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WSTĘP
WSTĘP

Oddajemy w Państwa ręce niniejszy poradnik. Nie chcemy, aby to
zabrzmiało zbyt górnolotnie. Po prostu zależy nam na podzieleniu się
naszymi spostrzeżeniami, uwagami i rekomendacjami na temat realizacji
projektu „Akademia Aktywnych Liderów i Liderek”. Projekt ten dał nam
wiele radości i satysfakcji, nauczyliśmy się przy nim dużo nowych rzeczy
związanych z realizacją inicjatywy. Jednakże – nie ma co ukrywać – był dla
nas sporym wyzwaniem i wymagał od nas ciężkiej pracy i skupienia na
każdym etapie jego realizacji. Zdobytej wiedzy i ciekawych obserwacji nie
zostawiamy dla siebie – przekazujemy je dalej, mając przy tym nadzieję,
że będą stanowiły jednocześnie inspirację, przestrogę oraz refleksję dla
każdej osoby/organizacji, która choć trochę interesuje się zagadnieniami
związanymi z budowaniem w Polsce społeczeństwa obywatelskiego.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym,
którzy pomogli nam w realizacji projektu „Akademia Aktywnych Liderów
i Liderek” – naszym znajomym, współpracownikom, rodzinom –
dziękujemy Wam za wsparcie.
Przede wszystkim gorące podziękowania kierujemy do naszych
wspaniałych uczestników i uczestniczek za zainteresowanie się naszym
projektem, wzięcie udziału w rekrutacji i tak wspaniałe zaangażowanie się
w realizację tego projektu. Mamy nadzieję, że przyniósł on Wam tak wiele
radości i satysfakcji, co nam. Dziękujemy również pracownikom i
pracownicom naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ponadto chcielibyśmy
podziękować oławianom i oławiankom za zaufanie i otwartość na
niestandardowe i dotychczas w Polsce niespotykane inicjatywy społeczne.
Obiecujemy, że na tym nie poprzestaniemy!
Zespół Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut”

O PROJEKCIE

Podstawowym celem projektu było wykształcenie
kompetentnych liderów i liderek, którzy zaktywizują mieszkańców
powiatu oławskiego do uczestniczenia w wyborach do Sejmu i
Senatu. Uczestnicy, uczestniczki warsztatów poszerzyli swoją
wiedzę o zagadnienia metody angażowania społeczności lokalnej,
komunikacji językowej i społecznej, dostępu do informacji
publicznej, promocji inicjowanych wydarzeń, zarządzania grupą.
Dzięki działaniom edukacyjnym osoby zaangażowane w projekt
zdobyły umiejętności i wiedzę niezbędną do realizowania
przedsięwzięć prospołecznych wynikających ze świadomego
obywatelstwa.
Liderzy i liderki poprzez wykształcenie w sobie zdolności
podejmowania inicjatyw lokalnych podczas trwania projektu,
zaktywizowali obywateli i obywatelki powiatu oławskiego do
udziału w ważnych sprawach publicznych, zaangażowali
mieszkańców miast i wsi powiatu oławskiego do działań przez siebie
inicjowanych, tym samym wpłynęli na frekwencję wyborczą w
powiecie oraz zainteresowali społeczność lokalną sprawami
publicznymi i społecznymi. Ponadto dzięki wykształceniu
kompetencji do aktywizacji społeczności lokalnej u osób biorących
udział w projekcie, po jego ukończeniu absolwentki i absolwenci
potrafią inicjować wydarzenia zmierzające do poprawy kondycji
społeczności swojej "małej ojczyzny".

O IDEI
Żaden ważny projekt społeczny nie powstałby bez myśli
przewodniej, głębszego celu i szerszego celu, który by mu
przyświecał i w który byłby wpisany. Wiedzieliśmy, że projekt
„Akademia Aktywnych Liderów i Liderek” nie zmieni od razu świata,
niemniej jednak bardzo pracowaliśmy nad tym, aby był przemyślany
i doprowadzał do konkretnej, wymierzalnej zmiany społecznej w
określonym czasie i na określonym terenie. Uznaliśmy, że warto
wykorzystać fakt, iż na jesieni 2011 roku (wtedy jeszcze nie
wiedzieliśmy, że będzie to październik) odbędą się wybory
parlamentarne. Pomyśleliśmy, że to doskonały pomysł, aby połączyć
kształcenie liderów/liderek z misją budowania społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce. W celu zapoznania się ze szczegółami idei,
która ukształtowała nasz projekt zapraszamy do przeczytania dwóch
artykułów dedykowanych naszemu projektowi.
Rola lidera w społeczności lokalnej
Bycie liderem to nie tylko kwestia samej aktywności i chęci
wprowadzenia zmian, chociaż bez tych cech dobry i przede
wszystkim skuteczny lider z pewnością się nie obędzie. Kluczowa
wydaje się jego rola w grupie, której przewodzi. To on pozwala
innym poczuć, że wkładając swój czas i wysiłek dla tzw. dobra
wspólnego, wcale nie działamy w imię jakieś abstrakcyjnej idei, lecz
na rzecz bardzo konkretnych i namacalnych efektów ważnych po dla
nas wszystkich, nawet jeśli będą one widoczne dopiero w dłuższej
perspektywie czasowej.

Lider społeczności lokalnej wydaje się być katalizatorem, siłą
napędową i sprawczą w miejscu, w którym działa. Ma dawać
energię i zarażać osoby, z którymi współpracuje, dobrymi
pomysłami a przede wszystkim pewnością, że można zmieniać i
kształtować swój najbliższy świat w taki sposób, by czuć się w nim
dobrze. Lider jest bardzo mocnym punktem każdej społeczności,
szczególnie wtedy, gdy pozwoli pod swoimi skrzydłami rozwinąć się
swoim współpracownikom. Lider wydaje się być zrośnięty ze swoją
społecznością, w czym bardzo mocno różni się od animatora
lokalnego. Lider ma naturalny, trudny do przecenienia wpływ na
swoich współmieszkańców. Kluczową rolę odgrywa w tym zaufanie,
jakim jest darzony. To jest fundament, który, aby został położony
wymaga jednak czasu.
Animator może pochodzić z zewnątrz społeczności, z którą
pracuje, ponieważ jego zadaniem jest wsparcie jej w rozpoznaniu
swojego potencjału i przede wszystkim potrzeb. Zachęca ludzi do
wsłuchania się w siebie i działania jako grupa, nie jako
zatomizowane jednostki. Nie przejmuje jednak na siebie funkcji
przywódcy grupy. Lider społeczny bardzo mocno wiąże się też z
pojęciem społeczeństwa obywatelskiego.
Społeczeństwo obywatelskie jako piękna idea od wieków
inspirowała wielkich myślicieli, którzy dostrzegali w niej przede
wszystkim fundament dobrego, sprawiedliwego państwa. Obywatel
w sposób bardzo naturalny myśli o wspólnocie, nie zamyka się w
wąskich ścianach swojego najbliższego otoczenia i własnej rodziny.
Społeczeństwo, którego członkami są przede wszystkim obywatele,
na setki lat stało się abstrakcję, nieosiągalnym marzeniem. Idea

społeczeństwa obywatelskiego ewoluowała jednak, stając się w
końcu w naszej współczesnej, przede wszystkim zachodniej
cywilizacji, jednym z podstawowych pojęć, wymienianych niemalże
na jednym oddechu z pojęciami demokracji i wolności. W Polsce
dopiero od jakiegoś czasu przebija się do głównego nurtu myślenia
przeciętnych mieszkańców o swojej tożsamości. Bycie obywatelem
nie jest jeszcze u nas zbyt popularne, dominuje niedowierzanie, że
nasza osobista korzyść może być jak najbardziej po drodze z
realizacją bardziej uniwersalnych, pozornie bardziej odległych
celów. Można więc powiedzieć, że prawdziwy lider społeczny jest
„naturalnym”, „urodzonym” obywatelem.
Jakie cechy definiują współczesnego obywatela? Na samym
początku, zdaje się, stoi gotowość do wyrażenia swojej opinii i idąca
w krok za nią gotowość do podejmowania dialogu z osobami, którzy
formalnie, z mocy nadanej im przez zajmowany urząd, podejmują
decyzje kluczowe dla rozwoju i przyszłości danej społeczności.
Obywatele, niezależnie od tego, czy posiadają władzę czy oddają
władzę wybranym przez siebie reprezentantom, widzą w sobie
przede wszystkim partnerów, których w działaniu łączy wspólny cel.
Żeby jednak w pełni stać się obywatelem, na samym początku
potrzebna jest świadomość, że możemy i mamy pełne prawo
uczestniczyć w życiu naszej społeczności.
Tekst powstał w ramach projektu „Akademia aktywnych
liderów i liderek” Finansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniu i
warsztatach w których możesz wziąć udział, zapraszamy tutaj,
Dominika Chylińska.

Dlaczego warto wspierać liderów lokalnych i co
społeczeństwo z tego będzie miało?
miało?

powinno zależeć na tym, żeby liderzy nie gaśli, żeby wciąż byli
wspierani, wzmacniani. Żeby im się chciało.

