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CELE SZKOLENIA 

Analiza zasad i formy współpracy - partycypacja, metody kooperacji, budowanie 

zespołu, wykorzystanie zasobów podmiotów pomocowych w gminie i w powiecie. 

Zebranie wniosków i wypracowanie rozwiązań metodami warsztatowymi                    

i trenerskimi. 

 

PLAN SZKOLENIA 

- procesy grupowe i budowanie zespołu,  

W pierwszej kolejności należy wraz z grupą zdefiniować pojęcie grupy, aby mieć 

pełniejszy obraz warsztatów, a jednocześnie nie popełnić błędu metodologicznego.  

Sami uczestniczy powinny zdefiniować to pojęcie, a także podjąć się próby wyróżnić 

rodzaje grup.  

Wg "Słownika socjologii i nauk społecznych" (2004): "Grupa społeczna, pewna 

liczba jednostek, wyodrębnianych na podstawie formalnych lub nieformalnych 

kryteriów członkostwa, mających poczucie wspólnoty z innymi członkami grupy, lub 

takich jednostek, między którymi zachodzą interakcje o względnie stałych wzorach. 

To drugie kryterium jest konieczne dla odróżnienia grupy społecznej od innych 

zbiorowości (→ agregatów), z którymi mają do czynienia socjologowie, 

wyodrębnianych tylko w sensie statystycznym, na podstawie pewnych wspólnych 

cech społecznych (...)." 

Autorzy publikacji psychologicznych i socjologicznych wyróżniają kilka podziałów 

grup (np. Jan Turowski, "Małe struktury społeczne" oraz "Wielkie struktury 

społeczne" Wydawnictwo KUL 2006): 

a) Grupy małe – liczą do kilkunastu członków, relacje bezpośrednie osobiste, 

przyjacielskie, w większości mają charakter grup nieformalnych (rodzina, 

grupa rówieśnicza). 

b) Grupy duże – zazwyczaj bardzo liczne, członkowie są skupieni wokół 

organizatorów i przywódców, ze względu na dużą liczebność kontakty mają 

charakter pośredni, więź 

c) formalna, występuje kontrola instytucji i hierarchia służbowa (narodowe, 

religijne, partie polityczne). 



d) Grupy formalne – mają dobrze rozwinięty system organizacji i kontroli, cele 

są określane z zewnątrz, powstają w sposób odgórny (szkoła, wojsko, partia 

polityczna). 

e) Grupy nieformalne – silna więź emocjonalna łącząca członków grupy, 

zaspokajają szereg potrzeb psychicznych i społecznych, mają wpływ na 

postawy i zachowania członków (grupa rówieśnicza, kółko zainteresowań). 

f) Grupy otwarte – charakteryzują się łatwością dostępu go grupy, swobodny 

wstęp dla członków. 

g) Grupy ekskluzywne – obowiązują surowe kryteria przyjęcia do grupy np.: 

stowarzyszenie biznesowe. 

h) Grupy ograniczone – stosują różne kryteria przyjmowania członków np.: 

wykonywany zawód, wiek np.: klub lekarzy, klub emerytów. 

i) Grupy pierwotne – udział w grupie wynika z norm i tradycji, występują silne 

więzi np.: rodzina, grupa rówieśnicza. 

j) Grupy wtórne - wspólne zainteresowania członków grupy np.: partia 

polityczna, związek zawodowy, stowarzyszenia. 

 

Korzyści, jakie daje przynależność do grupy (można przepracować 

warsztatowo) 

a) Grupa daje poczucie bezpieczeństwa, nie jesteśmy sami. 

b) Poznajemy wielu przyjaciół, często na całe życie. 

c) Uczymy się rozwijania relacji z innymi ludźmi. 

d) Zaspakajamy wiele naszych potrzeb np. spędzanie czasu wolnego, rozwijanie 

zainteresowań. 

e) Daje nam rozwój intelektualny – wymiana doświadczeń, wiedzy na różne 

tematy. 

f) Uczy radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz rozwiązywania konfliktów. 

g) Uczy różnych umiejętności w sferze prywatnej i zawodowej. 

h) Rozwija przyjaźnie oraz empatię. 

i) Daje możliwość pomagania innym osobom, a także zrozumienia własnych 

potrzeb. 

 



Minusy przynależności do grupy 

a) Presja społeczna – doprowadzenie do konformizmu. 

b) Dominacja jednostek nad innymi osobami. 

c) Forsowanie własnych argumentów i korzyści przez niektórych członków grupy. 

 

Wskazówki dla prowadzącego grupę: 

W sytuacji oporu mogą pomóc reakcje prowadzącego grupę w postaci pytań 

nakłaniających uczestników do aktywności: 

- „Co chcielibyście, żeby się w grupie działo?” — niezależność i podejmowanie przez 

uczestników decyzji. 

- „Powiedzcie każdemu w grupie o jednej rzeczy, którą mógłby zrobić, aby poprawić 

sytuację” — konfrontacja i gotowość do przepracowania oporu poprzez nazwanie go. 

 

Od grupy do zespołu 

Zespół - Zespół jest grupą, w której jednostki mają wspólny cel, a zadania oraz 

umiejętności każdego członka pasują do pozostałych (John Adair, Anatomia biznesu - 

budowanie zespołu, Warszawa 2001).  

