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Na początek…

Witajcie,

Przekazujemy Wam publikację, która jest uzupełnieniem

naszych dyskusji prowadzonych podczas warsztatów w

ramach Forum Młodych Liderów we Wrocławiu.

Podzieliliśmy ją na dwie części. W pierwszej opisujemy

dostępne we Wrocławiu zasoby, niezbędne w działalność

społecznej. Druga część poświęcona jest metodologii

zarządzania projektem oraz sposobach aktywizacji

społeczności lokalnej.

Mimo naszych starań, zdajemy sobie sprawę, że ten mini

podręcznik nie wyczerpuje wszystkich aspektów działań o

jakich moglibyśmy napisać, ale z pewnością stanowi dobry

punkt startowy w realizacji waszych inspirujących

projektów.



I Mapa zasobów

Jedną z ważniejszych kompetencji liderskich 
jest umiejętność sięgania po zasoby, które 
są w waszym zasięgu, a które są niezbędne 
do realizacji ważnych dla Was działań. 
Mówiąc o zasobach nie mamy na myśli 
wyłącznie pieniędzy, ale także lokale, sprzęt, 
medialny potencjał, kluczowe kontakty. 
Chcemy Wam pokazać, że wokół Was jest 
całe mnóstwo: organizacji, instytucji i osób, 
które z chęcią Wam pomogą w realizacji 
waszych działań społecznych. 



Popularne Centrum Sektor 3 mieści się w sąsiedztwie Skateparku na
ul. Legnickiej 65. Sektor gości i wspiera wiele społecznych inicjatyw.
Jego zadaniem jest pomagać w realizacji działań wrocławskim
organizacjom pozarządowym. Dzięki finansowaniu przez Gminę
Wrocław cała oferta Centrum jest bezpłatna. Oto z czego możecie
skorzystać:

• Możliwość skorzystania z sal szkoleniowych: trzech mniejszych,
mieszczących od 15 do 25 osób, sali do szkoleń komputerowych a
także większej Sali wykładowej mieszczącej 80 osób.

• Oferta bezpłatnych szkoleń oraz indywidualnych porad

• W Centrum Sektor 3 możecie uzyskać informacje o działaniach
różnych organizacji pozarządowych. Część z nich chętnie przyjmie
Was jako wolontariuszy

• Zespół Centrum pomoże Wam w promocji waszych wydarzeń

Cały obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami Mimo, że centrum działa na rzecz organizacji
pozarządowych to wspiera także grupy nieformalne.

Więcej na www.sektor3.wroclaw.pl

www.sektor3.wroclaw.pl


Infrastruktura
Centrum Sektor 3

fot: www.sektor3.wroclaw.pl



Mikrogranty- to ogólnomiejski program wspierający finansowo i merytorycznie oddolne pomysły mieszkanek i mieszkańców Wrocławia na działania
społeczne. Jeśli macie pomysł na działania i potrzebujecie pieniędzy na ich realizację to zgłoście się do Mikrograntów. Co roku ponad 500 tys. złotych
jest rozdzielane na wsparcie działań z obszarów kultury, edukacji, sportu, ekologii.

W ramach Mikrograntów wyodrębniono ścieżkę na działania młodzieżowe, która pozwala na dofinansowanie w wysokości do 1 tysiąca złotych na
pojedynczy projekt. Co trzeba zrobić aby takie dofinansowanie uzyskać?

1. zbierzcie się w minimum 3 osoby w wieku od 13 do 21 roku życia

2. zastanówcie się jakie działanie chcecie realizować- ważne aby służyły innymi, promowało jakąś ideę i były dla was atrakcyjne

3. wejdźcie na stronę www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe/ i opiszcie swój pomysł w generatorze

4. czekajcie na ogłoszenie wyników ocen

WAŻNE, Pamiętajcie że zespół Mikrograntów przyjmuje Wasze pomysły w trzech naborach: 1- 15 lutego, 1- 15 maja oraz 1- 15 września.

http://www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe/


Wrocławski Budżet Obywatelski

• Siłownie na świeżym powietrzu, boisko do baseballa, 
skateparki, boiska wielofunkcyjne, wyremontowane 
chodniki i zrewitalizowane parki to tylko część z inwestycji 
zgłoszonych przez mieszkańców Wrocławia i 
zrealizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W 2021 przeznaczono na ten cel aż 25 
mln złotych.

• Zachęcamy Was do zgłaszania własnych pomysłów jako 
liderzy i liderki projektów lub zaangażowania się w akcję 
na rzecz wybrania interesujących Was propozycji. Co 
ważne aby korzystać z WBO nie musicie być pełnoletni.