Kim jest lokalny lider? To ktoś, kto widząc, że ma zniszczony
plac zabaw na podwórku nie będzie przechodził obok niego
obojętnie. Ale lider nie naprawi placu zabaw sam. Nie zmusi też
mieszkańców do jego naprawienia. Prawdziwy lider (po nieudanych
próbach zorganizowanie odnowy placu zabaw u władz lokalnych)
skrzyknie okolicznych mieszkańców i razem wyremontują plac
zabaw, dzieląc się obowiązkami i dobrze przy tym bawiąc.

Każdy lider powinien mieć szansę spotkać się z innymi
liderami, wymienić doświadczeniami, nauczyć się, jak się zmierzyć z
niepowodzeniami, jak sobie radzić z konfliktem, jak dawać ludziom
nadzieję. Powinien również znać bardzo przyziemne i konkretne
zagadnienia – takie, jak zarządzanie projektami i inicjatywami
społecznymi, pozyskiwanie funduszy, aspekty prawne działalności
społecznej itp. Niestety tego lider nie nauczy się w szkole. Do tego
potrzebne są właśnie inicjatywy wspierające liderów, inicjatywy,
których podejmują się przede wszystkim organizacje pozarządowe.
To one będąc najbliżej spraw lokalnych wiedząc, jak pracować z
liderami, a co najważniejsze – znają wartość liderów. Wiedzą, jak są
potrzebni naszym społecznością.

Na portalu ngo.pl co rusz można znaleźć zaproszenia do
wzięcia udziału w różnych projektach skierowanych do
liderów/liderek. Czy to znaczy, że w Polsce mamy aż tylu liderów? I
dlaczego w ogóle trzeba ich tak szkolić – przecież lider to lider. Ma
charyzmę, ciągnie za sobą ludzi – to od niego powinniśmy się uczyć.
Otóż okazuje się, że z liderowaniem jest trochę tak jak z
ogniem (ale tym pozytywnym – np. na zniczu olimpijskim). Można
go przekazywać dalej, dzielić się nim, rozmnażać. Jednakże ogień
niepodsycany, nieprzekazywany – wypala się, gaśnie.
Podobnie lider – tym bardziej lokalny. Może góry przenosić,
ciągnąć za sobą ludzi, rozwijając przy okazji swoje środowisko
lokalne. Tak, lider może wiele, ale musimy pamiętać, że jest tylko
człowiekiem i jak każdy człowiek może zacząć wątpić w sens tego,
co robi. Niewspierany może szybko się wypalić i porzucić działanie
na rzecz swej społeczności lokalnej. Wystarczy choć jedna, drobna
porażka, jeden konflikt. Strata lidera jest nieporównywalnie wielkim
ciosem dla społeczności lokalnej. Dlatego też nam wszystkim

Dlatego też Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych
„Grejpfrut” z Oławy zdecydowała się zorganizować „Akademię
aktywnych liderów i liderek”, której celem jest stworzyć grupę
czternastu, działających dla swoich społeczności osób, poddać ją
cyklowi edukacyjnemu, zaprosić do przeprowadzenia inicjatyw na
rzecz zwiększenia frekwencji w zbliżających się wyborach
parlamentarnych w powiecie oławskim oraz poddać cały proces
ewaluacji. Dzięki temu liderzy będą mogli się zmierzyć teoretycznie i
praktycznie z takimi zagadnieniami, jak: animowanie, projektowanie
i realizowanie planów wydarzeń zaangażowanych w sprawy
społeczne, najnowsze metody i programy aktywizacji do życia
społecznego, podstawy zarządzania grupą i komunikacja językowa
lidera z grupą, specyfika wpływu społecznego i wiele wiele innych.
Co ważne – organizatorzy przewidzieli dla uczestników

opiekę, możliwość odbycia konsultacji oraz monitoring przygotowań
do przeprowadzenia inicjatywy przez cały okres trwania projektu. W
związku z tym każdy, tym bardziej początkujący lider lokalny, nie
zostanie pozostawiony sam sobie w przygotowaniach inicjatywy
społecznej. Co więcej – przed przeprowadzeniem wyżej
wymienionej inicjatywy liderzy i liderki zostaną gruntownie
przeszkoleni z organizowania tego typu projektów. Dowiedzą się,
jak promować inicjatywę społeczną, jak rozmawiać z mieszkańcami,
jak współpracować z mediami, jak podzielić się zadaniami w grupie i
jak uczyć się na błędach – czyli podstawy zasad ewaluacji. Więcej
informacji o projekcie „Akademia aktywnych liderów i liderek” – na
podstronie projektowej
Jeśli jesteś lokalnym liderem lub liderką, lub znasz takie
osoby i czujesz, że potrzeba Tobie/im wzmocnienia, docenienia,
zasilenia wiedzą, kontaktem z innymi, podobnymi społecznikami –
koniecznie weź udział w projekcie, lub zachęć do udziału innych!
Autorka: Anna Fedas
Dla siebie i dla innych - z sąsiadami
Inicjatywy sąsiedzkie to działania, które mają na celu
wspólne tworzenie czy też zagospodarowywanie przestrzeni wokół
swojego miejsca zamieszkania. Przede wszystkim jednak
najważniejszym procesem tego typu inicjatyw jest samo
wypracowywanie więzi, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami
danego budynku, bloku, kamienicy. Zwykła grzeczność i życzliwość
sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego zaufania. To pozwala
mieszkańcom czuć się bezpiecznie, a także czerpać przyjemność z
miejsca, które wybrali na swój dom.

Nie zawsze jednak z pozoru proste inicjatywy są tak łatwe
jakby nam się wydawało. Wymagają często szeregu pozwoleń i
akceptacji administracji publicznej. Dlatego właśnie nie warto
działać w pojedynkę. Czasami trzeba zawalczyć o swoją nową wizję
przestrzeni. Pomocna może okazać się wiedza i doświadczenie
mieszkańców, z którymi współpracujemy, lokalna organizacja
pozarządowa, a także nasza Rada Osiedla. Warto chociażby
podzielić się swoim pomysłem, zarazić nim innych lub wspólnie z
sąsiadami rozpocząć od jego opracowywania. Czasami mieszkańcy
mogą nie widzieć od razu sensu robienia czegoś „razem”. Na pewno
jednak znajdą się lokalni liderzy, którzy zachęceni zmianą czegoś na
lepsze zaczną działać. Warto spróbować zorganizować pierwsze
spotkanie. Nic tak nie pomaga przy realizacji zadania jak od
początku wypracowywany wspólnie pomysł. Poczucie, że to co
postanowiliśmy i zamierzamy zrobić jest udziałem nie jednej osoby,
lecz wielu osób zaangażowanych w ten proces.
Zawsze w ostatni wtorek maja obchodzimy Europejski Dzień
Sąsiada. Warto zastanowić się wówczas czy oprócz drogi z domu do
pracy i z powrotem nie mijamy w bramie kogoś z kim można byłoby
zbudować lepszą przestrzeń wokół swojego miejsca zamieszkania. A
może wracając ze szkoły do domu można byłoby zrealizować
autorski pomysł na upiększenie swojego podwórka i wraz z innymi
mieszkańcami, po prostu zacząć go realizować? Dla siebie i dla
innych - z sąsiadami.
Autorka: Sandra Tomaszewska

O UCZESTNIKACH/UCZESTNICZKACH PROJEKTU
Najważniejszym ogniwem projektu oraz inicjatywy
społecznej są ludzie. Każdy człowiek bowiem bez względu na
stopień zaangażowania wpływa na przebieg inicjatywy, projektu a z
pewnością również na relacje w grupie. Uczestniczki i uczestnicy
projektów w dużej mierze determinują efekty takich działań jak
planowanie i realizacja inicjatyw społecznych. To od nich zależy
najwięcej, ponieważ mają za zadanie wcielić w życie własny pomysł.
Integracja i otwartość takiej grupy sprzyja lepszej wykonalności
planu. Głównie z tego względu stworzyliśmy, w naszym projekcie,
możliwość poznania się, organizując wyjazdowe szkolenia oraz
kładąc nacisk na przeprowadzenie wielu ćwiczeń integrujących.

Rekrutację do Akademii Aktywnych
przeprowadzała Katarzyna Sikora:

Liderów

i

Liderek

„W projektach tego typu rekrutacja jest kluczowym zadaniem. Na sukces
projektu ma bowiem bezpośredni wpływ dobrze dobrana grupa osób
odpowiednio zmotywowanych do projektu. Osób, których oczekiwania
wobec własnego rozwoju pokrywają się z możliwościami jakie daje
projekt.
W związku z tym w projekcie „Akademia Aktywnych Liderów i Liderek”
sporo energii włożyliśmy w rekrutację. Z każdą osoba, która
zadeklarowała chęć udziału w projekcie (poprzez wysłanie formularza
aplikacyjnego) została przeprowadzona rozmowa (telefoniczna, via e-mail
lub „w cztery oczy”).
W rozmowie rekrutacyjnej pod uwagę brane były takie czynniki, jak
dotychczasowe doświadczenie w projektach społecznych
działalności społecznej, znajomość i zrozumienie idei projektu, motywacja
do udziału w projekcie (przez co rozumieliśmy gotowość do wzięcia
udziału we wszystkich szkoleniach oraz w inicjatywie finałowej – jeszcze
wtedy nie wiedzieliśmy, że to będzie vote mob).
Bardzo ważne okazało się również „wybadanie” w rozmowie rekrutacyjnej
liderskich cech każdego z kandydatów/kandydatek. Nie było to proste, ale
tu pomogły mi studia psychologiczne i umiejętność słuchania i wyciągania
wniosków z niedługiej rozmowy telefonicznej.
Każdej osobie/organizacji, która chciałaby zrealizować podobny projekt
polecałabym zastosowanie podobnego modelu rekrutacji dwustopniowej
(formularz aplikacyjny + rozmowa rekrutacyjna). Ponadto ważne jest, aby
upewnić się, że każdy uczestnik/uczestniczka potwierdził/a, ze
odpowiadają mu/je wszystkie terminy proponowanych szkole (warto
ustalić je i podać osobom aplikującym do zatwierdzenia jeszcze przez
podpisaniem z nimi umów).

