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Program
9:45 – 10:30
Przedstawienie się uczestników, wymiana doświadczeń.
Przedstawienie pojęcia animacji lokalnej oraz ekonomii społecznej.
Istota, cele, funkcje i etapy animacji lokalnej. Motywowanie w animacji lokalnej.

10:30 – 11:15 
Cechy i kompetencje, role i zadania podmiotów biorących udział w procesie animacji lokalnej. 
Formy realizacji animacji na poziomie lokalnym.

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 12:15 
Ćwiczenie warsztatowe – praca w grupach, budowanie społeczności lokalnej z wykorzystaniem 
potencjałów ekonomii społecznej. Omówienie ćwiczenia i dobrych praktyk w zakresie animacji lokalnej 
i budowania środowiska przyjaznego ekonomii społecznej.



Program
12:15 – 13:00 
Jak promować i realizować partnerstwa w zakresie animacji lokalnej pomiędzy społecznościami, 
biznesem, podmiotami trzeciego sektora  i samorządem.

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa 

13:30 – 14:15 
Działania animacyjne a rozwój ekonomii społecznej poprzez zwiększenie udziału podmiotów ekonomii 
społecznej na rynku i ich roli w realizacji usług społecznych. Rola ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Od pomysłu do realizacji – wskazówki do skutecznej współpracy.

14:15 – 15:00 
Praktyczne aspekty animacji lokalnej w procesie wzmacniania ekonomii społecznej - przykłady dobrych 
praktyk i case study. 

15.00 – 15.30 Podsumowanie Forum.



Przedstawmy się!

 Imię

 Obecna rola? Skąd jesteś?

 Po co robisz, to co robisz?

2 min na osobę



Witaj!
Paweł Bilski

 Fundator

 Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata i Spółdzielni
Socjalnej „Jasne, że alternatywa 21”

 Fundraiser

 Pomysłodawca, koordynator/kierownik projektów

 Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych

Magister pracy socjalnej, specjalista z zakresu organizacji
pomocy społecznej, animator lokalny

 Absolwent programu „Dwa sektory – jedna wizja”
organizowanego przez Szkołę Liderów oraz firmę PwC

Obecnie uczeń Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza
w Olsztynie



Kontrakt



vs

Animacja lokalna





Cel i funkcja animacji lokalnej
Główny cel animacji społecznej sprowadza się do zmiany postaw jednostek, rozbudzania ich
wiedzy, wrażliwości i twórczych inicjatyw, wprowadzania w wartościowe życie poprzez
bezpośrednie oddziaływanie. Animacja ma za zadanie kształtowanie zintegrowanej osobowości-
jednostki aktywnej i świadomej podejmowanych działań, rozumnej i uczuciowej- człowieka
wolnego i odpowiedzialnego za los swój i innych. Jest strategią pomocy człowiekowi
w odnajdywaniu utraconego sensu życia. Stwarza możliwość rozwoju jednostki-jako osoby
w grupie i środowisku.

Animacja społeczno-kulturalna pełni wiele ważnych funkcji. Jest środowiskiem organizowania
społeczności lokalnej (sąsiedztwa, osiedla, wioski) w celu lepszego zrozumienia i rozwijania
potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców, umożliwia promocję jednostkom i grupom, a także
instytucjom, organizacjom, czy stowarzyszeniom. Skupia się na aktywizacji życia społeczno-
kulturalnego w różnych środowiskach. Jest zorientowania ku przyszłości, ku zmianom
społecznym i strukturalnym.



Etapy animacji lokalnej
I etap przygotowania

Obejmuje rozbudowany proces nawiązywania
relacji pomiędzy animatorem a społecznością,
podczas którego musi on zdobyć zaufanie ludzi
i dać się poznać przez nich z jak najlepszej strony.
W tym czasie ponadto powinien zaaklimatyzować
się w nowym środowisku, nawiązać znajomości
oraz zdobyć podstawowe informacje niezbędne
mu do realizacji powziętego celu.



Etapy animacji lokalnej
II etap właściwy 

To po prostu lub aż realizacja projektu
animacyjnego w danej społeczności, który
składa się z szeregu zadań cząstkowych.
W tym etapie szczególnie ważne jest
stworzenie grup zadaniowych, które
zajmą się realizacją określonych zadań,
składających się na projekt animacyjny.



Etapy animacji lokalnej
III etap końcowy

Jest prawdopodobnie najtrudniejszym z etapów
dla animatora, ponieważ polega na stopniowym
wycofywaniu się ze społeczności i wygaszaniu
swej obecności po zrealizowaniu celu pracy aby
w ten sposób dać szansę na samodzielne
działanie, współdziałanie wspólnocie.



Motywowanie w animacji lokalnej
 Otwartość na wszystkich członków społeczności, również tych, którzy do tej pory nie
byli aktywni.

