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CEL SZKOLENIA 

Przedstawienie uczestnikom przykładów dobrych praktyk, które mogą służyć jako 

inspiracja w działaniach lokalnych. 

Analizę dobrych praktyk dotyczących działań lokalnych skoncentruję na 

przedsięwzięciach i inicjatywach realizowanych na styku organizacji i administracji 

lokalnej.  

Pomimo tego, że organizacje pozarządowe mają w Polsce już ogromne znaczenie                  

i stoją za bardzo dużymi przedsięwzięciami większość społeczeństwa nadal nie ma 

świadomości ich znaczenia. Znamy zwykle organizacje kojarzone z medialnymi 

liderami, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka, Fundacje Lux 

Veritas i Tadeusza Rydzyka, czy Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Kto                     

z czytelników kojarzy stowarzyszenie Delta? Jego misją jest “umożliwianie dzieciom 

zdobywania wiedzy poprzez zabawę”. Pomogło? A fakt, że organizacja pochodzi               

z Bałtowa? To organizacja działająca od 2004 roku na terenie Gminy Bałtów, która 

rozwija obiekty turystyczne o charakterze edukacyjno-rozrywkowym, takie jak 

Bałtowski Kompleks Turystyczny, Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz Jurapark 

Solec. Stowarzyszenie angażuje się również w badania naukowe dotyczące odkryć 

paleontologicznych na terenie Polski i USA. Jurapark Bałtów to obecnie największy 

obiekt turystyczno-rekreacyjny w Polsce. Jego teren zajmuje ponad 100 ha. Jurapark 

Krasiejów to największy w Europie park z oryginalnej wielkości dinozaurami, 

ulokowany w Krasiejowie koło Opola. Na terenie obiektu znajduje się Park Nauki                   

i Ewolucji Człowieka. Inwestycja zdobyła tytuł najciekawszej atrakcji turystycznej 

Polski roku 2014 i wiele nagród przyznawanych przez organizacje i instytucje lokalne. 

Jurapark Solec to kolejny podobny, nieco mniejszy obiekt mieszczący się na 12 ha.  

Piotr Lichota, prezes stowarzyszenia, jest także współwłaścicielem PaleoSafari Moab 

Giants w USA. A wszystko zaczęło się w Bałtowie, świętokrzyskiej gminie która ma 

niewiele ponad 700 mieszkańców. (http://stowarzyszeniedelta.pl/) 

Oczywiście wielkość polskich organizacji pozarządowych znacząco odbiega od tych 

znanych z Zachodniej Europy i USA. Najwięksi pracodawcy w Niemczech to Caritas              

i Diakonie. Caritas ma pod sobą 25 tysięcy różnych placówek, które zatrudniają 

łącznie 520 tysięcy osób. 40% z nich pracuje w instytucjach związanych z opieką 

zdrowotną. Kolejne 20% zajmuje się opieką nad dziećmi, młodzieżą i ludźmi w 

podeszłym wieku. Tyle samo osób pomaga osobom niepełnosprawnym. Tym czym 

dla kościoła katolickiego jest Caritas tym dla niemieckich ewangelików jest instytucja 

zwana Diakonie. W 28 tysiącach różnych placówkach zatrudnia 440 tysięcy osób. 

Niemcy po prostu tak skonstruowali system, że zadania związane z opieką zlecane są 

organizacjom, oczywiście nie tylko tym wymienionym. Doprowadził to do sytuacji, że 

więcej zatrudnionych ma tylko niemiecka administracja państwowa - o ile policzymy 

wszystkich urzędników razem.  

O tym, że coś co jest traktowane przez jednych jako dobra praktyka, dla innych jest 

trudne do zaakceptowania zaświadczą dwie pierwsze praktyki pochodzące                        

z Wielkopolski.  

http://stowarzyszeniedelta.pl/


Jarocin  

Projekt „Od oświaty biurokratów do oświaty obywateli” polegał na skorygowaniu sieci 

szkół samorządowych poprzez przekazywanie ich prowadzenia organizacjom 

pozarządowym, co prowadzi do racjonalizacji wydatków oświatowych w gminie.                  

W Jarocinie już od 2003 roku wprowadzono gminne zasady finansowania oświaty 

(m.in. tzw. bon oświatowy), mechanizmy rynkowe i konkurencję w sferze usług 

edukacyjnych i wychowania przedszkolnego. Uznano, że edukacja może być dużo 

efektywniej realizowana przez podmioty niepubliczne niż publiczne, dlatego zamiast 

likwidować szkoły oddano je w ręce stowarzyszeń, w których wiodącą rolę odgrywają 

rodzice uczniów. 