Więcej informacji na stronie: 

www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski



Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego

to instytucja gminy Wrocław, która prowadzi szereg działań
aktywizacyjnych. Jako przykład prezentujemy dwa działania z
szeregu programów WCRSu:

Miejskie Centrum Wolontariatu

w jego ramach organizatorzy umieszczają ogłoszenia o
dostępnych ofertach wolontariatu. Oferta zawiera informacje o
charakterze wolontariatu, zadaniach do realizacji oraz
potencjalnych korzyściach dla wolontariuszy. Centrum
Wolontariatu jest też inicjatorem i partnerem wielu działań
promujących wolontariat na terenie Wrocławia. Oferta jest
skierowana do osób w różnym wieku.

Wrocławskie Centrum Seniora

To część działalności skupia się na organizowaniu szeregu
wydarzeń skierowanych do najstarszych mieszkańców miasta.
Warsztaty, wykłady, spacery, promocja aktywności fizycznej,
wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne to tylko część oferty
WCSu. Co ważne Wrocławskie Centrum Seniora inicjuje także
działania międzypokoleniowe, a takie się nie odbędą bez
zaangażowania młodzieży. Dlatego jeśli chcecie się
zaangażować w tego typu akcje, to sprawdzajcie aktualną
ofertę Centrum lub zaproponujcie własny pomysł.
fot: bip.wcrs.wroclaw.pl



Centra Rozwoju i 
Aktywności Dzieci i 

Młodzieży-
dawne świetlice

Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży wspierają rodziny w procesie przygotowania
podopiecznych do samodzielnego życia, kształtując przy tym właściwe postawy społeczne.

Centra realizują ten cel organizując działalność opiekuńczo – wychowawczą skierowaną dla
dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Oferta centrów to między innymi:
pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja korepetycji, zajęcia profilaktyczne, rozwijające
zainteresowania, organizacja wycieczek oraz wypoczynku letniego i zimowego. Centra są
przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, działają od poniedziałku do piątku
popołudniami.

Więcej o działalności centrów dowiesz się na stronie: http://swietlice-srodowiskowe.pl/Image by free stock photos from www.picjumbo.com from Pixabay

http://swietlice-srodowiskowe.pl/


Klubowe Centra 
Aktywności
Dzieci i Młodzieży Zadaniem Klubowych Centrów jest

wspieranie aktywności dzieci i młodzieży od 6
do 19 roku życia poprzez organizacje
popołudniowych zajęć, warsztatów i
wycieczek krajoznawczych.

Działalność klubów ma rozwijać talenty i
kreatywność, kształtować właściwe postawy
prozdrowotne i społeczne, a także zapewniać
rozwój umiejętności interpersonalnych.

Każdy z klubów oferuje inny program zajęć.
Wśród nich mogą się znaleźć miedzy innymi:
zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne,
sportowe, artystyczne, informatyczne oraz
inne.

W 2020 roku działalność Klubów
prowadziło 18 podmiotów. Oto one:

• Stowarzyszenie Żyć Inaczej
• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i

edukacji dzieci i młodzieży oraz
integracji lokalnego środowiska
społecznego „Grupa z Pasją”

• Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca
Jezusa

• Towarzystwo Kultury Czynnej
• Fundacja Integracji Społecznej Prom
• Fundacja Hobbit
• Fundacja Sancta Familia we 

Wrocławiu
• Stowarzyszenie Klubów

Środowiskowych „Azyl”
• Stowarzyszenie „Hallelujah Jah”
• Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
• Fundacja „Młodzież dla Chrystusa

Polska”
• Stowarzyszenie Szkoły przy Szkole

Podstawowej nr 19
• Kościół Chrześcijan Babtystów I Zbór

we Wrocławiu
• Fundacja Dajmy Szansę
• Stowarzyszenie Druga Runda
• Fundacja Kairos
• Stowarzyszenie Żółty Parasol
• Kierunek Przygoda



Centra Aktywności 
Lokalnej
To szczególe miejsca na mapie Wrocławia. Zadaniem
CALów jest integrować, wzmacniać społeczność lokalną,
budować solidne relacje między mieszkańcami. CALe
umożliwiają i wspierają działalność społeczną
mieszkańców, a także pomagają im poprawiać standard
życia.

Z jednej strony to budynki z wyposażeniem oraz
zaangażowane i profesjonalne zespoły animatorów
organizujące aktywność dla mieszkańców, z
mieszkańcami i przez mieszkańców.

Z drugiej strony to koordynacja działań instytucji i
mieszkańców, sieciowanie, stałe poszukiwanie rozwiązań
jako odpowiedź na codzienne problemy społeczności
osiedli.