Przedstawiamy Wam liderów i liderki – uczestniczyli/ły w naszej
Akademii:
Michał Bryl
Jestem studentem filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska). Nie
lubię nudy, nawet jeśli ceną za jej uniknięcie miałoby być
pomalowanie sufitów w całym domu. Nigdy nie rozstaję się z
odtwarzaczem mp3. Uważam, że życie bez muzyki byłoby bez sensu
i to jej poświęcam się w wolnych chwilach. Staram się wyznawać
dobrą zasadę bohaterki „Śniadania u Tiffany’ego”, która na
propozycję małżeństwa odpowiedziała coś w rodzaju: „Jasne, że za
ciebie wyjdę - nigdy nie byłam mężatką”. Oznacza to mniej-więcej
tyle, że chętnie próbuję nowych rzeczy i nie boję się ponoszenia
konsekwencji. Dlatego postanowiłem zgłosić się do tego projektu.
Michał Dzierżak
Witam, mam 21 lat i jestem studentem II roku filologii polskiej na
Uniwersytecie Wrocławskim, przybyłym na Dolny Śląsk z dalekich
stron, a mianowicie z Radomia, w którym spędziłem swoje
dzieciństwo i wczesną młodość. Tam też, w czasach licealnych,
ukształtować udało mi się swoją osobowość i światopogląd, nauczyć
otwarcia na ludzi i ich problemy, okiełznać trudy, ale i atuty płynące
z pracy w zespole. Zdobyte umiejętności procentować zaczęły na
studiach polonistycznych, będących realizacją moich zainteresowań,
które rozciągają się na wiele dziedzin – od literatury, poprzez
muzykę (bynajmniej nie klasyczną), teatr, po wędrówki po wszelkich
zakamarkach Wrocławia i nie tylko. W najbliższej przyszłości planuję
rozpocząć drugi kierunek studiów – filologię rosyjską - a w tej nieco
odleglejszej perspektywie, skupić się na pracy naukowej związanej z
macierzystym kierunkiem moich studiów, a konkretniej z
językoznawstwem.

Jagoda Depka
Mam 23 lata i studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim filologię
polską. Moją największą pasją jest jazda na nartach oraz chodzenie
po górach. Uwielbiam jeździc na rowerze oraz pływac. Na co dzień
lubię zajmowac się moją małą hodowlą kaktusów. Jestem osobą
otwartą, szaloną i spontaniczną.
Anna Krawczyk
Jestem tegoroczną maturzystką, absolwentką LO w Górze. Swoją
przyszłość wiążę z nauczaniem dzieci, chciałabym zostać
nauczycielem chemii. Oprócz nauczania marzy mi sie wyjazd na
misję do Afryki. Znajomi mówią o mnie "człowiek orkiestra", nie
usiedzę spokojnie na miejscu, muszę coś robić, wolontariat to moje
życie! W wolnych chwilach uczestniczę w różnorakich kursach i
szkoleniach oraz wyszywam obrazy.

Dorota Leń
Urodziłam się w Bielawie, a do 6. roku życia mieszkałam w Niemczy.
Od 18 lat mieszkam w Trzebnicy, gdzie chodziłam zarówno do
przedszkola, jak i szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
ogólnokształcącego. Jeśli chodzi o edukację wyższą to studia
licencjackie z dziennikarstwa ukończyłam w Dolnośląskiej Szkole
Wyższej we Wrocławiu. Następnie studia magisterskie to czas
Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku zostałam MAGISTREM:)
na Wydziale Filologicznym w Instytucie Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej na specjalizacji public relations. Również
czerwiec tego roku to dla mnie ukończenie Studiów
Podyplomowych z Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii na UWR. W Trzebnicy także pracuję.
Ostatnie niecałe cztery lata to czas interesującej pracy w lokalnej
prasie, co niesie za sobą wiele nowych zdobytych umiejętności i
wiele nowych znajomości. Obecnie jest to dla mnie już wcześniej
znany świat organizacji pozarządowych, gdyż pracuje jako asystent
ds. Biura i Promocji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
Kraina Wzgórz Trzebnickich. Nie jest mi obca również pomoc w
organizacji imprez. Moje pasje to góry, podróże, języki, ale ostatnio
też fotografia. Uwielbiam kontakt z ludźmi i poznawać nowych
ludzi. Uwielbiam również wyzwania i zawsze staram się dążyć do
wytyczonych celów.
Tomasz Pawlik
Absolwent filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
dziennikarz obywatelski, piszący artykuły na portal infotuba.pl,
regionalny koordynator Klubu z Kawą nad Książką w Sosnowcu. W
wolnych chwilach czyta książki i słucha jazzu. Lubi podróże i
malarstwo
kubistyczne.
Więcej
o
mnie
na:
www.zapachzycia.blogspot.com

Małgorzata Płonczkier
Jestem studentką II roku studiów uzupełniających na Uniwersytecie
Wrocławskim (filologia polska specjalność: polonista jako lider i
animator społeczności lokalnej), ukończyłam II stopnie
Elementarnego Kursu Języka Migowego oraz kurs wychowawcy
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Byłam wolontariuszką
w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin zagrożonych
wykluczeniem i w Domu Małego Dziecka. Interesują mnie
zagadnienia związane z terapią pedagogiczną i muzykoterapią. Nie
wyobrażam sobie codzienności bez muzyki.

Karolina Pitera
Mam dwadzieścia dwa lata i jestem studentką trzeciego roku
filologii polskiej na specjalności o nazwie komunikologia na
Uniwersytecie Wrocławskim. Pochodzę ze Złotoryi – pięknego,
wartego obejrzenia miasteczka, które właśnie obchodzi
osiemsetlecie nadania praw miejskich. Obecnie jednak mieszkam
we Wrocławiu. Moje zainteresowania są dość typowe: literatura i
kino oraz imprezy. I bardzo nie lubię, kiedy zaczynają się wakacje, a
robi się zimno i pada deszcz.
Ewa Giemza
Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
specjalizacji Zarządzanie Projektami i Funduszami Strukturalnymi
UE. Mam 25 lat, mieszkam w Oleśnicy a pracuję we Wrocławiu.
Zawodowo zajmuję się wszystkim co wiąże się z dotacjami (pisanie
projektów, rozliczanie, zarządzanie). Obecnie pracuję w Fundacji
Wspierania Aktywności Lokalnej FALA i Towarzystwie Edukacji
Otwartej przy projektach o charakterze społecznym. Uwielbiam
Wrocław o każdej porze dnia i nocy, długie spacery, szum morza i
wschody słońca. Staram się tak organizować czas żeby nie starczało
go na nudę. Wyznaję zasadę, że najbardziej bogacimy się
wewnętrznie dając siebie innym.
Łukasz Siemież
Od 2007 roku, po wypadku poruszam się na wózku inwalidzkim,
który nie przeszkadza mi w bardzo aktywnym życiu. Jestem osobą
bardzo otwartą i nie boję się podejmować nowych wyzwań. Od
czasu wypadku pracowałem już jako : redaktor działu
"Niepełnosprawni" przy portalu Młodzieżowego Centrum Informacji
i Rozwoju, koordynator w cateringu, asystent dietetyka, dyr. ds.
handlu i marketingu, grafik komputerowy. To tylko niektóre rzeczy

którymi się zajmowałem i pewnie będę zajmował ponieważ czynnie
uczestniczę w wielu szkoleniach, kursach itp. Codziennie swoim
życiem staram się pokazać innym osobom niepełnosprawnym, że
nie ma dla nas żadnych ograniczeń. Jeżeli ktoś chce nauczyć się
nurkować-nie ma sprawy, sam tego próbowałem i wiem że można,
sport?- każdy jeden, od tenisa przez ruggby po podnoszenie
ciężarów. Zmieniać Świat na Lepsze to moje motto, a przeciwdziałać
zagrożeniu wykluczeniem społecznym to funkcja jaką sobie obieram
każdego dnia i mam nadzieję zarazić tym podejściem wiele innych
osób.

