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Od autorek
Drogie Czytelniczki i Czytelnicy! Pełne ekscytacji i zarazem troski, oddajemy
poradnik, którego celem jest przedstawienie Miejsca Aktywności Mieszkańców.
Ekscytacja jest naturalną reakcją po prawie 3 latach wytężonej pracy przy tym
zagadnieniu. Co ważne, pracy nie tylko naszej, ale także, a może przede wszystkim,
lokalnych społeczności w Chrzanowie i Nowym Sączu, gdzie powstawały nasze
MAM-y. Troski, ponieważ w takim składzie nie tworzyłyśmy jeszcze wspólnego słowa
pisanego. A właśnie przekazujemy w Wasze ręce publikację, która ma odpowiedzieć
na pytania: jakie są elementy składowe MAM-ów, jak je tworzyć, jak pracować
z mieszkańcami, sąsiadami, by w naszym otoczeniu mógł funkcjonować MAM.
Chcemy na tych stronach przedstawić także wartości, jakimi się kierujemy oraz
możliwie jak najpełniej ukazać sposób i zasady funkcjonowania MAM-u. Być może
także zachęcić lokalne środowiska do działania właśnie wokół tej idei.
Zawarłyśmy tu także sporo naukowych podstaw i obiektywnych założeń. Znajdziecie
tutaj także relacje i zdjęcia z naszego MAM-owego życia. Starałyśmy się
zaproponować sposób pracy możliwie uniwersalny, aby bez względu na to, gdzie się
znajdujesz Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko – mentalnie czy geograficznie –
stworzenie MAM-u było na wyciągnięcie ręki. Zachowując zdrowy balans między
teorią a praktyką, dzielimy się i zarażamy naszą pasją. Zatem chyba najwyższy już
czas przedstawić się – kim jesteśmy?
Fundacja BIS od ponad 10 lat wspiera ludzi, którzy chcą działać społecznie. Uczymy,
jak przekształcić marzenia w działania. Od lat w centrum naszych zainteresowań
niezmiennie pozostają trzy grupy odbiorców - mieszkańcy, samorządy, NGO.
Działamy głównie na obszarze Małopolski, dbając o rozwój idei społeczeństwa
obywatelskiego, w którą bardzo wierzymy.
Wierzymy także w dobre projekty. A co jest gwarantem dobrego projektu?
Doświadczenie. I to nie tylko własne. Mamy ten przywilej, że nasi partnerzy Słowacy
i Norwedzy działają w temacie centrów społecznościowych dłużej, niż my, jako BIS,
istniejemy. Ta suma doświadczeń buduje naszą wiarygodność i autentyczność, jako
praktyków i w działaniu i w sposobie pisania tego poradnika. Dbałyśmy o to, by
napisać go językiem przystępnym, a bardziej zawiłe tematy przedstawić w możliwie
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prostej formie. W ten sposób każdy, kto szuka praktycznych wskazówek jak stworzyć
MAM, dowie się, jakie wyzwania może spotkać na swej drodze. Czy nam się to
udało? Zachęcamy do sprawdzenia! Zwracamy też Waszą uwagę na istotny element
tego opracowania, jakim są propozycje pracy własnej. Po każdym rozdziale
znajdziecie: pytania skłaniające do refleksji, mikro ćwiczenia lub podpowiedzi lektur,
które pozwolą na pogłębienie tematu.
Oddajemy poradnik, żywiąc nadzieję, że będzie on stanowił przystępne i pożyteczne
źródło wiedzy oraz pozwoli na rozbudzenie motywacji do tworzenia MAM-ów.
W duchu wartości MAM-u troszczymy się o nasze Czytelniczki i Czytelników
wykazując:
•

dbałość o portfel – ten sposób jest bardziej ekonomiczny (wersja papierowa
byłaby droższa, co ograniczałoby dostęp do naszej pozycji);

•

dbałość o środowisko – nie ma potrzeby marnować papieru (nawet ten
z recyklingu chcemy chronić);

•

dbałość o inkluzyjność – lepsze dotarcie do odbiorcy (każdy ma laptop, tablet
lub komórkę).

Logo MAM-ów / fot. Monika Wąsowicz
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Wstęp
Przyjrzyjmy się zatem genezie. Projekt, który doprowadził nas do tego miejsca nosi
nazwę „Miejsce Aktywności Mieszkańców”. Jego założeniem było wypracowanie,
przetestowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania centrum społecznościowego.
Realnie oznaczało to stworzenie miejsca przyjaznego, otwartego na wszystkich,
którzy chcą coś robić na rzecz swojej wspólnoty lokalnej i potrzebują do tego
przestrzeni. Działania projektowe realizowaliśmy w latach 2019 - 2021 we
współpracy z partnerami z małopolskich samorządów - Gminą Chrzanów i Miastem
Nowy Sącz. Dzięki tej współpracy obie miejscowości stały się siedzibą nowych
centrów, które ostatecznie przyjęły nazwę Miejsc Aktywności Mieszkańców (MAM).
Do stworzenia projektu w opisanym powyżej kształcie, zainspirowały nas
doświadczenia zaprzyjaźnionej organizacji - Centrum Komunitneho Organizovania
w Słowacji, która została naszym partnerem w podejmowanych działaniach. CKO od
ponad 10 lat prowadzi z sukcesem takie miejsce w Zvoleniu.
Naszą rolą, jako lidera projektu, było wsparcie lokalnych społeczności
w wypracowaniu głównych założeń działania dla chrzanowskiego i nowosądeckiego
MAM-u. Następnie, razem z partnerami samorządowymi, współprowadziliśmy je, by
na koniec projektu samorządy mogły te centra przekazać „w ręce” lokalnych
organizacji pozarządowych, w ramach otwartych konkursów ofert. Dopiero wtedy rola
Fundacji BIS była zakończona.
Na bazie doświadczeń związanych z tworzeniem centrów społecznościowych w obu
wspomnianych miejscowościach, powstała również koncepcja funkcjonowania MAMu, jako tzw. „model MAM”. Jest to narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli
popularyzować w Polsce ideę:
•

miejsc wspierających aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców,

•

miejsc sprzyjających budowaniu relacji opartych na zaufaniu, wzajemności
i dzieleniu się,

•

miejsc bazujących na zasobach lokalnej społeczności,

•

miejsc umożliwiających zdobywanie doświadczeń w działaniach na rzecz
wspólnego dobra.
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I na koniec najważniejsze: dziękujemy!
Dziękujemy serdecznie partnerom, uczestnikom i wszystkim, którzy byli blisko MAMów za zaufanie „przed”, zaangażowanie w realizację „w trakcie” oraz wspólne
podsumowywanie doświadczeń „po”. W szczególności dziękujemy aktywnym
mieszkańcom - animatorom obu centrów społecznościowych. Dzięki nim miejsca te
są przestrzenią, z której można skorzystać bez skrępowania i utrudnień, bez względu
na rodzaj realizowanych zajęć i spotkań. W MAM-ach każdy czuje się mile widziany
i zaproszony do wspólnego działania.
Jako Fundacja BIS wierzymy, że powstawanie MAM-ów przyczynia się do tworzenia
warunków rozwoju aktywności społecznej, wzmacnia poczucie sprawczości
i odpowiedzialności. MAM-y pokazują, że można mieć wpływ na swoje środowisko
i otoczenie, a to prowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców, również tych,
którym z różnych powodów jest w życiu trudniej.

Wnętrze MAM-u / fot. Monika Wąsowicz
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1. Czym jest MAM?
1.1 Kontekst historyczny
Zanim zaczniemy odpowiadać na pytanie: „Czym jest MAM?” spójrzmy na korzenie
centrów społecznościowych. Idea miejsc „wspólnych” służących rozwojowi wspólnot
lokalnych - różnie nazywanych: centra społecznościowe / community centers czy
domy sąsiedzkie / community houses – pojawiła się w Europie już w połowie XIX w.
Tłem społeczno-ekonomicznym początków ich powstawania była rewolucja
przemysłowa w Anglii. W jej wyniku pojawiła się masowa migracja mieszkańców
z terenów wiejskich do miast, gdzie było duże zapotrzebowanie na siłę roboczą.
Gwałtownie rosnąca populacja ludności napływowej w miastach doprowadziła do
ubóstwa i silnego rozwarstwienia społeczności. To właśnie stało się punktem
zwrotnym. Działalność pierwszych centrów społecznościowych koncentrowała się na
zmniejszaniu różnic klasowych pomiędzy spolaryzowanymi częściami społeczeństwa
i wyrównywaniu szans rozwojowych. W praktyce oznaczało to osiedlanie się
studentów na obszarach o gorszych warunkach socjoekonomicznych, gdzie
zaczynali oni pracować na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Pomagali,
świadcząc usługi socjalne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, a także prowadząc,
we współpracy z socjologami i kadrą uniwersytecką, badania na temat problemów
i potrzeb lokalnych społeczności. Filozofia, która im przyświecała wywodziła się
z przekonania o potrzebie kompleksowego podejścia do poprawy warunków życia
w sąsiedztwie oraz o istotnej roli lokalnych liderów i organizacji w dokonywaniu
zmian społecznych.
Od rewolucji przemysłowej minęło sporo czasu i podejście badaczy również się
zmieniło. Współczesne centra społecznościowe nie kontynuują praktyki osiedlania
się w nich, zmienił się też zasadniczy cel ich powstawania. Jednak w dalszym ciągu,
podobnie jak pierwowzory, skupiają się na budowaniu wspólnoty sąsiedzkiej
w oparciu o takie wartości jak: zaufanie, szacunek, wzajemność
i współodpowiedzialność. Nadal są to miejsca kształtujące lokalne społeczności,
integrujące mieszkańców i uruchamiające ich potencjał w bezpośrednich działaniach
społecznych i obywatelskich. Miejsca, które wspierają w rozwiązywaniu lokalnych
problemów oraz samodzielnym zaspokajaniu potrzeb.
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Choć, jak wspomniałyśmy, początki centrów sięgają wieku XIX, to z uwagi na inne tło
polityczno-kulturowe, w Polsce centra społecznościowe zaczęły rozwijać się dopiero
sto lat później w postaci m.in.: Centrów Aktywności Lokalnej, Miejsc Aktywności
Lokalnej (Warszawa) czy Domów Sąsiedzkich (Gdańsk, Warszawa). Do Krakowa
i Małopolski zawitały pod nazwą Miejsc Aktywności Mieszkańców (adaptacja
lokalnych uwarunkowań) i stanowiły kolejną odsłonę tej idei.
CKO: Centra społecznościowe są potrzebne najbardziej tam, gdzie
społeczność lokalna ma deficyty.

Przedstawicielki CKO / fot. Monika Wąsowicz
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1.2 Idea
W czasie trwania naszej przygody z MAM-ami, tworzenia koncepcji ich
funkcjonowania - tzw. model MAM - zależało nam na tym, aby nasze doświadczenia
w tworzeniu centrów społecznościowych w Chrzanowie i Nowym Sączu, były
powtarzalne. Chciałyśmy, by mogły stać się inspiracją i zostać wykorzystane przez
inne organizacje pozarządowe i samorządy w tworzeniu takich miejsc w swoich
miastach, miasteczkach i wsiach. Jednak sama inspiracja może nie wystarczyć.
Dlatego przybliżymy nieco samo pojęcie MAM-u. Czym ono tak naprawdę jest.
Miejsce Aktywności Mieszkańców to coś znacznie więcej, niż tylko tytułowe miejsce.
Jest to pojęcie, które odrobinę wymyka się definicjom. Jednak spróbujemy określić
ideę, która temu pojęciu przyświeca. MAM to przede wszystkim wspólna przestrzeń
dialogu, spotkania i współpracy tworzona przez ludzi działających na rzecz swojej
społeczności. Przestrzeń otwarta na realizację pomysłów mieszkańców, wspierająca
integrację i lokalną aktywność, w szczególności obywatelską.
Co ważne, nie da się jej stworzyć bez relacji, które w tworzeniu MAM-ów odgrywają
kluczową rolę - sieci relacji zaangażowanych mieszkańców. Zaczyna się zazwyczaj
od znajomych, później taka grupa poszerza się o nowe osoby. Relacje przekładają
się na zainteresowania i na działania. Oto sedno MAM-u. MAM powinien służyć
wszystkim zainteresowanym: sąsiadom, grupom nieformalnym, organizacjom
i instytucjom. Powinien ułatwiać zmobilizowanie się do rozwoju własnej aktywności.
Przy wsparciu animatorów mogą powstawać nowe marzenia, idee mogą przekładać
się na działania. Tu także można się spotkać z przedstawicielami lokalnych
organizacji pozarządowych i urzędów. W MAM-ie można także rozmawiać
o potrzebach społeczności osiedla i gminy oraz wspólnie rozwiązywać problemy,
które dostrzegamy.
Dużą rolę w sposobie działania MAM-u odgrywa dobrowolność. Każdy może
zaangażować się na swój sposób - można być zarówno inicjatorem, pomysłodawcą
i organizatorem wydarzeń, ale można też być uczestnikiem, odbiorcą. W MAM-ie
każdy może znaleźć miejsce na realizację swoich pomysłów. O ile tylko są one
zgodne z zasadami, wartościami i celami MAM-u, które tworzą swoisty kręgosłup.
Przyjrzyjmy się zatem tym zagadnieniom, bo bez nich MAM nie byłby MAM-em.
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Animatorka: „Praca w MAM-ie to przede wszystkim poznawanie i słuchanie
mieszkańców, podążanie za problemami i potrzebami. Dzięki MAM-owi mogę
się kreatywnie realizować, poznawać nowych ludzi, inspirować oraz uczyć
pracy w zespole.”