W momencie wydania publikacji funkcjonują 24 CALe
zrzeszone na terenie Wrocławia w Sieć CAL. Więcej o
sieci i poszczególnych CALAch możecie poczytać na”
www.wro-ngo.pl

fot: https://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu

http://www.wro-ngo.pl/


Grupy Dialogu Społecznego

Grupy Dialogu Społecznego to tematyczne grupy
dyskusyjne w skład, których wchodzą: działacze
społeczni, członkowie organizacji pozarządowych,
pracownicy urzędu, osoby zainteresowane danym
tematem. GDSy to właściwe miejsce gdzie
mieszkańcy mogą komunikować o problemach oraz
wspólnie dyskutować o proponowanych
rozwiązaniach.

Możecie uczestniczyć w spotkaniach GDSów, które
już działają lub zaproponować założenie własnej
grupy. Ważne aby nowy temat dotyczył wybranego
aspektu życia społecznego we Wrocławiu.

Więcej o GDSach na: 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/gds-faq

Image by Harish Sharma by Pixabay

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/gds-faq


Grupy Dialogu
Społecznego

Aktualnie funkcjonujące grupy to:

• Mama we Wrocławiu
• „Do zobaczenia!”ds. lepszego życia osób z 

dysfunkcją wzroku
• Ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych
• Ds. pozaszkolnej ( współ) Pracy z młodzieżą
• Ds. zieleni
• Ds. technologii obywatelskich
• Ds. zwierząt w mieście
• Ds. dialogu społecznego
• ds. federalizacji NGO



Rady Osiedli

We Wrocławiu funkcjonuje obecnie 48 rad osiedli. Rada
osiedla jest organem uchwałodawczym, a zarząd osiedla
wykonuje jej uchwały. Rady reprezentują mieszkańców osiedli
wobec organów gminy. Inaczej mówiąc: wyrażają opinię w
sprawach dotyczących mieszkańców osiedla, uchwalają
plan finansowy osiedla, a także wspierają i inspirują
działania oddolne mieszkańców. Działalność rad nadzoruje
Rada Miejska oraz Prezydenta Miasta Wrocławia.

Rada jest organem o demokratycznym charakterze. Jej
członkowie są wybierani w wyborach do rad osiedli na
czteroletnie kadencje. Kandydować i głosować w wyborach
mogą osoby pełnoletnie, ale współpracę z radą osiedla mogą
prowadzić także osoby które nie ukończyły jeszcze 18 roku
życia.

Rada jest świetnym miejscem aby na żywo przekonać się na
czym polega dialog, jak godzić różne potrzeby mieszkańców,
co to znaczy reprezentować lokalną społeczność.

Image by pedro_wroclaw from Pixabay



Czy słyszeliście już kiedyś o Młodzieżowej Radzie Miasta
Wrocławia? Jeśli nie, ten tekst jest dla was!

Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia to organizacja dla
ludzi młodych, którzy chcą mieć wpływ na swoje miasto
oraz pomóc w jego rozwoju. Zajmujemy się bieżącymi
sprawami z zakresów takie jak ekologia, edukacja, media
oraz polityka młodzieżowa, a projektów wciąż przybywa,
dzięki prężnej pracy radnych w ambitnym gronie. Chcemy
zwalczać problemy, dotykające mieszkańców Wrocławia
oraz polepszać standard życia w naszym pięknym mieście.
Jeżeli jesteś młody, głowę masz pełną pomysłów, a jeszcze
nie wiesz, gdzie mógłbyś się nimi podzielić, to MRMW jest
właśnie dla ciebie!

Więcej na FB @ParlamentMlodziezyWroclawia

Opracowane przez Nikodema Czuprynę

https://www.facebook.com/ParlamentMlodziezyWroclawia


Eurodesk to ogromne źródło wiarygodnych i
ważnych informacji dla młodzieży z Europy.
Korzystając z Eurodesku możecie znaleźć informację
o studiach, warsztatach, szkoleniach, wyjazdach na
wolontariat, konkursach, stypendiach, praktykach
oraz innych ciekawych możliwościach rozwoju.

Eurodesk to właściwie sieć punktów informacyjnych
działająca w 36 krajach, która umożliwia zbieranie
ważnych informacji, a następnie udostępnia jej
młodzieży.

Koniecznie zajrzycie na stronę Eurodesku

www.eurodesk.pl

http://www.eurodesk.pl/


Portal Wrocław Rozmawia to miejsce
krzyżują się istotne informacje
społecznych wydarzeń we Wrocławiu
tutaj znajdziecie informacje o Wrocławskim
Budżecie Obywatelskim, konsultacjach
społecznych w których możecie
warsztatach, szkoleniach oraz
formach wspierania działań
Portal jest prowadzony przez
Partycypacji Społecznej

Konieczne zajrzyjcie na 
www.wroclaw.pl/rozmawia

http://www.wroclaw.pl/rozmawia


II Tworzenie 
projektów 
Młodzieżowych
Co to oznacza, że „projekt jest dobry dla
młodzieży”?

