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D

rodzy Czytelnicy!
Kolejna edycja

Gdyńskiej Debaty Młodych rozpoczęła niezwykle ożywioną i

barwną dyskusję na postawione w temacie debaty pytanie „Czy warto działać społecznie?”. Podczas spotkania, które odbyło się 8 maja 2013 roku w Pomorskim Parku
Naukowo-Technologicznym, swoje poglądy prezentowały osoby, które na co dzień

związane są z działalnością organizacji pozarządowych. Cenny głos w rozmowie zabrali również
przedstawiciele publiczności - podając wiele przykładów osobistego zaangażowania w działalność
społeczną.
Niniejszy biuletyn jest podsumowaniem przemyśleń i opinii poruszonych w trakcie debaty. W wywiadzie z Wiceprezydentem Gdyni - Michałem Guciem odnajdą Państwo odpowiedź na pytanie jak
działalność społeczna współkształtuje nasze miasto. W rozmowie z Łukaszem Wyszyńskimi i Przemysławem Koteckim zastanawiać się będziemy dlaczego, młodzi ludzie są aktywni i chcą zdobywać
założone cele. Natomiast Szymon Jeliński, reprezentujący Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zdradzi, jakie szczególne cechy posiada harcerstwo i jak aktywizuje młodzież. W ostatniej części publikacji zamieszczone zostały teksty pokazujące spojrzenie ludzi bardzo zaangażowanych w działalność
społeczną środowisk, które reprezentują.
Mamy nadzieję, że lektura biuletynu pozwoli Państwu odpowiedzieć na pytanie, czy warto działać społecznie? Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnej debacie i tworzenia
następnego wydania biuletynu.
Miłej lektury!

Redaktor naczelna
Monika Narloch
BIULETYN V - 2013
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RROZMOWA Z MICHAŁEM GUCIEM
WICEPREZYDENTEM GDYNI
ROZMAWIA MONIKA NARLOCH

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
KSZTAŁTUJE MIASTO
Czym jest działalność społeczna z punktu widze-

Jeżeli popatrzymy na biografie radnych, czy pre-

nia miasta?

zydentów Gdyni to większość z nich ma za sobą

Działalność społeczna jest sposobem na współ-

doświadczenie aktywności społecznej. Czasem

kształtowanie miasta. Żyjemy w świecie, gdzie to,

była to działalność w organizacjach pozarządo-

co dzieje się wokół nas - przestrzeń, procesy, rela-

wych, czasem w radach dzielnic. Z jednej stro-

cje funkcjonujące w obrębie miasta nie są kształ-

ny działalność społeczna to szkoła działalności

towane wyłącznie przez administrację. Przede

publicznej, z drugiej strony sprawdzian, czy dana

wszystkim kształtowane są przez ludzi, często

osoba jest w stanie wejść na wyższy poziom i po-

przez przedsiębiorców. Mechanizmy gospodar-

dejmować kolejne coraz bardziej wymagające

cze nie zawsze stanowią odpowiedź na rozwią-

wyzwania.

zywanie określonych problemów. Pojawia się za-

Dlaczego miasto tak bardzo angażuje się w dzia-

tem miejsce dla społeczników, czyli miejsce na

łania trzeciego sektora?

oddolne diagnozowanie potrzeb, miejsce na in-

Ustawy samorządowe mówią, że gmina, powiat

nowacyjne pomysły, co i w jaki sposób należało-

czy województwo są wspólnotami mieszkańców.

by zrobić, żeby żyło się lepiej. Organizacje poza-

Ta wspólnota to nie tylko osoby, ale także różne

rządowe, grupy nieformalne, samotni aktywiści,

lokalne inicjatywy. Gdynia, doceniając ten fakt

niezależne lokalne gazety to podmioty, które od-

stworzyła pierwszy w Polsce program współpracy

działują na naszą rzeczywistość. Ich pomysły sta-

z organizacjami pozarządowymi, wciągający te

nowią istotny czynnik w jej kształtowaniu. Z punk-

podmioty do wspólnego kreowania miasta. Byli-

tu widzenia miasta to jest właśnie najważniejsze.

śmy też jednym z liderów - miast, które utworzyły

www.gdm.fundacjapsc.pl
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rady dzielnic i jesteśmy jednym z nielicznych sa-

obywatelski, zastanawiamy się nad nowymi

morządów, gdzie rady dzielnic pokrywają całe

mechanizmami. Gdynia jako pierwsza w Polsce

miasto. Wszystko to po to, by zachęcać i two-

przeprowadziła panel obywatelski, który miał

rzyć warunki dla lokalnych działaczy, ludzi którzy

posłużyć do zdobycia wiedzy na temat opinii

będą wspierali mieszkańców i nas - urzędników,

osób starszych o różnych aspektach życia w na-

przynosili nowe pomysły, inicjowali kolejne dzia-

szym mieście. W badaniu udział wzięło 500 osób,

łania. Staramy się reagować na wszystkie sygna-

dzięki czemu udało nam się zdobyć duży mate-

ły, które wpływają do nas od grup obywateli,

riał. Zebrane informacje są dla nas wskazówką,

zarówno tych skupionych w organizacjach jak

jak kształtować miasto, żeby było przyjazne dla

i poza nimi. Obecnie tworzymy strategię kultury.

seniorów i osób niepełnosprawnych. Chcemy

W związku z tym organizujemy serię moderowa-

włączać tę grupę obywateli w kształtowanie

nych spotkań, gdzie różne osoby zaangażowane

kierowanych do nich działań i usług. Do Gdyń-

w organizację i kreowanie wydarzeń kulturalnych

skiego Dialogu o przestrzeni zapraszamy osoby

w mieście dyskutują nad tym, jak taka strategia

z ograniczoną mobilnością. To one używając

powinna wyglądać. Jeżeli zastanawiamy się, co

przestrzeni miejskiej na co dzień najlepiej wiedzą,

należy zrobić na rzecz aktywizacji seniorów kon-

jak ta przestrzeń powinna wyglądać. Podejmu-

sultujemy to z osobami, które reprezentują śro-

jąc tego typu działania chcemy, żeby do tego

dowisko seniorskie. Nie ma lepszego sposobu na

naszego systemu dochodziły kolejne narzędzia.

zarządzanie miastem niż pytanie ludzi
o to, czego potrzebują. I to jest powód
dla którego to robimy.
Gdyńskie Forum Pozarządowe to spotkanie działających w mieście organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz miejskich. Jakie nowe idee
czy problemy pojawiły się podczas
tegorocznej edycji?
Generalnie to, co dość intuicyjnie czu-

„NIE MA LEPSZEGO SPOSOBU
NA ZARZĄDZANIE MIASTEM NIŻ
PYTANIE LUDZI O TO, CZEGO
POTRZEBUJĄ”

liśmy. Gdyński system współpracy jest
najstarszy w Polsce. W pewnym sensie
możemy porównać go do strony internetowej – nowa jest przejrzysta i czytelna. Po

Jakie? O to właśnie pytamy organizacje.

pewnym czasie zaczyna obrastać podstronami,

Gdynia ma ściśle określony program współpra-

dodatkami. Przychodzi taki moment, w którym

cy z organizacjami pozarządowymi. Miasto stara

trzeba sobie powiedzieć, że to wszystko, co było

się również, aby działania te były unormowane

do tej pory jest wartością, nie chcemy tego wy-

prawnie oraz przejrzyste finansowo.

rzucać, ale zróbmy tak: rozłóżmy cały system na

Tak było od początku i to jest dla nas oczywiste.

czynniki pierwsze, wyciągnijmy z niego wszystkie

Transparentność musi być podstawą współpra-

dobre elementy i poukładajmy od nowa. Nie

cy między sektorami. W komisjach konkursowych

traćmy nic z tego, co było, ale ułóżmy to w inny

mamy zarówno urzędników jak i przedstawicieli

sposób. Możemy też dodać

pewne składniki,

organizacji. Wszystkie wyniki konkursów publiko-

żeby system był lepszy. I dokładnie to dzieje się

wane są na stronach internetowych Urzędu Miej-

w tej chwili. Organizacje doceniają to, że wła-

skiego oraz stanowią załączniki do budżetu mia-

dze miasta chcą z nimi rozmawiać. Dziś, kiedy

sta. Każdy może sprawdzić, która organizacja

zmienia się technologia, zmieniają się oczeki-

i na jaki cel dostała pieniądze. Organizacje prze-

wania, pojawiają się takie narzędzia jak budżet

konały się o tym, że nikt nie chce ich „ograć”.

