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Metoda organizowania społeczności lokalnej  

 

Wstęp  

W piśmiennictwie polskim metoda organizowania społeczności lokalnej jest zwana 

również metodą środowiskową. Obie nazwy wywodzą się z pierwowzoru amerykańskiego. Za 

czasów M. Richmond metoda ta zwana również metodą organizowania wspólnoty lokalnej 

(community organization) wykorzystywana była na rzecz zmian społeczno-wychowawczych  

i kulturalnych w społecznościach lokalnych. W wyniku przeobrażeń i rozwoju organizowania 

społeczności lokalnej w Stanach Zjednoczonych zaczęto używać również określenia 

aktywizacja społeczności lokalnej (community development). Początkowo używano 

zamiennie obu pojęć, (organizowanie oraz aktywizacja), później zaś uzyskały one swoja 

odrębność. Znacznemu rozszerzeniu uległo pojęcie aktywizacji społeczności lokalnych, które 

obecnie rozumiane jest nie tylko jako działania pracowników socjalnych na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych , ale również działania ukierunkowane na rozwój 

gospodarczy środowiska (Cichosz, 2004, s.95-96).  

  

Praca w środowisku lokalnym polega na zjednoczeniu i skoncentrowaniu wysiłków 

organizacji społecznych i publicznych w celu polepszenia sytuacji społeczności lokalnej. 

Może być ona rozumiana jako: proces edukacyjny dążący do upodmiotowienia ludzi  

i samopomocy, metoda koncentracji na efektach lub jako ruch społeczny będący sposobem 

samoorganizacji obywateli. 

 

W pedagogice społecznej problematyce środowiska poświęca się wiele miejsca  

ze względu na kluczową funkcję tych pojęć. Problematyka ta leży w kręgu zainteresowań 

m.in. H. Radlińskiej (1961), A. Kamińskiego (1961, 1974, 1980), R. Wroczyńskiego (1966), 



 

 

T. Pilcha (1995), W. Theissa (1996), E. Kantowicz (2001), S. Kawuli (2002) czy  

M. Winiarskiego (2007). 

Pojęciu organizowanie społeczności lokalnej bliskie są terminy: planowanie 

w zakresie rozwoju infrastruktury lokalnych usług społecznych (community care) i zasobów 

ludzkich, działanie na rzecz zmiany społecznej, wzmacnianie spójności społecznej 

(empowerment) czy zapewnianie warunków ekonomicznego rozwoju wspólnot lokalnych 

(Mendel, Rymsza, 2012, s.314). 

Jak zauważają badacze (por. J. Krzyszkowski, 2011, s.9) metoda środowiskowa 

zaczyna obecnie przeżywać swój renesans, ponieważ pobudzanie do działań lokalnych, 

samopomocowych jest zgodne z tendencjami decentralizacji polityki społecznej oraz  

z koncepcjami aktywizującego państwa opiekuńczego. 

W historii pracy socjalnej głównymi metodami działania były: metoda pracy  

z przypadkiem (casework), metoda pracy grupowej (group work), oraz metoda środowiskowa 

(organizowania społeczności lokalnej) (community work). Pojęcie „organizowanie 

społeczności” stanowi odpowiednik angielskiego community organizing. Zdaniem  

A. Niesporka i K. Wódz  (2003, s.134) organizowanie społeczności lokalnej jest czymś 

więcej niż środowiskową pracą socjalną. 

Metoda środowiskowa (community organization, community work) to zatem metoda 

pracy socjalnej, która polega na ulepszaniu i wzbogacaniu życia społecznego w ramach 

długofalowego planowania, badania i organizowania społeczności. Jej zasadniczym celem jest 

wspomaganie rozwoju środowiska, aktywizowanie,  inspirowanie do pozytywnych zmian. 

 

Wąskie i szerokie rozumienie metody 

Wyróżnia się wąskie i szerokie rozumienie metody organizowania środowiska.  

W wąskim ujęciu to sposób pobudzania i organizowania środowiska w sytuacji, gdy na 

użytek pracy socjalnej uruchamiana jest jakaś akcja na rzecz jednej grupy klientów np. osób 

starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych lub jest ukierunkowana na jedną kategorię 

problemów np. ubóstwo, bezrobocie. W szerokim znaczeniu zaś metoda ta może odnosić się 

do pracy socjalnej, opiekuńczej i wspomagającej rozwój, a polega na ulepszaniu sytuacji 



 

 

społeczności lokalnej zjednoczonymi wysiłkami instytucji społecznych i organizacji (Pilch, 

1995, s.266). 

W tym drugim ujęciu zakłada się zawsze jakiś horyzont czasowy, który powinien 

doprowadzić do całkowitego lub częściowego wyeliminowania zjawisk zakłócających 

sprawne funkcjonowanie społeczności. 

 

Cel metody środowiskowej 

Celem organizowania środowiska jest zawsze wspomaganie jego rozwoju, 

aktywizowanie, inspirowanie do pozytywnych zmian, przekształcanie zachowań i postaw 

ludzi zamieszkałych w tym środowisku. Ważnym elementem jest również tworzenie 

warunków do właściwego rozwoju jednostek i grup należących do danej społeczności, jak 

również budowanie więzi emocjonalnych, przełamywanie anonimowości i izolacji społecznej. 