 Łączenie własnych indywidualnych potrzeb z potrzebami innych i całej wspólnoty.

 nastawienie na zmianę myślenia i działania mieszkańców, jeżeli jej nie będzie, to nic
się na dłuższą metę nie zmieni w społeczności.

 kontakty, wymianę informacji, rozmowy – wzajemna komunikacja ludzi jest niezbędna
do tego, żeby cokolwiek zrobić razem.



Cechy i kompetencje, role i zadania podmiotów 
biorących udział w procesie animacji lokalnej 



Formy animacji lokalnej 
Animacja lokalna to sposób i proces:

 kształtowania społeczności/wspólnoty
(budowania relacji i więzi społecznych),

 aktywizacji i mobilizacji społecznej ,

 kreatywnego uruchamiania potencjału
ludzi, grup i społeczności,

 emancypacji i upodmiotowienia ludzi, grup
i społeczności (zwłaszcza marginalizowanych
i wykluczonych społecznie),

 partycypacji publicznej (uzyskania wpływu
na decyzje.



TERAZ BŁESZNO!
W styczniu 2014 roku Fundacja Oczami Brata podjęła się animacji
dzielnicy Błeszno w Częstochowie. W ramach prowadzonej
działalności, w peryferyjnej dzielnicy miasta, organizowała
początkowo spotkania partnerskie, w których brali udział
przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek miejskich,
członkowie Rady Dzielnicy oraz mieszkańcy Błeszna. Udało
się m.in. zorganizować 4 zbiórki żywności dla najbiedniejszych
mieszkańców Błeszna, piknik z okazji Dnia Dziecka, Grę Miejską
pn. "Teraz Błeszno", w której wzięli udział uczniowie
częstochowskich szkół, dzielnicowe sprzątanie, akcje mikołajkowe
promocja i podejmowanie działań w ramach Budżetu
Obywatelskiego, co przyczyniło się zarówno w 2014
i 2015 roku do osiągnięcia m.in. najwyżej frekwencji podczas
głosowania mieszkańców i realizacji konkretnych inicjatyw na
rzecz dobra wspólnego mieszkańców.



Ogród społeczny 



Ćwiczenie

Ćwiczenie warsztatowe – praca w grupach, budowanie społeczności lokalnej z wykorzystaniem 
potencjałów ekonomii społecznej.



Partnerstwo pomiędzy społecznościami, 
biznesem, trzecim sektorem i samorządem



Współpraca z biznesem i mediami 



Współpraca z biznesem i mediami 



Przerwa kawowa – teraz i później…



Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej



Od pomysłu do realizacji - wskazówki do 
skutecznej współpracy
 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

 Realizowanie celów zespołowych

 Sumienne wykonywanie powierzonych zadań

 Uczciwość

 Budowanie przyjaznej atmosfery

 Wspólne rozwiązywanie problemów



W jaki sposób promować działania ES? 
1. Znajdź blog tematyczny, związany z tym co robisz. Napisz do jego twórcy i zaproponuj siebie

jako osobę z którą można przeprowadzić ciekawy wywiad.

2. Sam napisz interesujący post do zamieszczenia na blogu (tzw. post gościnny).

3. Nagraj minutowy filmik mówiący o tym kim jesteś i jaką masz misję. Wrzuć go na Youtube’a,
udostępnij na Facebooku.

4. Zorganizuj konkurs. Niech nagrodą będzie coś, co oferujesz. A zadaniem coś, co będzie
wymagało promowania Twojego biznesu w mediach społecznościowych. Albo offline.

5. Zorganizuj konkurs foto (związany z twoją branżą).



W jaki sposób promować działania ES? 
6. Zorganizuj konkurs literacki (związany z twoją branżą).

7. Zmień swój podpis w mailu, ustaw w nim link do twojej strony i zachętę, aby kliknąć.

8. Zaprezentuj się na portalu Polak Potrafi, zbierając fundusze na akcję związaną z tym, co
robisz.

9. Nagraj krótki podcast (audycję) związany tematycznie z tym, czym się zajmujesz. Wrzuć go na
portal Soundcloud, gdzie można by go posłuchać.

10. Daj coś za darmo. Poproś o recenzję i o rozpromowanie idei.



W jaki sposób promować działania ES? 
11. Naklej na swój samochód reklamę swojej firmy. Nie musi być w stylu lat 90tych, nie musi być

kicz.

12. Sfotografuj swój biznes od kuchni. Umieść zdjęcia na Facebooku.

13. Zrób dzień “drzwi otwartych”.

14. Stwórz sekcję FAQ, czyli „często zadawane pytania” i odpowiedź w niej na najczęstsze
problemy klientów.

15. Zorganizuj piknik dla swoich stałych klientów i ich przyjaciół. Parki, rzeki, lasy czekają!



W jaki sposób promować działania ES? 
16. Napisz poradnik i zamieść go na stronie w formie pdf’a do ściągnięcia.

