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Odrobina kontekstu 

• Negatywne kierunki w najważniejszych 
obszarach rozwoju społeczności (nierówności, 
migracja, ksenofobia, demokracja i środowisko 
naturalne) 

• Ograniczanie zasobów oraz rozmycie 
znaczenia terminu „rozwój społeczności“ 

• Polityka społeczna jest często przyjazna 
społecznościom, ale nie rozumie zasad ich 
rozwoju 



Czym jest polityka na rzecz rozwoju 
społeczności 

Dwa podejścia: 

• Polityka społeczna jako sposób realizacji celów w 
innych obszarach (np. zdrowia, zapobiegania 
przestępczości, rewitalizacji), czyli działania 
odgórne 

• Polityka społeczna jako cel sam w sobie: wyraz 
solidarności z osobami pracującymi na rzecz 
zrównoważonego, pokojowego i otwartego 
społecznie świata, który jest wolny od biedy, 
niepokojów i nierówności, czyli działania oddolne 



Ze Szkocji... 

• Wieloletnie doświadczenia w rozwijaniu 
społeczności i najprawdopodobniej najmocniej 
ugruntowana sieć w Europie 

• Uznanie za pracę na rzecz walki z nierównością, 
ochrony zdrowia, mieszkalnictwa itd. 

• 3 sieci krajowe – CDAS ma ponad 100 członków 

• Uznane narzędzia i metody: LEAP, Building 
Stronger Communities, SCARF itd. 

• Community Empowerment Act (o tym później) 



Z drugiej strony... 

• Wielki „deficyt demokratyczny“ 

• Zależności pomiędzy „aktywizowaniem“ a 
„budową potencjału“, w których zazwyczaj nie 
posługują się językiem polityki społecznej 

• Niewystarczający nacisk na szkolenia i standardy 
zawodowe (mimo że sytuacja ulega poprawie) 

• Nowa legislacja promująca „upodmiotowienie“, 
ale czy jest to polityka społeczna? 



Upodmiotowienie po szkocku 

• Przecieramy ścieżkę dla społeczności, które 
chciałyby wziąć odpowiedzialność za „aktywa“ 
takie jak, świetlice wiejskie, lasy, domu kultury 
itd. 

• Przecieramy ścieżkę dla społeczności 
poszukujących działań partnerskich z myślą o 
ich potrzebach lub problemach 

 



Dlatego też pomagamy wdrażać 
politykę, aby: 

• Zmniejszyć zależność od finansowania i 
wsparcia centralnego 

• Zachęcamy do partycypacji przy 
opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań na 
rzecz społeczności lokalnych 



Mimo to! 

• Wiele z aktywów może stać się ciężarem! 
• Polityka sprzyja bardziej uprzywilejowanym 

społecznościom, co może odbywać się kosztem 
społeczności mniej uprzywilejowanych (które mają 
mniej aktywów) 

• Przenosi energię z mobilizowania i organizacji na 
zarządzanie i reprezentację (nie zapewniając jednak 
często niezbędnych kompetencji i zasobów) 

• Brak inwestycji dodatkowo wspierających rozwój 
społeczności 

• Odmawianie podmiotowości – przekonanie, że 
„społeczności robią to dla siebie“ 
 



Zatem... 

• EuCDN i jej członkowie promują i wspierają 
rozwój społeczności, który mobilizuje bezsilnych 
oraz niesie sprawiedliwość społeczną, 
ekonomiczną i środowiskową 

• Jednak ten głos jest słabo słyszalny 

• Przyszedł czas na podejście bardziej polityczne – 
ale musimy mobilizować i nawoływać do zmian 

• To jeden z powodów, dla których tu dziś jesteśmy! 