 

Modele pracy środowiskowej 

Wielość definicji tłumaczy istnienie licznych rodzajów i odmian metody 

środowiskowej. Według klasycznej koncepcji J. Rothmana wyróżnia się trzy modele pracy 

środowiskowej:  

1. Planowanie społeczności (community planning) - to inicjowanie i koordynowanie 

działań planistycznych dla rozwiązania problemu społecznego, poprzez reorganizację 

istniejących instytucji społecznych bądź organizację nowych; 

2. Aktywizację i rozwój społeczności lokalnej (community development) – metoda 

wspierania rozwoju społeczności lokalnej jej integracji poprzez m.in. motywowanie 

do samopomocy, wspieranie przywództwa lokalnego, rozwój partycypacji 

mieszkańców do budowy demokracji lokalnej, działania na rzecz środowiska 

lokalnego; 

3. Akcję socjalną (community action, social action) – polegającą na aktywności grup 

potrzebujących pomocy, pokrzywdzonych, poprzez nacisk na władzę (marsze 

protestacyjne itp.) (za: Krzyszkowski, 2011, s.19-20). 



 

 

Schemat ten przez wiele lat modyfikowany doprowadził w efekcie do wyróżnienia 

kilku podejść w zakresie metodyki organizowania społeczności lokalnej. Można zatem 

wyróżnić: 

 „rozwój społeczności (community development) versus planowanie społeczne (social 

planning); 

 wspieranie aktywności samopomocowej i rozwoju usług społecznych versus podejście 

nastawione na wywieranie wpływu (influence approach); 

 ogólna (niespecyficzna) versus specjalistyczna praca socjalna ze społecznością 

lokalną; 

 praca skoncentrowana na procesie (process oriented) versus praca zorientowana na 

efekty (product oriented); 

 ułatwiająca (enabling) versus organizująca (organizing) rola pracownika socjalnego; 

 właściwa praca socjalna (community work in its own right) versus praca  

w społeczności towarzysząca innym formom interwencji (approach or attitude in 

other forms of work); 

 płatna (paid) versus nieodpłatna (unpaid) praca ze społecznością (Wódz, 2013, s.2). 

Organizowanie społeczności lokalnej jest zarazem pracą dla społeczności, ze 

społecznością i w społeczności. 

Jest to proces, przez który ludzie organizują się dla określenia swojej sytuacji i przez 

rozwijanie poczucia wspólnoty oraz uruchamianie tkwiących w tej wspólnocie sił, a także 

angażowanie instytucji zewnętrznych w celu zmiany swojej niekorzystnej sytuacji.  

W procesie pracy ludzie uczą się brania odpowiedzialności za przyszłość społeczności 

lokalnej oraz swojej własnej. W proces ten włączone są różnorodne instytucje i organizacje, 

grupy, wolontariusze, liderzy. Jest to praktyka nowego podejścia do rozwiązywani 

problemów społecznych, poprzez uruchamianie mechanizmu „pomocy dla samopomocy” 

(Niesporek, Wódz, 2003, s.124). 

 To przede wszystkim wspieranie inicjatyw słabszych grup społecznych poprzez 

zaoferowanie im wsparcia w różnej formie: organizacyjnej, edukacyjnej czy strategicznej. 

Ważne jest również konstruowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej poprzez 



 

 

badanie problemów, ale i odkrywanie potencjałów, stymulowanie rozwoju. Działania na rzecz 

społeczności lokalnej mogą być realizowane na trzech różnych płaszczyznach: rozwoju 

lokalnego, planowania społecznego oraz działań społecznych (Puszczewicz, 2003, s.276) 

 

Metody rozwijania społeczności lokalnej 

Najbardziej rozpowszechnione metody rozwijania społeczności lokalnej to: 

1. Organizowanie społeczności (community organizing) (pomoc społeczna), 

2. Animacja społeczno-kulturalna (kultura),  

3. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych (community development), 

(przedsiębiorczość), 

4. Planowanie społeczne w środowisku lokalnym (social planning)  (samorząd), 

5. Kształcenie społeczności (community education) (oświata), 

6. Działanie społeczne (social action) (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne) 

(Skrzypczak, 2001, s.22-25). 

 Community organizing rozumiane jako działanie na rzecz środowiska lokalnego 

„siłami tego środowiska”. Jako siły środowiska rozumiane są osoby ważne dla tegoż 

środowiska (liderzy lokalni, pracownicy socjalni, osoby znaczące). Celem działania jest 

wspomaganie rozwoju poprzez aktywizowanie i organizowanie środowiska. Jest to 

kompleksowy i komplementarny system działań, którego celem nadrzędnym jest tworzenie 

wspólnoty poprzez współdziałanie i aktywność wielu sił społecznych (Skrzypczak, 2001, 

s.23). 

 Animacja społeczno-kulturalna polega ona na dążeniu do poprawy sytuacji 

społeczności lokalnej zjednoczonymi wysiłkami organizacji publicznych i społecznych, 

mobilizujących wszelkie siły społeczne do działań ukierunkowanych na wartości, 

wykształcenie  krytycznej postawy wobec nowych idei, nowych wzorów zachowań, które 

przyjmowane bezkrytycznie mogą powodować  utratę własnej tożsamości. Animacja ma dwa 

oblicza – bierne i czynne. Animacja bierna polega na realizacji projektów i przedsięwzięć dla 

ludzi, aktywna zaś ukierunkowana jest na włączanie ludzi do działania. Jest to „bycie ze 

społecznością”. Ważną umiejętnością animatora jest prezentowanie postawy otwartości, 

empatii, odpowiedzialności. Animator, aby skutecznie wypełniać swoje zadania, musi 



 

 

dysponować zarówno właściwym poziomem motywacji, odpowiednimi kompetencjami, 

umiejętnościami i wiedzą (Łuszczyńska, Rybka, 2011, s.38-39). 