Katarzyna Zaryczańska
Rodowita oławianka, rocznik ‘87. Ukończyła Szkołę Podstawową nr
8 i Gimnazjum nr 2. Będąc jeszcze uczennicą gimnazjum rozpoczęła
swoją przygodę ze strzelectwem sportowym reprezentując Oławę, a
następnie już jako zawodniczka WKS Śląsk swój drugi dom –
Wrocław. Absolwentka XIII LO im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu.
Studiowała filologię hiszpańską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz
dzięki programowi Erasmus na Uniwersytecie w Sewilli. Ciężko
usiedzieć jej w miejscu, dlatego również pomieszkiwała w
Barcelonie odbywając praktyki w International House oraz
Konsulacie RP. Podróżniczka z zamiłowania, marzy jej się trasa
wzdłuż Ameryki Południowej niczym z Dzienników Motocyklowych.
Uwielbia rysować, robić zdjęcia oraz szlifować obce języki popijając
hektolitry kawy z mlekiem.
Emilia Wacek
Mam 21 lat, właśnie skończyłam drugi rok politologii na
Uniwersytecie Wrocławskim. Gdy nie studiuje, odpoczywam w
mojej rodzinnej miejscowości Stroniu Śląskim, położonym w Kotlinie
Kłodzkiej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie np. jeżdżąc na
rowerze lub zimą na nartach. Czasem też pisze wiersze,
opowiadania i rysuje. Chętnie pracuje w grupie i poznaje nowych
ludzi oraz nowe miejsca.
Karolina Nawrat-Kawa
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
specjalizacji grafika projektowa. Mam 27 lat, pochodzę z pięknego
regionu jakim jest Śląsk Cieszyński i uwielbiam śląską gwarę. Od
dwóch lat mieszkam w Oławie. Moją największą pasją jest sztuka,

interesuję się zwłaszcza nowymi zjawiskami w sztuce, w
szczególności street artem i graffiti. Wolny czas poświęcam
uprawianiu różnych rodzajów malarstwa (mal. ścienne, mal.
sztalugowe, aerografika itp.). W swoim mieście angażuję się w
różnego rodzaju inicjatywy kulturalne. Obecnie wraz z Chorągwią
Piastów Śląskich pracuję nad projektem odbudowy Zamku w
Oławie.

O CZĘŚCI EDUKACYJNEJ – CZYLI O SZKOLENIACH W
PROJEKCIE
Projekt „Akademia Aktywnych Liderów i Liderek” był
projektem edukacyjnym. Oczywiście idea promocji pozytywnych
postaw obywatelskich, promowania udziału w wyborach itp.
przyświecały każdemu działaniu projektowemu. Jednakże należy
pamiętać, iż nie był to projekt typowo promocyjny. Nie była to
wszak żadna kampania społeczna. Postanowiliśmy skupić się na
działaniach lokalnych, sprofilowanych pod kątem konkretnych
społeczności. To osadzenie w czasie i przestrzeni dało nam
możliwość kształtowania pozytywnych postaw obywatelskich u
konkretnych osób wykorzystując narzędzia maksymalnie
sprofilowane do ich potrzeb i możliwości. Nie udało by nam się to
bez wsparcia naszych niezastąpionych uczestników i uczestniczek.
To dzięki nim udało nam się zrealizować tak trudne wydarzenie
jakim jest vote mob. Zanim to jednak nastąpiło musieliśmy
zrekrutować i zintegrować grupę, wyszkolić ją, wyposażyć w pakiet
narzędzi, wiedzy, umiejętności oraz dać wsparcie niezbędne w
wykonaniu tego niełatwego zadania grupowego. Bloki edukacyjne
skupiały się wokół zagadnień: społeczeństwa obywatelskiego,
sposobów angażowania społeczności lokalnej w sprawy społeczne
(animacja i aktywizacja, zarządzanie grupą), integracji społeczności
lokalnej, efektywnych form komunikacji społecznej i językowej,
dziennikarstwa obywatelskiego (gatunki prasowe, tworzenie
atrakcyjnych, jasnych i zrozumiałych tekstów zaangażowanych
społecznie), sztuki kreatywnego pisania i przemawiania, działań
strażniczych (dostęp do informacji publicznej, monitorowanie
działalności organizacji pozarządowych, administracji publicznej,
firm - z naciskiem na ich odpowiedzialność społeczną), CSR, badań

profilu społeczności lokalnej i dostosowania działań do jej potrzeb, a
także planowania i realizowania inicjatywy, Public Relations, relacje
z mediami, budowania wizerunku, projektowanie kampanii
promującej i wiele innych. Był to sprawdzian zarówno dla nich, jak i
dla nas.

CHARAKTERYSTYKA NIETÓRYCH ZAJĘĆ:
ZAJĘCIA ZE SPOŁECZEŃSTWACH OBYWATELSKIEGO –
PROWADZACA - ANNA FEDAS :
Zajęcia miały na celu zapoznać uczestników/uczestniczki z
podstawowymi pojęciami, ideami oraz narzędziami związanymi z
zagadnieniem
budowania/
kształtowania
społeczeństwa
obywatelskiego. Prowadząca przedstawiła uczestnikom/
uczestniczkom „dobre praktyki” motywowania obywateli do udziału
w wyborach z różnych krajów. Ponadto pokazała ideę przewodnią
zachęcania mieszkańców do bycia świadomymi obywatelami i
brania losu społeczności lokalnej we własne ręce.
ZAJĘCIA Z ANIMACJI SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI
INICJATYW ODDOLNYCH Z POSZANOWANIEM RÓWNOŚCI I
RÓŻNORODNOŚCI – PROWADZĄCA SANDRA TOMASZEWSKA
Warsztat miał na celu wyposażyć grupę liderów i liderek w
teoretyczną oraz praktyczną wiedzę na temat tego jak organizować
wydarzenia społeczne. Zadanie jakie stało przed uczestnikami i
uczestniczkami to zaplanowanie i zrealizowanie kampanii, która
wpłynie pozytywnie na poziom frekwencji w wyborach na terenie
Marcinkowic, Domaniowa, Jelcza-Laskowic oraz Oławy
W związku z tym, warsztat został zaplanowany w taki sposób, aby
uczestnicy mogli poznać jak najwięcej praktycznych sposobów na
zdobywanie informacji o odbiorcach (mieszkańcach czterech
miejscowości powiatu oławskiego), metodach aktywizowania i
angażowania społeczności lokalnej a także kreatywnego planowania
działań.

Wiedza na temat animacji społecznej jako metodzie ożywiania
wspólnoty lokalnej była przekazywana poprzez interaktywne
ćwiczenia, które bazowały na wyobrażeniach uczestników na temat
animacji i tego kim jest animator. Grupa mogła się przekonać jak
wykorzystać metodę animacji przy planowaniu własnego
wydarzenia jakim jest kampania społeczna na podniesienie poziomu
frekwencji w czterech miejscowościach powiatu oławskiego.
Uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z etapami procesu animacji za
pomocą praktycznych ćwiczeń. Pierwszy etap - zbieranie informacji
o danej społeczności lokalnej oraz ocena sytuacji było pierwszym
krokiem, który pozwolił uczestnikom na przyjrzenie się
mieszkańcom Marcinkowic, Domaniowa, Jelcza- Laskowic oraz
Oławy z różnych perspektyw: jakie mają zasoby, czy mają problemy,
jeśli tak to jakie? Jakie w związku z tym można zaplanować
rozwiązania, działania? Odpowiednia diagnoza jest zazwyczaj
najważniejszym punktem w animacji społecznej, dzięki której
można
zaplanować
niedyskryminujące
nikogo
działania,
dopasowane do wszystkich grup społecznych.
- Grupa podzielona na cztery mniejsze podgrupy, pomimo późnej
godziny, pracowała bardzo intensywnie. Zaobserwowałam, że
uczestnicy szczególnie angażują się w dyskusji i ćwiczeniach
prowadzonych w mniejszych grupach.
Jedno z zaproponowanych ćwiczeń polegało na wcieleniu się w role
mieszkańców społeczności lokalnej, pełniących różne funkcje, takie
jak: sołtys/sołtyska, rodzic niepełnosprawnego dziecka, senior,
właściciel/właścicielka sklepu spożywczego, a także na
zastanowieniu się jakie „cenne” zasoby, potrzebne do zrealizowania
konkretnego wydarzenia posiadają te osoby. Wśród tych ról był
również animator, który zaczynał ćwiczenie i wypuszczał sznurek do
osoby, która decydowała się na pomoc w realizacji wydarzenia.