Nie każdą więc grupę można uznać za zespół. Aby grupa stała się zespołem, musi 

przejść przez minimum cztery fazy, tj.: zapoznanie, pierwsze konflikty, wspólne 

uzgadnianie strategii i środków, wspólną Te fazy pokrywają się z teorią Bruce’a 

Tuckermana, odnoszącą się do rozwoju grupy i stawania się zespołem, gdzie 

przechodzi ona: 

 

Etap I. Formowanie - dominuje niepokój, zależność od prowadzącego, testowanie 

sytuacji i zadania oraz rodzaju akceptowanego zachowania. Proces grupowy 

rozpoczyna się, gdy kiedykolwiek kilkoro ludzi spotyka się w tym samym miejscu. 

Członkowie grupy zazwyczaj spotykają się ze sobą, ponieważ posiadają jakiś cel. Cel 

ten może być odmiennie rozumiany przez różnych członków grupy. 

 

Etap II. Ścieranie się - dominuje atmosfera konfliktu, emocjonalnego oporu wobec 

wymagań, jakie stawia przed uczestnikami zadanie; pojawia się opór wobec 

prowadzącego, czasem nawet bunt. Wszystko to rodzi napięcie, które może być 



skanalizowane w rozwiązaniu emocjonalnym (kłótnie, podział na podgrupy) lub też 

racjonalnym (zorientowanie na zadania, akceptacja różnic, wprowadzenie norm). 

 

Etap III. Normowanie się - kształtuje się spójność grupy, pojawiają się normy, 

otwarta wymiana poglądów, wzajemne wsparcie i współpraca a grupę zaczyna 

łączyć poczucie tożsamości. 

 

Etap IV. Działanie - problemy interpersonalne zostały rozwiązane, przyjęte funkcje 

okazują się elastyczne, a przy tym praktyczne, pojawiają się konstruktywne próby 

ukończenia zadania, a członkowie grupy dysponują energią niezbędną do 

efektywnej pracy. 

 

https://medium.com/unexpected-leadership/forming-storming-norming-and-

performing-5d06d021a969 

 

5. Adjourning – Etap przerwy, zawieszenia 

Czasem wspomina się o jednej dodatkowej fazie funkcjonowania grupy – etapie 

zawieszenia. Tuckman umiejscowił ją na końcu procesu, po fazie Performing. W tej 

https://medium.com/unexpected-leadership/forming-storming-norming-and-performing-5d06d021a969
https://medium.com/unexpected-leadership/forming-storming-norming-and-performing-5d06d021a969


fazie grupa w naturalny sposób rozpada się lub ogranicza swoje działanie. Na tam 

etapie pojawiają się skrajne emocje gniewu, frustracji, zawiedzenia, ulgi, 

zadowolenia, uwolnienia 

 

Model kooperacji – jaki powinien być? 

W pierwszej fazie należy zdefiniować pojęcie kooperacji.  

 

Pojęcie kooperacji wywodzi się z języka łacińskiego- określenie „cooperatio’’ (co- 

"razem”, operari- "pracować”) i przybiera różne formy interpretacji. Najstarsza 

definicja wskazuje, iż kooperacja stanowi współpracę określonej grupy osób na 

podstawie zawartej wcześniej umowy (Beata Stępień, Międzynarodowa kooperacja 

gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2011) 

 

Najważniejsze kwestie dotyczące pojęcia kooperacji (B. Stępień 2011, s. 16): 

a) Ogół czynności zorganizowanej zbiorowości, zmierzających do osiągnięcia 

wspólnych planów, korzyści, 

b) Działania mające na celu niesienie pomocy jednostce, organizacji, 

c) Umiejętność pracy w zespole, 

d) Znaczenie ekonomiczne- czynności wykonywane przez członków danego 

przedsiębiorstwa, będące pod czujnym okiem przedsiębiorcy, dążące do 

maksymalizacji korzyści ekonomicznych, 

e) Znaczenie ekologiczne- sprzyjające egzystowanie organizmów na określonej 

przestrzeni, 

f) Znaczenie socjologiczne- rozdzielenie zadań, funkcji, by osiągnąć obopólne 

korzyści. 

 

Kooperacja jest zaprzeczeniem współzawodnictwa (rywalizacji, konkurencyjności); jej 

głównym atutem jest koordynacja wszystkich działań podejmowanych przez 

poszczególne jednostki, aby osiągnąć jak najbardziej korzystne, zadowalające efekty. 

Jednostki nazywane są często kooperantami. 



Wg autorów dokumentów, które powstały w ramach dalej trwającego projektu 

"Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 

dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców" (https://rops-katowice.pl/wp-

content/uploads/2019/02/MODEL-KOOPERACJE-3D.pdf) kooperacja, to: 

współdziałanie w jakiejś dziedzinie, współpraca między ludźmi lub 

przedsiębiorstwami. Kooperacja jest zaprzeczeniem współzawodnictwa, bowiem 

opiera się na założeniu, że koordynacja działań podejmowanych przez 

jednostki/grupy pozwala osiągnąć korzystne efekty. Kooperację w Modelu rozumiemy 

jako proces budowania partnerstwa i współpracę w jego ramach. W pomocy 

społecznej wyróżniamy trzy wymiary kooperacji: 

1. współpraca międzysektorowa – między sektorami publicznym, 

pozarządowym i prywatnym, 

2. współpraca międzyresortowa – w ramach sektora publicznego 

między resortami pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sprawiedliwości, 

spraw wewnętrznych, kultury, sportu i rekreacji, itp., 

3. współpraca międzyorganizacyjna – między jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej, np. OPS, PCPR, ośrodkami interwencji 

kryzysowej, ośrodkami wsparcia, itd. 