Aktywizację i rozwój społeczności lokalnych (community development) można 

rozpatrywać w  czterech zasadniczych aspektach: procesu, metody działania, programu oraz 

ruchu społecznego. W aspekcie procesu kładzie się nacisk na sekwencje zmian oraz 

organizacje przeprowadzania zmian. W aspekcie metody community development zwraca się 

uwagę na efektywność i sposoby działania. W ujęciu aktywizacji i rozwoju społeczności 

lokalnych jako programu kładzie się nacisk na zadania do zrealizowania oraz wytyczenie 

najważniejszych kierunków. I ujęcie ostatnie – jako ruchu społecznego jest pewnego rodzaju  

przedsięwzięciem mającym na celu ustalenie nowego porządku, zwanego czasem tzw. ”cichą 

rewolucją” (Wierzbicki, 1973, s.24-25). 

 W literaturze przedmiotu mówi się o tzw. szerokim podejściu do organizowania 

społeczności lokalnej określanym jako comprehensive community initiatives (CCI). Podejście 

to pojawiło się pod koniec lat osiemdziesiątych jako reakcja na wąskie (ekonomiczne) 

rozumienie rozwoju społeczności lokalnej. Jest to działanie mające na cele jednoczesne 

zaangażowanie wielu podmiotów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych  

w kompleksowe rozwiązywanie problemów danej społeczności. Model ten zakłada pracę na 

dużym zasięgu, obejmującym bowiem wszystkie obszary życia społeczności czyli edukację, 

kulturę, życie społeczne, ekonomię jak również środowisko naturalne.  

 Można wyróżnić cztery podstawowe cele działań realizowanych w ramach CCI: 

1. Koordynacja działań instytucji sektora publicznego i pozarządowego w celu bardziej 

efektywnego zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej lub rozwiązywania 

problemów społeczności. Dzięki takiemu podejściu można wiele działań realizować 

międzysektorowo i w partnerstwie. 

2. Zwiększenie efektywności i wydajności pracy instytucji świadczących usługi na rzecz 

społeczności lokalnej poprzez realizacje wielu projektów czy programów 

ukierunkowanych na poprawę jakości życia w środowisku. 

3. Kształtowanie się nowych form partycypacji społecznej (reguł samorządzenia się 

społeczności – governance),  



 

 

4. Budowa kapitału społecznego.  

 

Etapy pracy metodą środowiskową 

Można mówić o pewnym schemacie postępowania przydatnego w organizowaniu 

społeczności.  

1. Pierwszym etapem jest rozpoznanie, diagnoza potrzeb i braków danego 

środowiska na rzecz którego podejmowane będzie działanie. Na tym etapie 

następuje rozpoznanie sił tego środowiska (instytucji, organizacji działających 

na terenie tego środowiska oraz osób mogących włączyć się do działań 

(wolontariuszy, mieszkańców, rodziców, lokalnych polityków).  

2. Następnie należy dokonać podziału zadań pomiędzy poszczególne podmioty  

i ludzi oraz zadbać o sprawny przepływ informacji.  

3. Kolejnym krokiem jest planowanie i koordynacja działań opiekuńczo-

wspomagających. Polega on na zdefiniowaniu celów działań i wskazaniu 

sposobów ich realizacji, a także podziale zadań pomiędzy uczestników. 

4. Koordynatorem działań staje się pracownik socjalny. Wtórne pobudzanie czyli 

motywowanie do pracy na rzecz środowiska, zwłaszcza w przypadku 

pojawiających się trudności  to ważny element profesjonalnego działania.  

5. Kolejnym etapem jest systematyczne ulepszanie środowiska czyli realizacja 

działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia w środowisku.  

6. Ostatnia fazą jest kompleksowa ocena społecznego działania obejmująca 

efekty działań w oparciu o założone cele (Pilch, 1995, s.269-270; por. 

Skrzypczak, 2011, s.59-60). 

 

Wskazuje się na następujące elementy rozpoznania sytuacji wyjściowej środowiska 

lokalnego: 

 charakterystyka geograficzna społeczności uwzględniająca m.in. granice terytorialne 

środowiska, jego infrastrukturę społeczną, zagospodarowanie przestrzenne, warunki 

mieszkaniowe ludności, stan środowiska naturalnego, 



 

 

 charakterystyka ludności zamieszkującej dane środowisko lokalne czyli struktura 

wieku, płci, wykształcenia, wielkość i struktura rodzin, struktura społeczno-

zawodowa, struktura dochodów itd., 

 charakterystyka społeczno-kulturowa ludności czyli tradycje, zwyczaje, obyczaje, 

instytucje i organizacje społeczne, autorytety, poziom religijności, 

 charakterystyka lokalnych układów politycznych, 

 charakterystyka sytuacji ekonomicznej ludności w odniesieniu do sytuacji danego 

regionu czy kraju, 

 opis najważniejszych problemów społecznych dotykających daną społeczność. 

