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Animacja jako metoda pracy w środowisku lokalnym
Cel szkolenia
Na warsztatach chcemy pokazać uczestnikom projektu korzyści płynące z pracy animatora i włączania
społeczności lokalnej w podejmowanie decyzji dotyczących realizowanych działań. Warsztaty będą
miały formę praktycznego zorganizowania i przeprowadzenia spotkania animacyjnego. Uczestnicy,
a także cała społeczność lokalna, zobaczy, że spotkanie animacyjne może przybrać formę wycieczki
pieszej, pikniku, turnieju gier. W ten sposób z jednej strony aktywizujemy społeczność lokalną,
a z drugiej promujemy własną organizację i prowadzimy diagnozę potrzeb społecznych.

Plan szkolenia
Dzień 1
8:00-8:05 – Rozpoczęcie szkolenia
8:05-9:30 – Wprowadzenie do zagadnienia animacji w społeczności lokalnej
9:30-9:45 – przerwa kawowa
9:45-11:15 – Animator społeczny – sylwetka i zasady pracy
11:15-11:30 – przerwa kawowa
11:30-13:00 – Trudności w prowadzeniu działań animacyjnych
13:00-14:00 – przerwa obiadowa
14:00-15:30 – Analiza dobrych praktyk

Dzień 2
8:00-9:30 – Praca warsztatowa – przygotowanie scenariusza spotkania animacyjnego
9:30-9:45 – przerwa kawowa
9:45-11:15 - Praca warsztatowa – przygotowanie scenariusza spotkania animacyjnego
11:15-11:30- przerwa kawowa
11:30-13:00 – Praca warsztatowa – prezentacja scenariuszy spotkania animacyjnego
13:00-14:00 – Obiad
14:00-15:30 – Praca warsztatowa – prezentacja scenariuszy spotkania animacyjnego

Materiały szkoleniowe
Wprowadzenie do zagadnienia animacji w społeczności lokalnej
Czym jest animacja?
Słowo animacja pochodzi od słów łacińskich anima – dusza, animatio – ożywienie, animus – wigor
i czasownika animo, -are, który w łacinie ma trzy znaczenia: 1) dąć, dmuchać, 2) tchnąć życie w coś,
obdarzyć duszą, powoływać do życia., 3) pobudzić, dodawać odwagi, zachęcać, śmiałym czynić.
W języku francuskim słowo animer znaczy wnosić życie, dodawać siły do działania, zapoczątkować
określone przedsięwzięcie, zachęcać.

Animacja społeczna 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).

Czym animacja nie jest!
„Animacja nie jest kolejną nową techniką, metodą dodaną do tych, którymi dysponują już
pracownicy sektorów kultury, społecznego, administracyjnego, pozarządowego, gospodarczego
i edukacyjnego”.

Animowanie to tchnięcie życia w osobę, grupę, społeczność, instytucję i organizację. Jest takim
oddziaływaniem na podmiot, które go nie stwarza, nie formuje lecz aktywizuje, skłania do
aktywności, zachęca do samodzielnych działań. Czasem jest sposobem odkrycia i zrealizowania
ukrytych pragnień i marzeń.

Animuje się to:



co już jest, ale jest bez życia (nie działa, nie odpowiada na potrzeby, nie przynosi satysfakcji) ,
to czego nie ma, ale wielu (często) podświadomie odczuwa tego brak.

Animacja społeczna to odkrywanie we współpracy z innymi ludźmi nowych możliwości, własnego
potencjału, prawdziwych potrzeb – siły sprawczej jaka jest w NAS ludziach.
Metoda animacji społecznej - jest praktyką edukacyjną, pobudzającą ludzi (osoby, grupy, zbiorowości,
społeczności lokalne) do samodzielnego projektowania (diagnozowania, planowania, ewaluacji)
i realizowania (mobilizowania, wdrażania) działań zorientowanych na społeczne rozwiązywanie

problemów, zaspokajanie potrzeb z wykorzystaniem demokratycznych wartości (podmiotowość,
dialog, partycypacja, partnerstwo, wspólnotowość) i potencjału (zasobów, możliwości) istotnych dla
rozwoju środowiska, w którym żyją /pracują.
Tak zdefiniowane ogólne założenia metody animacji społecznej można zastosować w dwóch
kluczowych kierunkach:
1. Animacja społeczna jako długofalowy i wielostronny proces ożywienia i rozwoju konkretnego
środowiska: lokalnego (gmina, miasto, dzielnica, osiedle, wieś) lub społecznego (grupa osób
wykluczonych, zawodowa, sąsiedzka, mających wspólny problem, zainteresowania,
połączonych subkulturą);
W tej postaci animacja jest atrakcyjną ofertą dla stymulowania programów rozwoju
lokalnego, programów rewitalizacji, organizowania społeczności lokalnej w ramach systemu
pomocy społecznej
2. Animacja społeczna jako krótkoterminowy edukacyjny katalizator, który przyspiesza i zmienia
procesy oraz relacje społeczne w danej grupie/instytucji/społeczności, by po tym jak dzięki
niemu wytworzy się nowa jakościowo sytuacja (rozwiązano problem, wprowadzono
innowacje, zmobilizowano zespół, zrestrukturyzowano instytucje, wprowadzono nowy
produkt) móc zaprzestać interwencji. Jego oddziaływanie opiera się na społecznym
aktywowaniu i połączeniu już istniejących zespołów, metod, pomysłów w nowy
produkt/podejście, co było zbyt trudne lub niemożliwe do wykonania przez specjalistów
reprezentujących daną instytucję/branżę/zawód/środowisko.
Metoda animacji społecznej może być zastosowana w zasadzie w dowolnej społeczności: społecznej
(terytorialnej, problemowej, sąsiedzkiej, wirtualnej), zawodowej (pracownicy socjalni, animatorzy
kultury, nauczyciele, bibliotekarze, urzędnicy), branżowej (kultura, przedsiębiorczość, zdrowie,
mieszkalnictwo, oświata, pomoc społeczna, ekologia) i instytucjonalnej (domy kultury, ośrodki
pomocy społecznej, ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy pracy, partnerstwa lokalne,
biblioteki, muzea). Animacja będzie atrakcyjną metodą edukacyjną, łączącą elementy społecznej
mobilizacji, partycypacyjnego zarządzania, innowacji społecznej i społecznego wytwarzania wiedzy
oraz środowiskowej/lokalnej tożsamości.