Spróbujmy odpowiedzieć- angażujący, dobrany
odpowiednio do wieku uczestników, adekwatny
do ich możliwości i przede wszystkim do potrzeb,
stwarzający przestrzeń do doświadczania i
uczenia się.

Proste? No tak, ale przecież projekt projektowi
nie równy. Dużym uproszczeniem byłoby zatem
wrzucanie wszystkich typów projektów do
jednego worka. Każdy, kto choć raz planował
projekt z młodzieżą i dla młodzieży wie, że
możliwości jest wiele. W tym tekście,
zaprezentujemy Wam podstawowe informacje o
metodzie projektowej w taki sposób aby była
„instrukcją obsługi” w planowaniu ciekawych,
inspirujących i potrzebnych wydarzeń.

A więc zaczynamy….



Projekt i jego cel

Projekt to seria zaplanowanych działań, które przy
wykorzystaniu dostępnych zasobów prowadzą do osiągnięcia
wcześniej zdefiniowanego celu. Projekt jest zawsze określony
w czasie, inaczej mówiąc ma swój początek i koniec.

Wobec tego czym jest cel projektu? Projekt to odpowiedź na
problem lub potrzebę, dlatego cel określa co chcemy zmienić
poprzez jego realizację. Stąd powiedzenie: „Bez problemu, nie
ma projektu”. Projekty mogą dotyczyć krótkich i
nieskomplikowanych działań realizowanych w małych
społecznościach, ale również dużych akcji angażujących wiele
osób i realizowanych na dużych obszarach. Praca metodą
projektową pomaga lepiej zaplanować działania i zwiększa
skuteczność ich realizacji.



Czym jest 
zarządzanie?

Zarządzanie projektami składa się z dwóch
podstawowych elementów: planowania pracy i
pracy z planem. I to właśnie planowanie jest
kluczowe z punktu widzenia sukcesu w
osiągnięciu celu, jak również z punktu widzenia
ilości czasu i energii, który należy włożyć w tę
część projektu.

Zarządzanie projektem pozwala efektywniej
wykorzystać zasoby oraz umożliwia zmierzyć
stopień realizacji przeprowadzanej zmiany.



Potrzeby

Samo planowanie projektu należy zacząć od rozpoznania potrzeb, na
które projekt ma odpowiedzieć. To od tego, czy projekt odpowiada na
czyjeś potrzeby zależy jego powodzenie, a więc to, czy uczestnicy
odpowiedzą na zaproszenie, zaangażują się i finalnie czy będą
zadowoleni. Rzetelne i wiarygodne zbadanie zasadności realizacji
pomysłu to fundament każdego planu. Można to zrobić dobierając
narzędzia diagnozy społecznej adekwatne do skali i specyfiki projektu.
Są nimi na przykład: ankiety, rozmowy, dane statystyczne, gotowe
badania i raporty, ewaluacja innych projektów.

Ważne, żeby to badanie potrzeb było rzetelne i realne, tzn. naprawdę
odpowiedziało na pytanie kto i w jakim zakresie potrzebuje naszego
pomysłu. Powstrzymanie, często pojawiającego się na początku
entuzjazmu i zainwestowanie w solidną analizę to właściwy kierunek.



Jak rozpoznać potrzeby? 
Jest kilka takich sposobów:

• Dostępne raporty i analizy: po pierwsze sprawdź, czy ktoś przed Tobą nie
badał danego zjawiska czy danej grupy.

• Raporty ze zrealizowanych projektów: jeśli prowadziliśmy już działania
podobne lub z podobną grupą to na pewno rzetelnie je podsumowaliśmy i
dysponujemy wnioskami, one też mogą, a nawet powinny być częścią
naszej diagnozy.

• Własne badania: jak prowadzić badania to temat obszerny i może na
osobną publikację, ale najważniejsze co musisz zrobić przed przystąpieniem
do własnych badań to dobrze zdefiniować grupę badaną, określić czego
chcemy się dowiedzieć i jaka metoda będzie do tego najskuteczniejsza,

• Są takie metody pracy z młodzieżą, które spełniają podwójną funkcję,
aktywizują i pozwalają badać potrzeby, przykładem może być debata open
space, podczas której spytamy młodych o ich potrzeby,

• Otoczenie młodych: nie zapominajmy o tym, że są osoby, które po prostu
mogą nam powiedzieć co jest ważne i potrzebne dla młodych, czasem mogą
to być rodzice, czasem nauczyciele… warto zbadać otoczenie i wszystkie
grupy osób, które mogą mieć coś do powiedzenia.

