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O projekcie

Nasz strategiczny projekt partnerski KA2 “Living Solidarity Alliance” poprzez 21-letnią współpracę pięciu
zaangażowanych partnerów, mobilność edukacyjną pracowników oraz rezultaty intelektualne (badania,
seria filmów wideo i podcastów, przewodnik) tworzy solidną podstawę do wdrożenia idei solidarności w
lokalnej pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami.
W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń na poziomie polityki młodzieżowej w Europie oraz trudnej sytuacji młodych ludzi w Europie (Covid19, bezrobocie, wzrost populizmu, kryzys klimatyczny) chcemy, jako
organizacje pozarządowe, przyczynić się do rozwoju strategicznej i systematycznej struktury wsparcia, aby
umożliwić młodym ludziom uczestnictwo w działaniach o charakterze solidarnościowym.
Pragniemy wspierać rozwój zawodowy naszych animatorów młodzieżowych, tak aby umożliwiali i prowadzili młodych ludzi do zaangażowania się w działania solidarnościowe. Aby odzwierciedlić świat, w
którym żyjemy, wyrazić nasze potrzeby i życzenia, rozwinąć nasz wewnętrzny potencjał i wejść w proces
twórczy z innymi młodymi ludźmi, aby dokonać zmiany w kierunku większej solidarności w naszym społeczeństwie.
Staniemy się aktywnymi twórcami podróży życiowej, w której wartości takie jak wspólnota, szacunek i
solidarność są doświadczane jako twórczy dialog. Dzięki projektowi rozwinęliśmy strukturę sieci i strategię
metodologiczną, aby wdrożyć w naszych organizacjach pozarządowych nowy wymiar solidarności w
lokalnej pracy z młodzieżą.
Uczestniczące w projekcie osoby pracujące z młodzieżą i liderzy młodzieżowi zostali przeszkoleni w
zakresie trzech działań edukacyjnych online dotyczących różnych aspektów tematycznych wymiaru solidarności w kontekście pracy z młodzieżą (uczestnictwo, włączenie, budowanie społeczności), aby wdrożyć tę
naukę w kontekście lokalnym, dzieląc się swoimi doświadczeniami i zastanawiając się nad nimi w ramach
społeczności praktyków z innymi osobami pracującymi z młodzieżą z naszej sieci.
Dzięki wspólnej pracy nad intelektualnymi produktami projektu: raportem z badań, serią wideo i podcastów
na temat Solidarności w działaniu oraz przewodnikiem z zestawem narzędzi stworzymy solidne podstawy
dla rozwoju kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą.
Dzięki rozpowszechnianiu rezultatów projektu w naszych lokalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach, a także poprzez konferencję końcową, będziemy stymulować znacznie szerszy wpływ na europejską
pracę z młodzieżą, aby włączyć wymiar solidarności do pracy z młodzieżą, ze szczególnym naciskiem na
wzmocnienie pozycji młodych ludzi z mniejszymi szansami.
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Raport z badań opierał się na wizji zaprojektowania i wdrożenia integracyjnego i partycypacyjnego
procesu z uczestnikami, gdzie pod kierunkiem profesjonalnej badaczki Katrin Jasinski mogliśmy zaangażować uczestników w zbieranie i refleksję nad danymi i treściami związanymi z Solidarnością w pracy z
młodzieżą.
Raport składa się z 3 części, w których staraliśmy się przedstawić wyniki z dużo szerszego zbioru wyników i
stworzyć przegląd ustaleń i refleksji, które odkryliśmy:
CZĘŚĆ 1 skupia się na mapowaniu i odzwierciedlaniu już istniejących badań w kontekście solidarności
w pracy z młodzieżą. Zebraliśmy różne artykuły, raporty, teksty, wykresy i filmy, aby sprawdzić, czy istnieje
jakaś wspólna płaszczyzna zrozumienia potencjału solidarności w kontekście pracy z młodzieżą. Ale także
po to, by zaczerpnąć praktycznych inspiracji dla dalszego programu nauczania, który wdrażaliśmy w szkoleniach dla pracowników młodzieżowych.
CZĘŚĆ 2 opiera się na idei badań partycypacyjnych prowadzonych przez uczestników w ich lokalnym
środowisku, zbierających dane i wnioski na temat tego, jak postrzegana i rozumiana jest solidarność, jaki
jest jej potencjał w pracy z młodzieżą i jak może ona wzmocnić budowanie społeczności na poziomie
lokalnym. Uczestnicy mieli czas na wprowadzenie i konsultacje z Katrin Jasinski, która nadzorowała ten
proces. Opracowywali zestaw pytań, zbierali wywiady i analizowali dane.
CZĘŚĆ 3 skupia się na wpływie działań solidarnościowych, na tym, co sprawia, że działanie jest skuteczne,
jak wspierać wymiar solidarności poprzez działania i jakie mogą być korzyści dla zaangażowanych osób.
W tym miejscu przyjrzeliśmy się istniejącym badaniom dotyczącym wpływu i staraliśmy się zobaczyć, jak
nasze lokalne działania wspierały i wzmacniały solidarność - co pomogło uczynić je udanym działaniem i
jak możemy zmierzyć sukces.
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Wstęp

Solidarność. To wielkie słowo i jeszcze większa koncepcja. Jeszcze większe może
być przedsięwzięcie polegające na odkryciu go, opisaniu i zastosowaniu w pracy z
młodzieżą. To jednak jest właśnie to, co postaramy się zrobić. Niniejszy artykuł jest
jedynie początkiem badań towarzyszących projektowi “Living Solidarity Alliance”
(SiA). Ten krótki przegląd będzie miał dwa cele, celem pierwszym będzie uzyskanie
przeglądu solidarności w pracy z młodzieżą, istniejących mechanizmów, metod i
podmiotów. Drugim celem będzie ustalenie, gdzie nasz projekt i badania mogą się
połączyć.
Stanie się to poprzez skanowanie naszej sieci organizacji pozarządowych w dziedzinie pracy z młodzieżą, poprzez publikacje akademickie i obszerne fundusze
materiałów dostarczonych przez badania finansowane przez UE. Ważnym aspektem
będzie uzyskanie wrażenia co do znaczenia solidarności i potencjalne zdefiniowanie definicji roboczej dla pozostałej części projektu. Ponadto, ten przegląd będzie
próbował zaoferować punkt wyjścia dla orientacji i możliwej współpracy w zakresie
solidarności w Europie, przyglądając się ekspertom, organizacjom, aktorom i agentom. Szczególne znaczenie mają tu kraje, w których działają organizacje partnerskie
tego projektu: Ukraina, Polska, Włochy, Grecja, Niemcy.
