


„…ROZWÓJ ZACZYNA SIĘ NIE DOBRAMI, 

ALE LUDŹMI, 

ICH WYKSZTAŁCENIEM, ZORGANIZOWANIEM SIĘ I DYSCYPLINĄ. ..

BEZ TYCH TRZECH WARUNKÓW WSZYSTKIE ŹRÓDŁA
SĄ UKRYTE, NIEWYKORZYSTANE, 

POZOSTAJĄ TYLKO MOŻLIWOŚCIĄ….”

E. F. SCHUMACHER



ZESPÓŁ



W TYM PROJEKCIE WAŻNE JEST ZROZUMIENIE:

1. CZYM JEST KOOPERACJA?

2. CZYM JEST MODEL KOOPERACJI?
W KONTEKŚCIE PODMIOTÓW POMOCOWYCH 

3. DLACZEGO ZESPOŁY?
JAK JE BUDOWAĆ I Z NIMI KOOPEROWAĆ?



ZESPÓŁ MAKROREGIONALNY

ZESPOŁY DS. MODELI W ROPS-ACH

GMINNO-POWIATOWE ZESPOŁY 
KOOPERACJI 



Czy każda grupa to Zespół?

Dlaczego praca Zespołów 
się nie udaje?

Co się udaje i jak robić tego się udaje 
więcej?



1.Zespół-
etiologia gry (piłka nożna)

2.Określone role i obowiązki

3. Siła zespołu- siła powstałych 
zależności

4. Gracze wiedza kiedy i gdzie 
wkroczyć do gry, wycofać się, bardzo 
dobrze znają wzajemne możliwości i 

umiejętności



Kontekst – niski i wysoki poziom pracy 
zespołowej

Lokomotywa czy Dusza Zespołu?

Budowaniu efektywnej pracy służy 
ZESPÓŁ MIESZANY 



FAZY TWORZENIA 
ZESPOŁU



FAZA I 
ORIENTACJI 

FAZA II 
BUNTU  

FAZA III
SPÓJNOSCI

/
WSPÓŁPRA

CY 

FAZA IV 
ŚWIADOMEJ  
AKTYWNOS

CI 



Najpierw jest efekt „wow”, gdy się poznajemy i zaczynamy 
współpracować. 

Z czasem coraz mniej polegamy na pobudzeniu i (wspólnej) dobrej 
zabawie, a coraz bardziej na wzajemnym zaufaniu i pewnej 
przewidywalności. 

Po dłuższym czasie zostaje już nam sama przewidywalność… 

A od członków zespołu wymagamy coraz większego 
zaangażowania, jakby ta siła fascynacji i tej pierwszej mięty miała nie 
mieć końca. A potem dziwimy się, że pojawia się jakaś frustracja…







ZESPÓŁ 
IDEALNY 

WSPÓLNY 
CEL

JAWNE 
ZASADY

OTWARTA 

JASNA
KOMUNIKACJA

CZYTELNE 
REGUŁY

RYTUAŁY

ZAUFANIE



WSPÓLNY 
CEL

S • SPECYFIC/SIMPLE – SZCZEGÓŁOWY/PROSTY

M • MEASURABLE - MIERZALNY

A
• ACHIVALBE/ATRACTIVE –

ATRAKCYJNY/AMBITNY

R • REAL – REALNYDO OSIĄGNIĘCIA

T • TIMELY DEFINED – OKREŚLONY W CZASIE



JAWNE 
ZASADY

POKOLENIE 
MAŁEJ 

STABILIZACJI

Polska nazwa: 
Budowniczowie małej 
stabilizacji. 
Przesłanie:
Wierzysz w siłę wielkich, 
kolektywnych idei. Jesteś 
wyczulony na jakość relacji 
międzyludzkich oraz formę 
jaką one przyjmują. 

LATA 40-
TE XX 

WIEKU

POKOLENIE B
BABY 

BOOMERS

Polska nazwa: Wyzwolony 
Indywidualista

Przesłanie:
Wierzysz w zalety dobrze 

rozumianego 
indywidualizmu. Największy 

kapitał jest w nas samych. 
Lubisz korzystać z życia, 

cenisz naturę i nowe 
doświadczenia.

1948-
1964

POKOLENIE X

Polska nazwa: Moralny i 
Mobilny
Przesłanie:
Jesteś praktyczny, sprawny w 
działaniu i precyzyjny.
Wierzysz w więzi społeczne.

1965-
1981

POKOLENIE Y

Polska nazwa: Milenijne
Przesłanie:

Często dłużej mieszkają 
razem z rodzicami, 

opóźniając przejście w 
dorosłość.

Ważniejsza staje się dla nich 
jakość życia i doświadczenia 

życiowe, niż posiadanie.

1981-
1994

POKOLENIE C

Pochodzenie nazwy: od 
angielskich słów connect, 
communicate, change
Osoby z pokolenia C preferują 
elastyczny czas pracy, pracę na 
telefon oraz elastyczne formy 
zatrudnienia, tak, aby zapewnić 
sobie komfortową równowagę 
między pracą a życiem 
prywatnym, 

PO 1990

MOZAIKA POKOLEŃ



RYTUAŁY







 Czy wiem czego oczekują ode mnie w pracy?
 Czy mam do dyspozycji odpowiednie narzędzia?
 Czy codziennie robię to, co potrafię najlepiej?
 Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 Czy szefowi lub komuś innemu na mnie zależy?
 Czy w ciągu ostatnich 7 dni byłem choć raz doceniony?
 Czy ktokolwiek zachęca mnie, abym się rozwijał?
 Czy mam poczucie, że praca, którą wykonuje jest ważna?
 Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 Czy moim współpracownikom zależy, żeby pracować jak 

najlepiej? 
 Czy mam w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?
 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o moich 

postępach?

TEST GALUPPA
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