Dopiero tak kompleksowa diagnoza pozwala przygotować wariantowy plan działania 

(Wódz, 1998, s.153). 

 

Założenia skutecznych zmian na poziomie społeczności lokalnej 

Można wyróżnić na pewne założenia skutecznych zmian na poziomie społeczności 

lokalnej: 

 społeczności mogą rozwinąć zdolność rozwiązywania własnych problemów, 

 ludzie pragną zmian i są w stanie się zmieniać, 

 ludzie powinni uczestniczyć w dokonywaniu, dopasowywaniu lub też kontrolowaniu 

zasadniczych zmian odbywających się w ich społecznościach, 

 zmiany w społeczności tylko wtedy są trwałe jeżeli dokonywane są przez daną 

społeczność, a nie są jej narzucone, 

 tylko holistyczne podejście do problemów zapewnia radzenie sobie z problemami 

danej społeczności, 

 system demokratyczny wymaga współuczestnictwa i podejmowania przez ludzi 

działań na rzecz społeczności, 

 społeczności lokalne potrzebują pomocy i wsparcia aby radzić sobie ze swoimi 

problemami. 

 W procesie wprowadzanie planowych zmian w społeczności lokalnej uczestniczą 

różne podmioty (instytucje i organizacji rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, 



 

 

eksperci (fachowcy) oraz mieszkańcy) mające odmienne interesy. Władze lokalne i urzędnicy 

samorządowi zwykle chcą spełnić wiodąca rolę ponieważ to oni są bardzo często 

dysponentami środków i decydentami. Eksperci (fachowcy)zazwyczaj dostarczają niezbędnej 

wiedzy merytorycznej i są zaangażowani w działania. Ważnym uczestnikiem działań są sami 

mieszkańcy środowiska lokalnego. Aby zatem działania były efektywne, skuteczne  

i uwzględniały potrzeby wszystkich zaangażowanych stron potrzebna jest osoba 

koordynująca całość. Profesjonalista, który połączy  wszystkie zaangażowane strony we 

wspólnym działaniu sprawi, ze różne instytucje i różni ludzie będą się wzajemnie wspierać  

i uzupełniać dla osiągnięcia celów zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych (Wódz, 

Faliszek, 2002, s.135). 

 

Zasady organizowania społeczności lokalnej 

1. Pobudzenie mieszkańców do refleksji na temat problemów występujących  

w środowisku. 

2. Uświadomienie im jak wiele zależy od nich i jak siła tkwi w nich samych. 

3. Wskazanie mieszkańcom środowisk lokalnych zasobów, które można wykorzystać  

w celu rozwiązania problemów lokalnych. 

4. Umożliwienie mieszkańcom nabycia możliwości działania w środowisku, 

współdziałania w grupie, promocji własnych (Banaszak-Dankowska i inni, 2005, 

s.26). 

 

Istota pracy w społeczności lokalnej może być analizowana poprzez trzy zasadnicze 

perspektywy: 

 rozwoju społeczności lokalnej mającego na celu wypracowanie sieci powiązań  

i kontaktów pomiędzy ludźmi, aby zwiększyć ich pewność siebie, ale również aby 

łatwiej pokonywać ich trudności oraz zaspokajać ich potrzeby. Jest to proces 

społecznej zmiany, który w centrum stawia wspólne działanie jako sposób do 

osiągania również własnych celów. Dzięki któremu ludzie mogą również się rozwijać, 

pogłębiać swoją wiedzę. Podstawą zmiany jest spojrzenie na człowieka (nawet 

doświadczającego problemów społecznych) z perspektywy partnera, a nie klienta. 



 

 

Równie istotne wydaje się również uznanie, iż nie należy postrzegać człowieka  

w oderwaniu od jego środowiska ponieważ to ono wywiera znaczący wpływ na jego 

funkcjonowanie, 

 społeczeństwa  obywatelskiego – czyli przestrzeni obejmującej obywatelską 

aktywność grupową (działalność organizacji pozarządowych, wspólnot lokalnych  

i samorządowych), jak również świadomość obywatelską, 

 środowiskowej usługi społecznej/socjalnej (Skrzypczak, 2011, s.57-58). 

 

Zadania, umiejętności i role organizatora społeczności lokalnej  

Role organizatora społeczności lokalnej 

M. Mendel i M. Rymsza (2012, s.318) stawiają przewrotne pytanie o to, czy 

pracownicy socjalni organizujący społeczność są w Polsce potrzebni.  A jeżeli tak, to jakie są 

ich zadania wobec środowisk lokalnych i ludzi zamieszkujących owe terytoria. Autorzy stoją 

na stanowisku, że pracownicy socjalni pracujący w środowiskach lokalnych powinni wspierać 

nieustanne rekonstrukcje zanikającej solidarności, tworzyć społeczności sprzymierzeńców, 

w których solidarność jest naturalną cechą więzi społecznych, kształtować i umacniać na 

poziomie lokalnym partnerstwo, które wyraża podmiotowość zarówno partnersko 

funkcjonującej społeczności, jak i każdego z jej członków.   