Warto potraktować ten proces jako zajrzenie do wielu różnych pomieszczeń
znajdujących się wzdłuż długiego, długiego korytarza. I, pewnie już się domyślasz
- określenie znaczenia solidarności nie jest takie proste. Rozumienie pojęcia solidarności wydaje się być równie złożone i zróżnicowane jak sami ludzie. Jednym z pojęć
solidarności wydaje się być wsparcie w chwilach potrzeby, takich jak katastrofy ekologiczne, dla ludzi dotkniętych ubóstwem, czy uchodźców szukających schronienia i
wsparcia. Solidarność wydaje się być również zaangażowana, gdy mówimy o koncepcjach ogólnonarodowych, takich jak państwo opiekuńcze lub grupy polityczne.
Sama solidarność może polegać na wzajemnym wzmacnianiu się i znajdowaniu
wspólnych rozwiązań we wspólnych sytuacjach. Można ją również zdefiniować jako
jedną grupę wspierającą grupę doświadczającą większej dyskryminacji strukturalnej. Może być postrzegana jako stosowana w kontekstach lewicowych, jako część
państw dobrobytu społecznego lub demokracji, a nawet jako wykorzystywana przez
grupy prawicowe (zob. też Ampnsah & Stephen 2020; Bessant 2018).
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Część 1 - koncentrująca się na mapowaniu
i odzwierciedlaniu już istniejących badań
I. Projekt podstawy do dalszych badań dla Solidarności w działaniu
W ostatnich latach wydaje się, że wzrosło zainteresowanie
pojęciem solidarności. Wzrost liczby gwałtownych konfliktów i
katastrof ekologicznych, a w ich konsekwencji przymusowe przesiedlenia tak wielu ludzi, doprowadziły do wzrostu solidarności w
zakresie wsparcia i pomocy uchodźcom. Praca solidarnościowa
często pojawia się w razie potrzeby, ale niekoniecznie tworzy
stałe struktury i często i tak działa poza oficjalnymi instytucjami.
Połączenie pracy z młodzieżą i solidarności jest dość rzadkie, co
nie znaczy, że nie ma młodych ludzi wykonujących pracę solidarnościową. Często społeczeństwo obywatelskie jest opisywane
jako zaangażowane w tej dziedzinie, lub osoby pracujące z
młodzieżą stosują solidarność w swoich podejściach.
Inaczej jest, gdy spojrzymy na konkretne dziedziny pracy z
młodzieżą, np. tę międzynarodową. W ostatnich latach powstała
silna sieć europejskiej pracy z młodzieżą w ramach trójkąta SALTO,
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jeden z głównych
aktorów w międzynarodowej pracy z młodzieżą, sieć Erasmus+,
powołał Europejski Korpus Solidarności. Stanowi on doskonałe
źródło materiałów, metod, badań, możliwości nawiązywania
kontaktów i ekspertów do pracy z młodzieżą, a także licznych
młodych ludzi aktywnych w swoich społeczeństwach, zajmujących
się różnymi dziedzinami, takimi jak ochrona środowiska, walka z
ubóstwem lub podobnymi. Wiele z wypracowanych metod jest
wykorzystywanych w celu zwiększenia solidarności, zrozumienia,
empatii i tego, co jeszcze jest pożądane dla lepszych społeczeństw w Europie i w ramach finansowanych przez UE wymian
młodzieży w projektach, jak również poza UE (cp. SALTO 2020).
Niedawno badanie 4Thought for Solidarity pracowało nad
znalezieniem definicji solidarności wśród praktyków, decydentów,
młodych ludzi i badaczy. W oparciu o kilka rund zbierania danych
ustalili oni koncepcję solidarności, pokazując, w skrócie, cztery
kamienie węgielne, a mianowicie Prawa Człowieka, aktywne
obywatelstwo, włączenie i empatię, uzupełnione o siedem dodatkowych koncepcji istotnych dla pracy solidarnościowej w sektorze
młodzieżowym, sprawiedliwość społeczną, równość szans, wsparcie, wzmocnienie społeczności, aktywne uczestnictwo, wolontariat
i odpowiedzialność. Określili oni również rosnącą potrzebę
solidarności i ustanowili świetny punkt wyjścia dla dalszych badań
nad solidarnością w dziedzinie międzynarodowej, a dokładniej
europejskiej pracy z młodzieżą (Knoch i Nicodemi 2020).
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Poza tym, badania akademickie na dużą skalę nie są skierowane
specjalnie do młodych ludzi. TransSOL (2015) ustanowił kolejny
solidny fundament badań nad solidarnością, obejmujący perspektywę lokalną, krajową i międzynarodową wewnątrz Europy.
Koncentracja treści była tak różnorodna, jak objęcie przymusowych wysiedleń, strajków pracowniczych w branży dostaw
żywności, przemysłu gigowego, przyglądanie się indywidualnym
i strukturalnym poziomom solidarności, a także wielu poziomom
społeczeństw, próbując oddać sprawiedliwość złożoności solidarności jako “wieloaspektowego i wielowymiarowego zjawiska”
(TransSOL 2015). Społeczne wzorce solidarności są również
przedmiotem uwagi w Palgrave Studies in European Political Sociology, ale niekoniecznie z naciskiem na młodych ludzi (Lahusen i
Grasso 2018).
W odniesieniu do solidarności, szczególną uwagę zwraca się
na młodzi ludzie uczestniczących w tak zwanych “niekonwencjonalnych formach zaangażowania” (De Luigi, Martelli, i Pitti 2018)
lub jako przedstawiciele subkultur, takich jak scena Goth w Grecji
(cp. Karampas 2020). Albo, jeśli należąc do tzw. lewicowego
spektrum, jak opisują De Luigi, Martelli i Pitti (2018), perspektywa
reaktywacji praktyk mutualistycznych. Przeanalizowali oni trzy
projekty solidarnościowe w Bolonii we Włoszech z udziałem
młodych ludzi, skupiające się na informowaniu i wspieraniu uchodźców, wysokiej jakości żywności dla osób o niskich dochodach
oraz zapewnianiu schronienia. Centralnym elementem pracy
w tych projektach było tworzenie alternatywnej struktury przez
samych ludzi, zamiast pracy w ramach usług, przy czym ten rodzaj
solidarności prowadził do samostanowienia, samouprawnienia i
samozarządzania. Wszystkie trzy projekty działały poza strukturami instytucjonalnymi i były przypisane do młodzieżowych grup
lewicowych. Ponadto wszystkie trzy projekty doświadczyły wzrostu
znaczenia w czasie globalnego kryzysu finansowego (De Luigi,
Martelli i Pitti 2018).