 

Kluczowe aspekty kooperacji 

Aby mówić o kooperacji niezbędnym jest (Leszek Gilejko i Rafał Towalski, Partnerzy 

społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 

2002): 

a) poczucie wspólnych interesów, 

b) nieustanne dążenie do zrealizowania zamierzonych celów i odnajdywanie                              

w tym wspólnych, 

c) wzajemna troska o dobro każdego współpracownika, 

d) przypisywanie ogólnych celów, przedsięwzięciom konkretnych korzyści, 

e) ciągłe nawiązywanie i podtrzymywanie dialogu między kooperantami, 

f) wzajemna tolerancja i akceptacja, 

g) współzależność organizacji, 

h) świadomość ograniczonej niezależności, swobody, 



i) umiejętne prowadzenie negocjacji, gotowość ustępstw, 

j) zdolność do kompromisów i podejmowania optymalnych decyzji. 

 

Kooperacja – jak działa i czemu czasem nie działa? 

W ramach tego zadania warto wykorzystać metodę World Café - każda grupa dostaje 

inne zadanie. Po określonym czasie przeznaczonym na pracę grupy zmieniają się 

zadaniami, żeby każda grupa mogła wziąć udział w opracowaniu każdego zadania. 

Zwykle wybiera się jedną osobę, która pełni funkcję „gospodarza”, odpowiedzialnego 

za ułatwienie udziału każdej kolejnej grupie w realizacji zadania. Również                        

w przypadku World Café wyniki pracy grup są na zakończenie prezentowane na 

forum i omawiane. Ważna w tej metodzie jest możliwość wypowiedzenia się 

wszystkich uczestników na każdy temat i przedstawienia swoich pomysłów czy 

propozycji. Jak sama nazwa wskazuje, forma pracy jest raczej nieformalna                       

i w związku z tym warto jej zapewnić sprzyjające warunki).  

 

Pytania:  

- kiedy nie działa kooperacja? 

- kiedy działa kooperacja? 

 

Omówienie wspólnie zebranego materiału.  

 

Następnym ćwiczeniem będzie podzielenie uczestników na mniejsze grupy, w których 

odegrają role: 

- administracja publiczna; 

- organizacje pozarządowe; 

- sektor biznesowy. 

 

Ich zadaniem będzie przedstawienie swoich zasobów w koncepcji rozwiązania 

problemu dziedziczenia biedy w jednej z gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców.  

 



Zakładamy, że dojdzie w tym zadaniu do wymiany argumentów, a także dojdzie do 

kontrolowanego konfliktu interesów, aby pokazać trudną sztukę kompromisów                    

i wypracowywania wspólnego celu w kooperacji.  

 

Na zakończenie warto przedstawić pojęcie kapitału społecznego i ludzkiego.  

 

Kapitał Ludzki Kapitał społeczny 

Dotyczy jednostek  Dotyczy grup  

Odnosi się do cech, umiejętności, wiedzy  Odnosi się do relacji między ludźmi  

Koncepcje kapitału ludzkiego odnoszą się 

do ekonomicznych zachowań jednostek, 

szczególnie do nabywania przez nie 

wiedzy i umiejętności  

Koncepcje kapitału społecznego skupiają 

się na sieci powiązań i analizie norm, 

które je regulują 

Zakłada się, że inwestowanie w wiedzę i 

umiejętności jednostek opłaca się 

ekonomicznie – zarówno im samym, jak i 

szerszym grupom, a w efekcie – 

społeczeństwu 

Zakłada się, że dla kształtowania 

spójności grup i dla osiągnięcia sukcesu 

ekonomicznego, bardzo ważne jest 

zaufanie między stronami rynku pracy 

czy organizacji 

 

Źródło: Jolanta M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. 

 

Najnowszy pogląd na temat kapitału społecznego reprezentuje Nan Lin, zwracając 

szczególną uwagę na zasoby tkwiące w strukturze społecznej i angażowane w toku 

działań aktorów, którzy nawiązują relacje z innymi, w celu dotarcia do posiadanych 

przez nich zasobów i ich wykorzystania dla osiągnięcia określonych korzyści (Social 

capital. A theory of social structure and action. Cambridge: Cambridge University 

Press 2001). 

 

Indywidualizacja procedur oraz technik 

Każde skuteczne działanie powinno być oparte na szczegółowej diagnozie, a przez to 

z indywidualizowanie procedur i technik. 

 



Uczestniczy mają za zadanie wypisać w podzielonych grupach sposoby zbierania 

informacji o zasobach gminy (instytucjonalnych, pozarządowych, personalnych - np. 

lokalni liderzy, etc.) 

 

„Znaczenie diagnozy w celowościowym działaniu jest (…) ogromne. Od jej przebiegu 

zależy, czy w ogóle zostanie podjęta decyzja o działaniu. (…) Od wyników diagnozy, 

gdy dostarcza ocen zachęcających do postępowania reformującego, profilaktycznego 

lub projektującego zależy, jakie cele działania zostaną sformułowane. Od jakości 

(trafności, prawdziwości, kompletności) diagnozy zależeć będzie, czy cele ustalone 

przez podmiot działania będą dotyczyły zmian stanu faktycznego, czy też stanu 

nieistniejącego, występującego jedynie w wynikach badań (np. określenie przedmiotu 

badań, pochopne przyjęcie jakiejś hipotezy, błędy pomiaru itd. mogą wykazać 

istnienie jakiegoś problemu społecznego w skali niewspółmiernie większej lub 

mniejszej niż ma on faktycznie miejsce)”. (Barbara Szatur-Jaworska „Diagnozowanie 

w polityce społecznej. Metody i problemy”, IPS UW, Warszawa 2014r.) 