Animację można dzielić ze względu na:











geograficzny obszar działania – animacja w mieście, na wsi
płaszczyzna interwencji - animacja społeczna, animacja kulturalna
główny odcinek działalności – animacja polityczna, handlowa, szkolna, estetyczna i in.
status animatora – animacja zawodowa, animacja dobrowolna (jako działalność
woluntarystyczna?)
stosunek do instytucji – animacja prywatna, animacja publiczna, animacja non-profit,
stosunek do kryteriów pedagogicznych – animacja skoncentrowana na treści, grupie,
szkoleniu, relacji, komunikacji
stosunek do organizacji społecznej – animacja spontaniczna, zinstytucjonalizowana
wiek odbiorców – animacja młodzieży, osób starszych, dzieci, rodziców, rodzin
kategorie zawodowe – animacja w środowisku osób wykluczonych, robotników, rolników,
przedsiębiorców i in.
płeć – animacja kobiet, mężczyzn



w zakresie proponowanych zajęć – animacja muzyczna, plastyczna, sportowa, teatralna,
hobbystyczna, społeczna

Wyróżniane w literaturze rodzaje animacji:




















animacja ekologiczna – organizacje i stowarzyszenia ekologiczne
animacja feministyczna – stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz równouprawnienia
kobiet i mężczyzn
animacja profilaktyki uzależnieniowej – ruch AA, AL-Anon i in.
animacja działań przeciw bezdomności – MONAR, Stowarzyszenie Brata Alberta
animacja na wsi - np. koła gospodyń wiejskich, kółka samopomocowe
animacja prewencyjna, animacja w kryzysie – działalność pracowników socjalnych,
pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy, w celu reagowania na kryzysy
i potrzeby jednostek i grup znajdujących się w sytuacji marginalizacji i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
animacja życia duchowego – ruch Światło-Życie, pielgrzymowanie zorganizowane, działania
rekolekcyjne i in.
animacja harcerska – ZHP, ZHR
animacja kulturalna – domy kultury, instruktorzy działań kulturalnych, artyści
animacja sportowo-rekreacyjna – kluby sportowe (osiedlowe, ligowe, narodowe)
animacja opiekuńczo - wychowawcza – placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia
dziennego (świetlice środowiskowe, ogniska dla młodzieży)
animacja współpracy środowiskowej – partnerstwo nauczycieli i rodziców w realizacji zadań
edukacyjno-społecznych szkoły. Jest to taki rodzaj animacji, który wykorzystując teren szkoły
i obszar jej oddziaływań ma włączyć trzy podmioty (nauczyciele, rodzice, uczniowie)
w budowanie wspólnoty środowiskowej
animacja rodzinna – budowanie wspólnot międzyrodzinnych i relacji przyjacielskich w celu
wspólnego spędzania czasu i dzielenia się opieką nad dziećmi, budowania grupy wsparcia dla
dorosłych, dla dziećmi – poprzez spędzanie razem czasu wolnego, wspólne wyjazdy, np. na
urlopy, („rodzinna grupa wsparcia“.)
animacja ekoturystyczna – promocja regionów, agroturystyka
animacja hobbistyczna – kluby i zrzeszenia np. łowieckie, motoryzacyjne, spadochroniarskie,
motocyklowe, rowerowe, baloniarstwo, filatelistyka, browamatorskie i wiele, wiele innych
animacja „ekstremalna“ – Księga Rekordów Guinessa

Cele Animacji
Różnorodność działań animacyjnych pozwoli na wyłonienie wspólnych dla nich celów i funkcji, gdyż
w tym przypadku różnorodność świadczy o bogactwie, a nie rozproszeniu sensowności aktywności
animacyjnej. W zależności od obszaru, w jakim prowadzona jest animacja i beneficjentów działań
animacyjnych można podzielić cele animacji na interwencyjne i profilaktyczne. Cele interwencyjne
realizowane są przez takie działania, bez podjęcia których sytuacja beneficjentów będzie się
pogarszać. Cele profilaktyczne obejmują działania, które poprawiają sytuację beneficjentów i bez
pojęcia których jednocześnie sytuacja nie ulegałaby pogorszeniu. Obydwie te grupy nie wykluczają się
nawzajem w odniesieniu do jednej społeczności lokalnej, gdyż utopijną pozostaje sytuacja, w której
nie trzeba interweniować w żadnej sprawie i w czyimkolwiek interesie, a ta interwencja zawsze ma
zarazem charakter profilaktyczny, perspektywiczny i rozwojowy. Są jednak również sytuacje, że

działania animacyjne są jedynie profilaktyczne, a priori ukierunkowane na sukces w osiąganiu celów
animacji.
Wcześniej wspomniano o celu nadrzędnym każdej działalności animacyjnej. Można ten cel określić
mianem celu całościowego. Natomiast cele szczegółowe animacji, niezależnie od jej rodzaju są
następujące:












Aktywizacja - podniesienie poziomu aktywności wśród członków grupy, społeczności, rodziny,
co prowadzi do aktywizacji społeczności lokalnej, w tym do wyłaniania, przygotowywania
wspierania lokalnych liderów, udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji
Komunikacja - budowanie sieci wymiany informacji oraz usprawnianie kompetencji
komunikacyjnych między jednostkami, grupami i instytucjami społeczności lokalnej, dostęp
mieszkańców do informacji, wiedzy, umiejętności, możliwość wypowiadania swoich
poglądów – organizowanie kampanii informacyjnych i tworzenie platformy do
wypowiedzenie swoich stanowisk.
Integracja – wypracowywanie wspólnych działań, zakładanie i wspieranie grup, inicjatyw
obywatelskich, partnerstw lokalnych, nabycie przez społeczność umiejętności współpracy
a przez to budowania kapitału społecznego.
Partycypacja – udział we wprowadzaniu niezbędnych i korzystnych dla społeczności lokalnej
zmian społecznych, co prowadzi do zintegrowanego rozwoju lokalnego (społecznogospodarczego)
Enkulturyzacja - stymulowanie przemian w dziedzinie systemów wartości, wykształcenie
krytycznej postawy wobec napływu nowych idei, nowych wzorów zachowań, które
przyjmowane bezkrytycznie mogą spowodować utratę świadomości własnych korzeni
kulturowych wspólnoty.
Edukacja – ten cel się realizuje na kilku poziomach – poprzez rozwój jednostek buduje się
społeczność uczącą się, która poprzez z jednej strony poszerzanie swojej wiedzy,
umiejętności, wpływa na postęp w rozwoju własnej świadomości. Edukacja ma wymiar
teoretyczny, praktyczny, społeczny i świadomościowy.

Animator społeczny – sylwetka i zasady pracy
Kim jest Animator?
Animator to iskra społeczna, która zapala do aktywności kolejne osoby. To osoba, która mobilizuje,
angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do działania, a także ich edukuje. Co bardzo ważne – jest
praktykiem. Dostrzega potencjały lokalnych środowisk, inicjuje powstawanie różnych grup
społecznych, łączy je, stara się je aktywizować. Wspiera też osoby indywidualne – liderów,
społeczników, inicjatorów lokalnych, którzy później przejmują część zadań od animatora. Wśród
Animatorów mamy więc osoby, które pracują w Kołach Gospodyń Wiejskich, Ośrodkach Pomocy
Społecznej, Domach Kultury, stowarzyszeniach. Ale czasem są to i „zwykli” mieszkańcy, którzy
próbują ożywić swoje osiedle, wieś lub dzielnicę. Pobudzają do działania młodzież, osoby
niepełnosprawne czy starsze. Po pewnym czasie to te osoby przejmują inicjatywę, a animator
pozostaje tylko w roli osoby wspierającej. Nie jest liderem, który robi wszystko od A do Z. Animator
nie narzuca konkretnych działań, ale poznaje potrzeby, zachęca do działania, integruje grupę, pracuje
z nią oddolnie.

Sylwetka Animatora
Nawiązując do wymienionych powyżej definicji animacji pragniemy uporządkować występujące
w literaturze przedmiotu definicje animatora. Zgodnie z nimi animator to:
- Animator jest moderatorem zmiany;
- Czynnik rozwoju jednostek i grup, którego działanie profesjonalne lub ochotnicze polega na
interwencji w dane środowisko na płaszczyźnie relacji między jednostkami i między grupami, miedzy
jednostkami i wytworami kultury oraz na poziomie stosunków z szerszymi strukturami społecznymi.
Działanie to, oparte nieraz na zasadach i wartościach „wojujących“ mieści się w ramach
instytucjonalnych, przyjmujących różne formy (stowarzyszenie, instytucja społeczno-kulturalna,
zbiorowość lokalna, instytucja kulturalna, ministerstwo). Realizacja działania wymaga zastosowania
różnorodnych technik, a więc animator powinien posiadać szerokie kompetencje i kwalifikacje.
Animacja obejmuje liczne aktywności kulturalne, artystyczne, estetyczne, społeczne, sportowe,
manualne itd., podejmowane przez homogeniczne lub zróżnicowane kategorie uczestników (całość
populacji lub robotnicy, klasy średnie, młodzież, kobiety w podeszłym wieku itd.).
- Ten, który spontanicznie bądź z racji pełnionej funkcji ożywia środowisko przekazując inicjatywę
innym osobom;
- Pracownik społeczny, którego funkcją jest ożywianie bardzo zróżnicowanej działalności o celach
oświatowych, kulturalnych i sportowych; działalność ta adresowana jest do wszystkich, a zmierza do
edukacji globalnej i permanentnej;
- Osobistość, która pojawiła się stopniowo obok kaznodziei, który już nie wystarczał, aby pobudzać
ludzi do działania; obok nauczyciela, który poczuł się nagle zaatakowany przez animatorów
działających obok szkoły i po szkole, kontestujących rolę szkoły, poddających jej działalność nowym
przemyśleniom, przedłużających ją; obok działacza politycznego, który już nie potrafił animować
społeczeństwa;
- Twórca form i twórca sprzeczności, jego pierwszą funkcją jest odmienne granie tradycyjnie
przypisywanej mu roli, chodzi o całkowite odrzucenie systemu, w który wpisuje się zawód. Animator
jest nośnikiem problemu i pragnienia – nie może zadowolić się odtwarzaniem funkcjonowania
instytucjonalnego – jest twórcą;
- Ten, kto uważa siebie głównie za animatora w działalności, którą prowadzi;
- Artysta społeczności, a jego główne zadanie polega na pomaganiu ludziom, żeby stawali się bardziej
świadomi swojej sytuacji życiowej i sił twórczych oraz na zapewnieniu środków i materiałów
potrzebnych do aktywizacji zdolności, a także potencjału artystycznego w obrębie grupy;
- Osoba kreująca sytuacje animacyjne – człowiek, który umie ożywiać, pobudzać do działania, starać
się tchnąć duszę, kreując atmosferę, w której każdy może być sobą, stara się nadawać sens
stosunkom międzyludzkim przez umożliwienie autentycznego komunikowania się ludzi;
- ktoś, kto łączy w sobie cechy, umiejętności i talent potrójny: pedagoga, psychologa i artysty;
- ten, kto inicjuje impulsy, sprzyja im i rozwija je;