Liczne prace opisują znaczenie solidarności jako repertuaru pracownika młodzieżowego , gdy np. nawiązuje on relacje między
młodzieżą a pracownikami socjalnymi lub solidarność między
młodzieżą a pracownikami socjalnymi (por. de Finney, Dean,
Loiselle, and Saraceno 2011; Liebel 2020; Taru, Krzaklewska, &
Basarab 2020). Co ciekawe, pojawiają się nawet próby ustanowienia studiów solidarnościowych wewnątrz ram krytycznych
partycypacyjnych badań nad działaniem (Fine 2019).

II. Metody nauczania o solidarności
Co ciekawe, już krótkie badanie możliwych podejść edukacyjnych dotyczących solidarności otwiera pięć różnych sfer. W
opisie trzech projektów realizowanych przez młodych ludzi De
Luigi, Martelli i Pitti (2018) opisują centrum społeczne oferujące
kampanie świadomościowe informujące o aktualnych problemach społecznych i stygmatach, czy warsztaty informacyjne
sprzyjające solidarności. Te same badania opisują tworzenie
doświadczeń mutualistycznych jako praktyczne podejście
do solidarności. Tworzenie doświadczeń mutualistycznych
oznacza ponowne wprowadzenie modelu zarządzania sobą,
tworzenie alternatyw jako prawdziwej emancypacji, koncentrowanie się na beneficjentach i ich kompetencjach w radzeniu
sobie z własnymi problemami i życiem, interpretację solidarności dekonstruującą podejścia paternalistyczne, charytatywne
lub altruistyczne (De Luigi, Martelli i Pitti 2018). Inną ścieżkę
obserwują badania nad wzrostem świadomości na rzecz
ochrony środowiska oraz solidarności i uczestnictwa w takich
sprawach. Chattuchai, Singseewo i Suksringarm (2015) opisują
techniki metapoznawcze stosowane w nauczaniu w klasie,
które zwiększają również krytyczne myślenie o samym zagadnieniu i poszerzają kompetencje uczących się. Profesjonalny
program magisterski z naciskiem na solidary economy w Oaxaca, Meksyk, oferuje edukację zawierającą praktyki demokracji
uczestniczącej i wartości etycznych, pracy zespołowej i umiejętności w solidary self-management, pokazując podstawowe
koncepcje Higher Education w kierunku zwiększonej solidarności stosowanej (Rasilla i Juarez 2016).
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III. Identyfikacja potencjalnych ekspertów,
organizacji lub współpracowników
Wiele organizacji i młodzieżowych organizacji
pozarządowych ma w swoich zasadach pracy aspekty solidarności. Nie oznacza to jednak, że jest ona wyraźnie wspomniana lub włączona do planowania warsztatów jako stały i
zdefiniowany element. Co ciekawe, mimo że solidarność może
mieć szeroki zakres znaczeniowy, w niektórych regionach Europy praca z pojęciem solidarności ma bardzo negatywną konotację, często z powodów historycznych, czasem z powodów
politycznie implikowanych. Praca solidarnościowa przeważnie
zawsze koncentruje się na sytuacjach niekorzystnych i cierpiących z tego powodu ludziach lub środowisku. W związku
z tym, wydaje się mało prawdopodobne, aby znaleźć wielu
ludzi z dużą ilością czasu w rękach. Poza tym wiele dziedzin
oferuje możliwości kontaktu, jak na przykład praca artystyczna,
wsparcie prawne, wsparcie medyczne, praca z dziećmi i
rodziną, język i edukacja, sport i kto wie, gdzie jeszcze można
znaleźć pracę solidarną. Wyzwaniem dla nadchodzących
badań będzie zidentyfikowanie podejść, które nie polegają
jedynie na pozyskiwaniu informacji od ekspertów i aktorów, ale
dają coś w zamian. Wstępne pomysły rozwinęły się w kierunku
job shadowing. W sumie, biorąc pod uwagę zainteresowanie
młodymi ludźmi i solidarnością w SiA, należy zdecydowanie skupić się na współpracy z młodymi ludźmi, kolektywy badawcze
zostały utworzone wcześniej, jak opisują Fine i Torre (2019).
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IV. Punkty wyjścia dla dalszych badań nad SiA
Już wcześniejsze treści sugerują, że istnieją liczne punkty zaczepienia dla dalszych badań, które mogą być zlokalizowane
w różnych sferach. Dla nadchodzących badań istnieją liczne
aspekty, które mogłyby być interesujące, ale także pewne
aspekty, które są konieczne do uwzględnienia. Na przykład
zmiana strategii UE na rzecz młodzieży w 2018 roku w kierunku
większego zaangażowania, powiązania i upodmiotowienia
młodych ludzi pokazuje, jak duży wpływ ma zmiana strategii na
codzienne doświadczenia wielu młodych ludzi i wielu osób z
nimi pracujących (cp. Li 2020).
Liczni badacze przyjrzeli się znaczeniu mediów społecznościowych dla ruchów solidarnościowych. I zdiagnozowali przez to
zmianę w koncepcji aktywizmu, uczestnictwa i solidarności (cp.
Chikane 2018). Szukając zwiększenia solidarności w społeczeństwie, reprezentacja medialna i jej potencjalne uprzedzenia
mogą wspierać lub hamować daną sprawę (cp. de Finney,
Dean, Loiselle i Saraceno 2011).
Różne ideologiczne koncepcje i zaszłości kształtują postrzeganie i realizację pracy solidarnościowej, staje się to oczywiste,
gdy spojrzymy na nacisk na wolność jednostki wewnątrz
neoliberalizmu (cp. Bright, Pugh, and Clarke 2018) lub ideę
solidarności w Polsce, gdzie jest ona silnie związana z ruchem
Solidarność (Kurowska i Theiss 2018).
Solidarność może przejawiać się w różnych formach, jak obecna w mediach społecznościowych lub w produkcji medialnej,
na przykład teledysk jako rezultat projektu kolorowej młodzieży
LGBTQIA w Nowym Orleanie, USA (cp. Fine i Torre (2019),

różne formy aktywizmu, jak widzieliśmy w przypadku inicjatyw
w Bolonii (De Luigi, Martelli i Pitti 2018), jak badania wskazały
na preferowanie przez młodych ludzi kampanii dotyczących
pojedynczych kwestii (Bessant 2018), sojusznictwo, nawet
w gospodarce solidarnościowej, spółdzielniach lub przedsiębiorstwach społecznych (cp. Amponsah i Stephen 2020;
Chikane 2018; George, John, Αpostolos, and George 2019),
zmiana użycia języka, jak sugeruje Martinez (2017) w odniesieniu do edukacji angielskiej w klasach, czy też de Finney,
Dean, Loiselle, and Saraceno (2011) stosują w swoich badaniach, wybierając użycie terminów “Indigenous” i “First Peoples”.