Działanie w MAM-ie / fot. Anna Jaśko-Nalepa

1.3 Wartości
Warto zaznaczyć, iż nie ma dwóch takich samych centrów społecznościowych.
Charakter każdego z MAM-ów jest unikalny i zależy od lokalnych uwarunkowań oraz
ludzi, którzy go tworzą, m.in.: społeczności, w której jest osadzony, struktury
społecznej danej gminy, kultury współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami
pozarządowymi. Dlatego, każde powstające miejsce powinno wypracować swój
własny zestaw kluczowych wartości i zasad. Dla jednego MAM-u pewne pojęcia
będą ważniejsze, dla drugiego nieco inne. Jednak pakiet podstawowy, który
proponujemy wszystkim MAM-om to:
•

zaufanie

•

wzajemność

•

szacunek

•

współodpowiedzialność

•

otwartość na innych
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W odniesieniu do kontekstu danego środowiska można tę listę rozwijać o dodatkowe
znaczenia. Ważne jest jednak to, aby społeczność biorąca udział w budowaniu
centrum społecznościowego ustaliła katalog wartości obowiązujących w ich MAM-ie
i jasno określiła rozumienie każdej z nich. Z naszych obserwacji wynika, iż często
mówimy o tych samych, istotnych dla nas kwestiach, używając odmiennych słów, co
może wynikać z różnic językowych, doświadczeń życiowych, wieku, statusu
społeczno-ekonomicznego. Doświadczenia w tworzeniu MAM-ów pokazują, że
rozmowa o wartościach powinna towarzyszyć nam od początku pracy ze
społecznością. Warto, aby był to temat do dyskusji w gronie mieszkańców,
przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych, którzy będą wspólnie
formułować pierwsze założenia dotyczące działania MAM-u.
Tworząc katalog wartości MAM-u warto odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego
akurat te, a nie inne wartości są istotne dla nas jako społeczności? Odpowiedź
najczęściej nie jest prosta i znalezienie jej może zająć sporo czasu. Niemniej bardzo
zachęcamy do podjęcia tego wysiłku, zaowocuje on w przyszłości solidnymi
podstawami do budowania dalszej tożsamości MAM-u.
Wartości MAM-u Nowy Sącz
•

szacunek – przyjaźń, wspieranie, uznanie, empatia, poczucie humoru, dobre
stosunki;

•

współodpowiedzialność – współpraca, współdziałanie, bezpieczeństwo,
wolność, wspieranie słabszych;

•

uczciwość – postawa fair, zaufanie, słowność;

•

uczenie się – sprawczość, innowacyjność, pomysłowość, praca zespołowa.

Wartości MAM-u Chrzanów
•

wzajemny szacunek;

•

otwartość, tolerancja;

•

akceptacja, dialog;

•

moc sprawcza;

•

sprzyjanie integracji społecznej.
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Działanie w MAM-ie / fot. Monika Wąsowicz

1.4 Cele
Gdy znamy już wartości określające działalność MAM-u, możemy konstruować
dalsze tematy rozważań, np. dlaczego w ogóle „robimy” MAM? W trakcie naszych
prac nad koncepcją MAM-u, spośród wielu powodów powoływania centrów
społecznościowych, które uznałyśmy za istotne, wyłoniły się dwa priorytetowe cele
MAM-u.
Pierwszy cel – integrowanie społeczności lokalnej poprzez:
•

integrowanie mieszkańców z różnych środowisk, wzmacnianie sieci relacji
i współpracy między różnymi osobami, grupami i organizacjami,

•

zwiększanie wrażliwości społecznej, która ułatwi wyrównywanie szans
i włączanie do życia społeczności osób wykluczonych i potrzebujących
pomocy,

•

zwiększanie poczucia przynależności mieszkańców do miejsca, w którym żyją
i ich odpowiedzialności za swoje otoczenie.
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Żeby lepiej wyobrazić sobie efekty, jakie może przynieść integrowanie społeczności
i jej praktyczny skutek, sięgnijmy do realnych działań podporządkowanych realizacji
założonego celu i je zainicjujmy. Mogą to być:
•

organizowanie wraz z mieszkańcami wydarzeń związanych z lokalną kulturą
i tożsamością, np. spotkań, akcji związanych z dbaniem o lokalną przestrzeń,
wystaw, konkursów, happeningów,

•

budowanie związków i partnerstwa między mieszkańcami, grupami
nieformalnymi, NGO, sektorem publicznym, biznesem, nauką poprzez np.:
spotkania, konferencje, grupy robocze, networkingi, wymianę zasobów,

•

organizowanie razem z mieszkańcami wydarzeń o charakterze integracyjnym
np.: spotkań, pikników, konkursów, happeningów,

•

nawiązywanie i organizowanie współpracy MAM-u z wolontariuszami,

•

proponowanie różnych aktywności, które włączają osoby z grup zagrożonych
wykluczeniem, np.: spotkania, grupy wsparcia, akcje pomocowe, wsparcie
wolontariuszy.

Drugi cel MAM-u – rozbudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców
i zwiększanie poczucia ich sprawczości.
Można go osiągnąć poprzez:
•

zwiększenie zainteresowania mieszkańców tematyką lokalną oraz
wzmacnianie ich udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących osiedla,
miejscowości, samorządu lokalnego,

•

zwiększanie zaangażowania mieszkańców w podejmowaniu oddolnych
inicjatyw, służących wspólnemu rozwiązywaniu lokalnych problemów
i zaspokajaniu lokalnych potrzeb,

•

wzmacnianie potencjału lokalnych NGO i zwiększanie zaangażowania
mieszkańców w ich działania,

•

mieszkańców i NGO.

I znów, sprowadzając ten cel do realnych działań, możemy zainicjować w naszym
sąsiedztwie:
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•

działania informacyjno-edukacyjne służące rozszerzeniu wiedzy mieszkańców
o sprawach lokalnych,

•

praktyczne wspieranie mieszkańców we współdecydowaniu o sprawach
lokalnych, np.: zachęcanie do uczestnictwa w konsultacjach społecznych,
organizowanie debat publicznych i spotkań dotyczących spraw lokalnych,
pomoc w przygotowaniu petycji, projektów w ramach budżetu obywatelskiego
czy inicjatywy lokalnej,

•

inicjowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców służących zaspokajaniu
potrzeb społeczności poprzez m.in. zawiązywanie samopomocowych grup
sąsiedzkich, organizowanie akcji pomocowych, dzielenie się oraz wymienianie
zasobami, organizowanie wydarzeń sąsiedzkich, np. pikników, koncertów,
happeningów, spotkań, akcji związanych z dbaniem o lokalną przestrzeń,
a także rozwijanie zainteresowań członków społeczności MAM-u, pomagając
choćby w organizowaniu szkoleń, warsztatów, wykładów, grup wymiany
doświadczeń,

•

podejmowanie działań wspierających liderów i mieszkańców gotowych do
zaangażowania się w postaci, np.: indywidualnych spotkań, mentoringu,
spotkań inspirujących i sieciujących,

•

udostępnianie przestrzeni do prowadzenia działań społecznych, np. sal,
pomieszczeń biurowych i coworkingowych, szafek i innych sprzętów
będących w dyspozycji MAM-u,

•

informowanie w siedzibie MAM-u o inicjatywach i akcjach prowadzonych przez
mieszkańców i NGO w kanałach promocyjnych MAM-u.

Oba te cele zawierają obszerne treści i, jak widać, mogą pomieścić w sobie
różnorodne działania. Zachęcamy do rozważenia, które z nich będą najbardziej
adekwatne w danym środowisku i w lokalnym kontekście, jakie są potrzeby oraz od
realizacji jakich celów rozpocząć działania. W ten sposób można wyjść naprzeciw
oczekiwaniom swojej społeczności i tym łatwiej stworzyć MAM. Szczególnie na
początku działania MAM-u zachęcamy, aby jasno określić priorytety, zachowując
równowagę między oboma celami głównymi: integracją mieszkańców i ich
aktywizacją obywatelską.
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Warto też mieć na uwadze fakt, iż prowadzenie MAM-u zgodnie z założonymi celami
jest procesem długotrwałym, czasochłonnym i pracochłonnym. Wymaga on
uruchomienia różnego rodzaju zasobów ludzkich, organizacyjnych oraz finansowych.
Jakie zatem argumenty przemawiają za jego utworzeniem? Jakie korzyści wynikają
z funkcjonowania centrum społecznościowego w naszym bliskim otoczeniu?

Pierwsze urodziny Miejsca Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie oraz Targi NGO /
fot. Anna Jaśko-Nalepa
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1.5 Korzyści
Odpowiedź na pytanie o korzyści płynące z funkcjonowania MAM-u uzależniona jest
od perspektywy, z jakiej jej udzielimy. Aby usystematyzować to zagadnienie, warto
pogrupować korzyści zgodnie z perspektywą trzech głównych grup współtwórców
MAM-ów, czyli mieszkańców, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.
Korzyści mieszkańców to:
•

poszerzanie sieci relacji i nawiązywanie nowych znajomości, np. sąsiedzkich,
związanych z zainteresowaniami czy z osobami pracującymi w instytucjach
i organizacjach,

•

doświadczenie wspólnego działania, które może w znaczącej mierze
przyczyniać się do rozwoju osobistego i społecznego,

•

dołączenie do inicjatyw podejmowanych przez MAM,

•

realizacja własnych pasji i zainteresowań,

•

wzajemne uczenie się uczestników,

•

bezpośredni dostęp do informacji dotyczących działań planowanych przez
NGO i samorząd lokalny oraz możliwość włączenia się do ich realizacji,

•

ułatwienia w podejmowaniu decyzji, które dotyczą najbliższego otoczenia, np.
osiedla, miejscowości,

•

wzrost poczucia wpływu i sprawczości w dłuższej perspektywie.

Korzyści samorządu lokalnego to:
•

zaistnienie nieformalnej przestrzeni do spotkań, bezpośredniego kontaktu
i bliższego poznawania się mieszkańców oraz przedstawicieli NGO. Wiąże się
to z możliwością prowadzenia urzędowych spotkań w bardziej przyjaznym
otoczeniu, ułatwieniem w poznawaniu perspektywy ze strony mieszkańców
i NGO, odbywania rozmów o lokalnych problemach, wypracowywania
i konsultowania rozwiązań,
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•

budowanie bezpośrednich relacji z mieszkańcami i przedstawicielami NGO
m.in. poprzez udział we wspólnych działaniach społecznych czy akcjach
organizowanych w MAM-ie,

•

bardziej efektywne wykorzystanie zasobów mieszkańców w kierunku ich
udziału w zaspakajaniu potrzeb i rozwiązywania problemów lokalnej
społeczności,

•

umożliwianie mieszkańcom sprawowania coraz większej kontroli nad własnym
życiem i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą,

•

w dłuższej perspektywie - wywołanie pozytywnej zmiany społecznej na rzecz
integracji i aktywizacji grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz
wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców i zwiększanie poczucia ich
sprawczości, a co za tym idzie, wzrost jakości życia mieszkańców,

•

budowanie wizerunku gminy jako miejsca, w którym stwarza się mieszkańcom
przestrzeń do aktywnego działania i współdecydowania.

Korzyści organizacji pozarządowych to:
•

wykorzystanie kanałów promocyjnych MAM-u do informowania o swoich
działaniach - wzrost zasięgu oddziaływania,

•

łatwiejsze pozyskiwanie wolontariuszy, nowych członków i osób
zaangażowanych,

•

ułatwienia w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z aktualnymi i przyszłymi
odbiorcami działań organizacji, pozyskanie źródła informacji o aktualnych
potrzebach i problemach mieszkańców,

•

korzystanie z infrastruktury MAM-u do prowadzenia własnych działań
statutowych (przestrzeń, wyposażenie, materiały, wsparcie organizacyjne),

•

wzmacnianie współpracy z innymi NGO, która może zaowocować
rozszerzeniem działalności i bardziej skuteczną realizacją celów organizacji,
łatwiejszym pozyskiwaniem środków na działania partnerskie,

18

•

nawiązanie relacji z przedstawicielami samorządu lokalnego w mniej
formalnych warunkach, dzięki czemu łatwiejsza stanie się współpraca
i partnerska komunikacja,

•

podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja działań dzięki uczestnictwu
w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez MAM.

Czas na refleksję
W prowadzeniu MAM-ów ważne jest to, by niezależnie od spotykania się z ludźmi
i prowadzenia działań animacyjnych, znaleźć także czas dla siebie i spokojnie
zastanowić się nad bieżącymi sprawami oraz kierunkami swojej pracy. Proponujemy
stosować taką autorefleksję. Po każdym rozdziale znajdziesz kilka zagadnień do
wykorzystania w pracy własnej.

Moje zainteresowanie tematyką MAM-ów wynika z:
Najważniejsze dla mnie wartości MAM-u to:
W społeczności, w której będę prowadzić MAM, priorytetowe cele to:
Jakie korzyści najbardziej przekonają mieszkańców, samorząd i NGO do
zaangażowania się w tworzenie MAM-u w mojej społeczności:

Lektura do pogłębienia tematu
Iwona Nowak „Wprowadzanie zmian w społecznościach lokalnych”.
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2. Jak działa MAM?
2.1 Cztery filary Miejsca Aktywności Mieszkańców
W czasie prac nad tworzeniem i rozwijaniem Miejsc Aktywności Mieszkańców
w Chrzanowie i Nowym Sączu skupialiśmy się nie tylko na pracy z konkretnymi
społecznościami, ale także na poszukiwaniu esencji MAM-u. Z poszukiwań tych
wyłonił się obraz 4 aspektów MAM-u, stanowiących niezbędne filary, które pozwalają
realizować cele MAM-u oraz określają nasze podejście do prowadzenia centrum
społecznościowego.
Oto one:
•

ludzie – ich kompetencje, zasoby i relacje, które wnoszą ze sobą do MAM-u.
To także role, które podejmują i kontekst społeczny, z którego przychodzą.
Ludzie tworzą zespół MAM-u i jego społeczność,

•

działania – to dzięki nim może się tworzyć społeczność. Kształtuje się ona we
wspólnych aktywnościach, które stają się okazją do spotykania się ludzi
i tworzenia relacji. Zróżnicowane rodzaje działań obecnych w MAM-ie
pozwalają włączać do jego życia wszystkich członków społeczności,

•

miejsce – jest narzędziem włączania mieszkańców w działania, budowania
poczucia odpowiedzialności i przynależności, udostępniania przestrzeni do
spotykania się, budowania relacji i działania,

•

relacje – serce MAM-u, który istnieje poprzez relacje i dzięki relacjom.
Wszystkie wcześniejsze aspekty prowadzą do ich nawiązywania i tworzenia.
W efekcie powstaje sieć relacji, która jest potwierdzeniem realizacji celów
MAM-u (integracja) i równocześnie pomaga w ich realizacji (aktywizacja
i samodzielne zaspokajanie potrzeb oraz rozwiązywanie problemów przez
społeczność). To właśnie zbudowane w MAM-ie relacje zwiększają kapitał
społeczności.

Jak wynika już z tego krótkiego wprowadzenia, ludzie, działania, miejsce i relacje
przenikają się wzajemnie, praktycznie nie mogą bez siebie istnieć. Jednak dla
ułatwienia poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak działa MAM?, zachęcamy do
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przyjrzenia się odrębnie każdemu z nich. Być może uzmysłowienie sobie ich
wzajemnej zależności okaże się pomocne w porządkowaniu pracy animacyjnej
i łatwiejszym budowania MAM-ów.