 

Informacje ogólne  

a) Konieczne jest zebranie podstawowych informacji o gminie, które pokażą jej 

charakter, specyfikę i możliwości rozwoju. Warto zadbać o następujące dane: 

dane demograficzne wraz z dynamiką; pokaże to tendencje demograficzne, 

wskaże obszary wymagające wsparcia (np. dzieci i młodzież, rodziny                      

z dziećmi, seniorzy). 

b) Problemy społeczne - podstawowym źródłem informacji w zakresie problemów 

społecznych i potrzeb mieszkańców w tym zakresie są ośrodki pomocy 

społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie 

c) Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne - administracja publiczna, organizacje 

pozarządowe, grupy nieformalne, lokalni liderzy, itd. 

 



 

 

Współpraca jako strategia rozwiązywania problemów społecznych czy też 

rozwój usług opiekuńczych w gminie, w oparciu o zasoby lokalnych 

instytucji i organizacji pomocowych. Tyle teoria – a praktyka? 



 

Metoda Sześciu Kapeluszy 

Metoda sześciu kapeluszy została stworzona przez Edwarda De Bono, twórcę pojęcia 

"myślenie lateralne". Idea sześciu kapeluszy pozwala na twórcze podejście do 

rozwiązywania problemów, wskazuje sześć różnych stron, z jakich można na dany 

problem postrzegać. 

Metoda ta jest prosta, praktyczna i skuteczna, została zaakceptowana przez 

środowisko edukacyjne, korporacje i organizacje na całym świecie. Sześć kapeluszy 

zmienia dyskusje ze zwykłego argumentowania i bronienia swoich racji                           

w konstruktywną dyskusję, cała idea polega na sztucznym przyjęciu określonego 

stanowiska w danej sprawie. Dzięki czemu nikt nie jest zbytnio emocjonalnie 

związany z bronieniem swoich racji, a jednocześnie może wyrażać swoje uczucia                      

(w danym kapeluszu) bez potrzeby przejmowania się tym, co pomyślą inni. 

Umożliwia wygospodarowanie czasu na świadomy wysiłek twórczy w danym czasie, 

wprowadza pewien porządek tworzenia, przy jednoczesnym braku obaw pominięcia 

jakiegoś aspekt problemu. 

 

Gdzie stosować technikę 6 kapeluszy? 

Technikę tę można porównać do małej zabawy w teatrzyk. Ja bawię się sam jak nie 

mam nikogo dookoła, po prostu wyznaczam sobie po kilka minut na dany kapelusz                 

i w danym czasie myślę tak, a nie inaczej zapisując swoje spostrzeżenia. Pracując tą 

techniką w grupkach (w firmach, w czasie spotkań, zebrań, czy nawet na lekcjach) 

możemy przyjąć wiele strategii, praktycznie każda dobra w zależności od sytuacji, 

można całą grupką zakładać jeden kapelusz, w danym czasie, a można się podzielić 

rolami i dyskutować ze sobą w różnych kapeluszach, zmieniając je od czasu do czasu. 

Chcąc na przykład komuś wytłumaczyć jakiś argument zakładamy i prosimy                      

o włożenie takiego, a nie innego kapelusza, zamiast wymyślać kolejne argumenty. 

 

 

 

 

 



W każdym kapeluszu myślimy inaczej! 

Kapelusz Czerwony - emocje 

„Jakie uczucia wchodzą tutaj w grę?"  

Czerwony kapelusz silnie związany jest z wyrażaniem emocji, namiętności, 

impulsywności i uczuciowym przejaskrawianiem rzeczywistości. Czerwony kapelusz za 

najważniejszy aspekt problemu uznaje wrażenia, intuicje, przeczucia i uczucia. 

Kolor ten jest pewnego rodzaju włącznikiem uczuć, każda czynność, rzecz wiąże się   

z nimi, zakładając ten kapelusz mamy nakaz ich wyrażania. Pozbywamy się 

obiektywizmu, wszystko w tym kolorze wyrażamy, subiektywnie, coś się podoba lub 

nie. Nie pytamy dlaczego coś lubimy bardziej lub mniej, to są nasze uczucia i mamy 

wolność ich wyrażania w tym przebraniu. Decyzje podejmowane w tym kolorze mogą 

być nawet irracjonalne, przy emocjonalnym podejściu nie ma czasu na racjonalne 

myślenie, decyzje mogą być szybkie i gwałtowne, emocja jest reakcją na pierwsze 

wrażenie.  

Niektórzy uważają, że myśliciel powinien być pozbawiony emocji, że emocje 

zakłócają myślenie. Jednak trzeba pamiętać ze każda decyzja wymaga emocji. 

Czerwony kapelusz nadaje subiektywnego znaczenia myśleniu. W pracy grupowej 

pozwala na otwarte wyrażanie uczuć, bez ich chowania i ukrywania, przecież to tylko 

odgrywanie ról, nie wyrażamy uczuć tylko odgrywamy rolę. 

 

Kapelusz Biały - obiektywizm 

Biały kapelusz jest całkowitym przeciwieństwem czerwonego, wskazuje na czystość, 

sterylność, neutralność i logikę. Biały kapelusz zajmuje się faktami i liczbami. Białą 

rolę można porównać do roli komputera, istnieje pewien obiektywny algorytm 

postępowania, do którego się stosujemy, nie ma uczuć, nie ma emocji jest tylko to, 

co da się racjonalnie przedstawić. 

Kolor biały jest włącznikiem faktów, np. mówimy: "teraz wkładamy biały kapelusz                   

i analizujemy same fakty", należy pamiętać, że o faktach się nie dyskutuje, one 

istnieją. One musza być jak najbardziej obiektywne w pewnym aspekcie np. "ten 

budynek ma 10 lat". Biały kapelusz stosujemy, zwykle na początku zmiany wątku. 

