F.G – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo(ecznej,
Cz)J< Dzia(ania F.D – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 
(Poddzia(ania: F.D.D, F.D.H, F.D.M, F.D.E, F.D.B).

W lutym GNNA r. Minister Pracy i Polityki Spo(ecznej powierzy( Centrum Rozwoju Zaso-
bów Ludzkich obs(ug) cz)Jci dzia(aO zwiLzanych z realizacjL Programu Operacyjnego 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Szczegó(owe zadania Centrum RZL jako Instytucji 
Wdra;ajLcej PO FIO zosta(y okreJlone w odpowiednim Porozumieniu, nad realizacjL 
którego nadzór sprawuje Departament Po;ytku Publicznego w Ministerstwie Pracy 
iKPolityki Spo(ecznej.K

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest tak;e beneIcjentem systemowym, reali-
zujLcym projekty w ramach wy;ej wymienionych Dzia(aO. DotyczL one wsparcia reali-
zowanego na szczeblu ogólnokrajowym, którego odbiorcami sL m. in. system instytucji 
rynku pracy oraz pomocy spo(ecznej. Realizowane w ramach projektów dzia(ania majL 
na celu:

podniesienie jakoJci us(ug urz)dów pracy oraz innych instytucji rynku pracy,
wypracowanie jednolitych standardów us(ug s(u;b pomocy spo(ecznej,
podniesienie kwaliIkacji pracowników s(u;b spo(ecznych (pracowników socjal-
nych),
rozwój poJrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.
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Departament Po&ytku Publicznego
Departament Po;ytku Publicznego (DPP) w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo(ecznej 
zajmuje si) problematykL szeroko rozumianego sektora pozarzLdowego w Polsce, m.in. 
wspieraniem rozwoju spo(eczeOstwa obywatelskiego, problematykL wolontariatu, two-
rzeniem ram prawnych funkcjonowania organizacji pozarzLdowych, nadzorem nad 
organizacjami po;ytku publicznego, wspó(pracL pomi)dzy administracjL publicznL 
iKsektorem pozarzLdowym i badaniami tej problematyki oraz ekonomiL spo(ecznL. De-
partament jest jednostkL inicjujLcL projekty, których beneIcjentem systemowym jest 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja 
spo"eczna, Dzia(anieKF.G Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo"ecznej 
POKKL GNNB–GNFD, w tym projektów „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii 
spo(ecznej” oraz „Zintegrowany system wsparcia ekonomii spo(ecznej”. DPP realizuje 
tak;e projekty jako beneIcjent systemowy w ramach Priorytetu V Dobre rz3dzenie, 
Dzia(anie M.H Rozwój potencja"u trzeciego sektora, Poddzia(anie M.H.F Wsparcie syste-
mowe dla trzeciego sektora: „Model wspó(pracy administracji publicznej i organizacji 
pozarzLdowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów wspó(pracy”, „Zwi)k-
szenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarzLdowego, dialogu oby-
watelskiego oraz doskonalenie umiej)tnoJci zarzLdzania sferL po;ytku publicznego” 
oraz „Opracowanie kompleksowych iKtrwa(ych mechanizmów wsparcia dla poradnic-
twa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Departament jest InstytucjL ZarzLdzajL-
cL krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich GNNA–GNFD, 
wKramach którego rokrocznie na otwarty konkurs ofert dla podmiotów nale;Lcych do 
sektora pozarzLdowego przeznaczanych jest nie mniej ni; EN mln z(. DoInansowanie 
otrzyma< mogL projekty realizowane w jednej ze sfer po;ytku publicznego wKramach 
nast)pujLcych priorytetów: I. Aktywni, #wiadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne, 
II. Sprawne organizacje pozarz3dowe w dobrym pa1stwie, III. Integracja i aktywizacja 
spo"eczna. Zabezpieczenie spo"eczne, IV. Rozwój przedsi+biorczo#ci spo"ecznej.

Wi)cej informacji znaleP< mo;na na stronie: www.pozytek.gov.pl 
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Zespó# ds. Rozwi.za1 Systemowych w Zakresie Ekonomii Spo#ecznej
Projekt systemowy pt. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii spo(ecznej” 
realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zosta( zainicjowany przez 
Departament Po;ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo(ecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita( Ludzki GNNB–GNFD.