Grafika: Przenikanie się 4 elementów modelu

2.2 Ludzie
Żadne centrum społecznościowe nie może istnieć bez ludzi, którzy przychodzą,
uczestniczą i tworzą MAM. Jednak Miejsce Aktywności Mieszkańców ma szczególne
podejście do tego wątku. W tym podrozdziale wyjaśnimy, jak rozumiemy
i rozróżniamy osoby, które są zaangażowane w MAM.
MAM to ludzie, którzy go tworzą. Ich kompetencje, zasoby i relacje, które ze sobą
wnoszą nadają MAM-owi kształt i charakter. To czy będzie on ciepłą, zachęcającą
przestrzenią, sprzyjającą budowaniu zaufania, otwartą na różnorodność,
zapraszającą do uczestnictwa i zaangażowania wszystkich mieszkańców, zależy od
ludzi, którzy go tworzą i w nim działają na co dzień. Zasada ta dotyczy wszystkich
instytucji i organizacji, w których tzw. „czynnik ludzki” odgrywa kluczową rolę
i decyduje o tym czy mieszkańcy uznają je za przyjazne, czy nie. Niemniej w MAM-ie
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jest ona wręcz fundamentalna. Ludzie działający w różnych rolach i na różnych
poziomach zaangażowania, tworzą unikatową tkankę tej przestrzeni i wpływają na to
czy staje się ona miejscem, w którym chce się przebywać, działać i być pozytywnie
postrzeganym.
Na podstawie naszych doświadczeń z tworzenia MAM-ów w Chrzanowie i Nowym
Sączu, wyłoniłyśmy dwie najważniejsze perspektywy spojrzenia na role
poszczególnych osób zaangażowanych w życie MAM-u. Są one zróżnicowane ze
względu na rodzaj aktywności, pełnione funkcje, podejmowaną odpowiedzialność
i potrzebne kompetencje.
Przedstawimy je jako dwie kluczowe struktury:
•

zespół MAM-u, który składa się z koordynatora, animatorów, liderów grup
aktywnych mieszkańców,

•

społeczność MAM-u, którą stanowią mieszkańcy, samorząd lokalny oraz
organizacje pozarządowe.

Każdy z tych podmiotów jest istotny i spełnia określoną rolę. Role te, w niektórych
momentach mogą się przenikać lub uzupełniać. Niemniej na potrzeby niniejszego
poradnika, dla przejrzystości narracji i z myślą o osobach, które chciałyby
w przyszłości tworzyć MAM-y, zdecydowałyśmy się wyodrębnić uwarunkowania
charakterystyczne dla każdej z nich.

Mieszkańcy w przestrzeni MAM-u / fot. Monika Wąsowicz:
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Zespół MAM-u
Stanowią go osoby najbardziej zaangażowane w prace MAM-u. Podejmują one
największą odpowiedzialność, działają w bliskich relacjach i związane są na bieżąco
z realizacją zadań. Pełnią kluczowe role w społeczności MAM-u. A oto oni.
Koordynator
Jest ważną postacią w funkcjonowaniu MAM-u. To swego rodzaju gospodarz
i opiekun miejsca, który wraz z animatorami tworzy atmosferę i klimat przestrzeni.
Często bywa „pierwszym kontaktem” mieszkańca z MAM-em. Warto zatem
wyszczególnić czym zajmuje się koordynator, bo od jego starań zależy sprawne
funkcjonowanie MAM-u. Do jego zadań należą:
•

koordynacja i wsparcie organizacyjne działań, czyli: prowadzenie kalendarza
wydarzeń, planowanie i logistyka wydarzeń, opieka nad lokalem i jego
zasobami, wsparcie organizacyjno-techniczne aktywności,

•

komunikowanie się ze społecznością, w tym realizowanie działań promujących
MAM. Wspólnie z animatorami prowadzi spójną komunikację w mediach
społecznościowych i w przestrzeni publicznej, utrzymuje stały kontakt
z lokalnymi mediami, upowszechnia idee MAM-u, jego zasady, wartości i cele,
uczestniczy w lokalnych wydarzeniach, wykorzystuje w promocji kanały
promocyjne JST i zaangażowanych w MAM-ie członków NGO oraz lokalnych
liderów,

•

dbałość o administrację, finanse MAM-u (we współpracy z osobą zajmującą
się księgowością) i kwestie kadrowe oraz prowadzoną dokumentację działań,

•

pozyskiwanie środków na działanie MAM-u, dbanie o ciągłość i trwałość
funkcjonowania MAM-u.

Rolą koordynatora jest czuwanie nad tym, aby wyżej wymienione cztery obszary
działań były sprawnie realizowane. Koordynator nie musi wykonywać ich wszystkich
samodzielnie. Część z nich może i powinna być realizowana we współpracy z innymi
osobami - animatorami, współpracownikami NGO, przy czym ważne jest, by
sprawnie wykorzystywać sieci relacji i wsparcia.

23

Animatorka: „Gdyby było niemiło, to by nas tam nie było”.
Animatorzy
Animatorzy są „sercem” MAM-u i to na ich zaangażowaniu w dużej mierze opiera się
funkcjonowanie tego miejsca. Proces animacji w MAM-ie jest ciągły i nigdy się nie
kończy. Jego celem jest stałe poszerzanie grona zaangażowanych mieszkańców,
którzy chcą się dzielić z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i talentami.
Przyjrzyjmy się zatem na czym polega rola animatora.
Istotne jest to, aby animator dobrze rozumiał i identyfikował się z ideą oraz
wartościami reprezentowanymi przez MAM. Muszą być one widoczne w sposobie
jego/jej zachowania, w podejściu do organizowania działań i wydarzeń. Rolą
animatorów w całej społeczności MAM-u jest:
•

rozpoznawanie zasobów ludzi oraz inspirowanie do wykorzystania ich
talentów na rzecz innych,

•

budzenie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności w taki sposób, aby lokalna
społeczność była zdolna samodzielnie rozwiązywać istotne dla niej problemy,

•

budowanie relacji z mieszkańcami, przedstawicielami NGO i samorządu,
pobudzanie wzajemnego zaufania m.in. poprzez prowadzenie rozmów
z mieszkańcami, poznawanie ich i dawanie im poznać siebie zarówno
w siedzibie MAM-u, jak i podczas aktywności „w terenie”,

•

motywowanie do działania i inspirowanie w budowaniu relacji opartych na
zaufaniu pomiędzy mieszkańcami, NGO i samorządem,

•

włączanie się do działania i budowanie relacji z innymi przez tworzenie
przyjaznych warunków do nawiązywania kontaktów z ludźmi z różnych
środowisk, integracji mieszkańców i tworzenia sieci współpracy, a także
umożliwianie włączenia się mieszkańców do działania w MAM-ie oraz
wspieranie ich w realizacji tych działań,

•

rozpoznawanie potrzeb (tzw. diagnoza potrzeb), czyli określanie, co jest
problemem w danej społeczności, jaka sytuacja wymaga zmiany, co można
zrobić, a następnie pomoc w powstawaniu oddolnych inicjatyw i prowadzeniu
wspólnych działań na rzecz rozwiązywania wskazanych problemów,
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•

promowanie wartości MAM-u, kultury współpracy, otwartości na różnorodność,
życzliwości w kontaktach, znaczenia budowania relacji, wymiany zasobów,
uczenia myślenia w kategoriach „my”.

Dobrze jest również, jeżeli animator interesuje się tym, co się dzieje w gminie:
tematami istotnymi z perspektywy mieszkańców nad jakimi aktualnie pracuje
samorząd oraz możliwościami oddolnego wywierania wpływu na jego decyzje.
Powinien też informować społeczność o planowanych przez urzędników zmianach
oraz możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Po jego stronie leży
także inicjowanie działań mających na celu partycypację mieszkańców w procesach
decyzyjnych i kreowaniu polityki miejskiej.
Dokładniejsze informacje na temat pracy animacyjnej, jej specyfiki i przebiegu
zamieściłyśmy w kolejnym rozdziale dotyczącym działań. Tutaj chcemy skupić się na
osobach pełniących rolę animatora lub animatorki. Warto podkreślić, że animatorem
może zostać każdy, kto ma odpowiednią motywację i predyspozycje - łatwość
nawiązywania kontaktu z ludźmi, bezpośredniość, umiejętności słuchania bez
narzucania swojego zdania oraz patrzenia na daną kwestię z wielu perspektyw.
Osoba, która nie posiada takich cech, również może zostać animatorem, niemniej
będzie to wymagało dłuższego procesu przygotowania się do tej roli.
Aby zostać animatorem, trzeba:
•

mieć świadomość, na czym polega praca animacyjna i jakich kompetencji
wymaga,

•

realnie ocenić poziom własnych umiejętności w tym zakresie,

•

być zmotywowanym do pracy nad własnym rozwojem.

Idealny animator MAM-u to osoba zaangażowana, z doświadczeniem w pracy
z ludźmi, mocno osadzona w środowisku, utożsamiająca się z ideą i wartościami
MAM-u, rozumiejąca na czym polega zmiana, którą MAM wprowadza i wyposażona
w odpowiednie kompetencje.
I choć o idealnych ludzi raczej trudno, to kompetencje można budować. Poniżej
zamieszczamy opis kompetencji, kluczowych dla animatora Miejsca Aktywności
Mieszkańców. Pamiętajmy, że jest to lista kompetencji „idealnego” animatora, więc
nie przejmujmy się, jeżeli nie posiadamy ich wszystkich! Potraktujmy je jako punkt
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wyjścia do sprawdzania na ile jesteśmy gotowi podjąć się takiego rodzaju pracy
i jakie obszary stanowią nasz potencjał, wymagający dalszego rozwoju.
Kluczowe kompetencje animatora i animatorki:
Budowanie relacji – nawiązywanie i budowanie relacji, łatwość nawiązywania
kontaktu z innymi osobami niezależnie od ich nastawienia, otwartości na innych,
poglądów, stylu działania, przynależności do organizacji/instytucji. Ważne jest
utrzymywanie regularnego, bezpośredniego i pośredniego kontaktu z innymi,
inicjowanie przedsięwzięć umożliwiających zacieśnianie wzajemnych relacji, dbałość
o efektywną współpracę, radzenie sobie z różnego rodzajami nieporozumieniami
i konfliktami. Ważna jest także umiejętność wykorzystywanie takich sytuacji do
zmiany relacji, pozyskiwania zaufania i poparcia członków społeczności lokalnej
i społeczności MAM-u, budowanie sieci powiązań między osobami i grupami.
Analizowanie i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności – znajomość
specyfiki, zasobów i potrzeb lokalnej społeczności, korzystanie z narzędzi
poznawania społeczności i animacyjnych narzędzi diagnozy, analiza i planowanie
działań odpowiadających na rozpoznane potrzeby, priorytetyzowanie zadań i działań
MAM-u w kontekście jego celów i potrzeb społeczności, zauważanie elementów
wspólnych, tworzenie powiązań, rozumienie zjawisk i mechanizmów społecznych
i grupowych, poczucie przynależności do danego miejsca/społeczności.
Animacja metodą Miejsca Aktywności Mieszkańców – rozpoznawanie
i uruchamianie zasobów członków społeczności, działanie zgodnie z wartościami
i założeniami modelu MAM, świadome kształtowanie swojej roli animacyjnej,
planowanie procesu animacyjnego, znajomość i dobór odpowiednich narzędzi
partycypacji społecznej do potrzeb społeczności/grup i problemów do rozwiązania.
Motywowanie i włączanie – rozpoznawanie potencjału i zasobów osób,
angażowanie ludzi w działania zgodne z ich predyspozycjami i możliwościami,
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, budowanie zaangażowania i pozytywnego
nastawienia, motywowanie i wspieranie innych w aktywnościach, mobilizowanie do
działania i podtrzymywanie zaangażowania, docenianie członków społeczności.
Współpraca – tworzenie, integrowanie i organizowanie działań zespołów, określanie
wspólnego celu, zapewnienie odpowiednich informacji, tworzenie przestrzeni do
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zaangażowania w prace zespołu, podział zadań zgodny ze zdolnościami członków
zespołu, gotowość do podążania za pomysłami innych, otwartość i dbałość o kontakt
ze wszystkimi osobami współpracującymi z MAM-em, wdrażanie wartości MAM-u we
współpracy i przekazywanie ich innym, także podejmowanie wspólnych decyzji,
praca w oparciu o proces grupowy, rozpoznawanie i rozumienie ról grupowych,
rozwiązywanie konfliktów i wsparcie zespołów w przechodzeniu przez kryzysy.
Komunikacja – jasne i precyzyjne wyrażanie myśli, potrzeb, emocji, aktywne
słuchanie, stawianie granic, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, empatia,
zachęcanie innych do zabierania głosu i dzielenia się swoimi opiniami, otwartość,
facylitowanie dyskusji i prac zespołów, zabieranie głosu w większych grupach,
komunikacja ze społecznością za pomocą mediów społecznościowych, klarowne
prezentowanie idei MAM-u.
Organizacja pracy własnej i rozwój – poczucie sprawstwa, odpowiedzialność za
cele i zadania, samodzielność w planowaniu i realizacji zadań, praca metodą
projektu, planowanie i pozyskiwanie niezbędnych zasobów, efektywne
wykorzystanie czasu pracy, podejmowanie długotrwałego wysiłku oraz gotowość do
mierzenia się z pojawiającymi się przeciwnościami, realizacja działań zgodnie
z formalnymi zasadami realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
sprawna realizacja zadań administracyjno-organizacyjnych. Podejmowanie nowych
inicjatyw i szukanie rozwiązań. Otwartość na zmianę i elastyczne reagowanie na
nieprzewidziane okoliczności. Stały rozwój własnych kompetencji animacyjnych,
otwartość na uczenie się, dbałość o samego siebie.
Animatorka: „Jestem pewna, że powstanie i praca w MAM-ie zmieniła coś
w życiu każdego, kto zaangażował się w projekt. Każdy z nas, w taki czy inny
sposób, działał do tej pory na rzecz innych, ale to, co robimy teraz, wymusza
na nas zmianę mentalności, sposobu myślenia, odczuwania.”