W gminie powstało 10 niepublicznych przedszkoli (9 stowarzyszeniowych)                       

i  7 gminnych, 6 stowarzyszeniowych szkół podstawowych i 9 gminnych,                          

4 niepubliczne gimnazja (3 stowarzyszeniowe) i 6 gminnych. Zatrudnionych                       

w placówkach niepublicznych nauczycieli nie obejmuje Karta Nauczyciela, co pozwala 

dyrektorom różnicować ich wynagrodzenia w zależności od wkładu pracy, a to 

znacząco podnosi standard nauczania. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny 

i wychowawczy w szczególności na terenach wiejskich sprawia, że szkoła staje się 

małym ośrodkiem kultury, sportu czy edukacji dorosłych. O jakości kształcenia mówią 

wyniki egzaminów szóstoklasistów i gimnazjalistów w szkołach niepublicznych, które 

rzadko spadają poniżej średniej gminnej (i tak od lat wyższej od średniej krajowej),                           

a także wybory dokonywane przez rodziców, którzy czasem specjalnie dowożą swoje 

dzieci do oddalonych placówek niepublicznych. 

Efektem wdrożonego rozwiązania jest obniżenie kosztów bieżących, co pozwoliło na 

realizację dodatkowych, nieobowiązkowych zajęć, zwiększenie do 80% odsetka dzieci 

w wieku 3-5 lat objętych opieką przedszkolną, szeroki zakres modernizacji i budowę 

nowych obiektów oświatowych. (m.in. 4 nowe pełnowymiarowe sale gimnastyczne, 

termomodernizacje budynków, budowa boiska). 

Koszty finansowe poniesione przez gminę w latach 2003–2008, wyniosły ok. 1,5 mln. 

zł. Koszt wypłacania odpraw w przypadku każdej likwidacji zwracał się w ciągu 1–2 

lat. 

Za sprawą projektu Jarocin znacząco zmniejszył wydatki na oświatę. Pomimo spadku 

ilości dzieci udało się utrzymać wszystkie szkoły na obszarach wiejskich gminy.                       

W perspektywie lat znacząco wzrósł udział dzieci uczęszczających do przedszkoli.  

Kluczowym zagadnieniem procesu było przekonanie lokalnych społeczności do 

przeprowadzenia zmiany, praca z lokalnymi liderami w sołectwach. W gminie działały 

już szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, także proces komunikacji mógł zostać 

oparty na istniejącym lokalnie przykładzie. Co należy zaznaczyć - gmina nadal jest 

właścicielem obiektów i aktywnie inwestuje w poprawę infrastruktury w szkłach                       

i przedszkolach prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia.  



Jarocińska reforma była bezpardonowo krytykowana przez nauczycielskie związki 

zawodowe. Także w środowiskach samorządowych zmiany te był bardzo różnie 

odbierane i komentowane.  

Za „pozarządową” reformę oświaty w gminie odpowiedzialni byli burmistrz Adam 

Pawlicki i jego zastępca Robert Kaźmierczak. Pierwsze wybory po przeprowadzeniu 

zmian burmistrz zdecydowanie wygrał, zwłaszcza w sołectwach! Po porażce w 

kolejnych wrócił do władzy w obecnej kadencji. Robert Kaźmierczak był nadal jego 

współpracownikiem, zrezygnował ze stanowiska w lutym 2020 roku. 

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do dostępnej w Internecie prezentacji 

R.Kaźmierczaka.  

  

Poznań  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 2007 roku został 

powołany specjalny Zespół Projektowy, którego celem było przygotowanie                         

i wdrażanie – „Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie Miasta 

Poznania w latach 2007-2011”. W skład Zespołu weszli przedstawiciele instytucji, 

które w swojej działalności stykają się z problemem żebractwa- Straży Miejskiej w 

Poznaniu, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Kolegium Pracowników Służb Społecznych. 

Zespól opracował program, który został przyjęty do realizacji zarządzeniem 

Prezydenta Miasta pod nazwą „Program Przeciwdziałania Procederowi 

Żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010” Podstawą 

przygotowanego programu była rzetelna diagnoza zjawiska żebractwa w Poznaniu 

nazwana „diagnozą na rzecz wsparcia”, przygotowana na zlecenie miasta przez 

Centrum Innowacji Społecznej SIC. Za główny cel Programu przeciwdziałania 

żebractwu przyjęto ograniczenie liczby osób trudniących się procederem żebractwa. 