• Kto najlepiej wie czego potrzebują młodzi? Czasem rzeczywiście sami
zainteresowani, ale są takie obszary, gdzie lepiej oprzeć diagnozę o
dodatkowe źródła. Polecam w pierwszym etapie diagnozowania potrzeb
młodzieży zebrać wszystkie dostępne dane, zwracając uwagę na ich
obiektywny charakter, a w kroku następnym dopiero wyciągać wnioski.



Cel i rezultaty projektu

Cel określa pożądaną przez projekt zmianę. Jeśli zdarzy się, że
będziemy chcieli opowiedzieć o projekcie, a nie będziemy mieli na to
dużo czasu to najlepiej opowiedzieć o jego celach.

Cel ma spełniać kilka warunków. Musi być konkretny, a więc precyzyjnie
opisywać to, co chcemy zorganizować. Ma być mierzalny, a więc tak
sformułowany, aby można było policzyć konkretne elementy. Przy tej
okazji musi być też określony w czasie, a więc jasno pokazywać kiedy
zamierzmy go realizować. Musi być osiągalny, czyli jego wykonanie
musi być realnie w zasięgu możliwości tych, którzy go planują.

Każdy z celów powinien spełniać kryteria SMART.

• Specyfic - konkretny

• Measurable - mierzalny

• Achievable - osiągalny

• Realistic - realistyczny

• Time bounded - określony w czasie

Rezultaty to korzyści jakie otrzymają uczestnicy projektu, a które
zostaną osiągnięte dzięki realizacji działań projektowych.



Plan pracy

W kolejnym etapie planowania projektu na bazie celów definiujemy
wszystkie działania, które mają prowadzić do zaplanowanych
rezultatów, a działania rozbijamy na mniejsze zadania. Np jeśli
zdecydujemy, że jednym z działań będzie organizacja koncertu, to
„koncert”: składa się z takich elementów jak: zapewnienie sceny,
wypożyczenie nagłośnienia, zaproszenie muzyków, promocja i
zaproszenie publiczności, etc. Te elementy służą nam do
zbudowania szczegółowego planu pracy. Do poszczególnych
zadań dopisujemy termin wykonania i osobę odpowiedzialną, a
następnie układamy w kolejności realizacji. Tak skonstruowany
plan pracy, to prosta ścieżka postępowania do osiągnięcia
rezultatów i realizacji celów.



Budżet

Kolejnym elementem planowania jest budżet projektu. Powinny się
w nim znaleźć wszystkie rzeczy i usługi, które zostaną kupione w
trakcie realizacji celów. Wszystkie one powinny więc w prosty
sposób wynikać ze zdefiniowanych działań. Każda pozycja budżetu
powinna być precyzyjnie skalkulowana, na tyle przejrzyście, aby
była czytelna i pokazywała ile jednostek danej pozycji zamierzamy
zakupić, oraz na ile wyceniliśmy koszt jednostkowy. Czynności
związane z realizacją budżetu, a więc zamówienia, zakupy i
dostarczanie towarów i usług powinny mieć swoje miejsce w planie
pracy.



Mierzenie efektów

Ostatni element planowania projektu (w dość
uproszczonej wersji, ale taka jest w
zupełności efektywna dla projektów
młodzieżowych) to ewaluacja. Zarówno cele,
rezultaty i działania powinny być mierzone w
trakcie lub przynajmniej na końcu realizacji
projektu wskaźnikami adekwatnymi do tego,
jak zostały sformułowane. Również
ewaluacja (tak samo jak wszystkie inne
czynności, które mają być wykonane w
ramach projektu) musi mieć swoje
odzwierciedlenie w planie pracy.



7 kroków związanych z prowadzeniem 
aktywizacji społecznej



KROK 1: CO DLA MNIE ZNACZY 
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA? 

Na początku warto sobie odpowiedzieć na pytania o motywację:

• Dlaczego chcę być lub już jestem osobą aktywną społecznie?

• Co mi daje aktywność społeczna?

• Co jest dla mnie w tym ważne?

• Jakie mam z tego korzyści, zyski?

• Jakie mam z tego straty?

Kiedy jesteśmy świadomi swoich motywacji, możemy je bardziej
skutecznie wykorzystać do zmobilizowania się, oraz inspirowania
innych do aktywności. Warto dbać o swoją motywację i
przeciwdziałać jej wyczerpaniu. Jeśli wiemy, co nas motywuje,
możemy świadomie wybierać te aktywności, z których czerpiemy jak
najwięcej energii. Ale również omijać te działania, które nas wypalają i
odbierają chęć do działania.