Osobami podejmującymi się organizowania społeczności lokalnej zwanymi liderami 

lub operatorami (por. Wódz, Faliszek, 2002, s.135) są najczęściej pracownicy socjalni 

wyposażeni w szerokie kompetencje decyzyjne. Wydaje się, że profesjonalnie wykształcony 

pracownik socjalny posiada najszersze kompetencje by pełnić role związane z funkcją 

operatora. Role pracownika socjalnego jako lidera społeczności lokalnej zawiera tab.3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tab.1.Role pracownika socjalnego jako lidera społeczności lokalne (za: Wódz, Faliszek, 2002, s.137) 

 

Nazwa roli Opis 

Badacz społeczny Diagnozuje potencjały (zasoby) oraz potrzeby mieszkańców oraz 

środowiska lokalnego 

Planista Formułuje plan działań mający doprowadzić do realizacji 

zamierzonych celów 

Koordynator Oddziaływuje na wszystkich partnerów, mobilizuje ich do działania, 

dla o harmonijną i efektywną współpracę oraz o to, aby działanie się 

nie dublowały. Jego rolą jest również rozwiązywanie ewentualnych 

konfliktów pomiędzy stronami. 

Organizator Projektuje i buduje struktury dla realizacji poszczególnych zadań, 

zgodnie z potrzebami i możliwościami dostępnych zasobów. 

Edukator Umożliwia osobom zaangażowanym w realizację działań poszerzanie 

wiedzy na temat rozwiązywania problemów społecznych. 

Negocjator Umożliwia rozwiązywanie konfliktów w drodze kompromisu 

godzącego interesy wszystkich partnerów. 

Rzecznik Wspiera najsłabszego partnera (mieszkańców środowiska lokalnego) w 

tym, aby przyjęto rozwiązania uwzględniające ich interesy.  

Menedżer Poszukuje sojuszników działań na zewnątrz i podejmuje starania 

mające na celu troskę o pozytywne opinie społeczne.  

 

W literaturze przedmiotu wymienia się również inne role pracownika socjalnego 

podczas realizowania przez niego środowiskowej pracy socjalnej. Są to role pośrednika, 

eksperta, planisty, rzecznika czy aktywisty. Rola pośrednika (brokera) polega na łączeniu 

ludzi potrzebujących pomocy z systemem wsparcia społecznego. Głównym zadaniem jest tu 

podnoszenie świadomości ludzi jak z niego korzystać. Pracownik socjalny w roli eksperta 

doradza jak działać, jak się zorganizować, jakie stosować strategie w rozwiązywaniu 

problemów swojej społeczności. Planista projektuje zmiany, szuka środków na ich realizację. 

Kolejną rolą jest rola rzecznika, czyli osoby, która broni interesów jednostek lub grup 

pokrzywdzonych społecznie, którzy w zetknięciu z instytucjami nie posiadają umiejętności 

zazwyczaj przegrywają. Aktywista zaś to osoba motywująca do podejmowania działań, która 

wspiera inicjatywy społeczne, tworzenie grup obywatelskich oraz woluntarystycznych 

(Bąbska i inni 

 http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Ramowy_model_OSL.pdf s.21-22). 

Organizator społeczności lokalnej łączy w sobie podstawowe role społeczno-

zawodowe pracownika socjalnego, do których można zaliczyć:  



 

 

1. Animatora lokalnego – osoby, która włącza się do społeczności, mobilizuje ją do 

działania, stymuluje do podejmowania różnorodnych inicjatyw, wspiera, edukuje, 

ale nie wyręcza, sam nie rozwiązuje problemów. 

2. Mediatora-organizatora  sieci  społecznych - osoby, która inicjuje powstawanie 

sieci społecznych w środowisku lub podtrzymywanie już istniejących. We 

współczesnym społeczeństwie wzrasta znaczenie współpracy międzyludzkiej, 

międzyinstytucjonalnej. To osoba, która stara się budować partnerstwa lokalne dla 

dobra innych mieszkańców. 

3. Lokalnego polityka społecznego – osoby, której zależy na kreowaniu lokalnej 

polityki społecznej obejmującej lokalne strategie i programy rozwiązywania  

problemów  społecznych (Skrzypczak, 2011, s.64). 

Organizator społeczności lokalnej to również osoba posiadająca rzetelną wiedzę.  

T. Kaźmierczak (2011, s.87)  wskazuje jako istotne następujące obszary wiedzy: 

rozwiązywanie problemów, ewaluacja, zarządzanie wolontariuszami, praktyczne wspieranie, 

znajomość zasad działania i zasad planowania działania przez władze publiczne i oraz 

partnerstwa, wiedza z zakresu demokracji lokalnej oraz rozumienie mechanizmów wpływu  

i władzy. 

 

Zadania organizatora społeczności lokalnej 

Do istotnych zadań organizatora społeczności lokalnej należy zaliczyć diagnozę 

potencjałów i deficytów danej społeczności. Ważne są tu zarówno dane statystyczne, jak  

i odczucia ludzi zamieszkujących dane terytorium. Rozwiązywanie problemów, 

podejmowanie decyzji, planowanie zadań to również istotne elementy pracy. Współpraca  

z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi a także kontakty z mediami, 

udział w konferencjach prasowych , kampaniach stanowią o jakości pracy lidera społeczności 

lokalnej (Puszczewicz, 2003, s.277). 