Odbiorcami programu są: dzieci, młodzież i dorosłe osoby żebrzące a także cała 

społeczność Poznania czyli potencjalni jałmużnicy. Cele te zaczęto realizować 

podejmując działania mające na celu 

 dotarcie do każdej osoby żebrzącej w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie 

czy żebractwo jest wynikiem biedy czy też wyuczonym sposobem na życie 

(pracownicy socjalni, straż miejska, policja), diagnoza społeczna problemu, 

 zwiększenie świadomości osób żebrzących oraz wspierających osoby żebrzące 

na temat konsekwencji uprawiania procederu żebractwa (media, plakaty, 

ulotki), funkcja edukacyjna, 

 zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia przez 

osoby doświadczające kryzysów społeczno-ekonomicznych, 

 ograniczenie procederu żebractwa dzieci (ustalenie przyczyny żebractwa 

dziecka – podjęcie w razie konieczności interwencji socjalno-prawnej), 

 zwiększenie dostępu do istniejących form zatrudnienia oraz poprawa 

funkcjonowania społecznego jednostki i rodziny. Praca socjalna z jednostką 

rodziną. 



Na potrzeby realizacji powyższego programu przyjęto działania w obszarze 

informacyjnym, interwencyjnym i wskazywania alternatyw. Działania informacyjne 

realizowano poprzez: kampanie społeczną „Stop Żebractwu” (plakaty, citylighty, 

bilbordy) oraz utworzenie strony internetowej o tematyce żebractwa: 

www.poznan.pl/zebractwo. Głównym ich celem było uświadomienie 

mieszkańcom, przechodniom (potencjalnym jałmużnikom), że żebractwo to                    

w większości przypadków wybór a nie konieczność. Natomiast działania 

interwencyjne obejmują następujące obszary: 

 funkcjonowanie bezpłatnej infolinii przyjmującej zgłoszenia dotyczące 

interwencji w sprawach żebractwa (interwencja według opracowanych 

procedur postępowania), 

 opracowanie szczegółowych procedur postępowania, 

 akcje „Powrót z ulicy”, „Żebractwo osób dorosłych na terenie miasta 

Poznania,” 

 diagnoza społeczna osób żebrzących przeprowadzona przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, w tym cudzoziemców- przy współpracy z Policją i Strażą 

Graniczną, 

 wspieranie przez władze miasta programów organizacji pozarządowych 

związanych z pracą streetworkerów- pedagogów ulicy i innych organizacji, 

 systematyczne wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci                     

i młodzieży, 

 włączanie dorosłych osób żebrzących do programów reintegracji zawodowej                

i społecznej. 

Celem działań w ramach wskazania alternatyw jest podjęcie starań w kierunku 

dostępu do instytucyjnych form spędzania czasu wolnego oraz zachęcenie „dzieci                 

i młodzieży ulicy” do korzystania z nich. Ważnym zadaniem tego programu jest 

kierowanie dorosłych żebrzących do instytucji prowadzących reintegracje zawodową      

i społeczną. Dużą role tutaj odgrywa projekt – „Streetworking- pierwszy krok ku 

reintegracji społecznej grup wykluczonych.” – Beneficjentami tego projektu są 

osoby dorosłe. Natomiast projekt: „Streetworking – Pozytywnie aktywni                      

i tworzenie alternatyw dla żebrzących dzieci” to oferta skierowana dla dzieci 

ulicy. 

Ramy niniejszej publikacji nie pozwalają szczegółowo omówić tych programów. 

Należy jednak podkreślić, że realizacja programu w Poznaniu przebiega sprawnie 

dzięki owocnej współpracy wszystkich podmiotów -realizatorów akcji oraz 

przygotowanych przez zespół projektowy szczegółowych procedur postępowania                

w różnych sytuacjach dotyczących żebractwa zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Najważniejsze jednak jest to, że udało się poznać przyczyny, skutki oraz mechanizmy 

żebractwa, a to jest podstawą do mądrych interwencji pomocowych a w niektórych 

przypadkach zdecydowanych działań prawnych np. w przypadkach wykorzystywania 

dzieci do żebractwa przez zorganizowane grupy o charakterze przestępczym. 



Co ciekawe - w skład zespołu powołanego przez prezydenta miasta nie wchodziły 

organizacje pozarządowe. Od początku zakładano dla nich rolę wykonawców, 

instytucji, które zajmą się pracą bezpośrednią z trudnym klientem. Jest to o tyle 

ciekawe, że Fundacja Pomocy Wzajemnej “Barka” jest krajowym liderem w temacie 

wypracowywania rozwiązań grup marginalizowanych, jak bezdomni 

(https://barka.org.pl/kontakt/) Ostatecznie Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne 

powołane przez Barkę pełni do dziś istotną rolę w systemie walki z żebractwem                    

i wsparcia bezdomnych za sprawą streetworkerów i punktu konsultacyjnego. 