Liderzy grup – aktywni mieszkańcy
Liderzy, obok animatorów, pełnią ważną funkcję w zespole MAM-u. Funkcja ta
wyłania się oddolnie, czasem wręcz spontanicznie. Często to animatorzy obserwując
aktywnych mieszkańców, pomagają, ośmielają bardziej zaangażowane osoby do
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realizowania danych działań i stawania się liderami. Przyjrzyjmy się zatem, czym
zajmuje się lider.
Aktywni, zaangażowani mieszkańcy, którym nie wystarcza bycie odbiorcami MAM-u,
mogą wziąć na siebie odpowiedzialność za działanie MAM-u, mogą opiekować się
grupą albo zadaniem - w zależności od zainteresowań i umiejętności. Liderzy mogą
prowadzić swoje grupy, zachęcać mieszkańców do działania, włączać nowe czy
mniej zaangażowane osoby. Co ważne, liderzy angażują się na tyle intensywnie, na
ile uznają za konieczne, biorąc pod uwagę swoje możliwości - czasem może to być
grupa spotykająca się regularnie raz w tygodniu (np.: grupy wsparcia), działania
związane z zainteresowaniami (np. grupa biegaczy, nordic-walking, podróżnicy itp.),
czasem raz w roku jakaś wspólna akcja, przedsięwzięcie (np. piknik).
Animatorów nie da się zastąpić liderami, ponieważ zatraci się funkcja animacyjna
MAM-u. Czym zatem się różni animator od lidera? Celem animatora jest tworzenie
przestrzeni do działania innym, inicjuje on wspólną aktywność mieszkańców w celu
oddania im pola do działania. Natomiast celem lidera jest przewodzenie,
prowadzenie działań, swoich celów i zainteresowań, realizacja konkretnych działań
Liderzy działają akcyjnie, pracują nad pewnym wycinkiem, fragmentem MAM-u,
zazwyczaj ze swoją grupą. Są oni „żywym dowodem” spełniania przez MAM swojej
funkcji, czyli dawania przestrzeni do samoorganizacji, zaangażowania, brania
odpowiedzialności. Koordynator i animatorzy w swojej pracy powinni stwarzać
przestrzeń do działania i rozwoju aktywnych mieszkańców gotowych do większego
zaangażowania w MAM-ie, włączać ich w podejmowanie decyzji i kreowanie MAMu i oddawać jak najwięcej pola do samodzielności.
Lider: „,MAM jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie robić coś dla
społeczności.”

Społeczność MAM-u
Należy do niej każdy, kto jest zainteresowany MAM-em, wszystkie osoby i grupy
uczestniczące w różnych formach aktywności, zaangażowane w działania MAM-u.
Podstawowymi członkami społeczności MAM-u są mieszkańcy, jednak ze względu
na specyficzne potrzeby i sposób współpracy wyróżniliśmy spośród społeczności
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MAM-u także przedstawicieli NGO i JST. Ważne jest jednak to, że każdy z nich oraz
członkowie zespołu MAM-u stanowią część całej społeczności MAM, jako
indywidualne osoby ze swoimi zasobami i osobistymi relacjami.

Grafika: Społeczność Miejsca Aktywności Mieszkańców

Mieszkańcy
Najważniejszymi osobami w Miejscu Aktywności Mieszkańców – są właśnie oni,
mieszkańcy. Rozumiemy to pojęcie bardzo szeroko, jako członków lokalnej
społeczności, zarówno sąsiadów z okolicy, jak i osoby mieszkające poza ścisłym
sąsiedztwem MAM-u. To ważny aspekt, który odnosi się do terytorialnego zasięgu
działania Miejsca Aktywności Mieszkańców. W naszym modelu zakładamy, że
obszarem działania MAM-u może być najbliższe sąsiedztwo – będzie to na przykład
mała miejscowość, dzielnica czy osiedle większego miasta. Możliwa jest też taka
formuła działania, w której MAM będzie działał z założenia dla całej miejscowości. To
będzie adekwatne w przypadku np. małego miasta i lokalizacji MAM-u w jego
centrum, które często nie jest bardzo zamieszkałe, ale za to zapewnia wygodny
dostęp dla wszystkich mieszkańców.
Niezależnie jednak od tego, jak zostanie ten zasięg sąsiedztwa zdefiniowany, MAM
nie stawia granic w dostępie. Jeśli mieszkańcy danej miejscowości, gminy, czy nawet
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okolicy są zainteresowani współtworzeniem i aktywnością w MAM-ie to zawsze mają
taką możliwość. Takie sytuacje będziemy obserwować szczególnie w przypadku
działania węższych grup zainteresowań lub grup samopomocy. Doświadczenia
pokazują, że miłośnicy podróży, czy osoby potrzebujące wsparcia w aktualnych
życiowych trudnościach często niezależnie od konieczności dojazdu pojawią się
w MAM-ie i dołączą do jego społeczności.
Miejsce Aktywności Mieszkańców jest otwarte na wszystkich mieszkańców,
niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Jest też miejscem dla osób z różnych grup,
społeczności. Ta różnorodność stwarza dobre okazje, by wyjść poza swoje grono
znajomych. Jest to jedna z najważniejszych cech Miejsca Aktywności Mieszkańców.
Gdybyśmy chcieli stworzyć MAM tylko dla seniorów lub młodzieży, albo tylko dla
osób zainteresowanych kulturą – to zdecydowanie nie byłby już MAM. W jego
założeniu szczególnie ważne jest to, aby w tej samej przestrzeni aktywności
spotykali się różni mieszkańcy, osoby w różnym wieku, o różnych zawodach,
doświadczeniach życiowych, światopoglądzie i zainteresowaniach. Zawsze znajdzie
się coś wspólnego – jakaś aktualna potrzeba, problem osobisty lub lokalny, pomysł
na wolny czas czy chęć poszerzenia kręgu znajomych. I właśnie zestawienie tej
różnorodności ze wspólnym mianownikiem oczekiwań, zainteresowań czy
trudności, pozwoli się spotkać i rozpocząć wspólne działanie. To właśnie jest bazą
wspólnego tworzenia MAM-u.
Aby mieszkańcy mogli stworzyć społeczność MAM-u, muszą najpierw zostać do niej
w sposób aktywny zaproszeni i włączeni przez animatorów. Zaproszenie
mieszkańców do WSPÓŁdecydowania i WSPÓŁtworzenia umożliwia im realny wpływ
na charakter MAM-u i daje przestrzeń do wykorzystywania swoich zasobów.
Rola mieszkańców oraz ich zasoby, które mogą być wykorzystywane na rzecz MAMu dotyczą m.in. następujących obszarów:
•

wspólnego dbania o przestrzeń MAM-u. Wiąże się to np. z projektowaniem,
dyskusją o oczekiwaniach dotyczących jego funkcjonalności i wyposażenia,
dzieleniem się zasobami w sensie materialnym (np. poszczególne elementy
wyposażenia), jak i umiejętnościami (np. udział w malowaniu ścian, skręcaniu
mebli, ich transporcie),
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•

dzielenia się z innymi swoimi kompetencjami i zainteresowaniami –
prowadzenie warsztatów, różnych kół zainteresowań, organizowanie spotkań
i eventów zgodnych z zainteresowaniami przyszłych uczestników, wzajemne
doradztwo, świadczenie pomocy przez profesjonalistów w danej dziedzinie,

•

wnoszenie kontaktów i sieci relacji, co wiąże się z przyprowadzaniem
kolejnych znajomych czy sąsiadów, korzystaniem z kontaktów osobistych
i zawodowych oraz pozyskiwaniem w ten sposób zasobów pomocnych do
realizacji działań w MAM-ie (np. zaproszenie znajomego eksperta na
spotkanie, kontakt do dziennikarza z lokalnych mediów i zaproszenie go do
przybliżenia idei MAM-u czy pozyskanie materiałów od znajomego, lokalnego
przedsiębiorcy),

•

wsparcia w przygotowaniu i realizacji różnych wydarzeń (np. pikników, wymian
sąsiedzkich), pomocy w udostępnianiu przestrzeni różnym grupom (np.
otwieranie i zamykanie lokalu, pełnienie dyżurów), udziału w promocji działań
i komunikacji z mieszkańcami (np. aktywność w mediach społecznościowych,
rozwieszanie plakatów na osiedlu), także pozyskiwanie funduszy na
działalność MAM-u (np. udział w akcjach fundraisingowych).

Angażowanie mieszkańców i ich zasobów od początku działania MAM-u sprzyja
budowaniu ich więzi z MAM-em, wzmacnia świadomość realnego wpływu na jego
wygląd i funkcjonowanie. Z perspektywy organizatorów procesu istotne jest to, aby
mieszkańcy otrzymali jasne informacje, w jakim charakterze/zakresie są zaproszeni
do zaangażowania się. Powinna istnieć klarowna ścieżka działania w MAM-ie,
pokazująca różne formy i możliwości działania, a także formy wsparcia ze strony
MAM-u. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli świadomie dopasować swoje aktualne
chęci i możliwości do potrzeb MAM-u. Należy też jasno komunikować, w jaki sposób
mieszkańcy niebędący animatorami mogą prowadzić własne działania w MAM-ie.
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Samorząd terytorialny
W prezentowanym przez nas modelu jednostki samorządu terytorialnego (JST)
i przedstawiciele instytucji samorządowych są częścią społeczności MAM. Rolę tę
rozumiemy jako aktywny udział we współtworzeniu MAM-u i współodpowiedzialność
za efekty jego działania. Aktywność samorządu nie ogranicza się zatem do
finansowania czy współfinansowania działań MAM-u. Nie opiera się też na roli
związanej z kontrolą i rozliczaniem organizacji pozarządowej prowadzącej MAM
w oparciu o konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Przedstawiciele
samorządu lokalnego mają i mogą być aktywnymi członkami społeczności MAM-u,
wnoszącymi zasoby swoje i swoich instytucji oraz doświadczającymi korzyści
wynikających z funkcjonowania MAM-u w lokalnej społeczności.
Co ważne, w tej części społeczności MAM-u widzimy nie tylko urzędników
zaangażowanych w działalność MAM-u i współodpowiedzialnych za jego
prowadzenie, ale rozumiemy ich rolę szerzej. W MAM-ie jest miejsce na aktywny
udział innych pracowników urzędu, pracowników instytucji publicznych w danej
gminie, a także radnych.
Zacznijmy od tej pierwszej grupy. Aby możliwe było stworzenie i prowadzenie
Miejsca Aktywności Mieszkańców potrzebny jest udział lokalnego samorządu. Będzie
on zawsze realizowany przez działanie konkretnych osób, najczęściej pracowników
urzędu odpowiadających za współpracę z NGO i sprawy społeczne. Ważne, aby
osoby te były od początku włączone w proces tworzenia MAM-u, by czuły swój wpływ
na funkcjonowanie tego miejsca i współodpowiedzialność za nie. Mogą i powinni być
zaangażowani np. w utworzenie misji, wizji, określenie wspólnych wartości. Będą
najczęściej pierwszymi urzędnikami, z którymi inni członkowie społeczności nawiążą
relacje, z nimi zdobędą pierwsze doświadczenia współpracy. Urzędnicy
odpowiedzialni bezpośrednio za funkcjonowanie MAM-u stają się też w naturalny
sposób jego ambasadorami w samym urzędzie. Od ich znajomości idei oraz efektów
współpracy z zespołem MAM-u w dużej mierze zależy jego trwałe funkcjonowanie
w miejscowości. Dla zespołu MAM-u będą także swoistymi przewodnikami we
współpracy z urzędem i łącznikami między NGO i JST.
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Grupę zaangażowanych urzędników mogą poszerzyć także inni pracownicy
jednostek samorządu lokalnego, których praca wiąże się bezpośrednio z kontaktami
z mieszkańcami (np. poprzez obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych,
oferowanie usług dla mieszkańców). Warto również, aby mieli oni okazję poznać ideę
działania MAM-u oraz konkretne sposoby jego wspierania i korzystania z jego
zasobów. Ważne jest, by mieli oni świadomość wzajemnych korzyści z takiego
działania, np. przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego w MAM-ie pozwoli im
łatwiej dotrzeć do mieszkańców w przyjaznej przestrzeni, a zespołowi MAMu umożliwia włączenie mieszkańców do lokalnych procesów decyzyjnych oraz
rozwijanie zaangażowania obywatelskiego.
Z punktu widzenia budowania spójnej marki i pozytywnego wizerunku MAMu niezwykle istotna jest zgodność w określeniu roli i charakteru aktywności MAM-u,
w tym jego apolityczności. Jest to ważny aspekt sposobu działania nie tylko wąskiej
grupy pracowników bezpośrednio współpracujących z MAM-em, ale wszystkich
przedstawicieli środowiska samorządowego.
Kolejnym krokiem związanym z tworzeniem społeczności MAM-u jest włączanie do
jego działań szerszej grupy przedstawicieli instytucji publicznych. Ich liderzy
i pracownicy, bez względu na wielkość i status terenu, na rzecz którego działają,
odgrywają ważną rolę w lokalnej społeczności, najczęściej znają jej problemy
i potrzeby, są zaangażowani w jej sprawy i mają szerokie sieci współpracy.
O włączeniu ich w społeczność MAM-u znów będziemy mówić wtedy, gdy te zasoby
zostaną połączone z zasobami MAM-u i wykorzystane we wspólnym działaniu. I tak
MAM może być przestrzenią do działań prowadzonych przez instytucje, docierania
do nowych grup mieszkańców, do wymiany informacji o potrzebach i problemach
mieszkańców, a także do uzupełniania się w działaniach i inicjatywach. Z kolei
włączenie przedstawicieli tych instytucji do społeczności MAM-u otworzy możliwość
korzystania z ich zasobów, zwłaszcza zaplecza instytucjonalnego, np. pracowników
o różnych specjalizacjach, organizacyjnego i merytorycznego know-how, sprzętów
i wyposażenia technicznego.
W opisanej wyżej roli przedstawicieli samorządu na pierwszy plan wysuwa się ich
zaangażowanie jako reprezentantów instytucji. Jest to na tyle ważny aspekt, że
wyróżniamy go w naszym modelu Miejsc Aktywności Mieszkańców. Ale nie można
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zapominać o tym, że przedstawiciele samorządu będą obecni w społeczności MAM-u
także jako osoby indywidualne. Jako konkretne osoby będą wchodzić w relacje
z innymi, podejmować współpracę, angażować się w działania. To właśnie tak
rozumiane bezpośrednie spotkanie osób stanowi podstawę budowania społeczności.
Więcej o tym aspekcie w kolejnych częściach poradnika.