BIULETYN V - 2013
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wiązaniem. Proszę zauważyć, że
oprócz tego w Gdyni działa od

„(...) PATRZYMY NA MIASTO JAKO
NA CAŁOŚĆ, DOSTRZEGAJĄC
WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY RÓŻNYMI, CZASEM ODLEGŁYMI DZIEDZINAMI.”

wielu lat Rada ds. osób niepełnosprawnych, której członków
wskazywał Prezydent. Obecnie,
po Forum, członkowie tej Rady
zostali wybrani bezpośrednio
przez organizacje pozarządowe
działające na rzecz tego środowiska. Funkcjonująca od dekady Rada ds. seniorów zawsze
pochodziła z wyborów. Dodatkowo podczas Forum organizacje wybrały reprezentantów

Jednak chwilami myślę, że stworzone warunki
zdemobilizowały trzeci sektor. Kłopot polegał
na tym, że gdy pytaliśmy, co zmienić w programie współpracy (rocznym jak też wieloletnim) to
mało kto zgłaszał uwagi, uważając że jest dobrze. Nie jest to żaden kryzys we współpracy z organizacjami, ale myślę, że przy potencjale Gdyni, nie możemy sobie pozwolić na stagnację. Jeśli
mamy ambicję być najlepsi, musimy cały czas
się rozwijać. Forum Pozarządowe organizowane
z tak dużym rozmachem miało temu służyć. To,
że było tam prawie 300 osób i 200 organizacji też
z jednej strony pokazuje, że organizacje mają
o czym dyskutować. Jest chęć do zmian i to musimy wykorzystać.
Szczególną rolę w gdyńskim systemie wspierania
organizacji pozarządowych pełni Gdyńska Rada
Pożytku Publicznego, gdzie skupiają się przedstawiciele poszczególnych organizacji. Jak na
przestrzeni lat zmieniła się jej funkcja?
Dziesięć lat temu, kiedy nie było jeszcze Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.
z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. - przyp.red.)
Komisja Konsultacyjna (bo taka była początkowa nazwa) była unikalnym rozwiązaniem. Fakt,
że Gdynia ma taką komisję, w której zasiadają ludzie wybrani przez sektor pozarządowy i wspólnie
z władzami miasta starają się kształtować lokalną
rzeczywistość, był naprawdę innowacyjnym roz-

www.gdm.fundacjapsc.pl

do Rady ds. sportu. Chcemy,
żeby organizacje miały wkład w poszczególne
„ministerstwa” w mieście. Na przykład, kluby powinny mieć takie miejsce, gdzie ich przedstawiciele będą mogli powiedzieć co im się podoba,
a co zmienić w działaniach dotyczących sportu.
Przedstawiciele środowiska seniorskiego mogą
zwrócić uwagę że oprócz rozwijania działań aktywizacyjnych, miasto powinno szerzej zająć się
profilaktyką zdrowotną seniorów. Wyobrażam
sobie, że liczba takich wspólnych pozarządowo-samorządowych zespołów będzie rosła. Ich potencjał będzie wzbogacał politykę miasta. Przy
wielości ciał do których wchodzą wybrani przez
organizacje przedstawiciele, Rada Działalności
Pożytku Publicznego jest zwieńczeniem piramidy
współpracy. Będzie ona głównym ciałem opiniującym ale też wprowadzającym zmiany w systemie współpracy między organizacjami a miastem.
Czy jest taki obszar działalności społecznej,
który wymaga ze strony miasta szczególnego
wsparcia?
Miasto musi się rozwijać w sposób zrównoważony.
Nie można zatem powiedzieć, że najważniejsza
jest edukacja, drogi, czy osoby o ograniczonej
mobilności. To, że Gdynia osiąga w badaniu zadowolenia mieszkańców tak wysokie wyniki jest
właśnie pochodną tego, że patrzymy na miasto
jako na całość, dostrzegając współzależności
między różnymi, czasem odległymi dziedzinami.
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Jakie wyzwania stoją przed gdyńskimi organizacjami pozarządowymi w najbliższym czasie?
Rząd dorzuca samorządom kolejne zadania
i pula środków, którą możemy przeznaczać na
dotacje dla organizacji może zacząć maleć.
Myślę, że takim dużym wyzwaniem dzisiaj będzie dywersyfikacja źródeł finansowania, po to,
żeby nawet jak pojawią się chwilowe zachwiania w budżetach samorządowych organizacje
nie musiały martwić się o swoją przyszłość. Poza
finansowaniem, kolejną kwestią jest sieciowanie,
czyli lepsze poznawanie się pomiędzy organizacjami. Wspólnie z trzecim sektorem realizujemy
inicjatywę „Wymiennikownia”, która ma być
ideą łączenia działań różnych podmiotów. Dzięki temu projektowi organizacje wzajemnie się
poznają, czy wymieniają posiadanymi zasoba-

BIULETYN V - 2013

mi. Na uwagę zasługuje idea „Trzecich śniadań”
– spotkań organizacji zajmujących się różnymi
dziedzinami, które dzięki temu mogą się poznać
i nawiązać współpracę.
Jaka jest największa wartość dodana działań
podejmowanych na rzecz innych?
Zadowolenie. Jeżeli coś się robi i robi się to dobrze, to nie ma innej motywacji niż

osobista

satysfakcja, że zrobiłem coś dobrego, potrzebnego, że ktoś się dzięki mnie uśmiecha. To jest
najważniejsze. Przy okazji uczymy się wielu rzeczy,
ale to jest dla mnie drugi plan. Ja dzięki pracy na
rzecz organizacji pozarządowych nabyłem takich kompetencji, które pozwoliły mi pracować
w charakterze wiceprezydenta (śmiech).
Dziękuję za rozmowę.
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ROZMOWA Z ŁUKASZEM WYSZYŃSKIM
PREZESEM FUNDACJI POMERANIAN STUDENTS’ COALITION
ROZMAWIA MONIKA NARLOCH

MŁODZI,
ŚWIADOMI, AKTYWNI
Co motywuje młodych ludzi do angażowania się

innego kraju lub poznanie innych osób. Uważam,

w społeczne inicjatywy?

że ta motywacja jest mocno zindywidualizowa-

Młodzi ludzie są ciekawi, optymistyczni i bardziej

na i każdego z młodych pytając o motywację

krytyczni niż Ci przedstawiciele naszego społe-

usłyszelibyśmy ich własną ciekawą, a czasami

czeństwa, którzy już się ustabilizowali. Oczywiście

zaskakującą odpowiedź.

jest to uogólnienie i nie można generalizować,

Jakie korzyści płyną z działań podejmowanych

ale takie cechy ma zdecydowana większość

na rzecz innych?

młodych. Dlatego widzą potrzebę i celowość

Korzyści, które możemy podzielić na dwie kate-

działania na rzecz innych, często działania w ra-

gorie. Pierwszą jest samorealizacja, spełnienie

mach wolontariatu. Nie godzą się z zasadami

zasad życiowych, w które chcemy wierzyć i wy-

społecznymi i systemem, w którym żyjemy i chcą

znawać. Jest to satysfakcja, że pomogliśmy ko-

to zmienić. Widzą krzywdę innych i chcą im po-

muś, że w naszym otoczeniu zmieniło się coś na

móc, ale nie tylko. Bardzo często młodych do

lepsze, dzięki naszej pracy i zaangażowaniu. To

działań społecznych popycha ciekawość, chęć

taki moment, kiedy jesteśmy dumni z siebie, swo-

rozwoju osobistego, przygoda, a może potrzeba

ich kolegów i koleżanek, że nasze działania i dą-

wzięciu udziału w jakimś wydarzeniu, zobaczenie

żenia przynoszą zakładane rezultaty, tworzymy

www.gdm.fundacjapsc.pl
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wartość dodana, z której czerpią inni. Druga ka-

liśmy dostrzegać więcej, jak rozwój naszych kom-

tegoria dotyczy bardziej naszych predyspozycji,

petencji, doświadczenie, nowi ludzi, ale o tym

atrakcyjności na rynku pracy, rozwoju kompeten-

wspominałem wcześniej.

cji i zdobywaniu coraz to nowszych kontaktów,

Jak przedstawia się procedura zakładania fun-

które przydają się w pracy zawodowej oraz dal-

dacji? Czy prawodawstwo w tym zakresie jest

szym rozwoju działań społecznych w efekcie sy-

przejrzyste i każda osoba chcąca działać ma na

nergii. Dzisiaj działając społecznie zyskujemy do-

to szanse? Jak Pan to ocenia?