KROK 2: JAKIE MAM ZASOBY? 

Następny etap to zasoby, czyli wszystko to czym dysponujemy na starcie i co możemy
zaangażować w nasze działania. A więc jest to czas, wiedza, doświadczenie, kontakty,
rzeczy materialne, środki finansowe, przestrzenie, etc. Warto na wstępnym etapie
zebrać to wszystko razem, zinwentaryzować, obejrzeć dokładnie każdy element,
policzyć, zmierzyć i zważyć. Oczywiście wyniki warto zapisać, w ten sposób zasoby
stają się bardziej widoczne i łatwiej je kontrolować, planować i zarządzać nimi.

Pomocne pytania w tym kroku to: czym dysponuję? Co wiem? Kogo znam? Do czego
mam dostęp? Z czego mogę skorzystać? Kto mnie może wesprzeć? Jakie moje
doświadczenia mogą się tu przydać? Co mogę dać innym, co może mi być potrzebna w
działalności społecznej z tego co już mam?

Ten etap daje możliwość dobrego dopasowania zamierzeń do możliwości, tak aby nie
targnąć się na rzeczy, które nas przerastają. Jeśli pracujemy z innymi osobami, warto
takie zadanie wykonać w całej grupie. W ten sposób możemy zobaczyć, czym
dysponujemy razem, w jakich obszarach nasze zasoby się pokrywają, a gdzie mamy
deficyty.



KROK 3: GDZIE I DLA KOGO CHCĘ 
TO ROBIĆ? 

Teraz, kiedy już wiemy, co nam daje zaangażowanie społeczne i co my
możemy przekazać od siebie - czas określić zakres naszej działalności.

Możemy go zdefiniować używając kryterium geograficznego (osiedle,
miejscowość, ośrodek), grupowego (mieszkańcy, sąsiedzi, członkowie
stowarzyszenia) lub za pomocą jakiejś cechy (seniorzy, młodzi, osoby
zainteresowane sztuką, pasjonaci pieszych wycieczek, etc). Możemy też
oczywiście użyć kilku kryteriów łącznie (np. mieszkańcy osiedla, którzy są
uczniami szkoły i interesują się teatrem).

Ważne żeby określić zakres naszych działań na tyle precyzyjnie, na ile
jesteśmy w stanie to zrobić. Musimy wiedzieć na rzecz kogo chcemy
działać, kto ma być odbiorcą naszego zaangażowania, z kim będziemy
pracować. To ważna rzecz, bo dzięki temu kierunkujemy nasze
zaangażowanie, nie pozwalamy rozmyć się energii, jesteśmy w stanie
precyzyjnie określić cele i plan pracy.



KROK 3 cd…

W dalszej części tego kroku postarajmy się zebrać jak
najwięcej informacji o wybranej grupie i obszarze naszej
pracy. Im więcej będziemy wiedzieć, tym większa szansa na
zaplanowanie efektywnych działań, które przyniosą
zamierzone efekty. Czasami w planowaniu działań
społecznych liczą się zwykłe, codzienne informacje, jak na
przykład o tym, jak ludzie dla których chcemy działać
spędzają dzień, jakie mają przyzwyczajenia, nawyki, co lubią
robić, a czego unikają, czego im brakuje, a czego mają w
nadmiarze…

Często jest tak, że jesteśmy częścią grupy, na rzecz której
chcemy się angażować. Wtedy postarajmy się spisać, co o
niej wiemy, ale również możemy zaangażować do pomocy
kogoś z zewnątrz, kto popatrzy na nasze refleksje świeżym
spojrzeniem i dopyta o rzeczy, na które nie zwracaliśmy dotąd
uwagi lub do których przywykliśmy.



KROK 4: JAK TO TERAZ 
WYGLĄDA? 

Aby właściwie zaplanować jakieś działanie,
potrzebna jest dobra diagnoza w punkcie wyjścia,
czyli określenie tego, jak jest teraz. To właśnie jest
nasz krok czwarty. Jeśli naszym zamiarem jest
zwiększenie zaangażowania młodych na naszym
osiedlu- sprawdźmy jak to zaangażowanie wygląda
obecnie. Zbierzmy jak najwięcej faktów na ten
temat, sięgnijmy do różnych źródeł, danych, opinii,
o czym mówiliśmy wcześniej. Im więcej, tym
dokładniejszy obraz stworzymy. Zbadajmy to tak
głęboko, jak jesteśmy w stanie. Poszukajmy
możliwych przyczyn stanu obecnego, jego
ograniczeń i szans. Zakreślmy potencjalne kierunki,
w których sytuacja może się potoczyć.