Następnie sznurek był przekazywany dalej do kolejnej osoby, która
proponowała inny rodzaj wsparcia. W ten sposób tworzyła się sieć
kontaktów, obrazująca współpracę pomiędzy mieszkańcami. Gdy
animator puścił swój sznurek – silna sieć pozostawała, gdyż
animator tylko zainicjował w społeczności lokalnej chęć do działania
i dzielenia się swoimi zasobami.
ZAJĘCIA Z ZARZĄDZANIA INICJATYWAMI SPOŁECZNYMI/ Z
REALIZOWANIA PROJEKTÓW I BADAŃ SPOŁECZNYCH –
PROWADZĄCA - ANNA FEDAS :
Zajęcia te miały na celu wykształcić u uczestników/
uczestniczek umiejętność pracy grupowej, myślenia projektowego,
delegowania zadań, rozpisywania działań w postaci harmonogramu.
Ponadto uczestnicy/uczestniczki mieli/miały okazję przeprowadzić
badania społeczne „w terenie” i poprzez to zapoznać się z trudami
ich realizacji, pracochłonnością przetwarzania danych oraz
formułowaniem wyników/wniosków z badań.
ZAJĘCIA Z PROJEKTOWANIA KAMPANII
PROWADZĄCY – WIKTOR PIETRZAK:

PROMOCYJNEJ

–

Warsztaty z projektowania promocji zapoznały grupę
uczestniczącą z popularnymi formami oddziaływania na społeczność
lokalną za pomocą komunikatów promocyjnych. Podczas zajęć
zostały zaprezentowane przykłady różne narzędzia promocji. Trener
omówił funkcjonalność każdego z nich, sposoby upozowania oraz
umiejscowienia w kontekście danej inicjatywy. Wiktor Pietrzak
omówił zasady promocji, projektowania kampanii promocyjnej i
sposoby pomiaru ich skuteczności. Grupa uczestnicząca w Akademii

sama dokonała wyboru narzędzi promocji, które chce zastosować w
inicjatywie, jako uzasadnienie słusznej drogi, posłużyło
przeprowadzone wcześniej badanie profilu społeczności lokalnej,
osoba prowadząca zajęcia pomogła w ich dopracowaniu – określiła
koszty i odniosła je do zaplanowanego budżetu, harmonogramu
akcji, sposobu zamówienia i stworzenia materiałów, oraz zwróciła
uwagę na prawne aspekty działania (zgody i pozwolenia na działania
promocyjne w przestrzeni miejskiej).

O VOTEMOBIE
W dosłownym tłumaczeniu vote mob oznacza głos tłumu, jest to
jeden z rodzajów popularnych na całym świecie flash mobów.
Pierwszy vote mob odbył się w kwietniu 2011r. w Kanadzie, gdzie
studenci Uniwersytetu w Guelph z wypisanymi powodami do
głosowania biegali po całym mieście. Vote mob to nowa forma
mająca na celu zbudowanie „silnego głosu” w społeczeństwie. Ma
ona również na celu zachęcenie młodych do aktywnego
zaangażowania w sprawy społeczne.
Po raz pierwszy w Polsce akcja votemobowa odbyła się 1
października na rynku w Oławie w ramach akcji „Znajdź swój
powód. Wybory 2011” . Zachęcamy do zapoznania się z
najciekawszymi relacjami, wtedy lepiej poznacie charakter wersji
polskiej:

•Relacje z pierwszego w Polsce vote moba!
http://znajdzswojpowod.blox.pl/2011/10/OLAWA-PIERWSZA-WPOLSCE-DRUGA-NA-SWIECIE.html
•film z osi.olawa.pl
http://www.youtube.com/watch?v=4WYvpgIMk_Q&feature=player
_embedded
•film z wroekspert.tv
http://www.relacje.wroekspert.tv/v/159/znajdz-swoj-powod-votemob-w-olawie
•film z "Gazety Powiatowej"
http://www.youtube.com/watch?v=cQDC5RdkDN0&feature=player
_embedded
•relacja w serwisie oławskim OSI.OLAWA.PL
http://osi.olawa.pl/wydarzenia?p_id=8379&temat=%22Znajd%BC%
20sw%F3j%20pow%F3d%22
•relacja na NGO.PL
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/686774.html?from=rss

Tak było na pierwszym w Polsce Vote Mobie!
W sobotę 1 października Fundacja Inicjatyw Społecznych i
Kulturowych Grejpfrut w ramach projektu "Akademia aktywnych
liderów i liderek" przeprowadziła w Oławie pierwszy w Polsce i
drugi na świecie (pierwszy: kwiecień 2011, Kanada) Vote mob.
Akcja skierowana była do mieszkańców i mieszkanek powiatu
oławskiego, ale mile widziany był każdy, kto zechciałby zjawić się na
oławskim rynku i wziąć w niej udział. Wydarzenia, które miały
miejsce pokazały, że pomimo pewnego zmęczenia kampaniami
wyborczymi i wrażenia, że w tym okresie słowo "wybory" może
kojarzyć się tylko z konkretnymi partiami i ludźmi, mieszkańcy i
mieszkanki Oławy potrafią spojrzeć na głosowanie szerzej niż
jedynie przez pryzmat kandydatów.
Vote mob nie wspierał żadnej z partii, ani żadnego z kandydatów,
czy kandydatek, miał na celu zwrócenie uwagi na ważny problem,
jakim jest niska frekwencja wyborcza. Podkreślenie idei prawa głosu
oraz wskazanie mnogości powodów, które ludzie mają, żeby
głosować, służyło zachęceniu obywateli i obywatelek, którzy z tego
prawa rezygnują, nie chodząc na wybory, nie głosując, aby w tym
roku zmienili swoją postawę na aktywną!
Do przybycia na Vote moba w sobotę zachęcały plakaty
rozwieszone w Oławie, Marcinkowicach, Domaniowie i Jelczu –
Laskowicach; a także ulotki, które streszczały charakter akcji.
Ponadto zorganizowano promocję w portalach społecznościowych.
Z samego rana na oławskim rynku stanęły dwa namioty –
informacyjny, gdzie liderzy i liderki przygotowywali materiały
informacyjne, promocyjne dla mieszkańców i mieszkanek.
Uczestnicy i uczestniczki akcji rozdawali powody lub udostępniali
materiały do wypisania własnego powodu, który już o godzinie

12.00 będzie można zaprezentować. Drugi namiot był przeznaczony
dla dzieci, zorganizowano w nim stanowisko plastyczne, konkursy,
malowanie twarzy. Postawienie na kolor i odrobinę hałasu okazało
się strzałem w dziesiątkę. Stanowiska przyciągały uwagę, pojawiało
się coraz więcej zainteresowanych akcją ludzi.
Około godziny 11.10 przez Oławę przebiegła nietuzinkowa ekipa.
Tego mało kto się spodziewał: złodziej wraz ze swoją pomocniczką
pędził ze skradzionymi powodami w kierunku rynku. Porywając
skrzynię z powodami, głośno manifestował, że w żaden sposób jej
nie odda, ale wysadzi w powietrze, żeby mieszkańcy i mieszkanki
Oławy nie mogli pójść na wybory (bo niby po co, skoro powodów
nie ma?!). Złodziejaszków pędzących przez miasto gonił Kapitan
Grejpfrut. Jego misja – uwolnić powody! Dopadł ich na rynku, w
ostatniej chwili rozbroił ładunek wybuchowy, uwolnił powody i
rozdał osobom zgromadzonym na rynku. Akcja miała na celu
rozluźnienie atmosfery, zwrócenie uwagi, również najmłodszych,
którzy dzięki niej być może zapytają "Tato, mamo a wasz powód?".
Ten performance miał przyciągnąć do centrum wydarzeń, które po
nim nabierały coraz szybszego tempa.

Vote mob polegał na zebraniu się w miejscu wyznaczonym
czerwonym kwadratem i na podany znak podniesieniu do góry
swoich powodów do głosowania na kartkach. Czerwony kwadrat był
odwzorowaniem naszego logo oraz nawiązaniem do kratek, w
których stawia się krzyżyk na kartach do głosowania. Zachęcali do
tego liderzy i liderki oraz członkowie i członkinie fundacji przez
rozmowy i żywe dyskusje ze zbierającymi się ludźmi, nawoływania
przez megafon - mało kogo pozostawił obojętny. Godzina 11.30 –
próba, ile osób będzie chciało pokazać swój powód w czerwonym
kwadracie? Nie było źle, ale będzie lepiej, bo już o 12.00 ludzi,
którzy podnosili kartki z powodami, było trzy, cztery razy więcej! O
12.00 powstało pamiątkowe zdjęcie z kamienicy - każdy, kto wziął
udział w akcji, może się na nim odnaleźć.
Wydarzeniom na rynku towarzyszyła akcja malowania stópek na
oławskich chodnikach. Białe ślady przeplatane logo "Znajdź swój
powód" prowadziły do lokali wyborczych, a także na oławski rynek –
na vote moba. Stópki pojawiły się w tygodniach poprzedzających
vote mob i wybory, miały być zaskoczeniem, malowane w nocy
powitały rano mieszkańców i mieszkanki spieszących się do swoich
zajęć i przypominały o trasach, którymi każdy powinien się udać 9
października.
W sobotę na rynku w Oławie pojawili się fotoreporterzy i ekipy
telewizyjne, relacje z pierwszego w Polsce vote moba są już
dostępne w internecie. Być może zapoczątkuje on nową modę w
Polsce? Niechaj tego typu, spontaniczne akcje, skierowane również
do młodych ludzi uwolnią głos tłumu (z ang. vote mob), niechaj
będzie lepiej słyszany. Idea budowania społeczeństwa
obywatelskiego, świadomego swoich praw i obowiązków, może być
krzewiona na różne sposoby, również te, które odwołują się do
zabawy i podkreślają rolę jednoczenia się w danej sprawie. Taką

sprawą, która powinna być ważna dla każdego z nas są wybory. 9
października spotkamy się w lokalach wyborczych, oby nikogo nie
zabrakło.
Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz wsparty finansowo przez
Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Autorka: Katarzyna Sikora oraz Autor: Wiktor Pietrzak
•wywiad z Tomkiem Pawlikiem - rzecznikiem prasowym akcji
"Znajdź swój powód.
• Wybory 2011" http://walbrzych.owes.pl/aktualnosci/masz-glosmasz-wybor/