- ludzie, którzy w większości nie mogą nie być animatorami, co implikuje dobrowolne zaangażowanie
w działalność zbiorową;
- animatorem kultury jest ten, kto dopełnia wiedzę, doświadczenia życiowe oraz przeżycia ludzi,
z którymi wchodzi w kontakt, rozbudza ich zainteresowania, ukazuje nowe ideały i wzory życia,
prowadzi dialog nad możliwościami i sposobami rozsądnego zaspokajania ujawnionych i jeszcze
ukrytych potrzeb kulturalnych. Jasno widzi nowe i lepsze życie, kocha te wizje, ale jeszcze bardziej
kocha ludzi. Akceptuje ich takimi jakimi są w nadziei, że mogą być lepsi. Szanuje każdy przejaw ich
dobrej woli, najmniejsze zainteresowanie tym, co nowe i lepsze, wspomaga ich wysiłki ku lepszemu
życiu. Metodą jego pracy nie jest komenderowanie ludźmi lecz uruchomienie drzemiących w nich sił.
Wartość jego działania przejawia się nie tyle w tym, co sam wymyśli i czyni lecz w tym, co potrafi
wydobyć z ludzi, wśród których pracuje;
- osoba, która dodaje ducha, budzi zapał, wyzwala energię, pobudza entuzjazm, aranżuje sytuacje
animacyjne, podczas których jednostki i grupy odkrywają swój twórczy potencjał, ożywia aktywność
nie tylko u innych osób ale również wyzwala ją w sobie;
- animator społeczny jest praktykiem umiejętnie wykorzystującym techniki, narzędzia, które
wychodząc od problemów i potrzeb mieszkańców określonej społeczności, poprzez motywację
i edukację umożliwiają samoorganizację mieszkańców w celu samodzielnego ich zaspokojenia.
Uruchamia i zarządza procesem społeczno-pedagogicznym, w którym spełnia rolę „katalizatora
zmiany“;
- animator społeczno - kulturalny jest osobą, która wdraża w praktykę ideę koncepcji animacji
społeczno-kulturalnej i ma wymierne osiągnięcia w tym zakresie, a w szczególności w realizacji trzech
procesów konstytuujących istotę tego paradygmatu, a mianowicie: procesu odkrywania, tworzenia
związków i kreacji. Jego działalność polega na stosowaniu serii zabiegów wyzwalających twórcze
potencjały, pobudzających i motywujących do kreatywnych działań, integrujących ludzi między sobą,
a także z otaczającym światem, wspomagających rozwój duchowy, autokreację, pobudzających
ciekawość poznawania i potrzebę tworzenia kultury, wspierających i promujących aktywność
kulturalną i społeczną.
- Nie jest „fabrykantem publiczności“, ani specjalistą ani nauczycielem, ale „odkrywcą tajemnic
innych“;
Animacja ma swoje dwa oblicza – bierne i czynne. Animator może kłaść nacisk na jedno bądź na
drugie. Jeśli wybierze wariant pasywny, to ludzie, z którymi pracuje, będą dla niego obiektem, który
należy ożywić i ukształtować poprzez oddziaływanie na nich. Z kolei zajmując postawę „aktywną“
postrzega ludzi podmiotowo, jako osoby, które potrafią działać samodzielnie i przejawiać inicjatywę.
Animatorzy koncentrują się w tym podejściu na środowisku i interakcjach, poszukując w ludziach
otwarcia na uczestnictwo. Animator współpracuje z ludźmi w rozwiązywaniu ich problemów, dzięki
czemu – poprzez działanie – razem nadają sens ich światu i im samym.
Różnica pomiędzy pasywną i aktywną animacją sprowadza się do tego, że bierni animatorzy będą
robić różne projekty i przedsięwzięcia raczej dla ludzi, aniżeli z nimi. Aktywni będą „ożywiać“ sytuację
zamiast ludzi. Jako nieformalni edukatorzy będą pomagali budować środowisko i relacje, które mogą
być wzmacniające dla społeczności. Animatorzy, zgodnie z metodyką pracy z grupami społecznymi,
poszukują możliwości pracy z (a nie dla) ludźmi, nad sytuacjami i relacjami. Ich zaangażowanie
i energia zostają ukierunkowane na współuczestnictwo z osobami, dla których animacja się dzieje,
a nie w duchu pozytywizmu, kiedy to ożywiano maszyny parowe. Ich „praca ze“ społecznością jest