Organizator społeczności lokalnej powinien mieć praktyczną wiedzę na temat 

procesów zachodzących w obrębie środowiska, umiejętność szacowania potencjału zmiany, 

wynikającą z obserwacji edukacyjno-animacyjnej pracy sił (jednostkowych i społecznych, 

jawnych i ukrytych) występujących w społeczności, powinien również wykazywać się 



 

 

umiejętnościami pozwalającymi na efektywną, korzystnie przekształcającą (meliorującą) 

społeczność pracę z jednostkami, rodzinami i grupami, jak również przejawiać dyspozycje do 

zachowań prospołecznych i zorientowanych na dobro wspólne społeczności (Mendel, 

Rymsza, 2012, s.316). 

 Można mówić o co najmniej trzech rolach organizatora społeczności lokalnej: 

animatora lokalnego, organizatora sieci społecznych (networkera) oraz  lokalnego polityka 

społecznego (planisty). 

„Organizator społeczności lokalnej, podejmując rolę animatora lokalnego, koncentruje 

swoją pracę w społeczności na budowaniu sprawnie działających grup zadaniowych, czyli 

grup świadomie i celowo organizowanych z myślą o rozwiązaniu konkretnych problemów lub 

zrealizowaniu określonych zadań praktycznych. W szczególności zaś asystuje on członkom 

społeczności w zawiązywaniu takich grup, rozwijaniu ich działalności i podejmowaniu przez 

nie współpracy z innymi grupami” (Rymsza, 2013, s.17). 

Mając na uwadze zadania stojące przed pracownikiem socjalnym, liderem 

społeczności lokalnych w procesie kształcenia osób przygotowujących się do pracy  

w pomocy społecznej, które zamierzając pobudzać i wspomagać społeczności lokalne  

w rozwiązywaniu własnych problemów ważne wydają się umiejętności profesjonalnego 

działania. Można do nich zaliczyć umiejętności badawcze niezbędne w rozpoznawaniu 

potrzeb społeczności lokalnej, umiejętność współpracy z ludźmi i różnorodnymi podmiotami, 

umiejętność pełnienia wielu ról (lidera, partnera, negocjatora, menedżera), umiejętność 

planowania i przewidywania działań, tak aby moc pracować w ciągle zmieniających się 

warunkach (Czekanowski, 2002, s.159). 

 Organizator społeczności lokalnej powinien cechować się umiejętnością  

komunikowania się i wzbudzania zaufania, pracy w zespole, zdolnością do pracy 

ukierunkowanej na długookresowe cele, a także odznaczać się cierpliwością, wrażliwością na 

potrzeby społeczne. Wśród ważnych kompetencji należy również wspomnieć o posiadaniu 

gruntownej wiedzy na temat lokalnych struktur społecznych i politycznych, usług lokalnych, 

dostępności urządzeń i źródeł wsparcia. Niezbędna jest również znajomość interakcji 

grupowych oraz metod komunikowania się, a także wiedza z zakresu projektowania, 

zarządzania i ewaluowania (Puszczewicz, 2003, s.276-277). 



 

 

P. Czekanowski (2003, s.252-253) zwraca uwagę na kwestie przygotowania 

zawodowego organizatorów społeczności lokalnych czyli specjalistów potrafiących pracować 

zarówno w pomocy społecznej jak i umiejących pobudzać i wspomagać społeczności lokalne 

w aktywnym rozwiązywaniu własnych problemów. Wśród treści nauczania ważne wydaje się 

omówienie zagadnień związanych z metodą organizowania społeczności lokalnej i jej 

specyfiką, społecznością lokalna, metodycznym podejściu w zakresie rozpoczynania pracy ze 

społecznością, określaniu potrzeb, problemów, celów, organizowaniem grup i organizacji, 

współpraca na rzecz dobra wspólnego oraz powolnym wycofywaniem się z pracy ze 

społecznością, która powinna być zakończona ewaluacją. W procesie kształcenia 

obejmującym warsztaty proponowane są zajęcia z zakresu metod badan społecznych, 

tworzenia map potrzeb i zasobów społeczności, metody projektowania czy też tworzenia 

kontraktów. 

 

Kierunki rozwoju środowiskowej pracy socjalnej  

Środowiskowa praca socjalna rozumiana wielowymiarowo to  proces  edukacyjny 

dążący  do upodmiotowienia ludzi  i  samopomocy. Może być rozumiana jako metoda 

koncentracji  na  efektach,  program  dla liderów  –  reformatorów instytucji, ruch społeczny 

niosący często niezadowolenie i bunt, ale będący jednocześnie  formą  partycypacji 

obywatelskiej   i alternatywnym  sposobem samoorganizacji (Grewiński, Skrzypczak, 2011, 

s.24). 

Praca środowiskowa odwołuje się do wartości leżących u podstaw pracy socjalnej, 

takich jak: 

 równość i sprawiedliwość społeczna rozumiana jako umożliwienie ludziom pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu  

i marginalizacji, 

 poszanowania godności człowieka, niezależnie od jego przekonań, postaw czy 

doświadczeń; 



 

 

 poszanowanie prawa do samostanowienia, które wymaga podjęcia działań na rzecz 

wzmocnienia i rozwoju jednostek, grup, społeczności (Bąbska i inni, s.18, 

http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Ramowy_model_OSL.pdf). 

Zadaniami pracownika socjalnego w zakresie pracy środowiskowej powinny być: 

 pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób czy rodzin, 

 współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii, 

 inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje 

życiową, 

 uczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu oraz wdrożeniu programów pomocy 

społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia (Banaszak-Dankowska  

i in., 2005). 