Przykład, gdy przechodzimy do omawiania problemu niskich płac, najpierw musimy 

spytać o to, jakie są rzeczywiste płace, wtedy właśnie stosujemy ten kolor. Biały 



posługuje się konkretnymi zestawami informacji, statystykami, dokumentami, 

analizami. Człowiek w białym nie ocenia zdarzeń, tylko wyjawia dane na konkretny 

temat i komentuje w granicach posiadanych informacji. 

Należy pamiętać, o tym ze fakty nie zawsze muszą być faktami. Większość tak 

zwanych faktów to po prostu osobiste uwagi, poczynione w dobrej wierze, lub coś, 

co uznajemy za fakt. Dlatego dobrze jest czasem zastosować podział na fakty 

sprawdzone, fakty oparte na wierze, fakty "na ogół", czy też zastosować inną skalę 

prawdopodobieństwa. Na przykład czy stwierdzenie, ze "kobiety malują paznokcie" 

jest faktem? Możemy tu zastosować np. skalę prawdopodobieństwa, lub bardziej 

sprecyzować fakty np. "kobiety które mogą być zainteresowane naszym produktem 

(zmywaczem do paznokci) malują paznokcie". 

Stosując się do zasad dobrego dialogu możemy przyjąć, że wszystko to z czym 

przystępujemy do rozwiązania problemu, czyli nasza pierwotna wiedza na dany 

temat, znajduje się w białym kapeluszu. Dobrze jest za tym jako pierwszy punkt 

spotkania określić, biały kapelusz jako przedstawienie problemu. 

 

Kapelusz Czarny - pesymizm 

Czarny kapelusz to podejście logiczno pesymistyczne, negatywne, ma oceniać               

i ostrzegać przed zagrożeniami. Człowiek w czarnym nakryciu głowy, nadmiernie 

krytykuje rzeczywistość, widzi tylko złe jej aspekty. Czarny świat jest pełen zagrożeń, 

pełen negatywizmu i niepowodzeń. 

Zadaniem zakładającego czarny kapelusz jest wykazanie wszystkich wad, 

niedociągnięć, braków i zagrożeń. Czarny kapelusz szuka dziury w całym, sprawdza 

czy wszystko do tej pory omawiane na pewno jest słuszne. Pokazuje wszystkie 

konsekwencje, które mogą wyniknąć z przyjętego rozwiązania. 

Czarny kapelusz zadaje pytania, docieka prawdy, patrzy w przyszłość np. "co się 

stanie gdy?", czy też "skąd wiesz że?". Za wszelką cenę próbuje wykazać, że ktoś 

może się mylić. Poszukując bezpieczeństwa czarny kapelusz wykazuje wszystkie 

niedociągnięcia, wszystkie luki, sprawdza czy wszystko jest zgodne z prawem. 

Kolejną cechą czarnego jest oszczędność, zarówno czasu jak i innych środków, 

sprawdza on czy rozwiązanie przyniesie odpowiednie korzyści, czy jesteśmy w stanie 

wprowadzić w życie rozwiązanie, ile czasu zajmie w porównaniu z innymi. 



Krytykować jest łatwo, wręcz bardzo łatwo, zawsze można powiedzieć "nie bo nie", 

albo "nie bo ten człowiek jest głupi, to i jego pomysły są głupie". Zawsze znajdziemy 

ogromną ilość przykładów by kogoś, lub coś skrytykować. Nie o to jednak chodzi, 

krytykować w czarnym kapeluszu TAK, ale z umiarem. Krytyka ma wskazać elementy, 

o których należy bezwzględnie pamiętać i zwrócić na nie uwagę. Czarny kapelusz 

pozwala na spostrzeżenie wszystkich zagrożeń związanych z danym rozwiązaniem, 

nie powinien jednak blokować dyskusji. 

 

Kapelusz Żółty - optymizm 

Ubranie żółtego kapelusza, to przyjęcie pozytywnej postawy, można powiedzieć 

wręcz optymizm totalny. Żółty świat jest radosny, widzi tylko pozytywne aspekty 

rozwiązania. Żółty kapelusz jest dokładnym przeciwieństwem czarnego. Żółte 

myślenie to ciekawość, przyjemność i poszukiwanie radości. 

Założenie żółtego kapelusza to zamiana w przedsiębiorcę. Przedsiębiorca widzi te 

korzyści, których inni nie spostrzegają na pierwszy rzut oka. Człowiek w żółtym 

kapeluszu, ma za zadanie wskazać wszystkie, nie tylko te oczywiste korzyści. Może 

odwoływać się nie tylko do logiki, praktyki, ale także do marzeń i nadziei. 

Żółty jest przepełniony wiarą w sukces i powodzenie, wszędzie dookoła znajdują się 

nagrody, które żółty ma za zadanie pokazać. Żółty wskazuje najlepsze wyniki                      

w przyszłych statystykach i prognozach, koncentruje się tylko i wyłącznie na 

pozytywnych aspektach. Rozważa wszystkie możliwości i korzyści, nawet te, które 

wykraczają poza rozpatrywany problem. 

Myślenie w żółtym kapeluszu bada i analizuje korzyści, szuka dla nich logicznego 

poparcia. Przepełnione euforią, jest bardzo konstruktywne i płodne w nowe pomysły. 

 

Kapelusz Zielony - możliwości 

Zieleń to kolor urodzaju, rozwoju, wyrastania roślin. Zielony kapelusz jest pełen 

pomysłów, pełen nowych możliwości. 