swego rodzaju „byciem z“ tą społecznością. Żeby skutecznie „móc być z“ grupą ludzi, trzeba pracować
w pewnym określonym stanie umysłu, reprezentować określone kompetencje. Kluczem do nich jest
umiejętność przejścia z postawy „działania“ do postawy „otwartości“. Pierwszą cechuje zadaniowość,
wewnętrzna presja na kończenie projektów, osiąganie celów i wypełnianie harmonogramów.
Postawa otwartości zawiera w sobie uważność na to, co jest mówione, co się dzieje. Wyróżnia ją
gotowość do bycia towarzyszem w wejściu w problem i w poszukiwaniu rozwiązań jakby od
wewnątrz. Otwartość wiąże się z empatią.

Kompetencje Animatora
Animator, aby skutecznie wypełniać swoje zadania, musi dysponować zarówno właściwym poziomem
motywacji, odpowiednimi kompetencjami, umiejętnościami i wiedzą – dokładnie w takiej kolejności.
W literaturze nie ma wyodrębnionego podziału według tych czterech sfer, w odniesieniu do roli
zawodowej animatora, ale można założyć, że te strefy powinny obejmować mniej więcej te same
treści, które są usystematyzowane dla przedstawicieli zawodów pomocowych, w których wspierający
pracują w kontakcie z drugim człowiekiem (np. pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów,
terapeutów i in.).
Jednym z takich zestawów kompetencji zawodowych jest lista umiejętności zawodowych
opracowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych w 1982r. Wśród nich
znaleźć można m.in.:













Słuchanie innych celowo i ze zrozumieniem,
Zdobywanie informacji istotnych dla przygotowania historii przypadku,
Tworzenie i podtrzymywanie wspomagających stosunków profesjonalnych,
Obserwowanie i interpretowanie werbalnych i niewerbalnych zachowań, wykorzystanie
teorii osobowości,
Angażowanie klientów w starania na rzecz rozwiązania ich własnych problemów,
Dyskutowanie na drażliwe tematy w sposób wspierający, nie budzący zagrożenia,
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb klienta,
Podejmowanie decyzji o zakończeniu procesu terapeutycznego,
Prowadzenie własnych badań i interpretowanie wyników innych badań oraz literatury,
Mediowanie i negocjowanie pomiędzy stronami,
Zapewnienie kontaktów międzyorganizacyjnych,
Interpretowanie i komunikowanie potrzeb społecznych wobec opinii publicznej
i dysponentów funduszy.

W literaturze przedmiotu znajdujemy opis wartości i zasad animacji, co może stanowić podstawę do
stworzenia kodeksu animatora. Możliwość odwołania się do norm etycznych zapisanych w kodeksie
jest szczególnie potrzebna w sytuacji, w której animacja łączy wartości głęboko humanistyczne
z utylitarnymi – brak reguł działania może przyczynić się do zjawisk manipulujących ludźmi i grupami.
Według badaczy naczelnymi wartościami w animacji są:





równość, wolność, odpowiedzialność
miłość, tolerancja, szacunek
solidarność, współodpowiedzialność, samorządność
kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność

W animacji obowiązują też zasady nadające optymalny porządek relacjom istniejącym pomiędzy
animującym i animowanym:











prymat indywidualizmu nad kolektywizmem
relatywizm w miejsce uniwersalizmu
prymat autotelizmu nad instrumentalizmem
innowacyjność zamiast schematyzmu
aktywność w miejsce bierności
autentyczność w miejsce pozoranctwa
dobrowolne i autentyczne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym
przymuszonej, iluzorycznej partycypacji
tolerancja, szacunek i uznanie w miejsce krytyki i odrzucenia
partnerstwo i solidarność zamiast dominacji, rywalizacji i konkurencyjności
inspirowanie, wspieranie i koordynowanie zamiast sterowania i kontrolowania

zamiast

W dorobku Ośrodka Marly-le-Roi z Francji znajdujemy propozycję quasi-przysięgi Hipokratesa dla
animatorów:








„nie działaj nigdy przeciwko zainteresowaniom swoich podopiecznych
dostrzegaj w każdym człowieku twojego partnera
dawaj do zrozumienia iż dla ciebie lęki i zahamowania są sprawą ludzką
przyjmuj każdego uczestnika takim, jakim on jest, pobudzaj jego siły i nie wymagaj, aby
musiał on objawiać swoje słabości
pomagaj każdemu uczestnikowi wyzwalać jego skłonności, zainteresowania i zdolności
uznawaj bezwzględnie wiedzę, umiejętności i własne decyzje uczestników
pomagaj uczestnikom rozpoznawać ich potrzeby i zainteresowania po to, aby mogli je później
urzeczywistnić.”