Szczegóły: http://www.pogotowiespoleczne.org.pl/index.php/stowarzyszenie/historia-

stowarzyszenia 

 

Program przyniósł oczekiwane przez miasto efekty i był nagradzany w konkursach 

dobrych praktyk.  

Skąd krytyka tego rozwiązania? W 2012 roku Poznań był jedną z aren piłkarskich 

Mistrzostw Europy. Nie brakowało głosów, że działania związane z żebractwem nie 

służą rozwiązaniu problemu, tylko wizerunkowi miasta.  

Także w tym roku w Poznaniu toczy się dyskusja na temat podejścia do bezdomnych/ 

żebrzących. Przyjęte przez program rozwiązania skutkują tym, że służby miejskie 

przeganiają bezdomnych z parków i ławek. Działanie to znajduje coraz więcej 

krytyków jako niehumanitarne. Zwraca się uwagę na to, że bezdomni są traktowani 

jako osoby drugiej kategorii, co stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami 

państwa prawa.  

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25845201,osoby-bezdomne-nie-moga-

przebywac-w-parkach-czy-na-lawkach.html 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/kiedy-reka-nie-utrzyma-wedki-149364  

 

Rybnik i powiat rybnicki  

Czernica to wieś w gminie Gaszowice, w powiecie rybnickim. Zamieszkuje ją około 

2200 mieszkańców, głównym pracodawcą dla miejscowych jest kopalnia Rydułtowy-

Anna położona w powiecie wodzisławskim. To co ją bez wątpienia wyróżnia to 

Ośrodek Kultury Zameczek. Nazwa pochodzi od  XIX-wiecznego pałacyku barona 

Hugo von Roth. 

Ośrodek Kultury w Czernicy jest miejscem wyjątkowym z wielu względów. Jest to 

jedna z niewielu w kraju samorządowa instytucja kultury zarządzana przez 

organizację pozarządową. Dzięki przyjętym metodom zarządzania udało się stworzyć 

dom kultury realizujący zasady partycypacji społecznej, otwarty dla lokalnych liderów 

i grup nieformalnych. W działaniach Ośrodka priorytetem jest realizowanie inicjatyw 

mieszkańców oraz przestawianie im oferty dopasowanej do ich potrzeb. Kolejnym 

wyróżnikiem jest umiejscowienie jej w budynku zabytkowego pałacu. 

http://www.pogotowiespoleczne.org.pl/index.php/stowarzyszenie/historia-stowarzyszenia
http://www.pogotowiespoleczne.org.pl/index.php/stowarzyszenie/historia-stowarzyszenia
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25845201,osoby-bezdomne-nie-moga-przebywac-w-parkach-czy-na-lawkach.html
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25845201,osoby-bezdomne-nie-moga-przebywac-w-parkach-czy-na-lawkach.html
https://www.tygodnikpowszechny.pl/kiedy-reka-nie-utrzyma-wedki-149364


Zarządcą instytucji jest Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz – od 2012 roku 

działające w obszarze lokalnej historii i lokalnego dziedzictwa.  

Co to oznacza? Funkcji dyrektora nie powierzono osobie fizycznej, ale osobie 

prawnej – stowarzyszeniu, które pobiera wynagrodzenie za zarządzanie 

obiektem (nie przekracza ono tego, co zarabiali poprzedni dyrektorzy). 

Gmina ciągle wydaje środki na funkcjonowanie obiektu, ale w zamian 

otrzymuje wyjątkową wartość w postaci miejsca żywego i zarządzanego w 

pełni partycypacyjnie. Stowarzyszenie tworzy 40 członków, a wspiera 40 

wolontariuszy oraz grupa 40 seniorów. Stowarzyszenie realizuje różnorodne projekty, 

których wspólnym mianownikiem jest angażowanie społeczności lokalnej w działania 

dotyczące tego co najbliższe: otoczenia, historii, przyrody.  

Kolejną organizacją działającą w partnerstwie na rzecz tworzenia wyjątkowego 

miejsca w przestrzeni lokalnej jest Spółdzielnia Socjalna Horyzonty Kultury – podmiot 

ekonomii społecznej, który swoją działalność gospodarczą skupia wokół animacji dla 

dzieci, teatru lalki płaskiej, działalności kawiarni. 