świadczenie i umiejętności, które powodują, że

Tak i nie. Wiem, że to wymijająca odpowiedź,

stajemy się atrakcyjniejsi i bardziej doświadczeni

ale spójrzmy na to z innej perspektywy. Dla osób

w działalności zawodowej, dlatego coraz więcej

posiadających wiedzę i chęci nie ma w tym nic

młodych osób chce spróbować swoich sił w trze-

trudnego, może poza narzekaniem na biurokra-

cim sektorze. Uważam, że to dobrze, bo rzeczy

cję i czas oczekiwania. Osoby, które chcą za-

których się tam nauczą, ludzie których poznają

łożyć Fundację zbiorą jednak wymagane środ-

mogą się okazać nieocenionym kapitałem.

ki, napiszą statut, podejmą uchwały, wypełnią

Jak działalność społeczna wpływa na budowę

wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego, spo-

społeczeństwa obywatelskiego?

tkają się u notariusza i zrobią to! Wiem, że część

Odpowiem najkrócej jak się da. Jest jedną z jego

osób chce, ma idee, ale środki finansowe i zna-

filarów. Jak pisał Kant, braniem przez społeczeń-

jomość prawa stanowią dużą barierę. Osobiście

stwo odpowiedzialności i współdecydowaniem,

jestem zwolennikiem upraszczania procedur

czy jak uważamy dzisiaj uzupełnianiem władz

formalnych i przejrzystości prawa, ale równocze-

centralnych i samorządowych w ich działaniu.

śnie jestem przeciwnikiem obniżania wymogów.

Co więcej, działalność społeczna jest ważnym

Dlatego zależy mi, żeby te dwie kwestie wypo-

mechanizmem

reprezentuje

środkować. Osoby chcące, mające szczere in-

grupy interesu i recenzuje wyżej wspomnianą

tencję a nie posiadające dostatecznej wiedzy

władzę. Pozwala promować cenione wartości

powinny mieć możliwość skorzystania z pomocy,

i dbać o dobro wspólne. Tak być powinno, ale

i tak jest, są strony internetowe, inne organiza-

ten proces tworzenia się społeczeństwa oby-

cje oraz działania samorządów, ale nie może to

watelskiego w naszym kraju jest ciągle w trakcie

oznaczać, że Fundacje powinno się zakładać

tworzenia, i jeszcze dużo jest do zrobienia przed

bez własnych środków, bez odpowiedzialności

demokracji,

bo

nami, ale to już inny temat.
Jest Pan jednym z założycieli Fundacji PSC.
Co spowodowało, że razem z grupą znajomych postanowiliście sformalizować swoje
działania zakładając fundację?
Chęć kontynuacji działań, którymi zaraziliśmy się w samorządach studenckich, świadomość potrzeb, które mają ludzie młodzi
i chęć pomocy w ich rozwoju i samorealizacji oraz ogromna wartość naszych wzajemnych relacji, które dzięki Fundacji są utrzymywane i w mojej ocenie stanowią olbrzymi
kapitał, który działa dla nas, dla naszej organizacji i dla osób, do których kierujemy
nasze działania. To chyba główne trzy powody powstania Fundacji, z czasem zaczę-
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i stworzenia norm prawa wewnętrznego spójne-

więcej, zawsze można więcej i mam nadzieje, że

go z powszechnie obowiązującym.

Gdynia będzie nadal ten wachlarz rozwijać. Ja

Swoje działania podejmujecie na terenie Gdyni,

apeluje jednak nie tylko do miasta ale również

która posiada bardzo dobry system wsparcia or-

do samych organizacji. Inicjatywa oddolna jest

ganizacji pozarządowych. Które z inicjatyw, po-

drugą stroną medalu bez której nie będzie wspól-

dejmowanych przez miasto i skierowanych do

nego sukcesu. Z tym większym zainteresowaniem

NGO’sów, uważa Pan za najcenniejsze?

i podziwem możemy śledzić działania grupy

Podoba mi się idea konsultacji podczas Forum

„Reja”, która tworzy stronę internetową i orga-

Pozarządowego. Co prawa miałem okazję wziąć

nizuje cykliczne spotkania gdyńskich organizacji

udział jedynie w trzech, ale widzę progres. Uwi-

pozarządowych. Oby więcej takich inicjatyw.

dacznia się to coraz liczniejszym udziałem, co-

Do kogo Fundacja PSC kieruje swoje projekty?

raz dojrzalszą dyskusją i mam nadzieje, że coraz

Nie chcę tutaj odsyłać do statutu (śmiech). Na-

ambitniejszymi planami i działaniami. Ponadto

sze działania najlepiej oddaje nasza misja: Mło-

cenną inicjatywą jest kapania 1%, która przynosi

dzi ludzie, świadomi stojących przed nimi wy-

wymierne korzyści – Gdynia ma jeden z najlep-

zwań, rozwijający swoje pasje i zainteresowania,

szych wyników w Polsce jeżeli chodzi o procent

aktywni w kreowaniu społeczeństwa obywatel-

mieszkańców którzy przekazali swój 1%. Bardzo

skiego Rzeczypospolitej Polskiej. W oparciu o nią

dobrym i skutecznym narzędziem jest Gdyńskie

zbudowaliśmy już drugą strategię działania, któ-

Centrum Organizacji Pozarządowych, które ofe-

ra zakłada podejmowanie działań i współpracy

ruje pomoc merytoryczną dla organizacji oraz

na rzecz wspierania ludzi młodych w ich rozwoju,

udostępnia lokal dla tych, którzy nie mają wła-

podnoszeniu kwalifikacji, działalności naukowej,

snego. Przykładów takich działań jest więcej,

propagowaniu postaw propaństwowych i oby-

np. gdyńskie kalendarz pozarządowy, Gdyńska

watelskich a także umożliwianie im realizację ich

Rada Pożytku Publicznego oraz festyn gdyńskich

pomysłów. Ponadto współpracujemy z ośrodka-

NGOsów. Wydaje mi się, że każda organizacja

mi akademickimi i instytucjami, które współde-

odnajdzie coś dla siebie. Faktem jest, że można

cydują o kwestiach dotyczących ludzi młodych.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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Mamy nadzieje, że będziemy kontynuować

że, a środki które pozyskujemy możemy prawie

projekty takie jak: Gdyńskie Debaty Młodych,

w całości przeznaczać na działalność statutową

Gdyńska Akademia Młodych, Szkolenia dla Li-

i projekty. W tym roku uzyskaliśmy status organi-

cealistów, Konferencje poświęcone ochronie

zacji pożytku publicznego i mam nadzieje, że 1%

praw studentów, konferencje naukowe, semina-

pozwoli nam na uruchomienie systemu nagród

ria i szkolenia. Ale osoby zainteresowane naszy-

lub stypendiów dla młodych ludzi, umożliwi wy-

mi działaniami odsyłam na stronę internetową:

kazywanie większego wkładu własnego w zada-

www.fundacjapsc.pl.

niach publicznych i realizowanie coraz ambit-

Jak pozyskujecie środki potrzebne do realizacji

niejszych projektów. Zdaje sobie jednak sprawę,

tych projektów?

że nasze działania nie budzą takiej empatii jak

Nasza Fundacja działa już cztery lata, i przez ten

np. organizacje działające w ochronie ludzkiego

czas nie powiększyła środków założycielskich

życia, zdrowia i godności. Nie mamy takich am-

i nie zgromadziła żadnego majątku. Mimo to

bicji, ale mam nadzieje, że znajdą się ludzie, któ-

zrealizowaliśmy wiele projektów a wspieraliśmy

rzy również dostrzegą potrzeba działań na rzecz

jeszcze więcej. Środki na naszą działalność po-

ludzi młodych, czyli naszej przyszłości.

chodzą głównie z konkursów, na powierzenie lub

Warto podkreślić, że jako fundacja nie zamyka-

wsparcie zadań publicznych, w tym aspekcie

cie się we własnym gronie, jesteście otwarci na

głównie od miasta Gdynia, ale także Minister-

nowych ludzi oraz na współpracę z innymi orga-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejną gru-

nizacjami. Jakie korzyści z tego płyną?

pą projektów są te, które współrealizujemy, jako

Oczywiście, że tak! Gdybyśmy się zamknęli na

działalność odpłatną (zgodną ze statutową) i tu-

ludzi, którzy mają podobne do naszych cele to

taj również pokrywana jest część kosztów naszej

będzie koniec naszej organizacji! Zawsze czeka-

organizacji. Oprócz tego zostają darowizny, któ-

my na ludzi o otwartych umysłach, chcących

re również pomagają w opłacaniu księgowości,

działań na rzecz młodych zgodnie z naszą mi-

kont bankowych, serwerów itp. Nie mamy biura

sją i statutem. Ludzi, którzy widzą potrzebę tro-

i pracowników więc nie ponosimy związanych

ski o przyszłość, przyszłość naszego kraju, miasta

z tym kosztów. Myślę, że to daje nam przewagę.

i nas samych.