Çabuk Kaya i Ural (2018) opisują wzrost solidarności w swojej
obserwacji ruchu LGBTQI+ w Stambule podczas protestów
Gezi i przypisują rosnące wsparcie przez współprotestujących
ich otwartej i aktywnej obecności.
Prowadzono badania nad organizacjami kierowanymi przez
młodzież w różnych dziedzinach aktywizmu. Jednak liczba organizacji kierowanych przez młodzież lub inicjowanych przez
młodzież wydaje się pozostawać niska. W tym samym czasie,
dodając poziom do sojuszu, pojawia się pytanie o to, kto jest
reprezentowany w organizacjach. W pracy solidarnościowej i
aktywizmie długofalowo krytycznym aspektem była i jest praca
dla ludzi doświadczających dyskryminacji lub braku dostępu,
zamiast z nimi (cp. Dörre 1994).
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V. Robocza definicja “solidarności” w
pracy z młodzieżą
Durkheim (1997) proponuje różne rodzaje solidarności, na
przykład w zależności od wielkości i struktury społeczeństwa.
W organizacjach związkowych i sąsiedzkich solidarność
bywa rozumiana jako tworzenie grupy opartej na wspólnych
cechach, zamiast skupiania się na różnorodności (cp. Dobbie
& Richard-Schuster 2008). Następnie, są tacy, którzy wskazując na kolektywnie spędzany czas wolny wśród młodych
ludzi, twierdzą, że solidarność wiąże się z homogenicznością
grupy, utożsamiając solidarność z rozumieniem podobieństwa (cp. Dimou i Ilan 2018). Jak zauważono powyżej, niesie
to oczywiście ryzyko inności. Amponsah i Stephen (2020)
domagają się przyjęcia perspektyw różnych społeczności,
aby przełamać pojedyncze perspektywy narzucone przez
“eurozachodni paradygmat kolonialny” budujący fundamenty
pracy z młodzieżą i pracy socjalnej. Saraceno (2012) dodaje
tutaj białą męskość jako krytyczny wpływowy aspekt. Również
w kierunku krytycznego celu badawczego Fine i Torre (2019) z
podejściem epistemologii feministycznej, krytycznej teorii rasy,
ich poszukiwania krytycznej ważności konstruktu w swoich
badaniach. Richardson i Reynolds (2012) do tego i tak już szerokiego konglomeratu definicji i aspektów krytycznych dodają
dekonstrukcję hierarchii między miejscami opresji. Znalezienie
definicji, z którą można pracować, wydaje się wciąż trudne.
Badanie publikacji i podejść pokazało, że definicja musi:
1. mieć solidne podstawy teoretyczne
2. dopasować pracę i zrozumienie tych solidarnych, którzy
powinni z niej skorzystać.
Ta niejednoznaczność będzie towarzyszyła wszystkim badaniom. I dzięki temu, miejmy nadzieję, uda się zdefiniować pojęcie
solidarności, które integruje bardziej abstrakcyjne koncepcje,
takie jak perspektywy postkolonialne i obserwacja strukturalnej
dyskryminacji, jak również praktyczne podejścia pozwalające
na zastosowanie w pracy z młodymi ludźmi i na ich rzecz.
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CZĘŚĆ 2 - koncentracja na badaniach partycypacyjnych prowadzonych przez uczestników
I. Idea i wprowadzenie (Katrin Jaschinski)
Będziemy wspólnie rozwijać badania w ramach projektu “Living
Solidarity Alliance”. W tym celu będziecie częścią badań od
samego początku. Po pierwsze, będziemy szukać punktów wyjścia
dla badań nad solidarnością. A co jest lepsze niż przyjrzenie się
rzeczywistym działaniom solidarności? Na początek zastanowimy
się również nad naszym własnym stanowiskiem (jako współbadacza) w sprawie solidarności i sprawdzimy, gdzie jeszcze możemy
mieć pytania lub sprzeczności.
Przez cały czas trwania badań będziemy rozmawiać z ludźmi,
sprawdzać materiały, zastanawiać się nad sobą w zespole oraz
indywidualnie i wspólnie budować nową wiedzę o solidarności w
działaniu. Ale najpierw prosimy o.
1. Zastanów się, co oznacza dla ciebie solidarność. Jak ona wygląda? Jak ją praktykujesz? Jak wytłumaczyłbyś ją komuś innemu?
Gdzie widzisz ją w swoim otoczeniu?
Proszę, zastanów się nad tym (samemu) i udokumentuj swoje myśli,
poświęć na to może 15 minut, lub więcej, jeśli chcesz. Będzie to
pierwszy wpis w Twoim Dzienniku Osobistym (patrz poniżej).
2. Przedyskutuj swoje przemyślenia z zespołem. Gdzie się
zgadzacie lub nie, jakie są nowe pomysły? Zapiszcie również
swoje spostrzeżenia.
3. Znajdź osobę, którą uważasz za inspirującą w kwestii solidarności, z którą mógłbyś porozmawiać. Upewnij się, że jest to osoba
z doświadczeniem. Dlaczego uważasz tę osobę za ważną lub
inspirującą? Spróbujcie się z nią skontaktować i przeprowadzić
wywiad ekspercki (wyjaśnienie dotyczące wywiadów znajduje się
poniżej).
4. Porównaj swoje wnioski z wywiadu z tym, co udokumentowałeś
w swoim Dzienniku Osobistym. Co jest nowe? O czym rozmawialiście wcześniej? Co wydało Ci się bardzo interesujące? Proszę,
zróbcie na ten temat notatki.
5. Zastanów się, czego chcesz się dowiedzieć podczas realizacji
projektu. Jak myślisz, w czym mogą pomóc badania? Czy jest coś,
czego chciałeś spróbować?
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Prowadzenie wywiadu z ekspertem
Po co wywiad z ekspertem?
Informacje od tej osoby będą nas wspierać w tworzeniu
strategii badawczej. Mamy nadzieję, że poprzez rozmowy z
ekspertami znajdziemy ważne zrozumienie, wiedzę, pomysły.
Kto jest ekspertem?
Ekspert powinien być wybrany na podstawie swojego doświadczenia w danej dziedzinie. Idealnie więc może to być
osoba, która np:
- działa w sposób solidarny od dłuższego czasu
- wywarła imponujący wpływ poprzez inicjatywę lub projekt
- mogą opowiedzieć o otrzymaniu solidarnego wsparcia i o
tym, co to dla nich znaczyło
To zależy również od tego, jak ludzie pracują w swojej dziedzinie. Czy podzielają podstawowe wartości demokratyczne,
jakie są cele ich pracy i tym podobne.
Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?
Wywiad może wyglądać różnie, najczęściej spotykane formy
to wywiad ustrukturyzowany, półstrukturyzowany i otwarty.