Wszystkie organizacje łączy wspólny cel: budowanie miejsca nie tylko dla lokalnej 

społeczności, ale przede wszystkim z lokalną społecznością.  Nasze metody pracy nie 

są tajemnicą, nie twierdzimy, że mamy sekretny przepis na społeczny dom kultury. 

Wszystkich, którzy potrzebują rozmowy, inspiracji bądź mają pytania do naszej pracy 

i idei jakie nam przyświecają zapraszamy do odwiedzin. Organizujemy wizyty 

studyjne dla grup z kraju i Europy. Program każdej wizyty jest ustalany 

indywidualnie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami naszych gości.  

Przykładowe bloki tematyczne: 

 alternatywne formy zarządzania samorządową instytucją kultury 

 ekonomia społeczna w kulturze 

 praca w oparciu o lokalne dziedzictwo 

 partycypacja społeczności lokalnej w tworzeniu oferty kulturalnej 

 współpraca organizacji z różnych sektorów 

 zarządzanie projektami kulturalnymi 

Obecnie lokalna społeczność pracuje nad zagadnieniami wioski tematycznej. Wioska 

tematyczna to kompleksowy projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej 

poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym 

produktem, usługą lub kulturą danego regionu. (o wioskach tematycznych więcej na 

na: https://wioska-tematyczna.pl/)  

Warto podkreślić, że cała inicjatywa bazuje na kilku liderach. Z jednej strony bez 

wątpienia prezeska stowarzyszenia pani Agnieszka Kukuczka jest jedną z kluczowych 

postaci inicjatywy, z drugiej osoby znające inicjatywę wiedzą o tym jak dużą rolę w 

przedsięwzięciu pełni Agnieszka Pytlik, radna gminy Gaszowice, pracownica 

stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Model 

przywództwa w organizacji nie bazuje na osobach powszechnie rozpoznawalnych, 

brylujących w mediach.  

https://wioska-tematyczna.pl/


Same autorki sukcesu podkreślają, że osiągniecie takie sukcesu możliwe jest tylko w 

społeczności lokalnej przygotowanej do partycypacji – w praktyce kryje się pod tym 

kilka lat pracy nad aktywizowaniem społeczności wsi.  

 

Rybnik  

Tor przeszkód dla osób z  niepełnosprawnościami (poruszających się na wózkach 

inwalidzkich).  

Tor przeszkód powstał w Rybniku w 2019 roku z inicjatywy stowarzyszenia Oligos 

oraz Miasta Rybnika i wykonany został siłami pracowników Rybnickich Służb 

Komunalnych. 

- Pomysł zrodził się podczas szkolenia wolontariuszy dla osób zależnych. Chcąc nabyć 

umiejętności prowadzenia wózka w obliczu napotykanych barier architektonicznych 

grupa wolontariuszy wraz z trenerem wychodziła w teren, by tam szukając barier 

ćwiczyć technikę. 

- Edukacyjna ścieżka instruktażu poruszania się na wózku inwalidzkim powstała                

w przestrzeni miejskiej, na terenie parku rekreacyjnego w miejscu łatwo dostępnym 

dla każdego. Uświadamia nam, że często tak naprawdę małe bariery, okazują się 

barierami największymi. Ścieżka dedykowana jest zarówno osobom                                  

z niepełnosprawnościami, jak i ich asystentom i opiekunom, ale też wszystkim 

zainteresowanym wiedzą o tym, z jakimi problemami borykają się na co dzień osoby 

niepełnosprawne, i z jakimi ograniczeniami muszą się mierzyć, poruszając się w 

przestrzeni miejskiej, nie tylko w Rybniku. Taką świadomość wyrabia w nas tylko 

doświadczenie, dlatego uczniowie rybnickich szkół będą tutaj odbywali ćwiczenia                    

w ramach lekcji wychowawczych.  

Na ścieżce przygotowano takie elementy jak: krawężnik, dukt leśny, drzwi 

wahadłowe, nierówności (piasek, żwir, bruk, dziury), schody (zarówno zjazd, jak                   

i wjazd po schodach) oraz pochylnia (nauka wjazdu i zjazdu z pochylni). Do 

wszystkich elementów jest dobrany piktogram znajdujący się w pobliżu przeszkody 

informujący o pozycji wózka względem bariery terenowej, pozycji osoby pomagającej 

względem wózka oraz informujący o kierunku przemieszczania się. Każda przeszkoda 

jest szerzej opisana na instrukcji użytkowania, która znajdują się w pobliżu toru. 