Można wymienić etapy ewolucji środowiskowej pracy socjalnej: 

Pierwszy etap (lata 1990-1994) charakteryzuje się łagodzeniem negatywnych skutków 

przemian społecznych, rosnącą liczbą klientów pomocy społecznej, nieprzygotowaniem 

ówczesnej kadry ośrodków pomocy społecznej do pracy z klientami, jak również 

priorytetowym traktowaniem świadczeń o  charakterze materialnym.  

Kolejny, drugi etap (lata 1995-1998) to okres gdy warunki społeczno- ekonomiczne 

uległy stabilizacji, ludzie zaczęli przyzwyczajać się do nowej sytuacji. Nastąpił znaczący 

wzrost liczby osób bezrobotnych, który jednocześnie spowodował wzrost klientów pomocy 

społecznej i znaczne obostrzenie w przyznawaniu świadczeń materialnych. Ośrodki pomocy 

społecznej zaczęły przypominać „urzędy śledcze”, które zaczęły poszukiwać powodów 

odmowy świadczeń.  

Trzeci etap rozwoju środowiskowej pracy socjalnej to lata 1999-2002. To okres zmian  

w systemie pomocy społecznej związany z reformą samorządową, tworzeniem powiatów. 

Ciężar finansowania pomocy społecznej zostaje przeniesiony na gminy. Większość gmin nie 

jest w stanie udźwignąć tego zadania – zmniejsza się liczba wypłacanych świadczeń. Okazuje 

się, że tradycyjna forma pomocy (materialnej) nie jest wystarczająca, nie stać na nią 



 

 

samorządy lokalne. W województwie mazowieckim powstaje pierwsze w Polsce Centrum 

Aktywności Lokalnej (CAL).  
Lata 2003-2006 to zdaniem B. Skrzypczaka czwarty z kolei etap rozwoju pracy socjalnej 

w środowisku. Wprowadzenie w dniu 12 marca 2004 ustawy  

o pomocy społecznej, która wprowadzała ograniczenie świadczeń materialnych na rzecz 

świadczeń niematerialnych (art.36) stanowiło impuls do rozwoju działań ukierunkowanych na 

środowiska lokalne oraz rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy. Ważnym 

imperatywem rozwoju środowiskowej pracy socjalnej stała się możliwość pozyskiwania 

funduszy unijnych wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zapowiedziano potrzebę 

wprowadzenie kontraktu  aktywizacji lokalnej. Wprowadzono Krajowy Program 

zabezpieczenie i Integracja społeczna. (Skrzypczak, 2011, s.68-71). 
   

Metoda Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) 

Metodę Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) można zdefiniować jako zintegrowane i 

kompleksowe działanie środowiskowe oparte na „ożywianiu społeczności lokalnej” poprzez 

ożywienie lokalnej instytucji/organizacji publicznej (takiej jak: dom kultury, organizacja 

pozarządowa). Najważniejszą zasadą CAL jest realizowanie zasad na rzecz osiedla przy 

zaangażowaniu jego mieszkańców. Zespół CAL powinien wyłonić się na danym terenie.  

W jego skład powinni wchodzić liderzy lokalni – wolontariusze, wspierani przez innych 

mieszkańców, którzy sami będą rozwiązywać problemy i realizować własne pomysły. CAL 

opiera się na nowoczesnej diagnozie środowiska lokalnego obejmujące potrzeby i zagrożenia 

tego środowiska niezbędnej w tworzeniu rozwoju zrównoważonego. Ideą działania jest 

aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych (Skrzypczak, 2009, s.233-234). 

 

Najważniejsze założenia CAL: 

1. Opis kompetencji pracy ze społecznościami (metoda animacji społecznej) oraz rozwój 

nowej roli animatora społecznego. Opracowanie modelu CAL czyli instrumentarium 

pracy środowiskowej na potrzeby instytucji i organizacji lokalnych, które będzie przez 

nie wykorzystywane i doprowadzi do opracowania własnego modelu pracy  

w środowisku. 



 

 

2. Zapewnienie trwałości podejmowanych działań poprzez budowanie krajowego 

systemu wsparcia budowanej na sieci CAL czyli współpracy partnerów lokalnych oraz 

podnoszeniu jakości ich pracy (standardy i certyfikat CAL). Ważnym elementem 

działań było również stworzenie Stowarzyszenia CAL, które pełni rolę centrum 

wsparcia aktywności lokalnej. Swoje cele realizuje ono poprzez prowadzenie Szkoły 

Animacji Społecznej oraz Instytutu Radlińskiej. 

3. Wypracowywanie rozwiązań metodycznych i upowszechnianie ich na poziomie 

polityki lokalnej i krajowej (powstanie Laboratorium Innowacji Społecznej czy 

Programu Aktywności Lokalnej w POKL). (Skrzypczak, 2009, s.240-241). 

Mówiąc o standardach metoda CAL należy pamiętać, ze służy ona budowaniu dobra 

publicznego i zaufania społecznego. Opiera się na zasadach tolerancji, poszanowania praw 

człowieka, solidarności społecznej oraz współpracy. Praca metodą CAL wymaga posiadania 

miejsca, które będzie służyć ożywieniu i integracji społeczności lokalnej, tworzenia  

w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów, inicjowanie ruchów 

samopomocowych i obywatelskich, promowanie i wdrażanie pracy woluntarystycznej  

i zespołowej, inicjowania lokalnym wydarzeń oraz działań opartych na projektach  

i programach. 