Nasze koszty utrzymania się są stosunkowo niedu-

Dziękuję za rozmowę.

BIULETYN V - 2013
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ROZMOWA Z PRZEMYSŁAWEM KOTECKIM
CZŁONKIEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LUDZI
ROZMAWIA MONIKA NARLOCH

WSPÓLNIE OSIĄGAMY CELE
Czym jest działalność społeczna ?

Najczęściej występuje ona już na etapie podej-

O działalności społecznej możemy mówić wte-

ścia do tematu. Osobom inicjującym działania

dy, gdy robimy to, co lubimy, w taki sposób, żeby

społeczne zależy na tym, aby był to wydarzenia

wszyscy inni byli zadowoleni oraz mieli z tego re-

ciekawe i trafiły do odbiorców. Trzeci element to

alną korzyść. Jej celem jest polepszenie naszego

połączenie charyzmy i pracy w grupie. Osoby,

postrzegania rzeczywistości na różnych płaszczy-

które to mają nie zawsze muszą być liderami.

znach - organizacyjnej, prawnej, międzyludzkiej.

Chodzi natomiast o to, że jeśli chcę coś zrobić

Jakie cechy Pana zdaniem powinny charakte-

w swoim środowisku, moje zdanie się liczy, ludzie

ryzować osoby, które działają społecznie?

lubią ze mną pracować i razem wspólnie osią-

Po pierwsze, bardzo pozytywne nastawienie do

gamy założone cele.

świata. To jest

Jak zachęcić do działalności społecznej?

rzecz, którą najczęściej można

zaobserwować u tych osób. One faktycznie wie-

Można to zrobić na wiele różnych sposobów.

rzą, że jeżeli się zaangażujemy, będziemy chcieli

Najprostszym jest znalezienie jednego ciekawe-

coś zmienić, możemy to zrobić tu i teraz. Dzięki

go elementu, który może zaangażować konkret-

takiej pozytywnej wierze w sukces jesteśmy w sta-

ną osobę (na takim poziomie zaangażowania,

nie podołać nawet najbardziej wymagającemu

na który oczywiście sama się zdeklaruje). Samo

przedsięwzięciu. Kolejną cechą jest kreatywność.

doświadczenie pozytywnego aspektu wszystkie-

www.gdm.fundacjapsc.pl
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go, co dzieje się wokół danego projektu czy wy-

je cele i zadania. Pieniądze są potrzebne, ponie-

darzenia jest motywacją do dalszego działania.

waż w moim odczuciu, wolontariusz jedyne, co

Czy można połączyć dobrowolne działanie na

powinien wkładać w pracę na rzecz organizacji

rzecz innych z pracą zawodową?

to jego czas. Wszystkie dojazdy, rozmowy telefo-

Osobiście głęboko wierzę, że można połączyć
ze sobą te dwie kwestie. Z jednej strony można pracować w fundacji, stowarzyszeniu czy
też w innym tworze - firmie, która realizuje cele
społeczne. Z drugiej strony, poza pracą można
działać społecznie poświęcając swój dodatkowy wolny czas. Moim zdaniem działalność
społeczna i praca zawodowa nie wykluczają
się wzajemnie. Wręcz przeciwnie, mogą się
świetnie uzupełniać.
Czy działania podejmowane przez organiza-

„WAŻNE JEST, ABY DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ
ORGANIZACJE MIAŁY CHARAKTER POZYTYWNY I PRZEJRZYSTY”

cje pozarządowe cieszą się zaufaniem społecz-

niczne poświęcone na rzecz organizacji (projek-

nym?

tu, wydarzenia) powinny być w jakiś sposób zre-

Nie zawsze zaufanie społeczne związane jest

kompensowane.

z działalnością, którą te podmioty realizują.

Skąd zatem pozyskiwać środki?

Mamy przykłady w kraju dużych organizacji,

Głównym źródłem finansowania są granty i do-

które mają tyle samo zwolenników, co przeciw-

tacje miejskie, wojewódzkie czy ogólnopaństwo-

ników. Powiedziałbym, że jest to kwestia bar-

we. Wiele organizacji stara się też pozyskać środ-

dziej „odbioru politycznego”. W większości przy-

ki na swą działalność z funduszy Unii Europejskiej

padków jednak, społeczeństwo ma neutralne

i od partnerów biznesowych. Pieniądze przezna-

zdanie na początku. W dużym stopniu opinia

czane są w tym wypadku na konkretne cele, ale

uzależniona jest

od tego, co dana fundacja

również na działalność organizacyjną związaną

czy stowarzyszenie pokaże na początku - czym

z projektem. Kolejnym źródłem są zbiórki publicz-

się zajmuje, czy cele są spójne z tym, co statu-

ne, na które trzeba mieć zgodę i spełnić formal-

towo przedstawia. Ważne jest, aby działania

ności. Członkowie stowarzyszeń mogą i więk-

realizowane przez organizacje miały charakter

szości są zobowiązani do opłacania składek.

pozytywny i przejrzysty. Mam tu na myśli zarów-

Obecnie mamy możliwość odprowadzenia 1%

no sposób funkcjonowania, kwestię naboru ludzi,

naszego podatku na wybraną organizację po-

jak również finansowanie. Gdy to wszystko jest

żytku publicznego. Oczywiście nie możemy za-

spełnione, cel działania jest szczególny można

pomnieć o sponsoringu, darowiznach i partne-

się zgadzać z tym, co organizacje chcą zrobić.

rach zewnętrznych. Wszystko to bardzo zależy

Nigdy nie mamy problemu z fundacjami czy sto-

od pozytywnej aktywności i odbioru organizacji,

warzyszeniami, które chcą pomagać i ratować

która stara się pozyskać pieniądze. Trzeba prze-

życie. Jeżeli ma się jasne założenia ludzie będą

konać społeczeństwo, urząd miejski czy też part-

podchodzić do tego z szacunkiem.

nerów biznesowych do tego, że nasz projekt jest

Działając społecznie poświęcamy swój czas, ro-

dobry i powinien uzyskać wsparcie.

bimy to dobrowolnie i bezinteresownie. Nie moż-

Jak ta sytuacja wygląda w przypadku Stowarzy-

na jednak zapomnieć, że ważną rolę w funkcjo-

szenia Ludzi Kreatywnych „Razem przeciw so-

nowaniu organizacji odgrywają pieniądze.

bie”?

Są różne organizacje, z różnym nastawieniem -

Założyliśmy, już na samym początku działalno-

od opartych typowo na wolontariacie po takie,

ści, że wszystkie działania, jakie organizujemy są

które potrzebują sztabu ludzi, by realizować swo-

bezpłatne dla naszych uczestników. Ze swej stro-
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ny dostarczamy to, co jest w trakcie wydarzenia

Pomyśleliśmy, że założymy stowarzyszenie (co

niezbędne, czyli rozgrywki w gry planszowe i inne

sprowadza się do tego, by nazwać formalnie to,

zabawy kreatywne. Czasami jesteśmy w stanie

co i tak już robimy) i możemy pójść dalej - zrobić

zapewnić catering, mamy drobne nagrody do

spotkania otwarte z naszymi grami planszowymi.

rozlosowania i

to wszystko jest zawsze nieod-

Dzięki czemu możemy poznać więcej ciekawych

płatnie. Rozwijając bazę gier i dodatkowych

ludzi, którzy też grają oraz mieć więcej tytułów

zagadnień najczęściej korzystamy z grantów lub

gier. Z jednej strony osoby, które przyjdą przynio-

wsparcia indywidualnego zaprzyjaźnionych osób

są swoje gry na część spotkań. Z drugiej strony

i instytucji. Uzyskaliśmy finansowanie m.in. z Urzę-

będziemy mogli na stowarzyszenie kupić więcej

du Miasta Gdańska i programu „Młodzież w dzia-

tytułów, bo dostaniemy zniżkę. Być może po-

łaniu”. Czasami wspierają nas partnerzy bizneso-

staramy się o grant na otwarte spotkania, żeby

wi, którzy przekazują na naszą rzecz poczęstunek

włączyć się w pewien kierunek kreatywnego

dla uczestników, gry planszowe do rozlosowania.