- Ścieżka edukacyjna to nic innego jak skomasowane bariery, jakie osoby na wózkach 

i ich opiekunowie napotykają codziennie na swojej drodze. Nabycie umiejętności 

opanowania sposobu pokonywania barier architektonicznych i własnej fizyczności to 

gwarancja bezpieczeństwa i zapewnienie relaksu podczas spaceru 

– mówi Elżbieta Piotrowska, prywatnie matka dorosłej, niepełnosprawnej ruchowo 

córki. 



- Ścieżka w szczególności służy do praktycznej części szkoleń wolontariuszy pod 

kątem asystentury osób poruszających się na wózku inwalidzkim, organizowania 

prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem byłoby zachęcenie do 

wolontariatu oraz przełamanie barier w integracji ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych, oraz odbywania treningów samych osób z niepełnosprawnością 

poruszających się na wózku, szczególnie tych z niepełnosprawnością nabytą, na 

przykład powypadkową 

– dodaje. 

Celem takiego kursu dla zdrowej młodzieży jest pobudzenie ich wyobraźni na temat 

życia osób na wózku, co powinno skutkować większą ostrożnością podczas np. 

skoków na główkę do wody. Poza tym pchając wózek przez bariery będą mieli okazję 

wejścia w świat osób zależnych… 

Szczegółowe informacje i pomoc w zakresie korzystania ze ścieżki do nauki 

bezpiecznej jazdy na wózku inwalidzkim znaleźć można w Stowarzyszeniu OLIGOS, 

przy ul. J. Karłowicza 48 lub po nr tel.: 32 750 57 96 lub 32 750 57, www.oligos.pl 

Ścieżka powstała z materiałów używanych na co dzień przez Rybnickie Służby 

Komunalne, takich jak kostka brukowa czy pochodząca z demontażu kostka 

granitowa, wykorzystano też niezbędne kruszywo. Elementy (barierki, poręcze) 

stalowe zostały wykonane przez pracowników RSK. W budowę zaangażował się 

również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonując drewniane drzwi wahadłowe, 

zaś cześć merytoryczną (piktogramy, instrukcje) przygotował prywatny podmiot. 

Pierwotnie pomysł miał być zrealizowany w ramach rybnickiego budżetu 

obywatelskiego. Wniosek jednak upadł. W czerwcu 2017 roku z inicjatywy Grażyny 

Adamczyk, dyrektorki Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku do którego uczęszczaj uczniowie 

ze specjalnymi potrzebami zorganizowana test dla władz miasta i urzędników,                     

w ramach którego pracownicy administracji samorządowej mieli okazję sprawdzić jak 

porusza się na wózku, jak widzą osoby z jaskrą itd. W wyniku testu prezydent miasta 

Piotr Kuczera podjął decyzję o stworzeniu toru na bazie pomysłu stowarzyszenia 

Oligos. Szukanie odpowiednie lokalizacji - dostępnej dla wszystkich, blisko centrum                  

i umożliwiającej łatwe parkowanie, oraz realizacja przedsięwzięcia zajęła kolejne                     

2 lata. W 2019 roku w głosowaniu w budżecie obywatelskim w Kielcach wygrał 

projekt bazujący na rozwiązaniach rybnickich, projekt jest aktualnie realizowany.  

Ostatnie dwa przykłady dotyczą aktywności rybnickiego Stowarzyszenia 17-tka.  

 

11 schodów - #NaprawimyTO   

W jednym z komunalnym bloków przy ulicy Poligonowej mieszka pani Justyna, 

wychowująca samotnie syna. U Filipa rozpoznano porażenie mózgowe i wyjątkowo 

rzadką i nieuleczalną chorobę: Zespół Arnolda Chiariego typ IV. Chłopa jest dzisiaj 

nastolatkiem. Pomimo tego, że blok jest na parterze wnoszenie kilkunastoletniego 

chłopca z wózkiem stawał się coraz bardziej uciążliwe. Z inicjatywy przedstawicieli 

http://www.oligos.pl/


wspomnianego stowarzyszenia zorganizowano zbiórkę crowfundingową 

(crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, 

która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest                

w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat 

dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem).  Sytuacja zmobilizowała 

wielu rybnickich aktywistów, nie tylko z środowiska związanego z wiodącą 

organizacją. W lutym 2019 w ciągu zaledwie 17 dni uzbierano potrzebne 33 tysiące 

złotych. Po perypetiach związanych z przyłączenie prądu w lipcu 2019 roku winda 

ruszyła. Ostatecznie producent sprzedał i zamontował windę po kosztach, a Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej wykonał podest dla windy. Przykład ten pokazuje 

współpracę różnych środowisk na rzecz rozwiązania problemu – lokalnych 

aktywistów, biznesu i jednostki budżetowej miasta.   