Masz głos - masz wybór, 30.09.2011 r.
Ilu Polaków pójdzie w tym roku na wybory? Zarówno eksperci, jak i
politycy zgadzają się co do jednego, że nie zanosi się na powtórkę z
2007 roku, kiedy to udział w głosowaniu wzięło prawie 54 procent
Polaków. Można by rzecz, że społeczeństwo polskie przestało już
wierzyć w obietnice polityków jak i w szansę na poprawę sytuacji
gospodarczej i ekonomicznej w naszym kraju.
Szefowa CBOS profesor Mirosława Grabowska przewiduje
frekwencję poniżej 45 procent, ale nie wyklucza około 40procentowej. Natomiast udział 42 – 45-procentowy to prognoza
socjologa profesora Jacka Raciborskiego. Badania CBOS
przeprowadzone w dniach 18-24 sierpnia 2011 roku (
reprezentatywna próba losowa – grupa 1051 dorosłych
mieszkańców Polski) wskazują na to, że udział w październikowych
wyborach deklaruje 60 procent badanych. Nie należy się jednak
spodziewać aż tak wysokiej frekwencji, ponieważ zwykle więcej
osób deklaruje swój udział w badaniach przedwyborczych niż
faktycznie później pojawia się w lokalach wyborczych. Z tej 60
procentowej grupy, 61 procent wyborców jest w 100 procentach
zdeklarowanych do wzięcia udziału w głosowaniu, natomiast o
swoim udziale w wyborach przekonane jest kolejne 15 procent. Z
powyższego zestawienia CBOS wyliczył, że jedynie 37 procent z
grupy wszystkich uprawnionych do głosowania jest bezsprzecznie
przekonanych o swojej obecności podczas głosowania w wyborach
2011.
Wszyscy zainteresowani podniesieniem frekwencji w tegorocznych
wyborach starają się „stawać na rzęsach”, aby zachęcić
potencjalnych wyborców do wzięcia udziału w głosowaniu. Są to nie
tylko politycy, eksperci, artyści czy duchowni nawołujący Polaków z

ambon, ale również organizacje pozarządowe, którym nie jest
obojętna bierna postawa polskiego wyborcy. W dniu 1 października
w ramach akcji „Znajdź swój powód. Wybory 2011”, Fundacja
Grejpfrut z Oławy, będzie przedwyborczo aktywizowała
mieszkańców swojego miasta. Podczas trwania akcji vote mobowej
Oławianie będą mogli wyrazić swój prywatny powód, dla którego
warto głosować i nie tylko. O tym czy jest Vote mob i o metodzie na
„reanimację” polskiego wyborcy rozmawiam z Tomaszem
Pawlikiem, rzecznikiem prasowym Fundacji Inicjatyw Społecznych i
Kulturowych „Grejpfrut”.
– Czym właściwie jest vote mob?
Tomasz Pawlik: – Vote mob, w tłumaczeniu – głosujący tłum, to
jeden z rodzajów popularnych na całym świecie flash mobów.
Polega on na zebraniu całkowicie obcych sobie osób w określonym
miejscu i czasie, w celu pokazania swoich powodów do oddawania
głosów w wyborach. Pierwszy vote mob odbył się w kwietniu tego
roku w Kanadzie, gdzie studenci Uniwersytetu w Guleph, z
wypisanymi powodami do glosowania przemierzyli swoje miasto.
Celem vote moba jest zachęcenie ludzi do udziału w wyborach.

– W ramach jakiego projektu/inicjatywy Fundacji Grejpfrut będzie
on organizowany?
T.P. – Vote mob organizowany w Oławie jest w ramach akcji
profrekwencyjnej „ Znajdź swój powód. Wybory 2011”, która jest
częścią projektu Akademia Aktywnych Liderów i Liderek. Oprócz
przeprowadzenia pierwszego w Polsce Vote moba, w ramach akcji
„Znajdź swój powód. Wybory 2011” prowadzona jest również
kampania informacyjna mająca na celu zachęcenie Polaków do
udziału w wyborach na portalu społecznościowym Facebook oraz na
blogu.
– Dlaczego wybraliście vote mob jako sposób pobudzenia
aktywności obywatelskiej w swoim mieście?
T.P. – Zdecydowaliśmy się na organizację vote moba ze względu
na możliwość interakcji z mieszkańcami. Zamiast zasypywania ich
ulotkami czy spotami zachęcającymi do udziału wyborach,
zapraszamy wszystkich do udziału w niezwykłym wydarzeniu. Dzięki
vote mobowi chcemy pokazać, jak wiele może być powodów do
glosowania
i jak wiele osób jest zainteresowanych życiem
politycznym. Poprzez tą inicjatywę chcemy szczególnie dotrzeć do
osób młodych, które nie widzą sensu udziału w wyborach. Vote
mob to nowy impuls mający pobudzić młodych i przyczynić się do
zbudowania silnego głosu w społeczeństwie, które ma realny wpływ
na swoją przyszłość.
– Czy myślicie, że Wasza inicjatywa zachęci ludzi do zagłosowania w
wyborach?
T.P. – Głęboko wierzymy, że nasze działania przyczynią się do
podniesienia frekwencji wyborczej, ale o tym przekonamy się
dopiero po wyborach.
Pomimo narodowego przedwyborczego niesmaku, myślę, że warto,
aby każdy z nas znalazł swój powód, dla którego warto wziąć udział

w głosowaniu. Należy pamiętać o tym, że na „większość” składają
się pojedyncze głosy. W momencie, w którym nie uczestniczmy w
wyborach zwiększamy szansę na to, że nasze zdanie i poglądy
przegrają, a sprawy potoczą się inaczej niż byśmy tego chcieli.
autorka: Anna Kacperska
•relacja uczestniczki vote moba
http://infotuba.pl/wydarzenia/moj_udzial_w_akcji_vote_mob_a13
427.xml
Mój udział w akcji Vote Mob
Do udziału w Vote Mob, zachęcił mnie tekst, opublikowany na
InfoTubie, przez rzecznika prasowego akcji- Tomasza Pawlika.
Dlatego w sobotę, 1 października 2011 r. zjawiłam się na oławskim
Rynku. Nie wiedziałam, czego mam się tak naprawdę spodziewać,
akcja organizowana była po raz drugi na świecie. I ogromne
zaskoczenie. Wzięlam udział w świetnie przygotowanej imprezie.
W miejscu akcji rozbito namioty przybrane balonami. Organizatorzy,
przechadzali się wśród mieszkańców Oławy, z dużymi kartkami w
dłoniach a na nich zapisane były hasła- powody wzięcia udziału w
nadchodzących wyborach. Głos trąbek rozchodził się z wielu stron,
słychać było radosne okrzyki. Rozbrzmiewała muzyka. Był też
wspólny taniec organizatorów spotkania z uczestnikami do utworu:
„ Wyginam śmiało ciało”. Z pewną nieśmiałością też trochę
powyginałam. W trakcie wspólnych pląsów eksponowano kartki z
hasłami. Widać, że organizatorzy akcji Vod Mod ( po polsku: głos
tłumu) potrafią bawić się, propagując jednocześnie poważne idee.
Pomyślano także o przyszłych wyborcach, dla maluchów
zorganizowano kącik zabaw.
A tak naprawdę to, o co w tym wszystkim chodzi?

Wielu ludzi na świecie marzy o wolnych, demokratycznych
wyborach. My je mamy. Organizatorzy Vote Mob, w trakcie trwania
akcji, zachęcali obywateli naszego kraju, do znalezienia swojego
indywidualnego powodu wrzucenia głosu do urny. Ten oczywisty, że
mamy takie prawo, często nie jest wystarczający.
A powody wzięcia udziału w wyborach mogą być różne.
O to niektóre z nich: „ Bo mam czas” „ Żeby było lepiej” „ Chcę, żeby
mój kandydat wygrał” „Głosuję, bo mama mi kazała”, „ Trzeba
zmienić Polskę”, " Bo nie PiS" „ Bo- tak”.
Napisałam także swój powód: „ Głosuję w wyborach, bo …
tajemnica”. Natomiast Tomasz Pawlik miał przypiętą kartkę z
napisem: „Głosuję, bo lubię piękne kobiety”.
Na moje pytanie, dlaczego podjął się funkcji rzecznika prasowego
akcji Vote Mob, usłyszałam krótką odpowiedz: „ Chciałem wziąć za
nią odpowiedzialność. Mam autentyczną satysfakcję”.
Szkoda, że media ogólnopolskie zignorowały akcję, chociaż były o
niej poinformowane. Ja jej nie zignorowałam i nie żałuję. Naprawdę
bardzo ciekawe doświadczenie.
Akcja wzbudziła spore zainteresowanie wśród mieszkańców Oławy.
Autorka: małgorzata k-m, źródło: infotuba.pl

Powód do głosowania na Szkota: Skorzystajmy wreszcie z
demokracji … tak drogo nas kosztowała!!!!
Votemoby, akcje facebookowe, debaty, pępki Europy i inne
„zwiększacze” frekwencji – czyli po co to wszystko?
Spora grupa studentów dziwnie poprzebieranych, z pomalowanymi
twarzami stoi przed gmachem uczelni. Każdy z nich trzyma kartkę z
jakimś napisem. Śpiewają, tańczą, bawią się. Generalnie jedna
wielka fiesta. Wszystko jest nagrywane i wrzucane do Internetu. To
vote mob (po polsku: głos tłumu, rodzaj flesz mobu, który ma
zachęcić do udziału w wyborach – grupa spontanicznie
gromadzących się ludzi w określonym miejscu i czasie w celu
przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia dla wyrażenia swoich
motywacji do głosowania).
W ten sposób młodzi ludzie w Kanadzie w kwietniu 2011 chcieli
zachęcić innych do głosowania i pokazać, że sami chcą głosować. Był
to pierwszy vote mob na świecie. W najbliższą sobotę – 1
października – tydzień przed wyborami parlamentarnymi 2011
będzie miał miejsce kolejny – w Polsce, a konkretnie w Oławie –
dolnośląskim mieście w pobliżu Wrocławia.
Nasuwa się podstawowe pytanie: po co to wszystko? Czy tego typu
inicjatywy naprawdę mają szansę podnieść frekwencję w
nadchodzących wyborach parlamentarnych?
A tak w ogóle - po co w ogóle podnosić frekwencję wyborczą?
Nie wystarczy nam to, co jest. No właśnie – przyjrzyjmy się temu, co
jest.
Najwyższa dotychczasowa frekwencja wyborcza w Polsce wyniosła
62,7 % i było to frekwencja podczas wyborów parlamentarnych w …
1989 – czyli w naszych pierwszych demokratycznych wyborach.