Strukturalne
- tutaj masz ustalony zestaw pytań i pracujesz nad nimi z
ekspertem
- treść jest wąska, a odpowiedzi stosunkowo krótkie, np. przy
wywiadzie o pieczeniu ciast byłoby to coś w stylu: w kwestii
mąki, jaka byłaby według Ciebie najlepsza i dlaczego. Jaki
owoc jest najlepszy do pieczenia ciasta? I tak dalej.
Zalety: uzyskasz odpowiedzi na pytania, które masz, możesz
utrzymać rozmowę w krótkiej formie i pod kontrolą
Wada: możesz przegapić informacje, o których wcześniej nie
pomyślałeś, bo nie jesteś ekspertem.
Półstrukturalne
- tutaj masz kilka pytań otwartych, które pozostawiają miejsce
na więcej informacji, treść wywiadu jest podana, ale jakby

miękko. Pytania mogą być takie: czy możesz opisać, co jest
dla Ciebie najbardziej inspirujące, gdy pieczesz ciasto? Kiedy
mieszasz składniki, na co zwracasz uwagę?
Zalety: trzymasz się tematu, ale pozwalasz ekspertowi nieco
poprowadzić rozmowę, możesz uzyskać dodatkowe informacje, może nastąpić przepływ w rozmowie
Wady: rozmowa może trwać dłużej niż chcesz, możesz otrzymać wiele materiałów, których nie potrzebujesz

projektu, pełne nazwisko / imię / anonimowy ...
*Przemyśl, gdzie chcesz przeprowadzić wywiad i jakie wrażenie może zrobić, lub jaki wpływ może wywrzeć na eksperta.
*Badaj i dokumentuj rodzaj pracy, doświadczenia życiowego
lub innego kontekstu, jaki posiada ekspert.

Podczas rozmowy
*Zachęcaj eksperta do rozmowy, ale staraj się nie być sugestywnym. Może być miło mieć wywiad w stylu konwersacyjnym,
Otwarte
ale bardzo często badania akademickie starają się mieć raczej
- tutaj formułujesz bardzo otwarte pytanie, a następnie pozrzeczowe wywiady. Jednak oba aspekty działają i można
walasz ekspertowi mówić i określać kierunek wywiadu. Możesz zdecydować, co jest dla nas bardziej komfortowe. Ważne jest,
zapytać: kiedy piecze Pani ciasto, proszę opisać, co Pani w nim aby pamiętać, że chcemy się czegoś nauczyć od eksperta,
lubi, co ono dla Pani znaczy, na co zwraca Pani szczególną
więc to on powinien mówić najwięcej.
uwagę.
*Zrób notatki o tym, co zauważyłeś podczas wywiadu, to
Korzyść: W dziedzinie, w której chcesz wszystkich rodzajów
może być interesujące później. Udokumentuj również czas,
różnych perspektyw, może to odkryć zaskakujące aspekty.
datę i miejsce.
Możesz mieć przepływ.
Wada: rozmowa może pójść w kierunku, którego tak naprawdę Po rozmowie
nie “potrzebujesz”
*Ponownie wysłuchaj wywiadu. Rób notatki lub zaznaczaj
ważne dla Ciebie fragmenty. Spróbuj znaleźć etykiety dla
Idealnie byłoby, gdybyś nagrał wywiad w jakiś sposób, albo
tego, czego się dowiedziałeś. Może to być pierwszy krok do
jako audio, albo robiąc notatki. Robienie notatek wiąże się z
kodowania, ale o tym porozmawiamy później.
ryzykiem utraty informacji lub ich zmiany poprzez interpretację
*Kiedy znajdziesz ważne aspekty w wywiadzie, udokumentuj
już podczas zapisywania. Bardzo często w badaniach wywiad dlaczego są one dla Ciebie ważne i co dla Ciebie znaczą,
jest przepisywany. W procesie możemy zobaczyć, czy jest to
może w Twoim Dzienniku Osobistym? Te aspekty mogą być
konieczne, czy tylko we fragmentach. Będzie też analiza wywi- ważne dla przyszłych badań i mogą nadać kierunek, w którym
adu, ale o tym porozmawiamy na pierwszym spotkaniu online. chcemy je zbadać.
*Upewnij się, że możesz wszystko odtworzyć. Projekt zajmie
Przed przeprowadzeniem wywiadu
trochę czasu, a w ciągu miesięcy łatwo jest zapomnieć o
*Zdecyduj, jaki rodzaj wywiadu chcesz przeprowadzić.
rzeczach.
Przygotuj wywiad, myśląc o pytaniach, które chcesz zadać.
Spraw, aby były interesujące - czego tak naprawdę chcesz się W dalszej części można zapoznać się z 5 wybranymi wynikadowiedzieć?
mi wywiadów przeprowadzonych przez uczestników projektu:
*Przygotuj nagranie wywiadu, poprzez sporządzenie notatki
lub nagranie audio.
*Zapytaj eksperta, czy jest w porządku, aby nagrać wywiad
i jak możesz wspomnieć o ekspercie później w produktach
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II. Solidarność poprzez wolontariat - wywiad z Ezrą (Tandem)
Ezra,
Kim jesteś?
Mam na imię Ezra i bylxm wolontariuszem w Tandem od lata
2020 do lata 2021. Urodziłxm się w Danii i mieszkałxm tam
przez całe moje życie aż do teraz - niedługo skończę 24 lata.
Byłxm w Grecji kilka razy, z różnymi projektami wolontariackimi, a także w domyu uczestniczyłxm dużo w wolontariacie.
Wkrótce przeprowadzę się na studia do Oslo, a moim marzeniem jest praca z prawami człowieka, może nawet założenie
własnej organizacji pozarządowej.
Dlaczego zgłosiłxś się do tego projektu?
Byłxm już w Grecji na lato z powrotem w 2019 roku jako
wolontariusz z organizacją w Salonikach.Uczyłxm angielskiego dla uchodźców w okolicy, więc kiedy szukałxm nowych
możliwości wolontariatu, zdecydowanie ciągnęło mnie w
kierunku Grecji. Kiedy przeczytałxm o Tandem, wiedziałxm, że
to organizacja, z którą chcę pracować, ponieważ było jasne,
że współczucie i równość społeczna są dla nich ważnymi
wartościami. Zawsze lubiłxm pracę z dziećmi, ale praca w
takiej instytucji, nie wspominając o pracy z osobami niepełnosprawnymi, była dla mnie czymś zupełnie nowym i budzącym
ekscytację (i trochę zdenerwowana. Dawała szansę zdobycia
wielu nowych doświadczeń i umiejętności w tych dziedzinach.
Od razu zobaczyłxm, że praca Tandem ma dla mnie znaczenie i że chcę być tego częścią!
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Co się dla Ciebie zmieniło w ciągu tego roku?