 

Metoda CAL w obszarze pomocy społecznej 

Metoda CAL jest również wykorzystywana na polu pomocy społecznej. Ośrodek 

pomocy społecznej pełniący funkcje centrum aktywności powinien być inicjatorem 

konkretnych działań skupiającym lokalne siły wokół problemu społecznego i koordynującym 

ich pracę w tym zakresie. Ośrodek Pomocy Społecznej pracujący metodą CAL ma do 

realizacji określone zadania, są to m.in.: 

 organizowanie działań integrujących środowisko, 

 podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 współtworzenie koalicji na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, 

 rozwijanie rożnych form edukacji w środowisku, 

 diagnoza potrzeb i problemów środowiska lokalnego (Skrzypczak, 2009, s.240-242). 



 

 

P. Jordan i B. Skrzypczak (za: E. Solecka-Florek, 2012, s.14) opisują CAL jako 

„metodę budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do rozwiązywania 

konkretnych problemów danej społeczności, Jest to metoda na wskroś demokratyczna, 

zakładająca zaangażowanie społeczne jako podstawowy element swojej skuteczności. 

Natomiast najważniejszą metodą CAL jest realizowanie działań na rzecz miejscowości czy 

osiedla przez zaangażowanie mieszkańców”.  

 

Elementy CAL: 

Można wyróżnić komponenty CAL: 

 Badanie w działaniu – polega na odkryciu lokalnego potencjału, ma za zadanie 

wyróżnić siły społeczne, 

 Praca środowiskowa - profesjonalne wsparcie o charakterze edukacyjnym, 

organizacyjnym i informacyjnym; cel to uzyskanie wiedzy, informacji oraz 

umiejętności, 

 Wzmacnianie społeczne – promowanie zdolności jednostek  i grup, organizacji oraz 

instytucji, 

 Działanie środowiskowe – polega na gromadzeniu ludzi wokół aktywności  

i wspólnego działania na rzecz realizacji określonych potrzeb lokalnych 

Powyższa metoda jest realizowana przez istniejące w środowisku podmioty tj. kluby 

osiedlowe, domy kultury, szkoły, organizacje pozarządowe. 

Elementami CAL które będą miały wpływ na skuteczność działań to: 

 Animator społeczny, 

 Planowanie, 

 Rozpoznanie środowiska, 

 Budowanie lokalnego partnerstwa, 

 Mobilizowanie do działania, 

 Wspieranie i rozwój organizacji pozarządowych, 

 Komunikacja i dialog społeczny, 



 

 

 Instytucja jako centrum działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej 

(Solecka-Florek, 2012)/ 

 

Programy Aktywizacji Lokalnej (PAL) 

Nowym narzędziem pracy socjalnej stają się Programy Aktywizacji Lokalnej (PAL). 

Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest programem zaplanowanym na rzecz aktywizacji  

i rozwiązywaniu problemów społecznych na danym terenie. Celem jest współpraca 

organizacji i instytucji na rzecz zaspokajania potrzeb danej społeczności lokalnej oraz jej 

wzmacniania. Elementem PAL jest animacja lokalna. Jest metodą polegającą na rozbudzaniu 

chęci do działań na rzecz danej społeczności lokalnej. Konsekwencją animacji lokalnej ma 

być rozwój społeczności lokalnej. Animacja w ujęciu pracy socjalnej ma za zadanie 

aktywizowanie kogoś, wydobywanie sił twórczych z człowieka.  

Według J. Kargula (za: Gulej, 2011, s.252) animacja jest metodą „działania polegającą 

na stymulacji do aktywnego zachowania zarówno zbiorowości terytorialnej jak i małej grupy, 

do działania mającego na celu ulepszenie życia społecznego środowiska poprzez ukazywanie 

wizji owych ulepszeń i stymulowanie ludzi do ich realizacji, bądź też działanie 

wydobywające potrzeby, zainteresowania, motywacje wśród członków danej grupy 

społecznej”.   

Działania animacyjne oparte są na procesach: 

 odkrywania problemów do rozwiązania w środowisku. 

 tworzenia związków pomiędzy jednostkami, grupami, środowiskiem lokalnym, 

 kreacji działań twórczych pomiędzy jednostkami, grupami, środowiskiem lokalnym 

(Gulej, 2011). 

Stosunkowo nową formą pracy w środowisku i na rzecz środowiska lokalnego jest 

budowa partnerstw lokalnych ukierunkowanych na wzrostu potencjału środowiska lokalnego. 

Lokalne partnerstwa społeczne powstają i rozwijają się już w wielu krajach Europy. 

Tworzone są ponieważ tradycyjne systemy pomocowe nie są w stanie rozwiązywać 

problemów społecznych, których liczba i skala skomplikowania jest już tak wielka, że do ich 

rozwiązania potrzebne są nowatorskie podejścia. Wymagają one szczególnej zdolności 



 

 

wypracowywania metod pozwalających na łączenie oddolnej inicjatywy, wiedzy                             

i zaangażowania z ciągłą diagnozą warunków życia, które się nieustanie zmieniają. Żyjemy 

bowiem w społeczeństwie zmiany (Zybała, 2008, s.7). 
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