Trudności w prowadzeniu działań animacyjnych
Wykorzystując animację na drodze do formowania społeczeństwa obywatelskiego, należy sobie
uświadomić pewne kategorie trudności, na jakie animacja w jej wymiarze praktycznym może
napotkać. Poniżej zebrane zostały w kilku grupach specyficzne przeszkody pojawiające się w pracy
animatora, uporządkowane według przyczyn ich występowania.
P. Besnard ujmuje problemy animacji w następujący sposób:





Problemy, w których dominuje ideologia i polityka
Problemy, w których dominują zagadnienia instytucjonalne
Problemy, w których dominuje psychologia i pedagogika
Problemy, w których dominują zagadnienia socjologiczne i kulturalne

Pierwszą grupę stanowią trudności, związane z tzw. czynnikiem ludzkim. Występuje on zarówno
w grupie, jak i w jednostce. Skutkuje nieżyczliwością, rywalizacją, zazdrością, bezinteresowną
zawiścią, brakiem wsparcia innych, złorzeczeniem ludziom i przedsięwzięciom. W małych

społecznościach lokalnych może być niechlubną schedą po czasach PRL-u, które nie sprzyjały
swobodnej ekspresji i niezależnym inicjatywom społecznym. Wtedy władza, manipulując ludźmi
i nagradzając wszelkie przejawy donosicielstwa, gwarantowała sobie kontrolę nad ludźmi i ruchami
społecznymi. W ten sposób została zaprzepaszczona tradycje samorządności, przedsiębiorczości
i spółdzielczości, które rozwijały się w polskim społeczeństwie od XIX wieku po XX-lecie
międzywojenne. Zakorzeniona w ludziach postawa może prowadzić również do poczucia beznadziei
wszelkich przedsięwzięć, które mają prowadzić do zmiany.
W celu przeciwdziałania takiemu zjawisku, animator wykształca w sobie określoną postawę, ale
czasami źródłem trudności może być niedoskonałość jej niedoskonałość lub też inne kompetencje
personalne i interpersonalne animatora. Mogą one dotyczyć obniżenia motywacji do realizacji zadań,
nieumiejętność zauważania postępu i efektów oddziaływań animacyjnych, syndrom wypalenia (burnout), nieumiejętność wyjścia z danego środowiska pozostawiając inicjatywę zmiany w danej
społeczności, a także braki w organizacji pracy i równoległym programowaniu działań. Również
zdolności komunikacyjne – bariery w słuchaniu, brak szacunku do rozmówców, nadużywanie pozycji
koordynatora – mogą stanowić duże przeszkody w realizacji przedsięwzięć animacyjnych. Inną
trudnością może być również nieumiejętność pozyskania następcy i przekazania mu swoich zadań
oraz wzbudzanie przez animatora inicjatywy do kontynuacji zmian i udoskonalania rzeczywistości
społecznej, czyli pułapka „bycia niezastąpionym“.
Trudności kolejnego rodzaju mają swoje źródło w niezinstytucjonalizowanym charakterze
przedsięwzięcia. Do nich należy niepoważne traktowanie inicjatywy obywatelskiej przez instytucje
odpowiedzialne za sytuację danej społeczności. Nawet jeśli jakieś przedsięwzięcie zostanie
dopuszczone do realizacji, nieformalny charakter inicjatywy może spowodować problemy
z zapewnieniem ciągłości działań animacyjnych. I w końcu mogą się pojawić problemy ze
„sprzedaniem“ tej części działalności animacyjnej, która posiada wartość niematerialną. Często
bowiem korzyść z animacji ma wymiar pozafinansowy, a to w rzeczywistości gospodarki
wolnorynkowej i w społeczeństwie konsumpcyjnym jest produktem mało popularnym. Decydenci
oczekują bowiem krótkoterminowych zysków, zamiast długofalowych rezultatów społecznych.
Inne przyczyny trudności w rozwoju animacji można określić jako kulturowe i środowiskowe. Do
pierwszych należy na przykład odrzucenie animatora, jako „przychodzącego z zewnątrz“, „innego“,
„nienaszego“, co to „pojawia się w naszej wspólnocie, żeby nas wykorzystać“, „bo mu na pewno
chodzi o coś innego niż mówi“, itp. Sięga to oczywiście do liczącego tysiące lat zjawiska kulturowego,
które pozwalało spajać społeczności i integrować je wokół wspólnego dorobku kulturowego. Tak było
w kulturach prymitywnych i w świadomości zbiorowej niewiele się w tej kwestii zmieniło. Jako inny,
animator również wywodzi się z jakiejś kultury, przynosi swoje własne zwyczaje, doświadczenie
i paradygmat. Czy na rzecz wspólnoty ma z nich rezygnować, żeby nie wywoływać konfliktów, czy też
pozostać wiernym swoim korzeniom kulturowym, przez co może zyskać szacunek społeczności? Ta
kwestia jest już sprawą wyboru animatora, natomiast niezależnie od jego decyzji, może to
powodować trudności i spowolnić proces animacji.
Przyczyny środowiskowe problemów z działaniem animacyjnym mogą dotyczyć braku współpracy
między instytucjami działającymi na danym obszarze, braku przepływu informacji o problemach
środowiska, brak sieci profesjonalnego wsparcia, brak właściwej diagnozy społecznej, która nie
pominie ważnych dla mieszkańców działań oraz występujące bariery i stereotypy w myśleniu
i działaniu. Krokiem naprzeciw tym trudnościom jest tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych,
składających się z przedstawicieli różnych instytucji lokalnych, które powołane do życia mają
rozwiązywać problemy konkretnych rodzin i osób.