https://www.radio90.pl/winda-ktora-pomaga-zyc-filipowi.html 

 

Rybnicka Akademia Rodziny  

Władze miasta Rybnik podjęły starania w kierunku przejęcia i odrestaurowania 

budynków bo byłym, zabytkowym szpitalu Juliusz. Szpital ulokowany był w samym 

centrum miasta. Szpital został wybudowany w latach 1868-1869, zaś oficjalnie 

otwarto go w 1871 r. po tym jak na mocy uchwały walnego zebrania został przejęty 

przez Śląski Związek Rycerzy Maltańskich. Zlikwidowany został w 2000 roku,                     

a majątek stanowił własność  Województwa Śląskiego. Ze względu na centralne 

położenie i bogatą historię losy niszczejących obiektów stanowiły powód do smutku 

dla wielu mieszkańców Rybnika.  

Pierwszym z budynków, który udało się odrestaurować i nadać mu nowe funkcje jest 

pawilon po byłym oddziale dermatologicznym. Ulokowano w nim instytucje zajmujące 

się pieczą zastępczą i adopcjami. Obiekt nazwano: Centrum Wsparcia Rodzinie                     

i zarządzany jest przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku. W budynku 

siedzibę ma także Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Rybniku 

Poza działaniami, które zostaną opisane wymienione instytucje zyskały o wiele lepszy 

komfort pracy, stworzono także przestrzeń do organizowania spotkań  - Sąd 

Rodzinny chętnie wskazuje to miejsce w przypadkach kiedy jeden z rodziców ma 

problem z możliwością spotykania się z dzieckiem np. z powodu trwającego rozwodu.  

https://www.radio90.pl/winda-ktora-pomaga-zyc-filipowi.html


 

 

Jaka w tym rola stowarzyszenia?  

Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej (2014-2020) wymaga od 

realizatorów projektu powiązania działań inwestycyjnych z projektami społecznymi. 

Taki realizowany jest także w zrewitalizowanym budynku. Jest to Rybnicka Akademia 

Rodziny. W Rybniku zapadła dosyć nietypowa decyzja – liderem przedsięwzięcia nie 

jest strona urzędowa, ale konsorcjum, którego liderem jest jedno z rybnickich 

stowarzyszeń.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Stowarzyszenie 17-tka, 
a pozostałymi parterami Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, 
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych “Serduchowo” i Stowarzyszenie na rzecz  
wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich Otoczenia “Razem”. 

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie 
wsparcia rodziny. Projekt zakłada specjalistyczne działania na rzecz rodzin 
biologicznych i zastępczych. 

W ramach projektu świadczone są usługi wsparcia rodziny, jako pakiet 

kompleksowych usług społecznych skierowanych do rodzin w tym: poradnictwo 

psychologiczne i pedagogiczne, mediacje, wsparcie prawne, działania terapeutyczne 

(indywidualne i grupowe), warsztaty dla rodzin i dzieci, promocja rodzicielstwa 

zastępczego, integracja rodzin zastępczych, organizowanie „grup wsparcia”, pomoc            

w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom biologicznym, w tym poprzez usługi 

placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz pracy 

podwórkowej. 

Dla poszczególnych odbiorców projektu zaplanowano następującą ofertę:  

Rodziny zastępcze: 



Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne: 

 Mediacje rodzinne i poradnictwo prawne;  

 Grupy wsparcia i mentoring; 

 Szkolenia podnoszące kompetencje rodzin zastępczych; 

 Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze; 

Placówki Wsparcia Dziennego: 

 Wsparcie psychologiczne; 

 Streetworking (obiekt stanowi bazę dla pedagogów ulicy pracującą z dziećmi    

i młodzieżą w rybnickim Śródmieściu pedagodzy ulicy - docierają do dzieci                   

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, które większość wolnego czasu spędzają 

bez opieki i są pozbawione właściwych wzorców społecznych. 