Przedstawicielka CKO i prezydent Nowego Sącza / fot. Monika Wąsowicz

Organizacje pozarządowe
Lokalne organizacje pozarządowe (NGO) stanowią bardzo ważny zasób
w społeczności. Są to najczęściej najbardziej aktywni mieszkańcy, którzy decydują
się brać sprawy w swoje ręce, samodzielnie rozwiązywać lokalne problemy
i aktywnie odpowiadać na potrzeby. Wprowadzają zmianę i wspierają lokalną
społeczność. Mogą być wzorem dla działań innych mieszkańców, od nich mogą
zaczynać się różne pomysły i przedsięwzięcia, do nich mogą dołączyć osoby, które
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rozpoczynają swoją aktywność i zaangażowanie. Członkami społeczności MAM
mogą być wszystkie organizacje funkcjonujące na terenie oddziaływania MAM-u,
niezależnie od tematyki, jaką się zajmują (np. organizacje działające na rzecz dzieci
i młodzieży, kultury, sportu, aktywnego wypoczynku, ochrony środowiska, osób
z niepełnosprawnościami, tożsamości i historii lokalnej itd.). W przypadku NGO
o przynależności do społeczności MAM-u będziemy mówić wówczas, jeśli będą one
korzystać z zasobów MAM-u i równocześnie wnosić zasoby swojej organizacji,
włączać się w działania MAM-u i w jego kształtowanie.
Lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz ich przedstawiciele mogą wnieść do MAMu cenne zasoby m.in.:
•

znajomość lokalnej społeczności, problemów i potrzeb poszczególnych grup
społecznych, kompetencje merytoryczne związane z obszarami
prowadzonych przez nich działań, z ich specjalizacją czy konkretną grupą
odbiorców, na rzecz której działają (np. kompetencje związane ze wsparciem
osób z niepełnosprawnością, problematyką ochrony środowiska, opieką nad
dziećmi, wspieraniem osób w kryzysach, rozwojem inicjatyw kulturalnych),

•

własne społeczności składające się z odbiorców działań, członków
i sympatyków oraz kanały komunikowania się z nimi,

•

sieć kontaktów i współpracy z mieszkańcami, instytucjami, organizacjami,
firmami,

•

doświadczenie organizacyjne (np. w realizacji projektów, wydarzeń,
pozyskiwaniu środków) i zasoby materialne (np. sprzęty, własne lokale itp.),

•

podmiotowość (osobowość prawną), wiarygodność i pozycję w społeczności,
możliwość pozyskiwania środków, reprezentowanie interesów i potrzeb
odbiorców, także prowadzenie działań orzeczniczych i budowanie partnerstw
lokalnych.

Lokalne organizacje pozarządowe, mimo iż posiadają różne zasoby i same są
ogromnym zasobem, często doświadczają trudności i wyzwań w swoich działaniach.
Bariery te są dość powszechne i podobne w skali całego kraju (na bieżąco bada je
np. Stowarzyszenie Klon/Jawor prowadzące portal ngo.pl). Z dostępnych danych
oraz doświadczeń Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych jasno wynika, że wsparcie
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lokalnych NGO bardzo mocno przekłada się na skuteczność ich funkcjonowania,
a co za tym idzie, jeszcze bardziej wzmacnia ich wkład w życie lokalnej społeczności.
Stąd też w prowadzeniu Miejsc Aktywności Mieszkańców widzimy szczególne
miejsce dla organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli. Nie tylko dlatego, aby
korzystać z zasobów, dzięki którym łatwiej będzie realizować cele MAM-u, ale także,
by wzmacniać społeczność poprzez umocnienie lokalnych organizacji.
Potrzeby NGO, które może zaspokoić MAM to m.in.:
•

pomoc we włączeniu ludzi do działania. MAM może je wspierać, ułatwiając
dotarcie do nowych odbiorców oraz członków i wolontariuszy. Może też
pokazywać nowe, aktywizujące metody pracy z mieszkańcami oraz ułatwiać
odmienne formy budowania współpracy ze społecznością,

•

zapewnienie pomocy w codziennym prowadzeniu działalności. Organizacje
potrzebują niejednokrotnie fizycznej przestrzeni do działania, miejsca i sprzętu
potrzebnych do prowadzenia spotkań, zajęć czy pracy biurowej,

•

wsparcie w rozwijaniu sieci współpracy, która pomoże im ułatwić realizowanie
projektów, organizowanie działań, zdobywanie środków czy przekraczanie
bariery formalno-administracyjnej. W tym budowaniu sieci współpracy
szczególnie ważne jest nawiązywanie bezpośrednich, osobistych relacji. To
właśnie współpraca na linii NGO – samorząd i NGO – lokalny biznes,
umożliwia poznawanie się w innych, mniej formalnych okolicznościach. Dzięki
istnieniu tej nieformalnej przestrzeni - MAM, wszystkie strony mogą lepiej
poznać siebie i swoje perspektywy, dyskutować o potrzebach, problemach,
specyfice i uwarunkowaniach funkcjonowania każdego z sektorów. A tym
samym - budować lepszą jakościowo kulturę współpracy,

•

inspirowanie i wskazanie nowych możliwości rozwoju, a także spotkania
z ludźmi, którzy podobnie jak oni są zaangażowani w działania społeczne.
Jest to potrzebne, aby nie popaść w wypalenie, szczególnie częste wśród
liderów NGO. W tym zakresie MAM może być dla NGO znaczącym
wsparciem. W przypadku potrzeb dotyczących rozwoju kompetencji
specjalistycznych, związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej
warto, aby MAM stwarzał przestrzeń do samopomocy i wzajemnego wsparcia
między organizacjami. Natomiast w modelu Miejsca Aktywności Mieszkańców
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nie stawiamy mocnego akcentu na ten rodzaj wsparcia, pozostawiając je
Centrom Organizacji Pozarządowych.
W budowaniu i prowadzeniu Miejsca Aktywności Mieszkańców szalenie ważne jest
to, aby lokalne NGO stanowiły część społeczności MAM-u. Przemawiają za tym
zarówno wzajemne korzyści, jak ryzyko, jakie niesie ze sobą brak współpracy.
Bardzo łatwo może przerodzić się to w postawę rywalizacji między MAM-em
i organizacjami, dotyczącą np. docierania do odbiorców, prowadzenia konkretnych
działań, pozyskiwania środków. W przypadku Miejsca Aktywności Mieszkańców
i stojącą za nim ideą jest to najgorszy możliwy scenariusz, który wyklucza realizację
celów MAM-u oraz pracę metodami animacyjnymi. Bardzo ważne jest zatem, aby
prowadząc MAM włożyć nawet spory wysiłek w budowanie współpracy
i pozyskiwanie do społeczności MAM-u przedstawicieli lokalnych NGO. Dzięki temu
osiągniemy efekt synergii i wdrożymy w życie wartości przyświecające MAM-owi.

Przedstawicielka BIS i burmistrz Chrzanowa / fot. Monika Wąsowicz
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2.3 Działania
W tym rozdziale zajmiemy się kolejną ważną kwestią – prowadzonymi w MAM-ie
działaniami. Chociaż każdy dom kultury, każda świetlica mają w swojej ofercie różne
działania, to zasada i cel ich realizacji różni się od MAM-u. W innych tego typu
placówkach mieszkańcy są zazwyczaj odbiorcami działań, rzadziej zaś ich
inicjatorami i twórcami. W MAM-ie jest odwrotna sytuacja. MAM i społeczność wokół
niego powstaje właśnie dzięki wspólnym działaniom i, jak pisaliśmy w poprzednich
rozdziałach, ta wspólna, oddolna aktywność jest celem działania MAM-u. Aby MAM
stał się tętniącą życiem przestrzenią, w której mieszkańcy nie tylko są uczestnikami,
ale także jej samodzielnymi twórcami, potrzebna jest pomoc oraz wsparcie
animatorów i osoby koordynującej. Wtedy razem dbają o to, by stworzyć
odpowiednie warunki do rozwoju działań mieszkańców. Działania te przeplatają się
i świadczą o wspólnych relacjach.
Na działania MAM-u składają się działania społeczności: mieszkańców, JST, NGO,
ale także działania zespołu: koordynatora, animatorów, liderów.
MAM jako nowy koncept realizuje się w wysoce satysfakcjonujący sposób. Dzieje się
tak dlatego, że większość działań, jeśli nie wszystkie, są oddolne. To od osób
zaangażowanych w MAM-ie będzie zależało, jak wysoko podnieść poprzeczkę
realizowanych przedsięwzięć. Pamiętajmy, że każde wydarzenie, które przyniosło
skutek, każda udana realizacja pomysłu to zwycięstwo. A każdy taki sukces uczy
przełamywania stereotypów: „że się nie da”, „że nie można”. Właśnie w ten sposób,
małymi krokami, sprawdzamy możliwości, jakie tkwią w lokalnej społeczności
i w aktywnych ludziach, pokazujemy, że można polegać na sobie i wzajemnie
pomagać. Tak oto budujemy sprawczość i oddolność.
Pamiętajmy jednak, że samo planowanie i realizowanie działań to za mało, by stać
się MAM--em. Budowanie jedynie oferty będzie nas kierowało w „popyt i podaż”,
a my przecież chcemy działać szerzej - animacyjnie. O działaniach animacyjnych
będziemy pisać w dalszej części poradnika. Jednak już tutaj chcemy zaznaczyć, że
prowadzenie MAM-u, to przede wszystkim przestawienie się na inne postrzeganie
pracy z lokalną społecznością. Dlatego warto też pamiętać, aby MAM funkcjonował
sprawnie i mógł realnie przynosić odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców,
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potrzebne jest współdziałanie w poszczególnych zakresach, które pogrupowałyśmy
następująco:
1. zarządzanie MAM-em – dobrze jest zaplanować, kto będzie pełnił funkcję
zarządzającego. Z naszej strony widzimy w tej roli koordynatora/kę. Będzie to
osoba odpowiedzialna za koordynację wydarzeń, kwestie finansowe
i rozliczeniowe oraz komunikację zewnętrzną MAM-u,
2. działania animacyjne – leżą po stronie osób najbardziej zaangażowanych
w funkcjonowanie MAM-u – animatorów. Ich zadania to: budowanie relacji,
łączenie ludzi w działaniu, poznawanie potrzeb, zasobów, czyli tak naprawdę
prowadzenie współpracy z mieszkańcami,
3. działania poszczególnych grup: mieszkańców, NGO, JST – są rozumiane
jako aktywny lub bierny udział w organizowanych wydarzeniach MAM-u.
Jak widać, główną siłą napędową MAM-u są działania oddolne. Można nie tylko
uczestniczyć w działaniach (brać), ale także - do czego zachęcamy - organizować
działania (dawać). Można wyjść z pomysłem, zainicjować aktywności dla innych
członków społeczności. Jednym ze źródeł naszego patrzenia na centra
społecznościowe jest model ABCD, zgodnie z którym każdy wnosi coś
wartościowego do społeczności, stanowi jej zasób. Społeczności rozwijają się
poprzez rozpoznawanie istniejących zasobów i uruchamianie ich, aby lepiej im
służyły. Model ABCD stanowił inspirację dla naszego modelu MAM oraz dla modelu
naszego słowackiego partnera. Aby skutecznie rozpoznawać i uruchamiać zasoby
społeczności lokalnej potrzebna jest animacja.
Animacja jest procesem długotrwałym. Nie można osiągnąć zmiany postaw w ciągu
tygodnia czy miesiąca. Cała praca sprowadza się głównie do rozmów i budowania
relacji z otoczeniem MAM-u - rozpoznania potrzeb i możliwości, następnie
planowania w oparciu o zasoby. W ten sposób włączamy i uruchomiamy procesy,
łączymy ludzi i mamy zidentyfikowane ich potrzeby. Tak działamy przez cały czas,
ten rozwój nigdy się nie kończy. Jeśli organizujemy spotkanie, bez względu na to,
czy na początku istnienia naszego MAM-u, czy po kilku latach działania, warto
włączać wolontariuszy, pomocnych mieszkańców do zadań organizacyjnych, by
animatorzy mogli zająć się animacją właśnie, by mieli czas na rozmowę, budowanie
relacji, pokazywanie możliwości, a przez to także i sprawczości.
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Działania w MAM-ie / fot. Monika Wąsowicz
Działania społeczności
Działania mieszkańców
To samodzielna, oddolna aktywność członków społeczności jest formułą najbardziej
pożądaną w MAM-ie, stanowi wyraz jego coraz większej dojrzałości i skuteczności.
Inicjatywa mieszkańców obrazuje realnie działający MAM - mieszkańcy zgłaszają
potrzeby i pomysły na działania, następnie animatorzy pomagają mieszkańcom
w planowaniu i realizacji działań. Koordynator czuwa nad tym, aby dane działanie
mogło być zrealizowane.
Działania opierać się będą przede wszystkim na zasobach i aktywności samych
mieszkańców, np. organizacji pozarządowej, która zorganizuje i poprowadzi swoje
warsztaty w oparciu o samodzielnie zdobyte finansowanie czy grupie zainteresowań
samodzielnie pozyskującej ekspertów albo grupie młodych rodziców, wspierających
się wzajemnie w opiece nad dziećmi.
Działania mieszkańców mogą przyjmować różne formy:
•

realizacji pasji, rozwoju osobistego, wspólnego spędzania wolnego czasu,
aktywności pozazawodowej, rozwijania zainteresowań,

•

wzajemnej pomocy i samopomocy (np. wolontariat), grupy wymiany czasu,
kompetencji i rzeczy,
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•

wydarzeń łączących różne grupy działające w MAM-ie, które podtrzymują
relacje i więzi, np. pikniki, święta okolicznościowe.