Człowiek w zielonym ma za zadanie pokazać nowe spojrzenie, nowe punkty widzenia 

rzeczywistości. Zielony "nie drąży" starych pomysłów, zielony ukazuje nowe drogi. 

Nie ma obowiązku logicznego postępowania , ważne jest że znajduje nowe drogi. 

Zakładanie zielonego kapelusza pozwala nawet na odgrywanie roli kompletnie 



nielogicznego "głupka". Zielony nie trzyma się reguł, ma za zadanie działać inaczej 

niż karzą wzorce. 

Stosując zielony kapelusz powinniśmy wystrzegać się myśli będących domeną innych 

kolorów, zielony nie widzi krytyki, nie widzi również obiektywizmu. Wiele szalonych 

pomysłów przekształcono na całkiem racjonalne, to przekształcenie jest zadaniem 

innych kapeluszy, zielonemu natomiast pozostaje odnajdywanie pomysłów. 

Kolor ten pokazuje nowości, nie pozwala stać w miejscu, dla tego koloru wszystko 

jest w ruchu. Rzeczywistość jest ciągłą zmianą, zastana rzecz, prędzej czy później 

przybierze nowy kształt. Dane zdarzenie można porównać do nasionka, z którego nie 

wiadomo gdzie i kiedy wyrośnie zielony strączek, a potem zupełnie nowa roślinka - 

idea. To właśnie zielony sprawia, że możemy szukać przyszłości, szukać nowych 

rozwiązań, w tym co zdawałoby się już istnieć i "mocno stąpać po ziemi". 

Zielony szuka kolejnych alternatywnych rozwiązań. Dla tego koloru, nawet ostateczne 

rozwiązanie, nie jest ostatecznym, jeśli tylko zostało odrobinę czasu na poszukiwania 

dalej. 

 

Kapelusz Niebieski - organizacja 

Człowiek w niebieskim kapeluszu to chłodny bezstronny obserwator. Jego naczelnym 

zadaniem jest kontrola toku myślenia, to niebieski ma plan on narzuca dyscyplinę. 

Zakładając niebieski kapelusz, wyłączamy wszystkie problemy związane                          

z zagadnieniem, nie myślimy o nich na chwilę. Zamiast tego myślimy o tym co teraz 

powinniśmy zrobić, jaki kapelusz włożyć? Niebieski nie tylko kontroluje, niebieski 

porządkuje oraz określa ograniczenia i priorytety, nie pozwala wychodzić poza 

określone granice.  

To niebieski programuje wyglądał całej sesji, jaki kapelusz włożyć najpierw, a jaki 

później. Przykładowo gdy omawiana kwestia wiąże się z dużymi emocjami, dobrze 

jest włożyć najpierw czerwony kapelusz.  

W trakcie dyskusji, dodatkowym zadaniem niebieskiego jest monitorowanie całego 

procesu, to niebieski kapelusz komentuje ostęp dyskusji, to niebieski kapelusz 

sporządza opis. Do niego również należy sporządzenie wniosków. 

 

 



Podsumowanie 

Główną zaletą tej metody podczas pracy z większa ilością osób jest odgrywanie ról. 

Bawiąc się w teatrzyk człowiek nie ukrywa swoich emocji, nie ukrywa tego co czuje, 

mówi to co uważa że powinien powiedzieć w danym kapeluszu, a nie to co wypada 

powiedzieć. Metoda ta pozwala na całkowicie szczere rozmowy pod pretekstem 

przybierania kapeluszy. 

Ponadto technika sześciu kapeluszy, pozwala na dowolne uporządkowanie pracy nad 

każdym zagadnieniem. Umożliwia myślicielowi skupienie się w danej chwili na tylko 

jednej rzeczy, np. zamiast zajmować się emocjami, będzie on tworzył nowe idee, 

podczas gdy na emocje przyjdzie odpowiedni czas. 

Technika ta broni nas również przed zbytnio monotonnym podejściem do zagadnień. 

Gdy widzimy że zbytnio drążymy jeden aspekt, wiemy że nadszedł czas na zmianę 

kapelusza, a więc zmianę postrzegania. 

 

Jak zaangażować podmioty aktywne okazjonalnie?  

Czy jest aktywność lokalna? Pytanie do uczestników i prośba o wypisanie cech na 

flipchartach (praca w podgrupach) 

 

Aktywna społeczność wg Centrum Aktywności Lokalnej CAL: 

1. współpracująca, 

2. twórcza, 

3. zaangażowana, 

4. zaradna, 

5. bezpieczna, 

6. solidarna, 

7. otwarta, 

8. ucząca się. 

 

1. Współpracująca – otwarta na dialog, różnorodność, współpracę. Dzielenie się 

swoimi zasobami i informacjami wewnątrz wspólnoty oraz poza nią jest 

powszechne, oparte na zaufaniu i wzajemnych relacjach. Społeczność 

współpracująca jest alternatywą dla cywilizacji konkurencji i walki. 



2. Twórcza – umożliwiająca ekspresję indywidualną i grupową. Ważne jest stałe 

poszukiwanie nowych rozwiązań, odkrywanie nowych przestrzeni i idei. 

Społeczność twórcza poddaje nieprzerwanej refleksji własne otoczenie, 

działania, relacje, cele, wartości... 

3. Zaangażowana – świadoma i zmotywowana do działania. Mieszkańcom 

przyświeca przekonanie o potrzebie działania na rzecz dobra wspólnego                   

i wyjścia poza prywatność, czyli zaangażowania w sferę publiczną. 