To był dla mnie ważny rok pod kilkoma względami. Wierzę,
że moje doświadczenie wolontariatu pogłębiło i z pewnością
podważyło moje spojrzenie na świat na wiele sposobów.
Stałxm się bardziej pewnx siebie i miałxm wiele okazji, by
nauczyć się, że porażka jest w porządku i że dobry zespół
może znaczyć wszystko! W tym roku ujawniłxm się jako osoba
niebinarna i zmieniłxm imię, co nie byłoby łatwe, gdyby środowisko społeczne w Tandemie nie było tak otwarte i otwarte
jak jest. Ostatnią i być może największą rzeczą dla mnie
osobiście jest to, że zbliżyłxm się i zdecydowanie zakochałxm
w niektórych dzieciach w PIKPA. Naprawdę ciężko było się z
nimi pożegnać i myślę o nich każdego dnia, ale świadomość,
że mogę wrócić, by je odwiedzić, bardzo mi pomaga.
Co oznacza dla Ciebie “solidarność”?
Dla mnie solidarność to wspólna praca na rzecz wspólnego
celu, który musi być oparty na empatii, wzajemnym zrozumieniu
i równości.
Jak solidarność była obecna w twoim codziennym życiu/pracy?
Jako wolontariusze, pracujemy blisko siebie każdego dnia, co
jest absolutnie niezbędne w naszej pracy, ponieważ jest ona
często pełna wyzwań (a także zabawy i satysfakcji). Myślę, że
empatia i chęć słuchania i rozumienia innych bez osądzania jest
integralną częścią pracy, którą wykonuje Tandem.

Co Cię motywuje do pomagania innym?
poczucie sprawiedliwości
związek międzyludzki
Myślę, że moja motywacja do pomagania innym często
zaczyna się od empatii lub poczucia, że ktoś jest traktowany
niesprawiedliwie. Następnie, co często się dzieje, jak to było
zdecydowanie w przypadku, gdy byłxm wolontariuszem w
Tandemie, szybko staje się o wiele bardziej osobistym, emocjonalnym poziomem ludzkiej więzi, który kończy się napędzaniem
mnie. Innymi słowy: Na początku tego projektu, jako przykład,
kierowała mną ogólna empatia dla beneficjentów (mieszkańców PIKPA), których nie znałxm osobiście. Potem, w ciągu
pierwszych tygodni, a nawet dni, zaczęliśmy się poznawać, a
moją motywacją do pomocy stała się miłość, jaką mam do tych
konkretnych osób.
Co twoim zdaniem powinno lub może być zrobione, aby
wprowadzić więcej solidarności do społeczeństwa?
Ogólnie rzecz biorąc, powiedzixłabym, że należy przeprowadzić wiele restrukturyzacji społecznych, aby bardziej równomiernie rozdzielić władzę i zasoby - myślę, że tylko w ten sposób
możemy naprawdę współpracować. Ale co ważniejsze, myślę,
że wszyscy musimy, na poziomie osobistym, stać się bardziej
skłonni do słuchania siebie nawzajem bez osądzania i nie
warunkować tego, kto ma prawo do uczciwego i godnego
życia.
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III. Solidarność poprzez sport - projekt międzykulturowej piłki nożnej “Etnoliga
przez “Fundację dla Wolności”
Podsumowanie
W ramach projektu “Living solidarity Alliance” mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z Krzysztofem Jarymowiczem, który jest
współzałożycielem Fundacji “Fundacja dla Wolności” oraz koordynatorem projektu “Etnoliga”. Celem projektu jest integracja
osób różnego pochodzenia mieszkających obecnie w Polsce oraz przeciwdziałanie formom dyskryminacji i rasizmu w społecznościach lokalnych. ‘Etnoliga’ polega na wspólnym graniu w piłkę nożną oraz organizowaniu turniejów i mistrzostw. Każdy może
dołączyć do drużyn, które skupiają osoby niezależnie od płci i narodowości. Ważnym aspektem tej inicjatywy jest różnorodność
drużyny.
W naszej rozmowie Krzysztof podkreślił, że sport jest najbardziej egalitarną i uniwersalną formą aktywności oraz językiem, który
potrafi przekraczać granice i bariery kulturowe. Piłka nożna jako sport zespołowy pełni rolę integrującą pomiędzy uczestnikami,
jednocześnie promując zarówno zdrowy styl życia, jak i zasady uczciwości i fair play wśród zawodników. Działania organizacji
mają również na celu podnoszenie świadomości i zapobieganie atakom rasistowskim, które można zaobserwować na boiskach

Jak solidarność jest obecna w Twoich działaniach zawodowych?
W zasadzie wszystko, co robimy, ma coś wspólnego z solidarnością. Na początku, kiedy zakładaliśmy fundację, główną
ideą było skupienie się na grupach, które potrzebują solidarności: są biedne lub potrzebują innego rodzaju pomocy. To był
dla nas silny motywator, żeby coś zrobić.
A także mój główny projekt o nazwie Etnoliga, który dotyczy
integracji migrantów poprzez sport. Zaczęło się to również od
mojej wizyty w ośrodku dla uchodźców. To jest grupa, która potrzebuje wsparcia i powinniśmy znaleźć sposób, aby być blisko
tych ludzi i zaoferować im pomoc, jak również walczyć z ich
wykluczeniem. Tak więc solidarność oznacza dla mnie przede
wszystkim walkę o włączenie.
Jak sprawiłbyś, aby solidarność była jeszcze bardziej obecna
w Twoich działaniach? Co jest potrzebne aby była jeszcze
bardziej obecna w praktyce?
W naszej organizacji robimy wiele rzeczy, aby być solidarnym
z innymi. Jeśli pracujesz w organizacji pozarządowej w Polsce,
to znaczy, że nie zarabiasz tyle pieniędzy i ciężko pracujesz
dla innych ludzi. I to jest właśnie początek bycia solidarnym z
innymi: że obniżasz swoje własne oczekiwania, żeby zrobić
coś dla innych ludzi. Nie skupiasz się więc na sobie, na swoim
samopoczuciu, na swojej rodzinie, ani na swoim otoczeniu, ale
myślisz bardziej o innych. I starasz się oddać to, co otrzymałeś.
Bo ja miałem to szczęście, że otrzymałem wiele od mojej rodziny i sąsiedztwa, ale także dla mojego państwa - przez ludzi,
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podczas profesjonalnych wydarzeń sportowych na całym świecie. Krzysztof przez lata rozwijał swoją działalność charytatywną i
inicjatywy, a zapytany o motywację wyjaśnił, że motywuje go ciekawość świata i innych ludzi, którzy pochodzą z różnych krajów
i kultur.