rozwoju młodzieży, a żeby wystąpić o grant potrzebna jest formalna organizacja.
W ten sposób założyliśmy stowarzy-

„TRZEBA PRZEKONAĆ SPOŁECZEŃSTWO, URZĄD MIEJSKI CZY
TEŻ PARTNERÓW BIZNESOWYCH
DO TEGO, ŻE NASZ PROJEKT JEST
DOBRY I POWINIEN UZYSKAĆ
WSPARCIE”

szenie.
Jak staracie się promować swoje inicjatywy?
Głównie poprzez poczta pantoflową.
Myślę, że w 80% przypadków osoby z nami związane i zaprzyjaźnione
promują nasze wydarzenia. Dostajemy pozytywny oddźwięk od naszych
uczestników i partnerów. Nasza oferta jest o tyle ciekawa, że kierujemy ją
do młodszych i starszych. Dzięki produktowi, który posiadamy jesteśmy
ich w stanie połączyć. Przychodzą do

Mamy partnerów w postaci szkół. Dzięki temu, że

nas rodziny z dziećmi, później oni zapraszają swo-

nasze wydarzenia są nieodpłatne mogliśmy re-

ich znajomych. Dodatkowo wykorzystujemy takie

alizować je w partnerstwie ze szkołą dla chłop-

narzędzia jak plakaty, strona internetowa i social

ców Fregata w Gdańsku Oliwie. Spotykaliśmy się

media, w których ogłaszamy swoje wydarzenia.

również w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Nie kładziemy specjalnego nacisku na promo-

Skąd pomysł na założenie stowarzyszenia i pro-

cję, bo tak naprawdę mamy ciągły wzrost liczby

mowanie gier planszowych?

osób, biorących udział w naszych eventach. Nie

Summa

summarum

pieniądze

chcemy też tworzyć molochu organizacyjnego.

(śmiech). Gry planszowe to nie tylko chińczyk

Zależy nam, aby faktycznie realizować cele na

i monopol. W obecnym świecie są to bardzo roz-

założonym przez nas poziomie.

budowane systemy taktyczne, strategiczne, eko-

Co daje Panu działalność w stowarzyszeniu?

nomiczne. Jest ich bardzo dużo. Razem z grupą

Myślę, że przede wszystkim radość ze spotkań

znajomych doszliśmy do prostego wniosku. Jeżeli

z ludźmi, których znałem, znam i poznaję. Przy

w tych droższych tytułach (a gra potrafi kosz-

grze można porozmawiać o wszystkim, za mie-

tować nawet 300 zł), gdzie rozgrywka trwa od

siąc spotkać się z kimś innym. To poznawanie cie-

6 do 8 godzin, nie będziemy grać w to bardzo

kawych ludzi jest dla mnie największą wartością.

często może warto się zrzucić i kupić grę razem.

Dziękuję za rozmowę.

www.gdm.fundacjapsc.pl
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ROZMOWA Z PODHARCMISTRZEM
SZYMONEM JELIŃSKIM HARCERZEM RZECZYPOSPOLITEJ
ROZMAWIA MONIKA NARLOCH

CZŁOWIEK GOTOWY

PODEJMOWAĆ WYZWANIA
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej wspiera ro-

podstawową, która przyciąga pewną wybraną

dziców i szkołę w wychowaniu młodego czło-

grupę młodzieży. Oferujemy aktywność fizycz-

wieka, kształtuje w nim postawy społeczne, oby-

ną i umysłową w środowisku. Większość naszych

watelskie i patriotyczne. Co powoduje, że młodzi

form działania opiera się na tym, że wychodzi-

ludzie wstępują w wasze szeregi?

my w teren, robimy coś ciekawego. Nie siedzimy

ZHR w zamyśle swojej działalności ma na celu

w domach czy naszych harcówkach. Nasi in-

wsparcie przede wszystkim rodziców. Rodzice są

struktorzy przygotowują się do działalności z dru-

podstawową jednostką wychowawczą dla mło-

żyną. Instruktor jest osobą, która przeszła nie je-

dego człowieka. Harcerstwo jest tylko uzupełnie-

den kurs jeden, przeszła próbę, przygotowywała

niem tego, co powinni dawać rodzice i szkoła.

się do bycia świadomym wychowawcą. Jest to

Młody człowiek jest bardzo aktywny, jeśli

się

swego rodzaju misja. Najpiękniejszą rzeczą w har-

nudzi zaczyna szukać zajęcia. To jest zupełnie

cerstwie jest to, że znajdują się ludzie, którzy czują

naturalne. W tym właśnie miejscu, po zajęciach

w sobie potrzebę przekazywania swoich umie-

w szkole, jest czas na harcerstwo – popołudnia-

jętności i swojej postawy młodszym. Harcerstwo

mi bądź w weekendy. Dziś młodzi ludzie dużo

świadome wymaga przestrzegania prawa har-

czasu spędzają przed komputerem, w przestrze-

cerskiego, wymaga poświęcenia czasu - szcze-

ni sieciowej. Harcerstwo ma natomiast tę cechę

gólnie tego prywatnego. Nie jest to łatwe, kiedy
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ma się rodzinę, pracuje się zawodowo.
Nagrodą jest jednak efekt naszej pracy. Organizując różnego rodzaju akcje,
pracę śródroczną środowisk w kolejnych
latach pojawiają się młodzi ludzie, którzy chcą zakładać nowe drużyny albo
przejmują te istniejące. W Gdyni bardzo
dobrze widać ten przyrost. Jeszcze trzy
czy cztery lata temu były zaledwie dwa
środowiska: męskie i żeńskie. Dziś są już
trzy hufce męskie i dwa żeńskie.
Jedną z zasad wychowawczych realizowaną przez ZHR jest zasada wycho-

„STARAMY SIĘ NICZEGO NIE
NARZUCAĆ, A JEDYNIE WSKAZYWAĆ DROGĘ. MAMY SWÓJ
SYSTEM WYCHOWANIA, KTÓRY
JEST UNIKALNY”

wania przez działalność społeczną. Co
rozumiecie pod tym pojęciem?

łaniu i bezpośrednie przeżycie. Każdy z palców

Podstawowe nasze działanie, którym
jest tworzenie drużyny - środowiska

młodych

osób pod kierownictwem młodej osoby, to już jest
działanie społeczne. Nasza działalność (z samego założenia działalność społeczna) nastawiona jest na wychowanie młodych ludzi w duchu
prawa harcerskiego, co pozwoli być im dobrymi
obywatelami Rzeczypospolitej. Będą świadomi
tego, że ich praca i zachowanie mają wpływ na
to, co dzieje się w kraju. I to jest zasada naszej
pracy społecznej, taki jest nasz cel - wychować
dobrego obywatela.
Wszystkie działania ZHR oparte są na metodzie
harcerskiej. Co jest jej istotą?
Aby wyjaśnić istotę tego zjawiska często posługujemy się tzw. Ręka metody. Jest to sposób
przedstawienia metody harcerskiej składający
się z kilku elementów, które przyporządkowane
są częściom dłoni. Śródręcze jest czynnikiem spajającym. W przypadku harcerstwa jest to dobrowolność. Nikt nikogo nie zmusza do bycia harcerzem czy instruktorem. Harcerstwo opiera się na
pewnym zbiorze zasad. Jeśli nie chcesz ich przestrzegać to nie musisz być harcerzem. Dobrowolność to podstawa. Nadgarstek symbolizuje
ruch. Cały czas działamy w środowisku naturalnym, odpowiadamy też na naturalną potrzebę
młodego człowieka, jaką jest aktywność. Jak już
wspomniałem, harcerstwo unika biernych form
uczenia się. Kładzie nacisk na uczenie w dziawww.gdm.fundacjapsc.pl

również ma znaczenie. Kciuk to system zastępowych, czyli struktura na której się opieramy,
ponieważ przynosi ona największy efekt. Palec
wskazujący to współdziałanie i współzawodnictwo. Młody człowiek musi to zobaczyć, tego nie
można się nauczyć. Palec środkowy symbolizuje
wzajemność oddziaływań - postawa instruktora,
czyli wychowania przez przykład. Palec serdeczny to oddziaływanie pośrednie. Młody człowiek
uczy się poprzez zbieranie doświadczeń w konkretnych sytuacjach, gdzie ma możliwość podjęcia odpowiedniej decyzji i ma wpływ na dalszy
bieg zdarzeń. Mały palec to stopniowanie trudności, co wyróżnia metodę harcerską. My naprawdę szkolimy się do tego aby wychowywać
młodych ludzi. Każdy z naszych stopni dostosowany jest do wieku, tak aby odpowiedzieć na
potrzeby młodego człowieka w konkretnej fazie
rozwoju. Poza metodą harcerską swoje działania
opieramy na chrześcijańskim personalizmie. Instruktor powinien być chrześcijaninem. Stawiamy
na rozwój świadomości bycia chrześcijaninem.
Staramy się niczego nie narzucać, a jedynie
wskazywać drogę. Mamy swój system wychowania, który jest unikalny. Oparty na dobrowolności przynosi efekty i pozwala kreować młodego
człowieka. Zależy nam na tym, aby młody człowiek wchodząc w dorosłe życie posiadał pewne
umiejętności oraz wiedział jak zdobywać nowe.
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Czy zatem przez aktywną działalność harcerską

Na jakich polach życia społecznego ludzie wy-

młody człowiek wyposażony jest w lepsze kom-

korzystują potencjał nabyty w harcerstwie?

petencje?