Społeczność zaangażowana identyfikuje się z miejscem i problemami, a co za 

tym idzie, jest zdolna do podjęcia wspólnych, oddolnych inicjatyw. 

4. Zaradna – przedsiębiorcza, samoorganizująca się. Kluczową jej cechą jest 

zdolność do rozwiązywania swoich problemów. Zaradna społeczność - 

wykorzystuje swój potencjał społeczno-ekonomiczny, wypracowuje zysk                      

i tworzy dobra wspólne. 

5. Bezpieczna – zorganizowana, mająca transparentny system prawny, 

komunikacyjny oraz strukturę. Jej mieszkańcy czują się bezpiecznie, bo 

wiedzą, jak się „poruszać po społeczności”, znają jej mapę (przestrzeń, 

instytucje, ludzi, relacje, kanały komunikacji). Bezpieczna społeczność stwarza 

też szanse rozwoju jednostkom, dając równy dostęp do edukacji i usług. 

6. Solidarna – troskliwa, mająca sieć wsparcia dla ludzi. Tworzone i promowane 

są struktury wzajemności oraz współodpowiedzialność obywateli za swoje 

otoczenie i współmieszkańców. Społeczność solidarna jest uważna, wrażliwa                

i odpowiadająca na potrzeby. 

7. Otwarta – tolerancyjna, zapewniająca równy „głos” i przestrzeń dla innych. 

Przyświeca jej dbałość o różnorodność, otwartość na potrzeby innych oraz 

inność (kulturową, etniczną, religijną, tożsamościową). Społeczność otwarta 

jest gotowa do dialogu, szanująca odmienne poglądy, stanowiska i przede 

wszystkim autonomię jednostek. 

8. Ucząca się – chętna do nauki i rozwoju, refleksyjna. Społeczność ucząca się 

czerpie z doświadczeń własnych i innych, jest innowacyjna, kreatywna. 

 

Szczególnie znaczenie w motywowaniu podmiotów działających okazjonalnie jest 

nauczenie się języka korzyści (opis zgodny z wytycznymi ORE). 



Cel zastosowania 

Zwiększenie oddziaływania przekazu poprzez wykorzystanie naturalnego sposoby 

funkcjonowania ludzi. 

 

Opis 

1. Język korzyści  to sposób na dotarcie do odbiorcy poprzez poinformowanie go 

(wprost lub pośrednio) jakie korzyści będzie miał z podjętej decyzji. Co ważne 

informacja podana jest w postaci zdania – zawiera podmiot i orzeczenie.             

Np. Kiedy kupisz w końcu nową lodówkę, to zaoszczędzisz na wydatkach na 

jedzenia, bo nie będziesz tyle wyrzucał popsutego (informacja wprost)                   

i wydasz mniej pieniędzy na prąd, bo lodówka jest z klasy A (informacja 

podana pośrednio, to znaczy to jej odczytania potrzebna jest świadomość, 

czym jest klasa A).  

2. Język równoważników zadań i podmiotów innych niż odbiorca nie jest 

językiem korzyści.  

Np. Zakup lodówki klasy A to możliwość zaoszczędzania pieniędzy. NIE! 

3. Język korzyści odnosi się do przyszłości. 

4. Żeby skutecznie posługiwać się językiem korzyści trzeba znać motywatory 

działania odbiorców.  

 

Zastosowanie 

Zachęcenie potencjalnych  uczestników do przyjścia na spotkanie sieci. 

Uświadomienie uczestnikom korzyści jest sposobem na pozafinansową „zapłatę” za 

zaangażowanie w pracę sieci.  

 

Na co uważać (mielizna) 

Nadmierne używanie języka korzyści. Język korzyści jest jak perfumy – powinny być 

dobrze dobrane i w niewielkiej ilości.  

 

 

 

 



„Jeśli coś działa - rób tego więcej, a jeśli nie działa - rób coś innego”! 

 

Materiał naukowy Beatay Szluz w ramach projektu "Liderzy kooperacji"  

T. Świtek (2007) wprowadził termin „terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” 

(TSR), który obecnie jest najczęściej stosowany. Część praktyków posługuje się także 

nazwą „podejście skoncentrowane na rozwiązaniach” (PSR), zwłaszcza ze względu na 

ukazanie możliwości jego szerszego zastosowania, także w innym niż terapia 

kontekście (Szczepkowski, 2010, s. 55). W praktyce możemy również spotkać takie 

terminy jak: edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach, praktyka skoncentrowana 

na rozwiązaniach czy praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach (Misiąg, 2017, 

s. 152; Zubrzycka-Maciąg, 2018, s. 153-158). 

 

Najważniejsze założenia TSR można sprowadzić do tzw. "filozofii centralnej", która 

odnosi się zarówno do terapeutów, jak i samych klientów i zawarta jest w trzech 

sformułowaniach (Kosman): 

 

1. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego. 

Założenie to mówi, że nie należy zmieniać tego, co dotychczas sprawdziło się                   

w praktyce i daje oczekiwane rezultaty. Jeżeli zauważamy, że coś działa, że, 

przykładowo, dane zachowania przynoszą ulgę, pomagają w konstruowaniu 

pożądanych przez klientów rozwiązań, to nie zmieniajmy tego. 

 

2. Jeśli coś działa – rób tego więcej. 

Ta zasada wskazuje, że warto powtarzać te działania (czynności i zachowania), które 

postrzegamy jako pomocne i prowadzące do konstruktywnych rozwiązań. Jeżeli 

pomocne okazały się na przykład rozmowy, koncentracja na pracy, słuchanie muzyki 

i to zadziałało uprzednio w konkretnej sytuacji, to warto z tej wiedzy skorzystać. 