Dla porównania dodam tylko, że w „dojrzałych demokracjach” – np.
w Szwecji – niepokój obywateli i władzy budzi już wynik 90%
(zwykle jest to 95%). Wówczas powstaje mnóstwo akcji społecznych
i happeningów.
Co się z nami stało?
Tak bardzo dążyliśmy do demokracji i wolnych wyborów, że kiedy
już je mieliśmy, przestały być dla nas ważne. Stały się czymś
zastanym, oczywistym i niewartym uwagi.
Nagle pojawiły się takie ”demotywatory”, jak opinie typu: „to i tak
nic nie zmieni”, „po co mi to”, „jeden głos nic nie znaczy”, „nie ma
na kogo głosować, więc nie ma po co iść na wybory”. Co ciekawe –
najczęściej mówili to ludzie, którzy zapytani o preferencje
polityczne, albo o znajomość programów kandydatów nie potrafili
odpowiedzieć na te pytania. O czym to świadczy? Szukamy sobie
powodów/usprawiedliwień do niepójścia na wybory. A to deszcz, a
to choroba dziecka, a to dobry film w niedzielne popołudnie (co
ciekawe - na niedzielne turnee po sklepach zawsze znajdzie się
czas). Czego się boimy? Nie dostrzegamy, jak wiele osób na świecie
oddałoby życie (i wciąż oddaje) za to, aby choć raz móc zagłosować
w wolnych wyborach. Nie widzimy, jak wiele osób zginęło za to,
abyśmy mogli głosować i wybrzydzać na system, na który
czekaliśmy z takim utęsknieniem. Co się stało z dawnymi nami?

Organizowany w Oławie vote mob ma za zadanie obudzić dawnych
nas. Pokazać wszystkim, że wybory to wielkie święto – wbrew
pozorom – radosne święto, bo okupione latami krwi, wyrzeczeń i
podziemnej walki, których teraz nikt od nas nie wymaga. Bo w
końcu, ile razy w życiu mamy okazję do prawdziwego,
indywidualnego zastanowienia się i wyrażenia/przyznania się do
swoich poglądów … sami przed sobą, za pomocą kartki i długopisu.
Dla niezdecydowanych wskazówka – jeśli po przeczytaniu
programów wszystkich kandydatów i kandydatek nie znajdziemy
nikogo godnego naszego głosu – wrzućmy pustą kartkę.
Skorzystajmy z demokracji! Tak drogo kosztuje – niech zatem
zachęci nas do niej skąpstwo.
Autorka tekstu: Anna Fedas

O PROMOCJI
Doświadczeni PR-owcy i marketingowcy mówią, że dobra promocja
jest kluczem do sukcesu każdego projektu – zwłaszcza społecznego.
Z mojej perspektywy – na pewno przemyślana promocja
przemyślanego projektu jest kluczem do jego sukcesu. Czy promocja
naszego projektu taka była? Na pewno mieliśmy fachowe wsparcie
ekspertów w tej dziedzinie, a także sprawną koordynację działań.
Dzięki stałej opiece merytorycznej wiele ciekawych pomysłów grupy
zostało przełożonych bezpośrednio na działania i ich uwieńczenie
akcją finałową. Mogliśmy również liczyć na pomoc niezastąpionej i
niedoścignionej w pomysłach graficzki. Mając taką osobę w zespole
można śmiało „przenosić góry w świecie wektorowej kreatywności”.
Ponadto w promocji naszego projektu (czyli postaw obywatelskich)
wykorzystaliśmy takie narzędzia, jak media społecznościowe
(facebook), bloga, performance, outdoor, marketing szeptany,
promocja w lokalnej prasie i wiele wiele innych.
W ramach promocji projektu i inicjatywy zostały uruchomione
social
media
akcji:
www.facebook.com/znajdzswojpowod;
www.facebook.com/akademiaaktywnych oraz blog projektowy
www.znajdzswojpowod.blogx.pl.
W
przypadku
profilu
facebookowego, przed akcją finałową zbieraliśmy powody
internautów i internautek do głosowania, te graficzka zmieniała na
wersję wektorową i ostatecznie umieszczaliśmy je do pobrania dla
osób ze środowiska internetowego. Grafiki służyły do umieszczenia
jako swojego avatara, dzięki czemu promocja postawy
obywatelskiej była szeroka – każdy mógł zamanifestować swój
powód, a ten mógł stać się inspiracją dla kogoś, kto go przeczytał. Z
kolei na blogu projektowym umieszczane były informacje na temat
wyborów, relacje z akcji nocnego malowania stópek na chodnikach

miejskich (które prowadziły do lokali z urnami wyborczymi) i
wieszania plakatów.
Promocja w internetowych mediach jest niezwykle ważna,
ponieważ jest tania i szeroka – najlepszych dla tego typu projektów,
a ponad wszystko idealnie trafiała do osób z grupy docelowej
naszych działań. Pozwalają one na darmową publikację i
rozpowszechnianie informacji o prowadzonych przez siebie zadań a
także docierają do dużej grupy odbiorców/odbiorczyń. Wsparciem
działań popularyzujących aktywną postawę wyborczą w internecie
były publikacje umieszczane w „Gazecie Powiatowej” w dwóch
wersjach: papierowej oraz internetowej, a także kampania
outdoorowa – plakaty w przestrzeni miejskiej i wiejskiej (na słupach
ogłoszeniowych, w witrynach bibliotecznych, sklepowych, w
klubach fitness, siłowniach miejskich itp.). W naszych działaniach
zachowaliśmy zasadę neutralności politycznej.

WYPOWIEDZI O PROJEKCIE ORAZ PORADY DLA PRZYSZŁYCH
REALIZATORÓW/REALIZATOREK PODOBNYCH INICATYW
Anna
Fedas
(prowadząca
zajęcia
ze
społeczeństwa
obywatelskiego, zarządzania projektami , inicjatywami i
badaniami społecznymi, oraz obserwatorka projektu):
Projekt Akademia Aktywnych Liderów i Liderek przyniósł mi wiele
satysfakcji i skłonił do refleksji nad zagadnieniami z dziedziny
realizacji projektów i zarządzania nimi, prowadzenia zajęć,
organizowania inicjatyw społecznych/happeningów oraz otwartości
polskiego społeczeństwa na tego typu projekty.
Ad otwartości polskiego społeczeństwa na tego typu projekty:
Przede wszystkim miałam okazję doświadczyć w praktyce jak to jest
realizować tego typu projekty z tematu budowania społeczeństwa
obywatelskiego. Nie jest to temat prosty i łatwy w odbiorze.
Niektóre osoby po prostu nie rozumiało, o co nam chodzi i
podejrzewało o polityczne zaangażowanie. Może świadczyć to o
tym, że nasze społeczeństwo – zwłaszcza w małych miastach typu
Oława – nie przywykło do brania udziału w apolitycznych
wydarzeniach mających na celu promowanie konkretnej pożądanej
postawy obywatelskiej. Ale, jak to mówią Anglicy – „slowly but
surely” – jeszcze parę takich inicjatyw, a powoli do wszystkiego
dojdziemy J
Ad realizacji podobnych projektów oraz o organizowaniu inicjatyw
społecznych/happeningów:
Bardzo dobrym pomysłem była akcja zbierania powodów brania
udziału w wyborach, która miała miejsce na facebooku i „na żywo”
w podoławskich miejscowościach. Pokazaliśmy, że działania można
z powodzeniem kierować nie tylko do mieszkańców miast, ale i
okolicznych miejscowości. Nie zapominajmy o tym.
Ad prowadzenia zajęć:

Z przyjemnością zmierzyłam się z wyzwaniem, jakim jest
prowadzenie zajęć. Temat społeczeństwa obywatelskiego i
zarządzania inicjatywami społecznymi jest tak wdzięczny, że z
radością je zrealizowałam. Niemniej jednak mam wrażenie, że
warto byłoby bardziej przećwiczyć z uczestnikami/uczestniczkami
projektu realizowanie podobnych inicjatyw „na żywo” realizując
mniejsze inicjatywy na potrzeby zajęć. Votemob – co się okazało jest trudną formą wydarzenia, zarówno w przygotowaniu, jak i w
zarządzaniu. Zanim uczestnicy/uczestniczki podjęli/ły ostateczną
decyzję o wyborze tego właśnie narzędzia – należało z nimi
przynajmniej raz zorganizować flashmob na terenie Oławy. W ten
sposób podczas uniknęlibyśmy wiele nerwów, stresu i improwizacji.
Tomasz Piekot
W projekcie AALiL prowadziłem szkolenia z komunikacji społecznej,
grupowej, PR i media relations. Szkolenia w tym zakresie mają
potrójny cel - tzn. przekazanie szczegółowej wiedzy na dany temat
oraz jednoczesne wykształcenie niezbędnych umiejętności i
kompetencji, a z drugiej strony - wsparcie procesu budowy relacji
wewnątrzgrupowych. Zastosowałem przy tym metody pracy
typowe w edukacji osób dorosłych. Mowa tu o rezygnacji z
jakichkolwiek form podawczo-wykładowych - w tym z dostarczania
opracowanych treści przed czy w czasie szkoleń. Zamiast tego
wprowadzone zostały techniki uczenia się przez działanie, a wiedzę
uczestnicy szkoleń musieli organizować samodzielnie (potem
konfrontowali to z matariałami ex-post).
Ogólnie - wybrane podejście okazało się skuteczne, choć można
było zaobserwować u uczestników - na szczęście marginalnie potrzebę edukacji paternalistycznej czy przyzwyczajenie do form
podawczych.

Gdybym miał wskazać jakąś "złą praktykę", to byłoby to
prowadzenie każdego kursu z całą grupą. Podejście takie zupełnie
nie ma sensu w wypadku treści bardzo specjalistycznych i zadań,
które potem w grupie przypadną kilku osobom. Przykładem takich
treści są zasady tworzenia tożsamości, projektowania komunikacji
czy kontaktów z mediami. Skoro w praktyce odpowiadają za to
zwykle 2-3 osoby, prowadzenie całej grupy przez taki kurs jest
bezcelowe.
Z perspektywy tych kilku miesięcy pracy z grupą / w grupie mogę
sformułować następujące rekomendacje "na przyszłość":
1.
Stawiaj wyraźne granice między kadrą i ekspertami a
uczestnikami szkolenia (wskazany dystansu)
2. Grupa wykonująca zadanie jest sztucznym zbiorem osób z
rekrutacji - nie działają w niej naturalne procesy grupowe! Oznacza
to, że tylko do pewnego stopnia można pozwolić, by wszystko
"samo się rozegrało". Od pewnego momentu potrzebna jest
ingerencja i mniej lub bardziej autorytarny podział ról.
3. Od początku trzeba ustalić zasady działania i komunikacji w
grupie i na bieżąco grupę i kadrę z trzymania się tych zasad
rozliczać.
4. Głowni koordynatorzy akcji powinni być obecni na każdym
warsztacie czy szkoleniu. Tylko w ten sposób zachowają kontrolę
ciągłości procesu.
5. Kluczem do sukcesu akcji jest dobre zarządzanie komunikacją w
grupie. Raporty czy sprawozdania powinny być tworzone na gorąco
i rozsyłane od razu do wszystkich uczestników szkolenia (w tym
kadry i ekspertów).

Wiktor Pietrzak
Pracy przy projekcie była bardzo twórcza, zwłaszcza ze względu na
profil grupy – każdy reprezentował doświadczenie z innej dziedziny,
umiejętności były różnorodne, i w tym całe bogactwo i
kreatywności przygotowanej kampanii promocyjnej.
Kilka dobrych praktyk:
1. Pozwól grupie na wypracowanie pomysłu i jego przetestowanie –
sama stworzy mocną koncepcję, która będzie w stanie się obronić
podczas wdrażania jej. Trener powinien wyłącznie skupić się na
moderowaniu pracy. Ta metoda pozwoli także na głębszą integrację
grupy, jednak jest dość czasochłonna.
2. Przyjęty projekt kampanii realizuj razem z grupą warsztatową –
przydziel obowiązki i wymagaj ich wypełnienia. Interweniuj
wyłącznie w fazie krytycznej – wytłumacz na czym polegał błąd i
wymagaj jego bezzwłocznego naprawienia. Dzięki temu grupa
zdobędzie szlif praktyczny oraz nauczy się odpowiedzialności za
podjęte działanie.
3. Udział w realizacji poszczególnych działań w inicjatywie powinien
być dobrowolny, nie wmuszaj nikomu pracy. Osoby chętne same się
zgłoszą, choćby dla spróbowania swoich sił. Tylko w ten sposób
uzyskasz wysokiej jakości efekty przy jednoczesnej satysfakcji
realizatora/ki.
Do „złej praktyki” zaliczyłbym Pisma z prośbą o objęcie patronatem
przygotowanej kampanii promocyjnej wysyłane pocztą. Okazuje się,
że nie jest to dostatecznie skuteczna forma komunikacji. Zalecam
wręczać pismo osobiście w urzędzie JST. Warto umówić się na
spotkanie z włodarzem/włodarką, podczas którego wyjaśnisz
wszelkie wątpliwości. W innym przypadku jest ryzyko braku
odpowiedzi na prośbę.

WYPOWIEDZI O PROJEKCIE UCZESTNICZEK AKADEMII
AKTYWNYCH LIDERÓW I LIDEREK
MAŁGORZATA PŁONCZKIER
Udział w Akademii pozwolił mi na zdobycie nowych, ciekawych
doświadczeń; wykorzystanie posiadanej wiedzy w działaniach
praktycznych. Przede wszystkim uświadomiłam sobie potrzeby
animowania społeczności lokalnej, krzewienia wartości, o których
nazbyt często zabiegani ludzie zapominają; to coś w rodzaju
innowacyjnej metody aktywizacji/aktywizowania, która pozwala na
uwolnienie tkwiącego w społeczeństwie i w nas samych potencjału.
Dzięki Akademii poznałam wielu interesujących ludzi, z którymi,
wspólnie stworzyliśmy bardzo wartościową kampanię. Nikt z nas,
mimo różnic poglądów, nie budował muru wokół swoich pomysłów.
Wiedzieliśmy, że tylko dzięki współpracy możemy osiągnąć
zamierzony cel i odnieść sukces. To była bardzo cenna„lekcja”
procesów zachodzących w grupie oraz sztuki kompromisu.
Dowiedziałam się także, jak niewiele trzeba, by budować
społeczeństwo obywatelskie; ile zalet mają tego typu działania oraz
jakie narzędzia można w nich wykorzystywać.
Uważam, że działania były bardzo starannie i dokładnie
zaplanowane przez organizatorów. Efektywne wykorzystanie czasu
było dużym atutem Akademii. Każdy uczestnik miał możliwość
sprawdzenia swoich umiejętności na wielu płaszczyznach, dzięki
czemu wielu z nas poznało bardziej samych siebie i uwierzyło, że nie
istnieją bariery, których nie dałoby się pokonać. Działania w ramach
Akademii pozwoliły również na wykorzystanie pomysłów, których
dotąd nie mieliśmy szansy zrealizować.

Wiedza i nauka z zajęć są dla mnie czymś zupełnie nowym, a przy
tym bardzo inspirującym. Wiedza teoretyczna, przekazywana za
pomocą różnych technik, a następnie wykorzystana w praktyce,
pozostaje w świadomości na dłużej, a przy tym pozwala na bieżącą
weryfikację wiadomości. Jest także cennym kapitałem, który będę
mogła wykorzystać w przyszłości.
Jeśli chodzi o samo prowadzenie warsztatów i przebieg działań, nie
mam żadnych zastrzeżeń. Jedyne, co powinno się zmienić, to
podejście obywateli do tego typu inicjatyw- nie doszukiwanie się w
nich tzw. „drugiego dna”, ale czynne zaangażowanie się w nie i tym
samym, dawanie dobrego przykładu młodemu pokoleniu.
JAGODA DEPKA
Udział w Akademii pozwolił mi na poznanie własnych możliwości,
zdobycie umiejętności, wiedzy potrzebnej prawdziwej liderce.
Dzięki warsztatom wyzwoliły się we mnie pokłady energii i
motywacji, o których nawet nie wiedziałam, że posiadam :)
Uważam, że działania w ramach Akademii były bardzo kreatywne.
Dodały mi motywacji i odwagi do podejmowania kolejnych
fascynujących wyzwań.
Zmieniłabym tylko czas prowadzenia zajęć na nieco krótszy.

Jeśli masz jakieś pytania, chcesz się poradzić, poznać interesujące
Cię kwestie związane z realizacją inicjatyw obywatelskich, napisz do
nas: fundacja.grejpfrut@gmail.com. Chętnie podzielimy się
zdobytym doświadczeniem. Jeśli poszukujesz dodatkowych
materiałów, zapraszamy na naszą stronę
www.fundacja.grejpfrut.orgs.pl
oraz profil na FB
www.facebook.com/fundacjagrejpfrut.

Z pozdrowieniami
Zespół Fundacji Grejpfrut