Gdynia jest moim ulubionym przykładem, którym

Najważniejsze jest to, że jest on świadomy swo-

lubię się chwalić. Czterech z pięciu prezydentów

ich kompetencji. Po każdej akcji czy wydarzeniu

miasta to harcerze bądź byli harcerze, łącznie

podsumowujemy nasze działania. Jeśli coś się

z panem Wojciechem Szczurkiem. Zajmują się
samorządem, mają dość spore możliwości oddziaływania na
społeczeństwo w naszym mieście.

„CHCEMY, ABY NASZA PRACA
PRZYNOSIŁA EFEKTY DLA MIESZKAŃCÓW. ”

Swoje umiejętności zaczęli rozwijać właśnie w harcerstwie. Jedna
z harcerek pracuje w gdańskim
Caritasie, który dzięki niej prężnie się rozwija, a społeczeństwo
może zawsze liczyć na wsparcie
tej organizacji. Harcerze aktywnie uczestniczą w obchodach
świąt narodowych. Dążymy do
tego, aby działać. Chcemy, aby
nasza praca przynosiła efekty dla

nie uda, szukamy przyczyn, analizujemy, zastana-

mieszkańców. Tak wygląda nasza praca spo-

wiamy się jak zorganizować swoją pracę lepiej.

łeczna, w której się odnajdujemy.

Posiadając więcej umiejętności młody człowiek

Misja ZHR mówi o tym, że kreujecie człowieka,

będzie przygotowany na więcej ewentualności

który jest gotowy podejmować wyzwania.

w życiu. Dbamy również o każdy aspekt świado-

Największym wyzwaniem dla młodych, w obec-

mości, która powstaje w młodym człowieku - pa-

nej rzeczywistości, jest znalezienie pracy. Z tłumu

mięć historyczną, patriotyzm.

chętnych trzeba się wyróżnić. Chcemy, aby mło-

W jakiej sferze życia umiejętności, które zdoby-

dy człowiek dzięki temu, że wziął udział w przy-

wa się w harcerstwie są najbardziej przydatne?

godzie jaką jest harcerstwo, posiadał cechy wy-

Harcerz to jeden z najlepszych pracowników. Po

jątkowe i pożądane na rynku pracy. Dla mnie

pierwsze jest sumienny, wywiązuje się ze swoich

bycie harcerzem cały czas ode mnie wymaga.

obowiązków. Po drugie jest szczery, czyli nie skła-

Kiedy spotykamy się ze znajomymi, z kolegami

mie. Po trzecie jest punktualny, nigdy się nie spóź-

z pracy to spotykamy się ze światem, który czę-

ni. Jeżeli nie będzie radził sobie z jakimś zada-

sto idzie na „łatwiznę”. Działając w harcerstwie

niem, to z pewnością nie będzie bał się poprosić

stajemy przed wyzwaniami, płyniemy pod prąd.

o pomoc. Szybciej jest w stanie przystosować się

Harcerstwo nauczyło mnie tego, że efekty są

do zmian – zdobyć dodatkowe umiejętności,

większe jeśli płynie się w druga stronę. Jedno

certyfikaty. Pracodawca po krótkim okresie cza-

z praw harcerskich mówi, że harcerz zawsze jest

su będzie wiedział, że jest to pracownik godny

pogodny. Dlaczego jest pogodny? Bo jest szczę-

zaufania. Harcerze czują też misję, że ich praca

śliwy. Dlaczego jest szczęśliwy? Bo czerpie szczę-

przynosi konkretny efekt. Jest to taka dodatkowa

ście z życia. Dlaczego czerpie szczęście z życia?

motywacja, której czasem zwykłym pracowni-

Dlatego, że od siebie wymaga i to, co robi przy-

kom brakuje. Na starcie w dorosłe życie, kiedy

nosi mu radość.

pojawia się pierwsza praca te cechy są bardzo

Dziękuję za rozmowę.

cenne.
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WARTOŚCI
I KORZYŚCI
DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ

W

2010 r. Centrum Badania

jest zawodem. Wynika ona z przekonania lub

Opinii

wyda-

pewnego poczucia obowiązku uczestnictwa

ło komunikat z badań nad

w kreowaniu, aktywizacji i zmianie otoczenia

działalnością

społeczną

społeczno-politycznego, w którym żyjemy. To

naszych rodaków. Wynika

wszelkie działania wychodzące poza sferę wła-

z niego jasno, że Polacy coraz bardziej wierzą

snych, prywatnych celów, a skierowane do sfery

w skuteczność wspólnego działania na rzecz

publicznej. Może się ona skupiać wokół sforma-

swojej społeczności lokalnej. Mimo, iż od 2008

lizowanego trzeciego sektora lub mniej sformali-

roku wzrósł odsetek badanych deklarujących

zowanych grup i inicjatyw lokalnych. Czy działa-

znajomość osób, które dobrowolnie i nieodpłat-

jąc w takich grupach działamy na rzecz siebie?

nie pracują na rzecz swojego środowiska, ko-

Jeżeli tak to w jakich wymiarach?

Społecznej

ścioła, osiedla, wsi, miasta lub potrzebujących,

Śmiało można zaryzykować, że odpowiedź

systematycznie zmniejsza się poziom gotowości

na pierwsze pytanie brzmi tak. Należy podkre-

do współdziałania na rzecz lokalnej społeczno-

ślić, że wszelkie działania podnoszące jakość

ści. Interesując się tym zagadnieniem postano-

życia społeczeństwa podnoszą jakość naszego

wiliśmy podjąć dyskusję na temat działalności

życia, jako członków tego społeczeństwa. Dzia-

społecznej. Tak oto V Gdyńska Debata Mło-

łając społecznie zyskujemy świadomość, że jako

dych zyskała tytuł „Czy warto działać społecz-

jednostki jesteśmy w stanie polepszać pewne

nie”. Innymi słowy: czy gotowość do dobrowol-

wycinki rzeczywistości, które wpływają na nas i,

nej i nieodpłatnej pracy na rzecz społeczności

co chyba najważniejsze, na innych. Ta świado-

daje korzyści, i jakie one są?

mość, po pierwsze mobilizuje nas do podejmo-

Z całą pewnością działalność społeczna nie

www.gdm.fundacjapsc.pl

wania dalszych inicjatyw, a po drugie rozwija
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jako członków społeczeństwa budując w nas

możliwość stałego kontaktu z innymi jest naj-

poczucie człowieczeństwa.

większą wartością ich aktywności i czynnikiem

Aktywizując się społecznie zyskujemy zdol-

motywującym do dalszej działalności.

ność do patrzenia w „szerszej perspektywie”.

Samorozwój, kontakt z ludźmi, świadome

Potrafimy celniej odczytywać mechanizmy, za-

i nieodpłatne działanie na rzecz społeczności,

uważać zależności i rozumieć złożone czynniki

której było, jest lub będzie się członkiem są chy-

wpływające na społeczeństwo. Ta zdolność po-

ba najważniejszymi wartościami i korzyściami

budza empatię, kreatywność, innowacyjność,

aktywności społecznej. Wystarczy przytoczyć

ale również krytyczne podejście w ocenie róż-

słowa poznańskiej działaczki Anny Wachow-

nych aspektów funkcjonowania.

skiej-Kucharskiej: Działalność społeczna jest dla

Działacze społeczni wielokrotnie podkreślają, że korzyścią ich pracy jest zdobycie bezcen-

mnie jak sport ekstremalny. Napędza mnie. Daje
energię i satysfakcję.

nych kompetencji takich jak umiejętność pracy

Na pytanie: Czy warto działać społecznie?

w grupie, zarządzania nią i komunikowania się

Ja i bliskie mi osoby z entuzjazmem powiemy

w niej. To także lepsze radzenie sobie w stresują-

TAK, bo z tyłu głowy wiemy, że możemy dzielić

cych czy konfliktowych sytuacjach. W ten spo-

się tym co mamy i osiągać w zamian tak cenne

sób kompetencje zdobyte podczas działalności

rzeczy jak samorealizację. Tak długo jak nasze

non-profit mogą okazać się bezcenne w pracy

działania będą skuteczne, będziemy gotowi do

zawodowej.

działania.