„Fakt, że coś zadziałało już uprzednio świadczy o tym, że dana osoba sama wie jak 

to robić, czasami tylko nie jest tego w pełni świadoma” (Szczepkowski, 2007, s. 65). 

 

 

 



3. Jeżeli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś innego. 

Zasada ta bazuje na świadomości i umiejętności określenia tego, co nie działa. 

Pozwala to na zaprzestanie działań nieskutecznych i podjęcie poszukiwania 

rozwiązań, które coś zmienią. Zdaniem J. Szczepkowskiego (2007, s. 65) „większość 

ludzi ma mylne przekonanie, że jeśli problem jest poważny i skomplikowany, to 

rozwiązanie również jest skomplikowane i trudne do wprowadzenia w życie. Wygląda 

to logicznie, ale tak nie jest”. 

 

Założenia TSR: 

a) koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości - 

kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby; 

b) wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania, dają też klientom 

wzmocnienie - "skoro kiedyś było lepiej - może ten czas wróci?"; 

c) nigdy nie jest zawsze - istnieją momenty, gdy najgorsza rzeczywistość 

wygląda trochę lepiej; 

d) małe zmiany wywołują duże zmiany; 

e) klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania; 

f) klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia; 

g) opór jest sygnałem dla terapeuty, że podąża złą drogą; 

h) współpraca jest nieuchronna; 

i) nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby go rozwiązać; 

j) klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii; 

k) istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej 

właściwy niż inne (Świderska). 

 

Techniki pracy z klientem: 

Do podstawowych technik pracy z klientem zaliczono: 

 

1. "Postawę „niewiedzy” i jej implikacje – nawiązanie kontaktu z klientem 

rozumiane jako bycie uważnym i zainteresowanym poznawaniem „świata klienta”.             

W praktyce w realizacji wspomnianej postawy pomocny jest szereg szczegółowych 

umiejętności, takich jak słuchanie ze zrozumieniem, eksploracja perspektywy klienta, 



dopytywanie o znaczenia, pytania relacyjne, parafrazowanie, frazowanie, operowanie 

ciszą itp. Istotny jest również język, jakiego używamy w rozmowie z naszymi 

klientami. Słowa bowiem generują nasze sensoryczne doświadczenie, a zgodnie                  

z ideą społecznego konstrukcjonizmu możemy przyjąć, że kształt rzeczywistości 

zależy od tego, jakim posługujemy się językiem. 

 

2. Diagnozę – diagnoza potrzeb, a także możliwości klienta, czyli jego zasobów.                  

W tym zakresie z jednej strony pomocne jest określenie potrzeb związanych z tzw. 

preferowaną przyszłością klienta, które są tożsame z celami klienta bądź z nich 

wynikają. Z drugiej zaś strony czasami warto przyjrzeć się potrzebom stojącym za 

określonymi zachowaniami problemowymi (np.: „Zastanawiam się, co picie alkoholu 

daje panu dobrego? Po co pan pije?”). 

 

3. Wydobywanie i wzmacnianie zasobów – polega na rozszerzaniu zasobów 

klienta poprzez ich wydobywanie i wzmacnianie czemu służą: określanie potrzeb 

klienta, budowanie obrazu preferowanej przyszłości, poszukiwanie wyjątków czy 

wreszcie komplementowanie klienta, które najczęściej w wąskim rozumieniu tego 

terminu jest z nim utożsamiane. Komplementowanie jest przede wszystkim istotnym 

elementem rozmowy na każdym jej etapie. (...) Warto jednak pamiętać, że klienci 

często przeszli długą i trudną drogę życiową i nie zawsze będą skłonni zaufać naszym 

słowom, zwłaszcza jeśli pochwały zostają użyte nieadekwatnie do sytuacji lub                     

z pewną przesadą" (Misiąg, 2017, s. 156-157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINGO! 



Przez kilka minut pomyśl o swoich dzisiejszych doświadczeniach. Jaki udział  

w nich mieli Twoi koledzy i koleżanki? Zbierz ich podpisy w odpowiednich rubrykach. 

Kto pierwszy wypełni całą tabelę, sygnalizuje  głośnym -  BINGO!   

 

 
Ma mnóstwo 

interesujących 
pomysłów 

 
Lider 

o doskonałych 
umiejętnościac

h 

 
Pomógł mi 
rozwiązać 
problem 

 
Ktoś, kto 
potrafi 

zdobywać 
przychylność in

nych 

 
Modernizuje 

zadania 

 
Uwolnił moją 

odwagę 

 
Rozsadza go 
dobra energia 

 
Umie 

współdziałać 
z innymi 

 
Lubię z nim 
rozmawiać 

 
Sprawnie 
rozwiązuje 
problemy 

 
Człowiek o 
szerokich 

horyzontach 

 
Przekazał 

wiedzę jeszcze 
mi nieznaną 

 
Dał mi do 
myślenia 

 
To prawdziwa 

kopalnia 
ciekawych 
rozwiązań 

 
Doskonały 
towarzysz 

 
Aktywnie 
słucha 

 
Lubi ryzykowne 

wyzwania 

 
Nie znamy się 
zbyt dobrze 

 
Zachowywał 

się inaczej niż 
zwykle 

 
Wykonał coś 

„nie z tej 
ziemi” 

 
Zadziwił mnie 

 
Należy mu się 
uścisk dłoni 

 
Jest chętny do 

pomocy 

 
Przedstawił mi 

inną 
perspektywę 

 
Jest zabawny 
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