17. Zorganizuj maraton – czytania, robienia na drutach, szycia poduszek – związany z tym, co
robisz i oferujesz.

18. Wykup billboard w strategicznym miejscu.

19. Zaprojektuj pocztówki z mottem twojej firmy, niech będą tak piękne, żeby je było szkoda
wyrzucić.

20. Stwórz tapetę na komórkę i pulpit do pobrania z twoje strony z ciekawym cytatem, grafiką
i twoim logo.

21. Weź udział w imprezie typu Pecha Kucha Night, albo zorganizuj ją sam (rodzaj prezentacji
multimedialnej składającej się z 20 slajdów pokazywanych po 20 sekund każdy - charakter
prezentacji ma zapewnić jej dynamikę oraz żywiołowość, skupienie i uwagę.)



W jaki sposób promować działania ES? 
22. Napisz manifest.

23. Przyjdź na Latający Krąg i opowiedz, czym się zajmujesz.

24. Zamieść w Internecie ulubione przepisy wszystkich Twoich współpracowników.

25. Zrób pokaz filmów związanych z twoją branżą, we współpracy z lokalną kawiarnią.

26. Stwórz program afiliacyjny, twoi klienci dostają procent od sprzedaży za każde polecenie.

27. Zamów długopisy z nazwą twojej firmy i jakimś zaskakującym hasłem.

28. Zamów torby lniane z twoim logo i jakimś chwytającym za serce motywem graficznym.

29. Zaproś klientów na kolację w nietypowym miejscu – na dachu, na zapleczu teatru, w galerii
sztuki.



W jaki sposób promować działania ES? 
30. Zacznij robić wywiady z ciekawymi ludźmi na swojej stronie, na pewno przynajmniej ich

znajomi zajrzą wtedy do ciebie.

31. Zrób degustację połączoną z prezentacją swoich pomysłów, wejdź we współpracę z lokalną
cukiernią, albo knajpką

32. Poproś swoich starych klientów o opinie. Zamieść je na stronie.

33. Nagraj piosenkę o tym, co robisz. Im bardziej będzie żałosna, tym lepiej. Konwencja “Robię
start upy prosto z kanapy”

34. Przyznaj nagrody w swojej branży. Wyróżnij innych.

35. Połącz siły, wraz z innymi osobami z branży złóżcie się na kampanię plakatową, albo stwórzcie
wspólną kampanię.



W jaki sposób promować działania ES? 
36. Zrób sobie wizytówki. Ale takie, że hej hej. Roznieś je po miejscach, w których bywają Twoi

potencjalni klienci.

37. Zorganizuj swoje własne TV show. W internecie. Tak jak na przykład Marie Forleo albo
stylistka Gosha Kusper.

38. Zamów własne, firmowe kubki, o takim kształcie, który lubisz najbardziej.

39. Zorganizuj webinarium, w którym podzielisz się wiedzą ze swojej dziedziny.

40. Stwórz darmowy kurs emailowy, każdy kto się zapisze, przez 5 dni będzie dostawał od Ciebie
maile z ciekawie przygotowanymi materiałami.



W jaki sposób promować działania ES? 
41. Zrób aukcję.

42. Stwórz własne pity lub buttony. Niech będą tak ładne, by każdy chciał je nosić.

43. Niech znajomy grafik narysuje kolorowankę związaną z twoimi usługami . Dla dzieci jak
znalazł.

44. Napisz do kilku gazet, stacji radiowych i portali czym się zajmujesz i dlaczego warto
przeprowadzić z tobą wywiad.

45. Zorganizuj konkurs na hasło reklamowe twoje firmy.

46. Nagraj serię mini poradników video.

47. Udziel darmowych konsultacji przez jeden dzień w miesiącu – możesz to zrobić w lokalnym
co-workingu albo w swojej ulubionej kawiarni.



W jaki sposób promować działania ES? 
48. Zrób sobie wizytówki z własnym zdjęciem i zachętą do nawiązania kontaktu.

49. Stwórz pudełeczko-niespodziankę z inspiracjami i wyślij je do kluczowych potencjalnych
klientów.

50. Zacznij pisać newsletter, niech będzie z pomysłem, może mieć konwencję powieści
w odcinkach, foto-inspiracji, możesz w każdym newsletterze udzielać jednej porady albo
opowiadać dowcip.



Dobre praktyki 
PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWNOŚCI 
LOKALNYCH RAKÓW REAKTYWACJA

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWNOŚCI 
LOKALNYCH STARE MIASTO 



Dobre praktyki, case study
PIERWSZY KROK DO SAMODZIELNOŚCI CZĘSTOCHOWA NIEPEŁNOSPRAWNYM



Dziękuję!

Paweł Bilski

Tel. 533-527-369

p.bilski@oczamibrata.pl

www.oczamibrata.pl