Jak działać w MAM-ie?
Jeśli masz czas i ochotę możesz zaangażować się w MAM! Wymyślanie,
planowanie, realizacja to możliwość wspólnego działania. Oto podpowiedź, jak
zacząć:
1. Pomysł – możesz mieć swój i zaproponować go innym, by pomogli w realizacji
lub możesz dołączyć się do już istniejącego. Dobrze jest jednak wybrać taki,
który będzie zgodny z Twoimi pasjami, do którego jest Ci „najbliżej”, albo do
którego realizacji posiadasz umiejętności, możliwości, by łatwiej było go
realizować. Pomysł taki w początkowym etapie jest tylko ogólną wizją, którą
w miarę realizacji można modyfikować. Dlatego na tym etapie dobrze jest być
elastycznym i nie przyzwyczajać się za bardzo do wstępnych ustaleń.
2. Analiza – warto sprawdzić i zweryfikować czy na realizację pomysłu są
wystarczające środki i zasoby, trzeba postarać się obiektywnie ocenić
możliwości realizacji. Na tym etapie można modyfikować zarówno pomysł oraz
samą realizację. I trzeba mieć na to gotowość.
3. Planowanie – należy zacząć od zebrania ludzi, którzy chcą się włączyć w ten
pomysł. Plan i scenariusz dobrze jest, gdy będzie wymyślony wspólnie. Można
zastanowić się co jest potrzebne, czy niezbędne będzie wsparcie innych
sojuszników, a może jest opcja zrobić to w miarę samodzielnie. Tutaj ważny
będzie właściwy podział prac, wyznaczyć kto i za co jest odpowiedzialny, by
uniknąć rozmytej odpowiedzialności. Trzeba pamiętać o delegowaniu zadań,
ale też doceniać inicjatywy czy kreatywne myślenie innych osób z grupy.
4. Finansowanie – należy sprawdzić jakie są środki finansowe, racjonalnie
ocenić, czy posiadane fundusze wystarczą do przeprowadzenia
zaplanowanych działań. Warto jest rozpoznać czy są to środki własne, czy
potrzebne jest zaplecze z miasta/urzędu lub wziąć pod uwagę inne
rozwiązanie np. dofinansowanie, croutfinding. Pomocne jest wyznaczenie
jednej osoby, która będzie pilnowała wydatków.
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5. Realizacja – można realizować działania z sąsiadami, z grupami
nieformalnymi, z NGO-sami, z JST. Dobrze jest pamiętać, że im więcej osób
będzie na pokładzie danego wydarzenia, tym łatwiej nam będzie realizować
kolejne.
6. Ewaluacja – po zakończonym działaniu dobrze jest przyjrzeć się wszystkim
etapom i wyciągnąć wnioski. Podsumować, co było dobre, docenić, a także
zwrócić uwagę na elementy, które można było zrealizować lepiej.

Działania jednostek samorządowych
MAM stwarza pracownikom urzędów i radnym możliwość bezpośredniego kontaktu
z mieszkańcami w nieformalnych warunkach. Dzięki takim spotkaniom pracownicy
JST mogą poznać problemy i potrzeby mieszkańców, a także zorganizować własne
działania dla mieszkańców i NGO. MAM umożliwia pracownikom JST wzięcie udziału
w akcjach, wydarzeniach i działaniach prowadzonych przez NGO oraz mieszkańców.
MAM jest niezależną przestrzenią obywatelską, w której mogą być prowadzone
konsultacje społeczne, spotkania, dyskusje o planach, spotkania - dyżury z udziałem
pracowników JST.

Działania NGO
NGO w MAM-ie również zrealizuje swoje działania. Lokalne NGO mogą wzmacniać
sieci współpracy, pozyskiwać wolontariuszy, wymieniać się zasobami i informacjami.
I znowu – w MAM-ie mają nieformalną przestrzeń na spotkania, okazję do wspólnego
diagnozowania lokalnych problemów oraz dyskusji o sposobach ich rozwiązania.
Organizacje za pośrednictwem MAM-u mogą informować mieszkańców o swoich
działaniach oraz zachęcać do uczestnictwa w nich. MAM jest dla nich także
miejscem, w którym wspólnie z innymi podejmują aktywności na rzecz społeczności
i angażują się w wydarzenia organizowane przez MAM.
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Działania w MAM-ie / fot. Monika Wąsowicz:

Działania zespołu
Działania animacyjne
Prowadzone są one przez animatorów MAM-u (we współpracy z mieszkańcami),
którzy wychodzą do mieszkańców, pytają o ich potrzeby, informują o MAM-ie.
Proponują działania, które mogłyby być realizowane przez mieszkańców lub ich
udział w już realizowanych albo planowanych przedsięwzięciach.
Działania animacyjne obejmują trzy aspekty:
•

poznawanie społeczności, czyli potrzeb i zasobów mieszkańców. To także
prowadzenie rozmów z mieszkańcami, pracownikami JST i NGO w celu
rozpoznawania ich potrzeb i zasobów oraz wskazanie możliwości włączenia
się do działania MAM-u. To również wykorzystywanie warsztatowych
i animacyjnych narzędzi poznawania społeczności,

•

budowanie relacji i społeczności MAM-u, czyli sieciowanie, łączenie ludzi,
zasobów, wspieranie w budowaniu relacji pomiędzy JST, NGO
i mieszkańcami,
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•

wspieranie mieszkańców w aktywności - to zarówno stwarzanie możliwości
angażowania się w działania w MAM-ie, jak i pomocy w ich realizacji oraz
wspieranie samodzielnych inicjatyw i przedsięwzięć. Dotyczyć może ono
wszystkich działań i obszarów funkcjonowania MAM-u. Mieszkańcy będą
włączani przez animatorów np. do tworzenia miejsca, rozpoznawania
lokalnych potrzeb i zasobów, organizacji działań, sieciowania, promocji
i zarządzania MAM-em. Będzie to także wspieranie mieszkańców w tworzeniu
inicjatyw prowadzonych przez nich samych, pomoc w łączeniu się osób, które
chcą wspólnie zająć się działaniem czy wspieranie liderów takich
przedsięwzięć.

Każdy z tych aspektów pracy animacyjnej realizowany jest równocześnie, jednak
każdy kolejny nie może obejść się bez poprzedniego. Opierając się na przykładzie,
prześledźmy sytuację, w której animator poznając społeczność dowiaduje się, że
kilkoro mieszkańców dostrzega brak stojaków rowerowych i jest zainteresowanych
zajęciem się tym problemem. Kolejnym krokiem jest zainicjowanie spotkania
i poznanie się osób zainteresowanych tym tematem, a następnie wsparcie ich przez
animatora w zawiązaniu grupy i organizacji jej pracy nad wnioskiem do budżetu
obywatelskiego. W czasie, gdy grupa pracuje nad swoją inicjatywą, animator
równolegle rozpoznaje możliwość włączenia do jej działania kolejnych osób
i pozyskania nowych zasobów. Wspiera też grupę w przypadku trudności związanych
ze współpracą. W ten sposób mogą realizować się wszystkie trzy etapy, przenikając
się wzajemnie.
Prowadzenie działań animacyjnych wymaga od animatorów uważności,
zaangażowania, dużej ilości czasu i energii, ponieważ animacja to proces, który
w dużej mierze opiera się na kontakcie i relacji animator - mieszkaniec. Warto
zauważyć, że prawie wszystkie działania realizowane przez mieszkańców z pomocą
animatorów (lub bez) zaczynają się od spotkania, od nawiązywania kontaktów
i prowadzenia rozmów. Większość inicjowanych przez animatorów wydarzeń jest
tylko pretekstem do pracy animacyjnej. W procesie tworzenia MAM-ów bardzo
ważne jest stwarzanie ku temu jak najwięcej okazji.
Dużym ułatwieniem jest zaplanowanie pracy animacyjnej, w czym pomocny może
być następujący schemat:
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•

rozpoznanie - inaczej diagnoza. Tutaj sprawdzamy potrzeby mieszkańców,
pytamy o to, czego chcą, co im przeszkadza, jakie mają zasoby, wszystko po
to, by je jak najlepiej dopasować do działania i skutecznie włączyć do prac
organizacyjnych. Rozpoznawanie potrzeb/zasobów/problemów jest stałym
elementem animacji, powinno być prowadzone na bieżąco (np: przez
nieformalne rozmowy z mieszkańcami),

•

planowanie - w oparciu o przeprowadzone już rozpoznanie potrzeb
i zasobów. planujemy działania z mieszkańcami tak, aby w jak najwyższym
stopniu były prowadzone przez nich samych. Uruchamiamy zasoby
i potencjały, łączymy ludzi. Sprawdzamy czy nasze działanie jest zgodne
z celami MAM-u,

•

działanie - wspieramy mieszkańców w realizacji przedsięwzięć, włączaniu
innych, adekwatnie do potrzeb i zgodnie z planem, ale bez przejmowania
inicjatywy i pełnej odpowiedzialności,

•

refleksja - sprawdzamy na ile udało się nam włączyć do działania
mieszkańców, co poszło dobrze, a co trzeba poprawić.

Celem działań animacyjnych jest doprowadzenie do stanu, w którym MAM będzie
samoorganizującą się przestrzenią działania społeczności tzn. mieszkańców, NGO
i przedstawicieli samorządu oraz do tego, że społeczność będzie samodzielnie
organizować działania, uczestniczyć w nich oraz zarządzać ich organizacją,
a animatorzy i koordynator będą jedynie pełnić funkcję wspierającą.

Działania koordynacyjne
Prace związane z zarządzaniem MAM-em (prowadzone przez koordynatora we
współpracy z mieszkańcami), obejmują cztery obszary, o które musimy zadbać, żeby
MAM mógł sprawnie funkcjonować:
•

koordynacja działań MAM-u (np. dbałość o siedzibę MAM-u, prowadzenie
kalendarza działań, zaopatrzenie),

•

komunikacja ze społecznością MAM-u (np. prowadzenie kanałów
w mediach społecznościowych, kontakty z mediami tradycyjnymi, współpraca
z partnerami),
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•

formalne prowadzenie działalności MAM-u (np. sprawozdawczość
i rozliczanie się z samorządem lokalnym i innymi grantodawcami, księgowość,
sprawy administracyjne),

•

pozyskiwanie środków na działania MAM-u (np. pozyskiwanie partnerów
i sponsorów, pozyskiwanie środków publicznych, włączanie społeczności
w finansowanie MAM-u).

2.4 Miejsce
Wskazywałyśmy do tej pory, że MAM to przede wszystkim ludzie oraz działania,
jednak nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w samej nazwie „MAM” istniej słowo
„miejsce”. Przede wszystkim należy zauważyć, że MAM jest miejscem realnym, ale
także przestrzenią wirtualną. Jest budynkiem, salą, pokojami, ale też istnieje
w Internecie, social mediach. Takie rozumienie MAM-u wzmocniły doświadczenia
z okresu pandemii. Uważamy, że zostanie ono z nami na dłużej i na to także
będziemy zwracać uwagę w tym podrozdziale.
Jeśli zaczynamy od realnej przestrzeni w świecie offline, to MAM nie będzie jedynie
pomieszczeniem. MAM to przestrzeń, gdzie można przyjść i poczuć się jak w domu.
Czasem ściany mogą być odnowione i świeżo pomalowane, czasem mogą być stare,
z tynkiem nie pierwszej świeżości, a mimo to MAM powinien w obu przypadkach
zapraszać do wejścia i zostania na dłużej. Jak to zrobić? Oto kilka podpowiedzi.
Myśląc o MAM-ie warto przyjrzeć się zarówno funkcjom, jak i funkcjonalności
miejsca. Podstawą jest także dostępność.
Dlaczego mówimy o funkcjach miejsca? Ze względu na to, że prowadzenie Miejsca
Aktywności Mieszkańców jako przestrzeni samej w sobie nie jest naszym celem
i założeniem. Miejsce, podobnie jak działania, jest narzędziem, które pomaga
realizować cele MAM-u i wcielać w życie jego główne wartości. Tym właśnie różni się
MAM od innych przestrzeni dostępnych mieszkańcom do realizacji działań. U nas za
miejscem stoi coś więcej. Zatem przyjrzyjmy się, jakie funkcje pełni w MAM-ie
miejsce:
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•

funkcja włączająca – włączanie mieszkańców w jego tworzenie, zachęcanie
lokalnej społeczności do wspólnego budowania działań i nawiązywania
współpracy, dbanie o przestrzeń, przestrzeganie wartości. W ten sposób
stwarzamy poczucie odpowiedniości, poczucie przynależności, dajemy
możliwość spotkania się ludzi z różnych środowisk i przez to włączenia ich do
procesu budowania społeczności lokalnej,

•

funkcja komunikacyjna – komunikowanie wartości i zasad działania, dbanie
o wizerunek, możliwość komunikowania się uczestników życia MAM-owego
z celami i wartościami MAM-u: uwolnionymi i dobrze znanymi. Dotyczy to też
docierania wszelkich treści do świata zewnętrznego,

•

funkcja relacyjna – bazowanie na znajomych i ich zasobach, budowanie
relacji z osobami nowymi (w terenie i online), tworzenie sieci relacji
i współpracy. MAM nigdy nie jest bytem zawieszonym w próżni. Bez względu
na to czy powstanie w dużym ośrodku miejskim, w małej miejscowości, czy we
wsi, zawsze będzie istniał osadzony w jakiejś społeczności. Będzie „wchodził”
w pewne już istniejące relacje lub budował nowe.

W praktyce konkretne sposoby pracy animacyjnej pozwolą nam w jednym działaniu
połączyć realizację wszystkich tych funkcji i zadbać o szerokie oddziaływanie
miejsca. Dobrym przykładem jest praca z zasadami przy korzystaniu z przestrzeni
MAM-u. Zasady - wypracowane wspólnie ze społecznością i zawierające wartości
MAM-u - pomagają budować poczucie odpowiedzialności za MAM i dołączać
nowym osobom (funkcja włączająca). Dzięki nim, komunikujemy się z odbiorcami,
przekazujemy zachowania dopuszczalne oraz takie, których tolerować nie będziemy
(funkcja komunikacyjna). Osobom wchodzącym do MAM-u po raz pierwszy dajemy
jasny przekaz, określamy ramy, w których się poruszamy. W ten sposób łatwiej mogą
zaistnieć, sprawdzić czy chcą tu zostać i czy to miejsce jest dla nich. Natomiast
osobom z dłuższym stażem, pomagają zachować poczucie stałości. Dzięki temu
także relacje mogą być budowane na stałym, ugruntowanym poziomie wartości
(funkcja relacyjna). Zasady nie muszą być sztywne, ani też mocno rozbudowane.
Wystarczy kilka lub kilkanaście zapisów z elementarnymi podstawami, by wiedzieć,
co danej grupie ludzi przyświeca. Wpisanie punktów takich jak: „szanujemy ludzi
i rzeczy”, „dbamy o porządek w przestrzeni i kulturę w zachowaniach” pomaga
realizować działania bez każdorazowego określania zasad współpracy.
49

Miejsce / fot. Monika Wąsowicz
Kolejne pytanie: jak zadbać o funkcjonalność wnętrza MAM-u?
Z naszych doświadczeń wynika, że warto uwzględnić takie elementy jak:
•