Solidarność to gotowość do postawienia się w sytuacji innych ludzi i działania na ich rzecz. Wiele działań w naszym życiu dotyczy naszych własnych celów i dobra naszej rodziny. Solidarność natomiast oznacza gotowość do zaangażowania się w sprawy
dotyczące szerszej grupy ludzi. O ile pozwalają na to warunki i możliwości, warto działać na rzecz innych ludzi, którzy często
bardzo się od nas różnią. Jednocześnie możemy odkryć, że łączy nas wspólne dobro i cele.
Krótki film o Etnoliga: https://www.fundacjadlawolnosci.org/wp-content/uploads/2020/11/UEFA-Grassroots-Awards-2020Poland-v5_Subs.mp4?_=1

którzy płacili podatki i oni opłacali moją szkołę, drogi, infrastrukturę i ludzi, którzy pomagali mnie wychowywać itd. Dlatego
uważam, że ludzie powinni myśleć o otaczającym nas świecie.
To jest moim zdaniem sam początek solidarności, kiedy obniża
się własne oczekiwania. Że nie jesteśmy tutaj sami tylko dla
siebie, ale jesteśmy tutaj, aby być razem z innymi ludźmi. Mogą
być tuż po drugiej stronie ulicy i blisko siebie. Oni potrzebują
pomocy, a my się nad tym zastanawiamy. Powinniśmy się nad
tym zastanowić. To jest bardzo proste. Jeśli widzisz, że jest coś,
co możesz zrobić w tej sprawie, rozważasz zrobienie tego.
W jaki sposób działania Etnoligi są zaprojektowane i zorganizowane, aby wzmocnić solidarność między uczestnikami?
Tak więc pierwszą rzeczą związaną z solidarnością jest to, że
zapraszamy wszystkich ludzi, bez względu na to jak są bogaci,
skąd pochodzą, płeć, pochodzenie, więc bycie otwartym na
innych ludzi jest kluczową kwestią. Projekt jest darmowy i każdy
może w nim uczestniczyć, nie potrzebujesz pieniędzy, żeby z
nami grać. Solidarność oznacza dla nas również, że każda
grupa, każdy zespół powinien być otwarty na innych członków
i inne osoby, które potrzebują przyjaciół i innego rodzaju
wsparcia.
W Etnolidze każda drużyna jest mieszana i składa się z ludzi z
różnych krajów o różnych potrzebach - więc nie zostajesz tylko
z bliskimi przyjaciółmi. Musisz również mieć w swojej drużynie
kobiety. Mieszamy ludzi, pozwalając im grać w piłkę za darmo
i jest to dla mnie sposób myślenia o solidarności w sporcie.

A jak już mówimy o solidarności w sporcie, to czy masz jakieś
miłe chwile, którymi mógłbyś się z nami podzielić?
Nie mogę myśleć o niczym szczególnym, ale w każdy
weekend, kiedy gramy z Etnoligą, czuję się wzmocniony tymi
emocjami solidarności.
Bo ludzie przychodzą tam grać w piłkę, może tylko przez pół
godziny, ale tak naprawdę zostają cały dzień. Żeby być z innymi. I często robią coś więcej niż gra w piłkę.
Na przykład za tydzień organizujemy dzień sportu dla uchodźców. Każdy zespół przygotuje dla nich coś, co pozwoli im
uprawiać sport, porozmawiać, przygotować jedzenie i zaoferować inne rodzaje wsparcia.
Jak według Ciebie możemy wzmocnić solidarność w społeczeństwie lub nauczyć dzieci, aby były bardziej solidarne z
innymi?
Jest tak wiele aspektów. Jesteście wychowywani przez
rodziców i przez system edukacji, więc wszystko zaczyna się
tam i nie jest to jeden czynnik, który może sprawić, że będziecie bardziej solidarni. Jeśli w edukacji koncentrujemy się na
wspólnych projektach i celach, jeśli uczymy się współpracować, ma to o wiele większy sens, niż gdybyśmy byli stawiani
przeciwko sobie i rywalizowali. Dlatego, aby naprawdę wspierać solidarność, należy zachęcać uczniów do współpracy. To
wprowadza solidarność do życia i do serca.
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IV. Solidarność w pracy z uchodźcami - wywiad z Chlebem i Solą
Czy mogłabyś rozpocząć od wprowadzenia Nas w swoją
historię z Chlebem i Solą?
Jestem współzałożycielką. Zaczęliśmy działać jako grupa
znajomych w 2013 na rzecz uchodźców. To był moment kiedy
zaczynała się wojna w sąsiadującym kraju, w Ukrainie, trwała
też wojna w Syrii, gdzie ja byłam osobiście w 2010. Studiowałam też w Bośni i Indonezji. Wydawało mi, że w Polsce nie
było świadomości o tym, co dzieje się na świecie. Zaczęliśmy
organizować zbiórki i wydarzenia.
W 2015 temat uchodźców został mocno upolityczniony. Było
dużo fake newsów i negatywnych informacji. Duża część
społeczeństwa była przeciwko przyjmowaniu uchodźców, więc
zaczęliśmy organizować akcje. Założyliśmy uchodźcy.info,
żeby szerzyć rzetelne informacje.
Grudniu 2017 zarejestrowaliśmy się jako fundacja Polska
Gościnność. Zmieniliśmy się z grupy nieformalnej, w formalną organizację. Dużo osób które były aktywne w inicjatywie
Chlebem i Solą wciąż na wspiera przy działalności fundacji.
Ja jestem koordynatorką, spinam całością. Program dziecięcy
wspiera cały zespół.
Jakie wartości są dla Ciebie ważne w realizacji inicjatywy
Chlebem i Solą, a także w Twoim życiu?
Czuje, że mam różne zasoby których wiele osób nie ma.
Urodziliśmy się w kraju, który mimo że ma wiele niedociągnięć
(może nie w porównaniu do zachodu) i czuje przez to jakiś etyczny obowiązek. SOLIDARNOŚĆ. Staramy się usamodzielniać
uchodźców, więc nie robimy czegoś za nich, ale edukujemy ich
tak, żeby byli samodzielni.
Wyrównywanie szans?
Ważna jest świadomość własnych motywacji, np. jeżeli ktoś
czuje się lepiej w grupie os. które mają gorzej niż my. Jest około
125 wolontariuszy na stałe wspierających działalność Fundacji
w ramach programu Pomocy Dzieci w Nauce.
*Czym zajmowałeś się przed Chlebem i Solą?
*Jak pojawił się pomysł działania w taki sposób z tą konkretną
grupą osób?
Jak rozwijała się inicjatywa na przestrzeni lat jej realizacji?
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*Kim są osoby z którymi współpracujecie? Jak rozwiązaliście
współpracę?
Jakie praktyki wykorzystujecie w realizacji waszej misji?