Rodziny w kryzysie: 

 Terapia indywidualna; 

 Terapia rodzinna; 

 Warsztaty rozwojowe (Warsztaty więzi; Warsztaty wspierania zdrowia                       

i procesu zdrowienia (Carl Simontona); Warsztaty rozwojowe dla matek; 

Warsztaty rozwojowe dla dziewcząt – nastolatek; Warsztaty rozwojowe 

"Szkoła dla rodziców"; 

Osoby świadczące usługi społ.: 

 Szkolenia; 

 Superwizje; 

Wsparcie towarzyszące: 

 Opieka nad dzieckiem; 

 Refundacja kosztów dojazdów 

 

Wartość całego projektu realizowanego od września 2018 do sierpnia 2020 wynosi                

1 822 369,86 zł, z tego dotacja to 1 694 803,97 zł. Projekt realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

(oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych                 

i zdrowotnych – RIT) 

Reasumując: gospodarzem obiektu jest instytucja miejska, natomiast liderem działań 

które się w nim dzieją - stowarzyszenie. 

Projekt będzie kontynuowany. W październiku 2019 roku Urząd Marszałkowski 

województwa Śląskiego ogłosił wyniki konkursu w ramach którego na kontynuację 

działań Rybnickiej Akademii Rodziny przyznano 1,25 mln dofinansowania.  



W ramach rewitalizacji zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku obiekt byłej 

sprężarkowni został wyremontowany i będzie przeznaczony na świetlicę 

socjoterapeutyczną, oraz miejsce spotkań i aktywizacji lokalne społeczności. Formuła 

zarządzania obiektem będzie podobna do przedstawionej na przykładzie budynku 

byłej dermatologii.   

 

 

 

Zainteresowanych dalszym poszukiwaniem inspiracji odsyłam do bazy dobrych 

praktyk. BAZA DOBRYCH PRAKTYK  jest wspólnym przedsięwzięciem Związku 

Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich 

realizowanym od roku 2007. Gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań                   

z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek 

samorządu terytorialnego, w tym rozwojem instytucjonalnym, a od 2013 roku także 

współpracą międzysamorządową. W chwili obecnej baza liczy łącznie ponad 400 

wystandaryzowanych i zgodnych z przyjętą metodologią, opisów praktyk - 

zamieszczonych w kilku działach. Opisy praktyk są na bieżąco weryfikowane                     

i aktualizowane pod względem merytorycznym i danych kontaktowych. 

Baza ma służyć udokumentowaniu i promowaniu dobrych praktyk zarządzania              

w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi 



wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę. Do bazy 

wpisywane są opisy dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach konkursów 

samorządowych, w tym szczególnie „Samorządowy Lider Zarządzania", w ramach 

prac Grup Wymiany Doświadczeń oraz zidentyfikowanych samodzielnie przez biura 

naszych organizacji, przez media samorządowe i rekomendowanych przez inne 

samorządy. Budowa i funkcjonowanie bazy w latach 2007-2010 było wspierane przez 

Norweski Mechanizm Finansowy. W latach 2010-2011 dodano przy wsparciu projektu 

POKL 5.4 „Model współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych" nowy dział bazy dotyczący współpracy JST i NGO, zaś od kwietnia 

2011 główny rozwój bazy w jej zasadniczym kształcie (zarządzanie usługami                    

i rozwojem instytucjonalnym) jest elementem projektu POKL 5.2 „Doskonalenie 

zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu lokalnego (gmin        

i powiatów)". 

Od stycznia 2013 dodano nowy dział „Współpraca między jednostkami samorządu 

(JST)” w ramach realizacji projektu „Budowanie kompetencji do współpracy 

międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego                       

i regionalnego”  przez Związek Miast Polskich  (ZMP) we współpracy ze Związkiem 

Powiatów Polskich (ZPP)  i Związkiem Gmin Wiejskich RP (ZGW RP) oraz Norweskim 

Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). 

/ostatnie aktualizacje z 2016 roku 

oraz do bardzo ciekawej bazy małych przedsięwzięć lokalnych zrealizowanych                    

w ramach programu Działaj lokalnie  

http://dzialajlokalnie.pl/o-projektach/projekty-modelowe/ 

http://dzialajlokalnie.pl/projekty/ 
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Źródła: 

 https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/nr-370-2008-p,k,370-

2008-P/ 

 https://liberte.pl/wybrane-kierunki-przeciwdzialania-zebractwu-w-

polsce-wspolczesnej/ 

 http://www.17-tka.pl/pl/ss/29/rybnicka-akademia-rodziny. 

 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_konkursu_9_2_2_rozwoj_uslug_spol

ecznych_i_zdrowotnych_rit_15102019 

 https://kulturaczernica.weebly.com/ 

 Materiały otrzymane od Grzegorza Głupczyka (prezes stowarzyszenia 

17-stka i Agnieszki Pytlik - członek stowarzyszenia Spichlerz), 

 Współpraca - Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika. 
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