Każdy społecznik to odmienne doświadczenie i sieć kontaktów. Tą drugą rzecz – sieć
kontaktów również należy zaliczyć do korzyści
działalności społecznej. Dzięki niej mamy możliwość poznania masy ciekawych charakterów,
odmiennych poglądów. Dla wielu społeczników
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K

iedy zapytałem szersze grono stu-

cy twierdzą, że poza czasem muszą być chę-

dentów o ich opinie na temat

ci - zgoda. Według moich obserwacji, czasami

działalności społecznej, w większo-

jednak trzeba drugą osobę do czegoś zachęcić.

ści przypadków zapadła cisza. Po

Podobnie jest z pobudzaniem pasji wśród dzie-

czym, wiele osób zapytało - a za

ci. Nie pokazując, że coś jest ciekawe i dobre

ile to? Działalność społeczna nie kojarzy się już

mamy nikłe szanse, aby najmłodsi mieszkańcy

z bezinteresowną pomocą czy też udzielaniem

chociażby Gdyni odnaleźli się w tym, co później

się na rzecz wspólnego, nakreślonego wcześniej

będą nazywali pasją, czy hobby.

celu. Dzisiaj działalność społeczna w wielu przy-

Drugi czynnik, na który dosyć wyraźnie wska-

padkach traktowana jest jako dodatkowy zaro-

zywali moi rozmówcy to pieniądze. Pieniądze,

bek, jako pomysł na życie.

które są dzisiaj wszechobecne. Dlaczego jednak

Jako pierwszy czynnik ograniczający działa-

pieniądz, aż tak bardzo łączony jest z działalno-

nie wśród studentów moi rozmówcy wskazywali

ścią społeczną? Tutaj należy również oddać głos

czas, a raczej jego bark. Natłok zajęć akade-

moim rozmówcom, którzy zgodnie wskazali na

mickich, praca zarobkowa w czasie wolnym,

Jerzego Owsiaka. Wielka Orkiestra Świątecznej

a niekiedy sam dojazd na uczelnię, to wszystko

Pomocy oraz Przystanek Woodstock budzą mie-

powoduje małe zaangażowanie w studencką

szane uczucia. Nie o uczucia tutaj jednak chodzi,

działalność społeczną. Można się zastanawiać,

a o ilość pieniędzy. Oczywiście - nie sposób kłó-

czy czas rzeczywiście jest na tyle istotnym czyn-

cić się ze słusznością wymienionych akcji, jednak

nikiem, który nie pozwala nam działać? I tak

kwoty sięgające dziesiątek milionów powodują,

i nie. W rezultacie czas może być tylko naszym

że osoby młode coraz częściej zaczynają kalku-

sprzymierzeńcem. W jaki sposób? Większość dzia-

lować, czy dany wysiłek im się opłaca.

łań społecznych, charytatywnych etc. studenci

Trzecim czynnikiem jest obojętność. Obojęt-

realizują w ramach studiów. Wszelkiego rodzaju

ność na wszystko. Kiedyś działanie na rzecz ko-

zbiórki, akcje, wyjazdy, pomoc innym ludziom

goś było po prostu mile widziane i pozytywnie

odbywają się w czasie zajęć na uczelni.

odbierane. Obecnie wszystkie wartości wyparł

Jak zatem zmobilizować studenta? Scepty-

www.gdm.fundacjapsc.pl

wspomniany czas i pieniądze.
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Nie można jednak wszystkiego generalizo-

kacji, chęć rozwijania się, a także poczucie wła-

wać. Na uniwersytetach powstają koła naukowe

snego spełnienia to powinno motywować ludzi

wspierające działalność społeczną, zawiązują

do samorealizacji, którą działalność społeczna

się stowarzyszenia, fundacje. Młodzi ludzie chcą

z pewnością nam daje.

siebie, a także swoje otoczenie aktywizować.

Studencka działalność społeczna wolno, bo

Zaangażowanie w inicjatywy społeczne traktują

wolno, ale rozkwita. Wspomniane koła naukowe,

również jako moment na pogłębienie stosunków

które później przeradzają się w stowarzyszenia,

międzyludzkich z kolegami i koleżankami z uczel-

fundacje, przeróżne firmy, korporacje pokazują,

ni.

że właśnie od tego ostatniego (dla niektórych)
Jeżeli chodzi o konkretne przykłady – nie to

było zamysłem tego artykułu. Ukazanie proble-

etapu edukacji kształtujemy nie tylko samego
siebie, ale i najbliższe otoczenie.

mu, a także drugiego dna działalności społecz-

Studencka działalność społeczna to dobro,

nej – tutaj należałoby się zatrzymać na dłużej.

o którym nie można zapominać. Bowiem, to od

Jak zatem pobudzić młodych ludzi do działania?

dzisiejszych i przyszłych studentów zależy, czy ten

- Coś za coś – odpowiedziała mi jedna

czas, pieniądz i obojętność na dobre umocnią

z dziewczyn, gdy poprosiłem ją o pomoc przy

się w przekonaniach młodych ludzi, czy może

jednym z projektów. I tym tropem bym podążał.

jednak pojawi się nutka nadziei, która pchnie do

Oczywiście – człowiek dobrze opłacony, lepiej

działania więcej, aniżeli jedną osobę.

wykona swoją pracę, aniżeli osoba, która robi

Kończąc swoje rozmowy ze studentami – za-

to na zasadzie wolontariatu. Zawsze pojawia

dałem im pytanie nawiązujące do tematu de-

się jednak – ALE. Ale jak? Ale dlaczego? Ale po

baty. Czy warto działać społecznie? Na szczę-

co mi to? I setki innych kombinacji utwierdzają

ście mimo wielu przeszkód, na które wskazywali

nas w przekonaniu, że nie warto się angażować.

– blisko 80 % odpowiedziało – Tak, warto. Oby za

Często skupiamy się na ocenie innych, zapomi-

słowami poszły również czyny.

nając o tym, co Ci ludzie tak naprawdę chcą
nam zaoferować.
Nie warto namawiać innych na działalność
społeczną. Na działalność charytatywną, czy też
na zwyczajną pomoc. Kreatywność, chęć edu-
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LICZĄ SIĘ

UMIEJĘTNOŚCI

L

udzie udzielający się w organizacjach

pracę, w szczególności po kierunkach społecz-

pozarządowych mają ku temu wiele

nych czy humanistycznych. Jest to kolejny powód

powodów. Od tych typowo pragma-

dlaczego warto działać społecznie! Potencjalny

tycznych po te, które mają na celu uła-

pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej

twienie i polepszenie życia innym. Dzia-

nie będzie pytał ile dana osoba nauczyła się na

łalność w takiej organizacji może przynieść tylko

zajęciach takich czy innych, natomiast z całą

korzyści. Oczywiście chcąc działać, należy się

pewnością zapyta jak udzielała się poza normal-

odpowiednio zaangażować, ponieważ tylko su-

nym trybem nauki, jakie doświadczenia zdobyła

mienne i poważne podejście do podjętych przez

i jakie umiejętności nabyła. Najlepszą drogą ku

nas działań ma sens. Aktywne zaangażowanie

temu jest właśnie aktywna działalność w organi-

pozwoli nam zyskać doświadczenie, które z pew-

zacjach studenckich i organizacjach pozarządo-

nością wykorzystamy w przyszłości.

wych.