IntencjL projektodawców by(o uporzLdkowanie regulacji prawnych dotyczLcych 
przedsi)biorczoJci spo(ecznej, przeglLd wypracowanych dotychczas koncepcji wsparcia 
i zarekomendowanie na tej podstawie kierunków dalszego rozwoju ekonomii spo(ecznej 
w Polsce.

FM grudnia GNNC r., w ramach realizowanego projektu, na mocy ZarzLdzenia Preze-
sa Rady Ministrów, powo(any zosta( Zespó( ds. RozwiLzaO Systemowych w Zakresie 
Ekonomii Spo(ecznej, w sk(ad którego weszli przedstawiciele resortów: Ministerstwa 
Pracy i Polityki Spo(ecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, 
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy;szego, Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komisji Wspólnej RzL-
du iKSamorzLdu Terytorialnego, Trójstronnej Komisji ds. Spo(eczno-Gospodarczych, 
przedstawiciele sektora pozarzLdowego, przedstawiciele Sta(ej Konferencji Ekonomii 
Spo(ecznej, Ogólnopolskiego ZwiLzku Rewizyjnego Spó(dzielni Socjalnych oraz przed-
stawiciele instytucji naukowych.

W ramach Zespo(u powo(ane zosta(y cztery grupy robocze: 
Grupa ds. przygotowania projektu za(o;eO strategii rozwoju ekonomii spo(ecznej, 
Grupa ds. przygotowania projektu ustawy regulujLcej przedsi)biorczoJ< spo(ecznL, 
Grupa ds. analizy i tworzenia ram Inansowych dla funkcjonowania ekonomii 
spo(ecznej, 
Grupa ds. przygotowania za(o;eO systemu edukacji w zakresie ekonomii spo(ecznej, 

Niniejsza publikacja powsta(a we wspó(pracy z GrupL ds. przygotowania za(o;eO sys-
temu edukacji w zakresie es, dzia(ajLcej pod przewodnictwem prof. Ewy LeJ. Grupa 
postanowi(a skupi< si) na wypracowaniu rozwiLzaO skierowanych do dzieci i m(odzie;y, 
wychodzLc z za(o;enia, ;e kszta(towanie postaw prospo(ecznych i wiedzy dotyczLcej 
ró;nych form aktywnoJci obywatelskiej powinno odbywa< si) na jak najwczeJniejszym 
poziomie edukacji.

Wi)cej informacji na temat projektu mo;na znaleP< na stronie internetowej: 
http://www.es.pozytek.gov.pl
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O publikacji

Publikacja pomaga nauczycielom i nauczycielkom gimnazjów i szkó! ponadgimna-
zjalnych zrealizowa" z uczniami projekt na rzecz spo!eczno#ci lokalnej. Materia!y, 
w tym scenariusze lekcji, zosta!y opracowane w ramach programu M!ody Oby-
watel prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacj$ im.%Jana 
Kantego Steczkowskiego we wspó!pracy z grup& ds. przygotowania za!o'e( 
systemu edukacji w zakresie ekonomii spo!ecznej, dzia!aj&cej pod przewodnic-
twem prof.%Ewy%Le# w ramach projektu Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji 
ekonomii spo!ecznej realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 
Spo!eczno#" lokalna, kapita! spo!eczny, przedsi$biorczo#" spo!eczna – to tylko 
niektóre zagadnienia omówione w ksi&'ce. Na stronie www.ceo.org.pl mo'na 
znale)" dodatkowe informacje o programie z przyk!adami dzia!a( uczniowskich 
podejmowanych na%rzecz spo!eczno#ci lokalnej.

*

Brak zgody na obni"aj#ce jako$% ludzkiego "ycia problemy spo!eczne, jest naturaln# 
ludzk# reakcj#. Tak samo jak ch&% anga"owania si& w ich rozwi#zywanie. Przepro-
wadzenie warto$ciowego spo!ecznie dzia!ania daje szans& na odczucie w!asnej 
warto$ci i sprawczo$ci oraz do$wiadczenie solidarno$ci spo!ecznej. Dzia!anie takie 
zostawi w m!odych ludziach po"#dany wychowawczo $lad na ca!e "ycie. Obowi#z-
kiem doros!ych jest stworzenie uczniom mo"liwo$ci dzia!ania na rzecz innych.' 

Dr Jacek Strzemieczny
Centrum Edukacji Obywatelskiej

Publikacja wspó!finansowana przez Uni$ Europejsk& w%ramach 
Europejskiego Funduszu Spo!ecznego