W końcu istnieje cały ogrom problemów z podejmowaniem działań animacyjnych wynikających
z braku lub z wadliwych rozwiązań instytucjonalno-prawnych, głównie w wymiarze samorządowym,
niedostrzeganie we właściwych przepisach samorządowych problemów społeczności i w ten sposób
utrudnianie podejmowania inicjatyw oddolnych, które mają na celu przeciwdziałanie tym
problemom. Może to dotyczyć chociażby źródeł finansowania i pozyskiwania funduszy na działania
animacyjne.
Trudności związane z animacją trafnie podsumowuje M. Kopczyńska pisząc, że „animacja społeczna
napotyka opór dwojakiego rodzaju: sprzeciw tych, którzy decydują i rządzą w dziedzinie usług
społecznych, wobec dzielenia władzy z urzędnikami, ochotnikami i użytkownikami oraz dziesiątki lat
podporządkowania, które – przez socjalizację – skutecznie wpoiły większości członków społeczeństwa
„rolę uciskanego“.
Pisząc o trudnościach, związanych z prowadzeniem animacji należy zasygnalizować obszar dylematów
działań animacyjnych. Sprowadzić je można do:










stopnia niezależności od wszelkich ideologii
rozkładu akcentów między „obowiązkiem“ i „powołaniem“
działanie pomiędzy biernym przystosowaniem i uzależnieniem a aktywnym
uczestnictwem i autonomią
przechodzenie od upowszechniania do twórczości
reanimacja czy animacja – o intensywności działań
swoboda, spontaniczna i żywiołowa ekspresja a subtelne sterowanie i imię
wartości o przesłaniu edukacyjnym.
Wskaźniki animacji – jakościowe czy ilościowe.

Analiza dobrych praktyk
Poniżej zostaną omówione wybrane projekty w kontekście tego, w jaki sposób animacja jest w nich
wykorzystywana jako narzędzie, a dokładniej rzecz biorąc podmiot animacji, czyli animator.
W poniższych projektach bowiem w ramach dobrych praktyk wypracowywane są modele działań
w charakterze przypominające pracę animatora.

Projekt „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator"
W projekcie został wypracowany model pracy animatora (opiekuna osób najbardziej zagrożonych
wykluczeniem). W pierwszej kolejności utworzono grupę animatorów, którzy wzięli udział
w specjalistycznych szkoleniach (zajęcia szkoleniowe obejmują zagadnienia dotyczące IT, psychologii,
pracy socjalnej z elementami pedagogiki, problemów rynku pracy i aktywnych metod poszukiwania
pracy, ekonomii i przedsiębiorczości). W kolejnym kroku objęli oni indywidualną opieką osoby z grup
szczególnego ryzyka wykluczenia społecznego. Animatorzy pracowali niezależnie od
zbiurokratyzowanych struktur publicznych służb zatrudnienia, dzięki czemu mogli działać bardziej
elastycznie i adekwatnie do potrzeb beneficjentów. Animatorzy zapewniali wsparcie psychologiczne
nie tylko beneficjentom ostatecznym, ale także ich rodzinom oraz osobom z najbliższego otoczenia.
Proces wsparcia grup wykluczonych był wzmacniany przez współpracę ze społecznością lokalną,
samorządami i przedsiębiorcami (Partnerstwo Lokalne). Istotą modelu wypracowanego w projekcie
było zintegrowanie oddziaływań motywacyjnych, edukacyjnych, socjalnych i finansowych. Ważną

częścią modelu stała się nowa struktura organizacyjna - Partnerstwo Lokalne, w skład którego
wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji zajmujących się osobami bezrobotnymi, np. Urzędów
Pracy, jednostek samorządu terytorialnego (instytucje gminne, powiatowe i wojewódzkie), Ośrodków
Pomocy Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, organizacji
pozarządowych, agencji zatrudnienia oraz przedsiębiorców.