„coś” na start

Puste miejsce raczej nikogo nie zachęci. Kilka książek, fotel, sofa, stół czy krzesła
sprawią, że przestrzeń nie będzie pusta i obca. Ludzie, którzy chcą korzystać
z MAM-u chętniej pojawią się w miejscu, które może coś zaoferować. Jeżeli brakuje
funduszy, poza budżetem miasta lub dofinansowaniem z UE, możemy zadbać
o crowdfunding, fundraising, albo zwykłą zrzutkę na osiedlu.
•

estetyka przestrzeni

Puste ściany, surowa tabliczka z nazwą będą zawsze sprawiać wrażenie obcości
i braku ciepła. Przyjemne kolory, ciepłe barwy, dziecięce rysunki, prace dorosłych,
zdjęcia będą budować nieformalny charakter miejsca i komunikować „tu jest
przyjaźnie”.
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•

wyposażenie

Warto zwrócić uwagę, by farba użyta do malowania ścian była zmywalna, meble
lekkie, składane, które w każdej chwili można w prosty sposób przestawić
i zaaranżować w sposób potrzebny na daną chwilę.
•

kuchnia

Wpływa na atmosferę. To pomieszczenie nie tylko pozwala przygotować posiłki, ale
jest miejscem ocieplania kontaktów. Dodatkowo dzięki takiemu pomieszczeniu
możemy rozszerzyć ofertę MAM-u o warsztaty kulinarne czy międzypokoleniowe
gotowanie. Jeśli w MAM-ie nie ma kuchni, warto pomyśleć o wydzieleniu choćby
małego kącika kuchennego. Postawienie szafki z czajnikiem, kilku kubków, talerza
z ciastkami nie kosztuje dużo, a zupełnie zmienia podejście do gościnności.
•

osadzenie w kontekście

To miejsce musi żyć! MAM nigdy nie będzie bytem zawieszonym w próżni. Bez
względu na usytuowanie, zawsze będzie osadzony w danej społeczności. Dobrze,
jeśli to miejsce odzwierciedla podejmowane w nim aktywności – zdjęcia na
ścianach, aktualny rozkład działań, ogłoszenia zaprzyjaźnionych osób czy
organizacji. To wszystko zbliża nas do obecnych i przyszłych bywalców MAM-u.
•

social media

Wizerunek MAM-u to także obecność w sieci i budowanie społeczności w świecie
wirtualnym. Jeśli ostatnie aktualności na stronie internetowej są sprzed dwóch lat,
ostatnia relacja na profilu FB umieszczona została zimą, gdy jest koniec lata,
a najbliższe wydarzenie dotyczy działań sprzed dwóch miesięcy, to nie uda się
nikogo przekonać, że jest to aktywnie działający MAM. Wszelkie działania i treści
związane z MAM-em powinny łatwo docierać do świata zewnętrznego. Temat ten
będzie szerzej omówiony w ostatnim rozdziale o promocji.
Dostępność jest podstawą funkcjonowania MAM-u. Jeśli naszą wartością jest
otwartość, to nie możemy na MAM przeznaczyć sali na ostatnim piętrze albo na
końcu miasta, dokąd nie ma dobrego dojazdu. Takie bariery uniemożliwiają sprawne
funkcjonowanie. Każdy, kto raz wybierze się w drogę, podczas której zabłądzi, utknie
na przystanku lub dostanie zadyszki na krętych schodach, dobrze się zastanowi czy
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będzie chciał wrócić do takiego MAM-u. Należy pamiętać także o osobach, które
wymagają dodatkowej uważności - o matk ach z wózkami, seniorach, ludziach
z niepełnosprawnościami. Każdy MAM musi spełniać konkretne kryteria dostępności.
Inkluzyjność i wrażliwość na drugiego człowieka warto mieć na uwadze od początku.

Działania w MAM-ie / fot. Anna Jaśko-Nalepa

2.5 Relacje
Ten rozdział poświęcimy trudnemu do uchwycenia, ale niesamowicie istotnemu
tematowi. MAM to relacje między ludźmi, ich powiązania, zależności. MAM powstaje
poprzez łączenie ludzi, tworzenie sieci relacji między poszczególnymi osobami
i zespołami, grupami i podmiotami, budowanie nowych relacji oraz rozwijanie już
istniejących.
MAM powinien zachęcać do bazowania na swoich zasobach: znajomych, którzy
mogą pomóc, znajomych, którzy mają ochotę zaangażować się, znajomych, którzy
dzięki swoim przyjaciołom wejdą „bardziej” i zaczną realizować własne pomysły.
Z czasem MAM poszerza się o osoby „nieznane”, które zainteresowane tematem są
gotowe, by wejść do nowego środowiska – trafić do tego miejsca. Takie grono
powiększa się o nowe osoby, w szczególności dzięki różnym działaniom. To w MAM52

ie mogą odbywać się spotkania, to tutaj ludzie na początku sobie obcy mogą powoli
oswajać się z miejscem i sami ze sobą. MAM daje przestrzeń do poznania, wymiany
doświadczeń i umiejętności. Pozwala budować relacje. Zaczynając od pojedynczych
osób, można zataczać coraz szersze kręgi, poznając kolejne warstwy zależności
i znajomości. W ten sposób buduje się współpracę z otoczeniem.
Myśląc o relacjach zachodzących w MAM-ach, należy pamiętać o ludziach, którzy
tworzą MAM. Są nimi: zespół MAM-u, który składa się z koordynatora, animatorów,
aktywnych mieszkańców - liderów grup oraz społeczności MAM-u złożonej
z mieszkańców, JST oraz NGO. To pomiędzy nimi tworzy się różnorodna sieć
powiązań, zarówno między zespołem, a społecznością, jak i poszczególnym
osobami.
Duża odpowiedzialność spoczywa na barkach osób najbardziej zaangażowanych
w MAM, czyli animatorach. Budowanie relacji i sieciowanie jest filarem działań
animacyjnych MAM-u i rozumiemy je jako:
•

inicjowanie i nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami - dawanie się poznać,
poznawanie,

•

odkrywanie ich potrzeb,

•

tworzenie sytuacji i okazji do spotykania się i wzajemnego rozumienia siebie,

•

doświadczanie wspólnego działania, np. podczas organizacji pikniku
osiedlowego, tworzenia ogrodu społecznego czy prowadzenia warsztatów dla
dzieci,

•

włączanie do współtworzenia MAM-u.

Z naszej perspektywy, co już sugerowałyśmy wcześniej, bardzo istotne dla
animatorów, którzy podejmują się zbudowania relacji ze społecznością MAM-u, jest
nastawienie się na proces, a nie na zadanie. Chodzi tu o nawiązywanie kontaktów,
podtrzymywanie ich i wykorzystywanie do tego umiejętności animacyjnych
(rozpoznawanie potrzeb, włączanie, sieciowanie, edukacja dotycząca współpracy).
Nie jest tu kluczowa liczba zrealizowanych wydarzeń, pojawienie się w MAM-ie
rekordowej liczby osób czy zapewnianie mieszkańcom wciąż nowych atrakcji.
Organizacja wydarzeń może być wykorzystywana do nawiązywania relacji jako
narzędzie, pretekst do przyciągania ludzi, by móc z nimi pracować. Nie jest to cel
sam w sobie.
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Ważne jest uświadomienie sobie pewnych zależności. Sieci relacji i powiązań
inicjowanych przez animatorów MAM-u tworzone są na kilku płaszczyznach z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i lokalnych instytucji
publicznych. Celem ich budowania jest powstanie tzw. trójkąta relacji MAM-u czyli
pewnego rodzaju nieformalnej platformy współpracy między przedstawicielami tych
obszarów. Natomiast bazą, która umożliwia tworzenie trójkąta relacji MAM-u są
wcześniejsze pojedyncze działania animacyjne, polegające na nawiązywaniu
indywidualnych kontaktów i poznawaniu poszczególnych ludzi, przedstawicieli
społeczności MAM-u: mieszkańców NGO i JST. Proces poznawania się jest
dwustronny - animatorzy zarówno dają się poznać, jak i poznają, zdobywając jak
najwięcej informacji o ludziach, rozpoznają ich potencjał. Następnie włączają ich do
działania MAM-u, kontaktują ze sobą, uruchamiają i łączą ich zasoby oraz procesy
mające na celu szersze sieciowanie. Niezastąpionym narzędziem animacyjnym
przydatnym w procesie budowania relacji jest zapisywanie wszystkich informacji
i tworzenie baz kontaktów.

Grafika: trójkąt relacji
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Jak pracować ze społecznością MAM-u
Relacja z Mieszkańcami
Główną grupą, dla której i wraz z którą współtworzony jest MAM są mieszkańcy.
W zależności od tego czy MAM ma charakter bardziej sąsiedzki, osiedlowy, lokalny,
czy ogólnomiejski lub ogólnogminny są nimi albo osoby mieszkające w najbliższym
otoczeniu MAM-u, albo przedstawiciele całej lokalnej społeczności.
Tutaj, bazując na naszych doświadczeniach, warto wyróżnić aktywności przydatne
w budowaniu relacji z mieszkańcami, a są nimi:
•

identyfikacja i nawiązanie kontaktu z aktywnymi grupami mieszkańców
działającymi w najbliższym otoczeniu MAM-u,

•

wystawianie „stoisk MAM-u” do prowadzenia rozmów podczas pikników i akcji
okolicznościowych (wystarczy banner/tabliczka z logo MAM-u, stolik i krzesło,
a jeżeli są - to materiały informacyjne),

•

akcje informacyjne w mediach lokalnych, w przestrzeni publicznej, w mediach
społecznościowych,

•

spacery po osiedlu/dzielnicy w okolicach uczęszczanych przez mieszkańców
(parki, skwery, place zabaw, okolice sklepów, szkół, przychodni) i rozmawianie
z przechodniami o MAM-ie,

•

prowadzenie dyżurów w MAM-ie, by zwiększyć dostępność MAM-u dla
mieszkańców,

•

rozpoznawalność w środowisku lokalnym koordynatora i animatorów MAM-u,
rozumiana jako wychodzenie do ludzi, umieszczanie filmików w mediach
społecznościowych, dawanie się poznać,

•

zaproszenie mieszkańców do aktywności i włączania się do zespołu MAM-u.

Animator: „Dzięki pracy w MAM-ie nauczyłam się podziału obowiązków,
podziału pracy oraz odpowiedzialności za swój zakres pracy.”
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Relacja z NGO
Tworzenie relacji z przedstawicielami NGO to duże wyzwanie. NGO są mocno
obciążone pracą i swoimi działaniami na rzecz społeczności, trudno im
wygospodarować czas na działania w dodatkowych obszarach. Często same
potrzebują wsparcia i nie mają wystarczających zasobów, aby je wnieść do MAM-u.
Obok tego NGO mając własne, sprawdzone kanały dotarcia do swoich odbiorców,
mogą nie widzieć potrzeby pośrednictwa MAM-u w budowaniu relacji w środowisku
lokalnym. Podczas realizacji naszych działań animacyjnych w Chrzanowie
i w Nowym Sączu, staraliśmy się włączyć NGO w aktywności MAM-u pokazując, że
MAM będzie mógł być wsparciem w ich działaniach. W praktyce okazało się to
jednak niewystarczające, aby organizacje realnie zaangażowały się w działaniach
MAM-u się pod szyldem własnej organizacji.
Nasze doświadczenie podpowiada też, że w budowaniu relacji możemy wyróżnić
dwa poziomy:
•

pierwszy - nawiązywanie indywidualnych, bezpośrednich kontaktów
z przedstawicielami NGO, mających na celu identyfikację potrzeb, problemów,
zasobów i możliwości włączenia do działania MAM-u.

•

drugi - zaproszenie chętnych organizacji do prac zespołu MAM-u, przy
równoległej kontynuacji indywidualnej pracy animacyjnej, rozumianej jako
podtrzymywanie kontaktu, odbywanie dalszych rozmów, tworzenie pretekstów
do spotkań, także spotkań sieciujących wokół wybranych problemów
lokalnych.

Organizacje pozarządowe mające na co dzień kontakt z odbiorcami swoich działań,
świetnie orientują się w specyfice lokalnych potrzeb i wyzwań, a zatem
z perspektywy planowania działań MAM-u współpraca z NGO może przynieść
znaczące korzyści. Animatorzy z całą pewnością powinni być świadomi, że warto
planować działania animacyjne skierowane właśnie do organizacji.
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Animatorka: „Nie jestem już wolnym elektronem! Nie marzę o zmianach tylko je
inicjuję. Nauczyłam się, że granie w drużynie nie oznacza rezygnacji z siebie
i realizacji własnych celów.”

Relacja z JST
Według naszego modelu centrum społecznościowego, MAM-y są realizowane
w partnerstwie z samorządem lokalnym. Aby MAM mógł z powodzeniem realizować
funkcję aktywizującą, należy zadbać o zbudowanie odpowiedniej relacji z lokalnym
samorządem: przedstawicielami rady, lokalnymi instytucjami, ale także
przedstawicielami Urzędu Miasta/Gminy odpowiedzialnymi za kwestie społeczne. Do
współpracy przy tworzeniu MAM-u dobrze jest wybrać samorząd, który spełnia
określone warunki, przede wszystkim taki, który rozumie, że MAM-u potrzebuje,
a także ma warunki do jego stworzenia i prowadzenia.
Doświadczenia w pracy z samorządem pokazują, że włączenie od początku
przedstawicieli JST do procesu tworzenia MAM-u i zbudowanie z nimi partnerskiego
związku jest bardzo ważne i wymaga odpowiedniego czasu oraz nakładu pracy
animacyjnej.
O udanej relacji z przedstawicielami samorządu świadczy fakt, iż urzędnicy znają
i rozumieją ideę MAM-u oraz to, że obie strony – zarówno przedstawiciele urzędu jak
i animatorzy - postrzegają siebie jako równorzędnych partnerów współpracy. Dobre
relacje z JST to również częste „odformalizowane” kontakty, sprawny przepływ
informacji, wzajemne wsparcie promocyjne, organizowanie urzędowych spotkań
w siedzibie MAM-u, np. spotkań komisji radnych. Aby zbudowanie takiej relacji było
możliwe, potrzebne jest obustronne zaufanie, które rodzi się w wyniku częstych
bezpośrednich spotkań i rozmów, ale także wskutek doświadczania wspólnego
działania, np. urzędnicy, którzy biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych
przez MAM, występują nie tylko w charakterze uczestników, ale
i współorganizatorów. Nic tak nie buduje więzi z mieszkańcami i nie kształtuje
odpowiednich wzorców, jak np. wspólne przygotowanie posiłków czy rozpalanie
ogniska, w których udział biorą przedstawiciele urzędu.
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Działania w MAM-ie / fot. Monika Wąsowicz

Czas na refleksję
W jakiej roli w MAM-ie widzisz się najbardziej i dlaczego?
Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w budowaniu relacji ze społecznością?
Jakie przykładowe aktywności najbardziej odpowiadałyby na potrzeby Twojej
społeczności?
Narysuj swój wymarzony MAM.
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3. Promocja i komunikacja z Mieszkańcami