Odpowiedzmy sobie na pytania: jak to wygląda?
Co się tu dzieje? Jak to się stało? Dokąd to
zmierza? Jak to będzie wyglądać, jak się nic nie
zmieni? Kto ma korzyści z tego jak jest teraz, a kto
będzie mieć korzyści ze zmiany?



KROK 5: CO CHCĘ OSIĄGNĄĆ? 

Kiedy już potrafimy opisać stan obecny, czas zająć się planowaniem
zmiany, a więc nazwać cel, do którego będziemy dążyć. Zadaniem w tym
kroku jest stworzenie wizji stanu pożądanego. Oto przydatne pytania: jak
chcę żeby było? Co chcę żeby się zmieniło?, jak to ma wyglądać po
zmianie? Co się wtedy będzie działo? Co będą robili ludzie? Jak ja się
będę czuć?

Ten poziom opisywania zmiany dotyczy wizji o której również już
mówiliśmy, pewnego horyzontu, ku któremu będziemy maszerować. Być
może nie w pełni uda się go osiągnąć, ale im bardziej się do niego
przybliżymy, tym więcej się zmieni w pozytywnym sensie. Wizja to owoc
naszej fantazji, stan niemal idealny, a więc z natury rzeczy trudno
osiągalny, ale za to niezwykle atrakcyjny i przez to motywujący do marszu.
Przykładem takiej wizji może być osiedle, gdzie wszyscy młodzi są
zaangażowani w projekty kulturalne, nieustannie opracowują programy,
przygotowują autorskie spektakle, wernisaże, wieczory literackie - dla
każdego jest właściwa przestrzeń, każdy jest zaangażowany i nie ma
tygodnia bez jakiegoś wydarzenia kulturalnego. Czyż dla takiej wizji nie
warto poświęcić swojej energii?

Drugim etapem planowania jest ustalenie konkretnych celów i rezultatów.
Powtórzmy: cele i rezultaty są przedłużeniem zamierzenia, mówią o tym,
w jaki sposób, co robiąc zamierzamy je zrealizować.



KROK 6: NARZĘDZIA, CZYLI W
JAKI SPOSÓB TO ZROBIĘ? 

W czasie przedostatniego kroku dokonujemy precyzyjnego ustalenia, w
jaki sposób będziemy działać, a więc co musimy zorganizować,
przedsięwziąć, aby wywoływać zmianę, na której nam zależy. To jest
moment planowania konkretnych działań. Mogą to być spotkania,
rozmowy, organizacja wydarzeń, etc. Planujemy je zgodnie z zasadą
SMART, a więc w sposób konkretny, mierzalny, zaplanowany w czasie.
Działania te w oczywisty sposób muszą wynikać z wizji i celów, które
zaplanowaliśmy w kroku piątym.

Pamiętajmy przy tym o kryterium osiągalności i realizmie. O ile samo
planowanie przychodzi przeważnie bardzo łatwo w rozumieniu
generowania pomysłów na działania, o tyle zupełnie inaczej ma się rzecz
z wykonawstwem, które powinno potem nastąpić. Lepiej więc zaplanować
mniej działań, ale za to takich, które na pewno doprowadzimy do końca.
Szczególnie ważne jest to, kiedy rozpoczyna się aktywność społeczną.
Warto pamiętać, że zmieniamy świat nawet wówczas, gdy jakąś jego małą
część czynimy lepiej działającą. Nie musimy od razu planować i poprawiać
wszystkiego! Gdy uda nam się doprowadzić do szczęśliwego finału kilka
pierwszych działań, wówczas, podsumowując co nam poszło dobrze i co
warto kontynuować, a co należałoby poprawić - możemy zaplanować
kolejne.

To podsumowanie nazywamy ewaluacją i do tego służy nam krok siódmy.



KROK 7: PO CZYM POZNAM, ŻE 
OSIĄGAM CEL? 

Żeby wiedzieć, czy podążamy w dobrą stronę, to znaczy, czy nasze działania
przynoszą efekty, które sobie założyliśmy - musimy przyjąć kryteria, wskaźniki,
które pozwolą nam to rozpoznać. Owe wskaźniki muszą być czymś
widocznym, policzalnym i powiązanym w bezpośredni sposób z naszymi
działaniami.