Projekt „Praca w posagu”
Celem projektu było stworzenie modelowych rozwiązań będących skutecznym narzędziem
aktywizacji zawodowej osób z grup dotkniętych bezrobociem rodzinnym i międzypokoleniowym.
W projekcie zawiązano partnerstwo instytucji lokalnych i regionalnych mających związek z pracą
z takimi grupami osób.
W modelu wypracowanym w projekcie kluczową rolę koordynatora pomocy i jednoczesnego
mentora rodziny pełni Animator Pracy. Jest to odpowiednio przygotowana osoba bezpośrednio
pracująca z Rodzinami Bezrobotnymi. Jej zadaniem jest wsparcie beneficjentów w osiąganiu
samodzielności społecznej i zawodowej. Działania podejmowane przez Animatora Pracy zmierzają do
przywrócenie właściwych ról i relacji pomiędzy członkami rodziny zapewniających im harmonijne
funkcjonowanie, a także wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia i powrót do przerwanego systemu
edukacji. Animator Pracy pracuje ze wszystkimi członkami rodziny, starając się ich wspomóc
w procesie pokonania trudności życiowych, w których się znaleźli. Prowadzi nabór beneficjentów,
przeprowadza ich diagnozę, tworzy wspólnie z rodziną plan pracy, a następnie podpisuje kontrakt
rodzinny określający wzajemne zobowiązania związane z realizacją tego planu. Animator Pracy
współpracując ściśle z lokalnymi partnerami wykorzystuje dostępne formy wsparcia (zasiłki,
stypendia, kursy, szkolenia, poradnictwo, terapię, pracę socjalną itp.) i narzędzia integracji społecznej
starając się wykorzystać istniejącą ofertę rynku dostosowując ją zarówno do zdiagnozowanego
potencjału i potrzeb beneficjentów, jak i artykułowanych przez nich pragnień i aspiracji zawodowych.
Dla zwiększenia efektywności funkcjonowania na lokalnym rynku Animatora Pracy, w opracowanym
modelu powołany został Operator Informacji - osoba odpowiedzialna za zbieranie
i systematyzowanie rozproszonych obecnie informacji i danych funkcjonujących na lokalnym rynku
pracy. Nowy system współtworzy również grupa Kolegów Doradców – wolontariuszy wywodzących
się z lokalnej społeczności, znających i rozumiejących problemy bezrobocia, zaangażowanych
w udzielaniu bezinteresownego wsparcia i pomocy bezrobotnym i ich rodzinom. Koledzy Doradcy
prowadzą Kluby Wsparcia Koleżeńskiego i wspierają działania Animatora Pracy. Klub Wsparcia
Koleżeńskiego powstaje w oparciu o lokalne zasoby i stanowi miejsce spotkań i realizacji różnych,
lokalnych inicjatyw społecznych. Aktywizując lokalną społeczność starają się włączyć w nurt jej życia
osoby wykluczone i poprzez reintegrację społeczną stworzyć stabilne podstawy dla prowadzonego
równolegle procesu aktywizacji zawodowej.
W ramach nowej metodologii wsparcia pomoc udzielana rodzinie dotkniętej bezrobociem
pokoleniowym nie skupia się jedynie na przywrócenie jej członków na rynek pracy, czy do sytemu
edukacji, ale również, na przywróceniu zasad zdrowego funkcjonowania rodziny. Udzielana pomoc
ma na celu wykształcenie indywidualnych postaw jej członków, dzięki którym zagwarantowany jest
ich dalszy rozwój i właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Projekt „Gospoda Jaskółeczka”
Celem projektu było stworzenie przedsiębiorstwa społecznego, jako dobrej praktyki. W realizacji tego
celu wykorzystano animację jako narzędzie podnoszenia aktywności własnej osób zaangażowanych
w to przedsięwzięcie. Sposób organizowania przedsiębiorstwa miał charakter samo animującego się
przedsięwzięcia, gdzie animatorami byli beneficjenci. Przedsiębiorstwo społeczne „Gospoda
Jaskółeczka” zorganizowane zostało w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedsiębiorstwo zostało przygotowane i wdrożone przez Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Psychicznego „Wzajemna Pomoc” z Radomia, które skupia rodziców, opiekunów i osoby chorujące
psychicznie. Te wszystkie osoby prowadziły działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, które
pełniło zasadniczo dwie role: dało zatrudnienie osobom, które odzyskały możliwość podjęcia pracy po
leczeniu z powodu kryzysów psychicznych, oraz osób długotrwale dotkniętych bezrobociem,
stwarzając im szansę reintegracji społecznej, a po drugie, stworzyło niezwykle konkurencyjną
i wysokiej jakości ofertę gastronomiczną dla konsumentów. Oprócz serwowania posiłków, „Gospoda
Jaskółeczka” organizowała uroczystości rodzinne oraz spotkania towarzyskie, a ponadto urządzała
wystawy, wieczory poetyckie oraz muzyczne, umożliwiając rozwój życia kulturalnego.
O innowacyjności przedsięwzięcia przesądza podejście do pracowników. Beneficjenci zatrudnieni
w przedsiębiorstwie otrzymali wsparcie dwóch asystentek/trenerek (doświadczonych zarówno
w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jak i w gastronomii), nie zaś pielęgniarek. Wysokość wynagrodzeń
beneficjentów zależy od liczby przepracowanych godzin. Ponadto otrzymywali oni premie za
zaangażowanie, co dodatkowo motywowało ich do pracy.
Działalność „Gospody Jaskółeczki” to także niekonwencjonalny sposób promowania dbałości
o zdrowie psychiczne beneficjentów. Każda z zatrudnionych w lokalu osób może zawsze zasięgnąć
porady psychologa. Istotne jest również to, że pracownicy są równocześnie członkami
Stowarzyszenia, a zatem łączą rolę pracownika i pracodawcy, a tym samym mają wpływ na
podejmowane decyzje i ponoszą za nie odpowiedzialność. Dzięki temu są silnie związani
z przedsiębiorstwem. Prowadzenie firmy jest źródłem stabilizacji zatrudnionych w niej pracowników.
Dzięki wzajemnej życzliwości i zaspokajaniu najważniejszych potrzeb człowieka (pracy, kontaktu
z innymi) stan zdrowia osób po kryzysach psychicznych może ulec znacznej poprawie. Zyskują oni
również szansę na zdobycie nowych kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego. Działalność „Gospody
Jaskółeczki” wpływa także na zmianę nastawienia społeczeństwa do osób po kryzysach psychicznych.
Zaczynają oni być postrzegani jako ci, którzy też potrzebują pracy i zawodowego spełnienia.
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Cele i efekty działań animacyjnych
Cel

Efekt działań

Narzędzia animacyjne
Rozpoznanie lokalnych interesariuszy
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Przeciwnicy
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Bariery
współpracy
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Potrzebne elementy
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