Przy wszystkich zagadnieniach, które bierzemy pod uwagę przy tworzeniu MAMu nie możemy zapomnieć o jeszcze jednym. Promocja jest bardzo ważnym
elementem całego procesu tworzenia MAM-u, gdyż o sukcesie tego miejsca
stanowić będzie regularne odwiedzanie go przez mieszkańców i tym samym jego
osadzenie w lokalnej społeczności. Trudno też myśleć o działaniach promocyjnych
bez powiązania ich z działaniami animacyjnymi i komunikacyjnymi.
Komunikacja, animacja i promocja to zagadnienia, które przeplatają się i uzupełniają.
Ważne jest, by strategia promocji nie funkcjonowała w oderwaniu od innych działań,
zwłaszcza animacyjnych i koordynacyjnych. Wszelkie działania, które podejmują
“MAM-owicze” wpływają na odbiór MAM-u i jego działania oraz zainteresowanie osób
gotowych do współtworzenia tego miejsca. Reputację, a co za tym idzie, markę
miejsca budujemy każdego dnia i o jej sile świadczą nasze działania, sposób
komunikacji ze społecznością lokalną.
Pamiętajmy, że wartości marki MAM-u, tak jak każdej innej marki, nie zbudujemy od
razu, to proces długotrwały. Należy pamiętać, że im częściej dany komunikat
przekażemy w sposób jasny i spójny, tym bardziej zostanie on utrwalony
w świadomości naszych odbiorców. Dlatego niezwykle istotne jest, by animatorzy,
koordynatorzy, ludzie zrzeszeni wokół MAM-u mówili „jednym głosem” i w ten sposób
budowali markę MAM-u.
Zdajemy sobie sprawę, że nie ma jednej drogi promocyjnej dla MAM-u. Każde
miejsce to wyjątkowa przestrzeń, wyjątkowi ludzie, inne potrzeby i inna promocja.
Dlatego celem tego rozdziału jest podzielenie się wskazówkami dotyczącymi
konkretnych narzędzi oraz przegląd trendów społecznych i komunikacyjnych, które
brałyśmy pod uwagę. Warto też pamiętać, że promocja jest dziedziną, która zmienia
się dynamicznie i wiadomości na ten temat należy systematycznie odświeżać.
Dodajmy, że ważnym czynnikiem wpływającym na wybór działań promocyjnych jest
zawsze sytuacja społeczno-polityczna, w której się znajdujemy. W naszym
przypadku, współtworzenie MAM-ów przypadało na czas rozwoju pandemii
koronawirusa. Działania musiały być przeniesione do świata online. Dlatego też wiele
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przykładów działań promocyjnych, które przytoczymy w tym rozdziale będzie
dotyczyło wykorzystania zasobów i narzędzi internetowych. W pandemicznym roku
2020 było to najbardziej adekwatne do możliwości MAM-ów. Niestety 2021 rok nie
przyniósł diametralnej zmiany ani też powrotu do „normalności” z 2019 roku, zatem
może warto traktować świat online jako sprzymierzeńca, a nie wroga.
Korzystne jest, by część komunikowania się ze społecznością, w tym działania
promujące MAM, przejął koordynator MAM-u. Do jego działań może należeć:
prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej,
stały kontakt z mediami lokalnymi, promowanie MAM-u w przestrzeni publicznej
miasta/osiedla, upowszechnianie idei MAM-u oraz jego zasad, wartości i celów,
z wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych.
Zaczynając budować MAM, należy także tworzyć strategię promocyjną MAM-u.
Zastosowawszy metodę SWOT możemy przeanalizować wszystkie mocne i słabe
strony, szanse i zagrożenia, które występują w danym miejscu. Dzięki temu
zbudujemy solidne podstawy analizy sytuacji, która będzie punktem wyjścia dla całej
strategii promocji.
Od początku budowania MAM-u, a więc także planowania promocji, istotne jest, by
była ona realizowana przez osoby współtworzące MAM. Dlatego początki budowania
świadomych działań promocyjnych oraz marki MAM-u należy rozpocząć
w momencie, gdy wokół powstającego MAM-u zbierzemy już grupę osób
zaangażowanych, czyli koordynatora i animatorów tworzących zespół MAM-u.
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Działania w MAM-ie / fot. Anna Jaśko-Nalepa

Korzyści strategii promocyjnej
•

Wiemy dokąd zmierzamy i jaki efekt chcemy uzyskać - dzięki temu łatwiej
zaplanować działania oszczędzając czas i energię ludzi oraz pieniądze.

•

Korzystamy z przemyślanej identyfikacji wizualnej, gotowych wzorców oraz nie
zmieniamy koncepcji graficznych za każdym razem; dzięki czemu nasze
działanie jest bardziej skuteczne.

•

Nasze działania są powiązane wizerunkowo, budujemy markę w sposób
świadomy.

•

Rozumiemy techniki i przekaz jest logiczny, niezależnie od stażu
zaangażowanych osób. Jeżeli nawet do MAM-u dołączają nowe osoby, to nie
zaczynamy wszystkiego od nowa.

•

Gdy mamy zaplanowane działania promocyjne, wiemy jakich narzędzi chcemy
używać, by dotrzeć do naszych grup docelowych, wiemy zatem jakie kwoty
należy przeznaczyć z budżetu. Możemy zaplanować wydatki i wiemy wtedy
dokładnie na co potrzebujemy pieniędzy.

To, co łączy powyższe punkty, to spójność. To właśnie spójne działania budują
markę i wiarygodność. Przekłada się to na silniejszą pozycję i wpływy w środowisku,
łatwiejsze zdobywanie partnerów, wolontariuszy oraz odbiorców naszych działań.
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Dobrym pomysłem na rozpoczęcie wspólnej pracy nad promocją jest zorganizowanie
kilku spotkań warsztatowych, podczas których możemy uściślić, co jest dla nas
ważne, w jaki sposób budować markę MAM-u, jakie wrażenie chcemy uzyskać
poprzez naszą identyfikację wizualną oraz do jakich grup docelowych dotrzeć.

Elementy strategii promocyjnej
Budując markę oraz spójne działania i przekazy, warto zwracać uwagę na
następujące elementy:
•

identyfikacja wizualna – logo, krój pisma, kolory

•

styl komunikacji bezpośredniej z odbiorcami

•

styl strony internetowej,

•

styl profilu w mediach społecznościowych,

•

styl materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki, publikacje, gadżety promocyjne.

Elementy identyfikacji wizualnej Chrzanów
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Elementy identyfikacji wizualnej Nowy Sącz
Dla przykładu, zarówno w MAM-ie w Nowym Sączu, jak i w Chrzanowie, po
wykonaniu analizy otoczenia, określeniu grup docelowych oraz utworzeniu person,
zdecydowaliśmy się na nieformalny sposób komunikacji z odbiorcami. Staraliśmy się
tworzyć treści dla naszych odbiorców, biorąc pod uwagę kilka zasad:
•

używanie prostych, zrozumiałych słów dla tzw. „zwykłego człowieka”,

•

unikanie powtórzeń i wszelkich zbędnych wyrazów,

•

używanie strony czynnej zamiast biernej, która według badań jest łatwiejsza
w odbiorze,

•

pisanie komunikatów typu „ja lub my”,

•

używanie komunikatów typu Call To Action (wezwanie do działania, na
przykład „zapisz się do naszej listy mailingowej”, „wejdź na stronę i dowiedz
się, jak możesz włączyć się do działania naszego MAM-u”).
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Dodajmy, że tworząc profile w mediach społecznościowych, zdecydowaliśmy się na
przygotowanie grafik i szablonów, których będziemy używać przy określonych typach
wiadomości.
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Przykłady szablonów Nowy Sącz i Chrzanów

Cele strategii promocyjnej
Warto podkreślić, że planowanie każdego działania komunikacyjnego dobrze jest
zacząć od określenia celów. Zanim to zrobimy, zastanówmy się, kto jest naszym
adresatem i dlaczego właśnie ta osoba. Efekty naszych działań i tego, że „promocja
działa”, będziemy mogli potwierdzić znaną i sprawdzoną metodą SMART.
Cele SMART:
•

konkretne, np. „pozyskanie do współpracy wolontariuszy”,

•

mierzalne, np „pozyskanie do współpracy dziesięciu wolontariuszy”,

•

adekwatne do grupy docelowej,

•

realistyczne,

•

osadzone w czasie.
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Ocena otoczenia
Przed rozpoczęciem działań warto sprawdzić nasze otoczenie, czyli to wszystko, co
dzieje się wokół nas. Częstym uchybieniem podczas takich działań jest to, że zbyt
mocno skupiamy się na naszej ofercie, nie zauważając ważnych rzeczy dookoła,
które mogą zakłócić nasze działania promocyjne. Natomiast przy analizie otoczenia
dochodzimy do konkretów: możemy dostrzec tematy, które zarówno osłabią, jak i te,
które wzmocnią nasze przekazy. Celem analizy jest wykorzystanie tych, które mogą
nam pomóc. Bez oceny otoczenia nie stworzymy dobrej komunikacji. To częsty błąd
- pomijanie oceny otoczenia i rozpoczynanie od grup docelowych.
Co brać pod uwagę przy ocenie otoczenia:
•

Jaki jest społeczny, polityczny i ekonomiczny kontekst naszych działań?

•

Co robią inne organizacje lub miejsca skupiające ludzi, do których chcemy
dotrzeć?

•

Jaki to moment? – Sezon? Gwiazdka? Święta? Dzień Dziecka?

•

Co ważnego dzieje się w kraju? A co lokalnie?

•

O czym ludzie mówią, zarówno w Polsce, jak i Waszej lokalnej społeczności?

•

Czym Ty i / lub ludzie zrzeszeni wokół MAM-u zajmowaliście się
w przeszłości? Jaki jest Wasz wizerunek?

Grupa odbiorców
Następnym krokiem będzie zdefiniowanie Waszych odbiorców. Mimo że MAM-y
z zasady są otwarte i nastawione na włączanie, to jednak nie jest możliwe, ale
przede wszystkim nie jest efektywne, aby jednocześnie komunikować się ze
wszystkimi. Trzeba zatem zdefiniować do kogo MAM ma dotrzeć w pierwszej
kolejności. Ponownie do wykorzystania jest wcześniejsza analiza otoczenia,
ponieważ jeśli nie wiesz do kogo chcesz dotrzeć, tracisz:
•

czas,

•

pieniądze,

•

możliwość budowania silniejszej pozycji i wpływu na środowisko,
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•

możliwość łatwiejszego zdobywania partnerów, wolontariuszy i odbiorców
naszych działań,

•

energię (pojawia się wypalenie, frustracja).

Gdy chcemy zdefiniować grupę odbiorców, wsparciem może być ćwiczenie
w oznaczaniu „person”. Jest nam dużo łatwiej formułować komunikaty, gdy mamy
wyobrażenie „kto jest po drugiej stronie”, gdy nadamy tej osobie imię, dowiemy się,
jakie ma zainteresowania i jak spędza wolny czas.
Pytania pomocne przy określaniu persony:
•

demografia - czyli płeć, wiek i miejsce zamieszkania (czy mieszka blisko
MAM-u?),

•

praca - czym się zajmuje? Czy ma czas na działania poza pracą zawodową,

•

status rodzinny,

•

zainteresowania, zachowania i nawyki,

•

pragnienia i marzenia,

•

jaka forma najbardziej jej odpowiada – czy woli czytać, oglądać infografiki, czy
słuchać podcastów i oglądać video,

•

w jakich mediach społecznościowych jest obecna i aktywna,

•

z jakich urządzeń korzysta (laptop, tablet czy smartfon).

To, co istotne, w naszej grupie docelowej to sytuacja, że może być w niej kilka
person jednocześnie. Warto przy tworzeniu komunikatów świadomie adresować
przekaz do jednej z nich.
Pamiętaj: definiowanie Twojej grupy docelowej to ciągły proces, gdyż potrzeby
Twoich odbiorców nieustannie się zmieniają.

Narzędziownik
Przydatne narzędzia wspierające spójną komunikację.
Tworzenie grafik, wideo, animacji:
•

Canva - https://www.canva.com/ grafiki, animacje
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•

PhotoshopMIX

•

Crello

•

Videoshop - edytor wideo

•

Quik, Ripl - narzędzie do prostego montażu filmów

•

Hyperlapse - narzędzie do skracania filmów poprzez ich przyspieszenie

•

Pixaloop - narzędzie do tworzenia animowanych zdjęć

•

Facebook OverlayTool - narzędzie do sprawdzania, czy ilość tekstu na grafice
nie przekracza 20%, według badań przeprowadzonych przez Facebooka
grafiki z mniejszą ilością tekstu są lepiej odbierane przez odbiorców.

Canva – kilka porad, jak korzystać z tego narzędzia, by tworzyć skuteczne grafiki dla
mediów społecznościowych lub do materiałów promocyjnych:
•

Wprowadź kolory i czcionki swojego MAM-u

•

Wgraj logo i zamieszczaj je na grafikach

•

Stwórz szablon postów, aby zadbać o spójność komunikacyjną

•

Canva PRO dla NGO - jeśli jesteście organizacją pozarządową, możecie
ubiegać się o wersję PRO bezpłatnie: https://www.canva.com/pl_pl/canva-dlaorganzacji-non-profit/

Przydatne miejsca w sieci:
Jasnopis.pl – jest narzędziem informatycznym, które potrafi zmierzyć zrozumiałość
tekstu, wskazać jego trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki.
Ortograf.pl, languagetool.org – to systemy sprawdzające podany tekst pod względem
poprawności ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej lub typograficznej.
Programy do tworzenia infografik:
https://infogram.com/
https://piktochart.com/
https://www.easel.ly/
Bezpłatne pobranie zdjęć i grafik:
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https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/fotografia
https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
https://stock.adobe.com/pl/
https://otwartezasoby.pl/kategorie-do-stron/zdjecia-i-grafiki/

Działania w MAM-ie / fot. Anna Jaśko-Nalepa

Czas na refleksję
Jak możesz wyznaczyć mocne / słabe strony, szanse / zagrożenia?
Zbuduj solidne podstawy analizy sytuacji wyjściowej, która jest pierwszym
elementem całej strategii promocji.
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Analiza Swot
Silne strony / Słabe strony
Szanse / Zagrożenia

Grupy docelowe – wybór narzędzi
•

Wybierz trzy narzędzia adekwatne dla Twojej grupy docelowej.

•

Przeanalizuj, jak często powinno się używać tego narzędzia (wersja minimum i
maksimum).

•

Sprawdź zasoby czasowe i kompetencyjne.
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