Oto przykładowe wskaźniki:

• liczba osób uczestniczyło w spotkaniach

• liczba zgłaszanych pomysłów

• liczba samodzielnych projektów i inicjatyw

• liczba nowych osób, przychodzących na spotkania

• liczba osób zabierających głos w trakcie spotkania

• liczba pozyskiwanych środków na działalność



KROK 7 cd…

Kryteria i wskaźniki dobieramy w taki sposób, aby pomagały nam
rozumieć, czy jesteśmy na właściwej drodze do realizacji założonych
celów. Określmy również jak często będziemy je mierzyć. Nie ma sensu
robić tego bez przerwy, znacznie efektywniej jest przyglądać się
wskaźnikom w jakiejś odległości czasowej, kiedy nasze działania miały już
czas wydać owoce.

Jeśli mamy już większe doświadczenie w działalności społecznej, możemy
przyjąć wielkość wskaźników, jakiej oczekiwalibyśmy w określonych
momentach, na przykład założyć, że po dwóch miesiącach naszych
działań do klubu młodzieżowego dołączy dwadzieścia nowych osób.



autorzy Paweł Dębek

Założyciel i szef Instytutu Edukacji Społecznej. Od 20 lat prowadzi autorskie warsztaty i
treningi psychologiczne oraz pomaga indywidualnie jako psychoterapeuta i coach. Jest
psychologiem zdrowia oraz socjologiem organizacji i zarządzania. Ukończył
renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego,
coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Posiada rekomendację Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego i certyfikat International Coaching Community.

Współtworzył i zarządzał organizacjami o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i
federacyjnym, m.in. Polish Governance Institute, Coaching for Health, Dolnośląską Radą
ds. Młodzieży. Był członkiem rządowych zespołów eksperckich, doradzając Szefowi
Doradców Strategicznych Premiera RP w pracach nad raportem Młodzi 2011 oraz
Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej jako członek Rady Działalności Pożytku
Publicznego w latach 2012 – 2018, kierując zespołem ds polityki na rzecz młodzieży i
koordynując prace nad rządowym Programem Aktywna Młodzież. Pracował również dla
takich instytucji jak Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych jako doradca prezesa zarządu. Odznaczony przez Sejmik
Województwa Dolnośląskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz regionu.
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Trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politologii na Uniwersytecie
Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od
2001 roku zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą.
Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz
konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Pracował
jako trener podczas projektów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie,
Białorusi. Koordynator Programów Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw oraz
Mikrogranty NGO – funduszy dotacyjnych na rzecz oddolnych inicjatyw społecznych.
Członek Zarządu Fundacji Umbrella oraz Instytutu Edukacji Społecznej. Członek Rady
Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa.

Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach:
zarządzania organizacją, w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na
działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i
członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – federacji organizacji
pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji
społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor
propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę
młodzieżową. Członek kapituły konkursowej Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Miasta Wrocławia. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat
nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu
regionalnym. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką
Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.



O instytucie Edukacji Społecznej 
oraz Forum Młodych Liderów
Chcemy aby młodzi ludzie rozumieli otaczających ich świat społeczny i
aktywnie w nim uczestniczyli. Aby inicjowali i wspierali działania dla
rozwoju społeczności, w których żyją. Aby skutecznie angażowali
energię w realizację swoich idei w sektorze biznesu, w działalności
społecznej i w służbie publicznej.

Od 2001 roku w ponad 200 projektach zespół trenerów Instytutu
Edukacji Społecznej przeprowadził 15 tysięcy godzin szkoleń i
coachingu, wspierając rozwój młodych ludzi, szkoląc osoby pracujące z
młodzieżą i pomagając w działalności organizacjom młodzieżowym. Nasi
eksperci uczestniczyli w tworzeniu najważniejszych raportów i strategii
dotyczących młodzieży. Budowaliśmy lokalne, regionalne i ogólnopolskie
rozwiązania systemowe na rzecz ludzi młodych.

Zadaniem Forum Młodych Liderów jest wspierać w rozwoju młodych
wrocławian i stwarzać im przestrzeń do aktywności społecznej we
Wrocławiu.

Forum Młodych Liderów zostało zainicjowane przez Instytut Edukacji
Społecznej w 2007 roku i przez kolejne lata stało się ważną przestrzenią,
w której młodzi ludzie mogli trenować swoje umiejętności
interpersonalne, rozwijać pasje i realizować własne pomysły na
społecznej mapie Wrocławia. Efektem projektu było kilkadziesiąt
rozmaitych inicjatyw młodych ludzi, ale przede wszystkim zdobyte przez
nich niepowtarzalne doświadczenie współpracy w grupie, aktywnego
zaangażowania w przestrzeń publiczną i własny rozwoju. Forum
Młodych Liderów jest projektem unikatowym, zarówno we Wrocławiu, jak
i w skali Polski. W grudniu 2020 roku Forum Młodych Liderów powróciło.
Projekt jest bezpłatny dzięki finansowaniu z Urzędu Miasta Wrocław.
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