Ludzie młodzi, w szczególności studenci po-

Stała, rzeczywista i regularna działalność daje

winni angażować się w życie społeczne poprzez

możliwość ciągłego kontaktu z grupą ludzi, z któ-

działalność w organizacjach pozarządowych

rymi współdziałamy, budowania charakteru, pa-

a w szczególności w organizacjach studenckich,

sji i doświadczeń. Mamy możliwość poznawania

dzięki którym można uzyskać jakże ważne umie-

nowych ludzi, budowania kontaktów z władza-

jętności obok zdobywanej wiedzy. W takich or-

mi samorządowymi, państwowymi oraz innymi

ganizacjach często trzeba zrealizować przedsię-

osobami działającymi społecznie. Działalność

wzięcie w pojedynkę bądź w małych grupach,

ta sprawia, że chcemy realizować się na rzecz

co powoduję, że uczymy się odpowiedzialności

innych, na rzecz organizacji, w których działamy

i rzetelności wykonywanej pracy. Zdarza się że, od

oraz w przyszłości konstruktywnie kształtować ob-

spraw związanych z PR musimy przebrnąć przez

raz przedsiębiorstw, w których będziemy praco-

finanse po bezpośrednie wykonanie całego za-

wać.

dania, co kształtuje w nas umiejętność działania
na różnych płaszczyznach.
Obecnie rynek pracy przesiąknięty jest absolwentami uczelni wyższych, coraz trudniej zdobyć

www.gdm.fundacjapsc.pl

-23-

TOBIASZ LECH
Przewodniczący Prezydium Samorządu Studentów Akademii Marynarki
Wojennej.

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

JOANNA BOŻEK

OBLICZA

WOLONTARIATU

M

ówiąc o propagowaniu idei

i wychodziłam z budynku bijąc się z myślami czy

wolontariatu

hospicyjnego

nie robię jej krzywdy. Gdy zdecydowałam się

w społeczeństwie podejmuję

wejść do gabinetu dowiedziałam się od pani

się dotarcia do ludzi z tema-

doktor o możliwości wspierania naszej rodzinnej

tami, które są dla większości

opieki pomocą hospicjum domowego.

trudne i nieznane. Obecne trendy w życiu nasta-

Potem kolejne doświadczenie-śmierć mamy

wione są na witalność i sukces, zatem terminalnie

mojej przyjaciółki. I jej również towarzyszyli „lu-

chorzy i umierający ludzie mogą wydać się spra-

dzie” z hospicjum.

wą odległą i niepotrzebnie zabierającą uwagę.

W tamtym okresie pracowałam i nadal pra-

W 2003 roku, styczniowego popołudnia uda-

cuję w szkole z gimnazjalistami. Jako pedagog

łam się do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikal-

chętnie nawiązuję relacje z osobami współpra-

nej, gdzie od kilku dni przebywała moja babcia.

cującymi w instytucjach wspomagającymi dzie-

To co usłyszałam zaprogramowało moje życie

ci, młodzież rodzinę. Założyłyśmy z koleżanką

na kolejnych kilkanaście miesięcy. Nowotwór

program wolontarystyczny „pogotowie serc”.

złośliwy. Przez blisko trzy lata towarzyszyłam jej

Na początku nasze działania objęły rejon szko-

w chorobie, odchodzeniu i odejściu. Nie będę

ły-Gimnazjum nr 10, w zakresie oddziaływań

w tej chwili opisywać tej drogi, jednakże ostat-

Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1

nie tygodnie życia związane były z hospicjum.

w Gdyni. Od dwóch lat ściśle współpracuję z ho-

Domowym. Do tej pory mam w telefonie komór-

spicjum im. Św. Wawrzyńca, tego samego, któ-

kowym numer pani Ireny Piaseckiej-pielęgniarki,

re wsparło moją rodzinę, gdy odchodziła moja

która wprowadzał mnie w tajniki agonii, syndro-

babcia. Na początku bardzo emocjonalnie pod-

mu gasnącej świecy i przejścia. Pamiętam bar-

chodziłam do każdej kwesty, personifikowałam

dzo dokładnie jak szłam z moją siostrą do siedzi-

wydarzenie z jej osobą. Potem coraz bardziej ro-

by hospicjum i dosłownie kilka razy wchodziła

zumiałam ideę ruchu hospicyjnego i formy jego
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działania. Młodzież z mojej szkoły okazała się

pewnie zmęczone, rozdające żonkile, dziękują-

wspaniała, empatyczna, rozumiejąca, że „Hospi-

ce za każdy datek, na pewno nie robią tego dla

cjum to też Życie”. I oni poprzez swój czas, entu-

punktów. NA PEWNO! I wrócą. Tak jak niektórzy

zjazm i odpowiedzialność wnoszą cząstkę siebie

z lat poprzednich…”. W ubiegłym roku także by-

do budowy Domu Hospicyjnego dla Dzieci. My-

łam. Taki mam wewnętrzny kodeks. Pracujemy

ślę, że podczas szkoleń, które prowadzę w szkole

wspólnie. Przykład własny to najlepszy nauczy-

staram się przekazywać treści proste aczkolwiek

ciel. I tak „niechcący” zajęłam się opieką nad

kluczowe do pełnienia roli wolontariusza ho-

wolontariuszami hospicyjnymi. Rosły mi skrzydła.

spicyjnego w jego niemedycznym a akcyjnym

Potem znów z „moją” ekipą kwesta na gdyńskich

wymiarze. Moi uczniowie mimo, że nie zetknę-

cmentarzach w dniach 1-4 listopada. W taki

li bezpośrednio z terminalnie chorymi poznają

szczególny czas. Niemal każdemu z osobna mó-

charakterystykę - czy może bardziej – istotę cho-

wiłam o szacunku do miejsca i celu kwesty i z ja-

roby, a także obraz rodziny, które straciły swoich

kiej instytucji jesteśmy. A oni po raz kolejny godnie

bliskich. Mówię im także o specyfice osób, które

reprezentowali gdyńską 10-tkę. Byłam dumna.

aktualnie przeżywają kryzys choroby nowotwo-

Dzieciaki też. Obyło się bez komentarzy, że „prze-

rowej. Młodzież z wielkim przejęciem uczestniczy

cież płacę podatki”, „na co oni znów zbierają”,

w zajęciach. Rozumiejąc, że zbierając fundusze

pewnie weźmiecie sobie te pieniądze”, „ile wam

na określone cele powinni dokładnie poznać idę

za to płacą”. Zatem idea wolontariatu jednak

i cały kontekst pracy woluntarystycznej na rzecz

zatacza coraz szersze kręgi. A akcyjny wolonta-

hospicjum.

riat hospicyjny przynosi wiele dobra.

Moje szkolne dzieciaki z wymiernych korzy-

Od nas dorosłych zależy czym młodzież w jaki

ści mogą w trzeciej klasie gimnazjum uzyskać 3

sposób młodzież aktywizować. Mnie udało się za-

punkty za pracę na rzecz środowiska. W kontek-

chęcić młodych do działania na Recz hospicjum

ście 150 możliwych do zdobycia z egzaminów

poprzez własne doświadczenia w towarzyszeniu,

to kropla. Jednak ta kropla minimum 25 godzin

komunikacji i w drodze z chorym. Tak ważna jest

„przepracowanych”

zaczyna

edukacja dotycząca działalności hospicjów, bo-

drążyć w kształtującej się osobowości 15- latka.

wiem nieznajomość tematu doprowadza do wie-

Wówczas nie liczą już godzin, a dopytują: kiedy

lu fałszywych stereotypów dotyczących zarów-

następna kwesta na rzecz hospicjum? Gdzie tym

no samej instytucji, jak i ludzi w nim pracujących.

razem? Pola Nadziei?

Trzeba zadać sobie pytanie: jak często zdarza się

bardzo

często

W tym roku miałam zaszczyt koordynować

słyszeć, że w naszym otoczeniu coraz więcej do-

pracę wolontariuszy podczas finału Pól Nadziei.

ciera informacji o naszych bliskich, ukochanych,

Obawy były czy wszystko będzie dograne. Czy

znajomych, kolegach czy koleżankach z pracy,

z niczym nie będzie wpadki, to przecież odpo-

że zachorowali. Wiedząc i rozumiejąc ideę hospi-

wiedzialność za zebrane pieniądze, odpowied-

cyjną, w tym wolontariatu, możemy uczestniczyć

ni podział ról dla wolontariuszy. Nie wszystkich

w pięknym dziele „Hospicjum to też Życie”.

znam osobiście. Była ich ponad setka przy głównej imprezie. Na początku byłam mocno zdenerwowana. Po chwili uświadomiłam sobie, że
mój nastrój może udzielić się innym. Uspokoiłam
się i zdecydowanie łatwiej spełniłam swoje obowiązki. W tym całym radosnym chaosie muzyki,
śpiewu, tańca, mnóstwa żonkili-symbolu nadziei
i życia, znalazłam chwilę na spotkanie z „nimi”,
tymi którzy odeszli. Pomyślałam- „jestem tu dla
Was i dzięki wam, a te dzieciaki roześmiane,
www.gdm.fundacjapsc.pl
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