Dążenie do samodzielności i prywatność. Towarzyszyć, może
posłuchać, jeżeli ktoś chce czymś się podzielić. Włączania
uchodźców do społeczeństwa, jest się ich kontaktem i edukuje
się ich.
*Czy i jak współpracujecie z innymi osobami, grupami lub
organizacjami poruszającymi się w podobnych obszarach?
- jeżeli NIE, to czy chcielibyście i z kim?
- jeżeli TAK, to co z niej wynosicie i co Wam daje?
Jakie emocje wywołuje w Tobie Twoje działania?
Co motywuje Twoje działania?
Widzę potrzebę, czuję się uwikłana i na tym etapie nie
mogłabym tego porzucić. Kiedy widzę sukcesy, np. Z pracy
dziećmi. Na początku widząc, że jest tak wiele do działania,
to wybrałam świadomie dzieci, bo praca z nimi jest bardzo
wdzięczna. Cały czas mnie to cieszy i daje napęd. Większość
czasu muszę zajmować się czymś co nie działa, bo jeśli działa
to nie trzeba się tym zajmować. Więć ciągle muszę sobie przypominać to co działa. To że jest potrzeba, bo jeżeli my tego
nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. Bo widzę zmianę! Osobiście
dużo pracuje i daje mi to radość i mnie to napędza.
Jakich trudności doświadczasz? Co potrafi Cię zniechęcić?
Sytuacje frustrujące zdarzają się prawie codziennie. To, że ja
odp. 3 razy na to samo pytanie. Brak ogaru- ja muszę z tymi
ludźmi właśnie muszę pracować, bo te os. Które są ogarnięte,
nie zwracają się do nas. Wspólne plany dla uchodźców nie są
realizowane. Frustracja z przyczyn nieogarnięcia.
Trudności to również niewdzięczność, w kwestiach drobiazgowych. Niedotrzymywanie terminów i zobowiązań przez os.
z Polski lub uchodźców.
Dla nas jako NGO-sów jest brak stałego dofinansowania. Nie
mogę rozwijać swojej wizji, bo nie ma stabilności. Głównie od
innych organizacji pozarządowych.

Praca jest b. Angażująca, więc muszę stawiać sobie granice.
Czy przed Chlebem i Solą dzieliłaś /eś lub angażowała/eś
się w inicjatywny związane z działaniami solidarnościowymi?
Studiowałam, podróżowałam. A następnie, równolegle w
sumie prowadziliśmy inicjatywę Post Turysta, jak wpływamy i jak
te miejsca na siebie.
Czym jest dla Ciebie solidarność?
Ważnym pojęciem jest tu druga osoba i otwarcie się na drugą
osobę. Jest to spróbowanie współodczuwanie. Szerzej jest
to coś co robi się wobec drugiej osoby, bo raczej nie może
być wobec siebie. Otwarcie się na to, że czasami musisz coś
poświęcić oddać, przeciwieństwo egoizmu. Zastanawiam się
czy zakłada dążenie do równości. Ważne jest to, że działamy
na rzecz drugiej osoby. To jest otwarcie się na drugiego człowieka. Możemy też mówić, o grupie osób działającej wspólnie
solidarnie i wtedy grupowość też jest ważne, więc ważny wydaje się być solidarnym wobec siebie. U nas jest jasny podział
na pomagający i pomagaczy. Staram się, żeby osoby którym
pomagamy, potrzebowali jak najmniej potrzebowali.
Solidarność grupowa.

dzi z dokumentem. Przemyśleć swoją motywację, wg mnie jest
to b. Ważne. Każdy ma jakieś kompleksy i swoje niepozałatwiane potrzeby.
Jak rozbudzać w ludziach poczucie solidarności?
Ważna jest ta autentyczna motywacja, bo są różne osoby.
Moja motywacja, pojawia się często, np. Poczucie uprzywilejowania. Np. chciało dowalić PIS-owi: to jest wyraz mojego
sprzeciwu wobec tego co robi rząd. Czasami jest to chęć
dzielenia się to co już mamy. Ważne jest też wspieranie tych
osób w odpowiedzialności, które na siebie biorą.

Czy uważasz, że poprzez swoje działania ją realizujesz?
*Jak jej doświadczasz oraz czy dostrzegasz ją w swoim
otoczeniu?
*Jaką przyszłość widzisz dla Chlebem i Solą?
Dla mnie trochę przestało być rozwojowe i jestem trochę zmęczona. Potrzebowałabym pół roku przerwy.
Mam nadzieję, że rzeczy które robimy zaczną się działać
bardziej systemowo. Niestety, uchodźców jest też coraz mniej.
Na razie się coraz bardziej rozwijamy bo dostrzegamy co razi
wiecej potrzeb.
Jakie rady dałabyś innym, którzy chcą rozpocząć działania w
podobnym obszarze?
Jakie potrzeby mają ludzie. Patrzeć i myśleć szerzej, jakie potrzeby mają Twoje potrzeby odpowiadać. Jeżeli pani przycho-
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V. Solidarność z dziećmi uchodźców a zajęcia w “Przystanku Świetlica”
PRZYSTANEK śWIETLICA dla dzieci uchodźców
https://www.facebook.com/PrzystanekSwietlica/
Wywiad Angeliki Mizińskiej z aktywistką Izą
Czy mogłabyś rozpocząć od wprowadzenia mnie w swoją historię z organizacją? Jak i dlaczego się zaczęła Twoja praca?
Jestem Iza i pracuje w fundacji Dla Wolności w projekcie
Przystanek Świetlica dla dzieciaków uchodźczych. Przez kilka
lat to się działo w ośrodku dla cudzoziemców na Targówku,
gdzie mieszkały kobiety z dziećmi. Od miesiąca dzieje się to
w Dębaku, gdyż ośrodek na Targówku zlikwidowany. Część
naszych działań ma miejsce na terenie Warszawy. Jesteśmy w
kontakcie z rodzinami, której już nie mieszkają w ośrodkach.
Jestem związana z fundacją od 5 lat, czyli dość wcześnie bo
miałam 20 lat wtedy. Trafiłam do fundacji jakąś taką drogą, z
którą już teraz nie mam nic wspólnego, bo należałam wtedy do
duszpasterstwa u Ojców Dominikanów i tam byłam odpowiedzialna za wolontariat. W sumie to całe swoje życie zajmuje
się wolontariatami i pracuje z dziećmi. Moja praca z dziećmi
zaczęła się w sumie kiedy ja sama byłam jeszcze dzieckiem,
bo miałam wtedy 13 lat. Zaczęłam wtedy organizować zajęcia
podwórkowe dla dzieciaków z sąsiedztwa, a potem byłam
w ochotniczej straży pożarnej, gdzie prowadziłam drużynę.
Należałam do harcerstwa i to tak płynnie stało się moją pracą.
Kiedy byłam w duszpasterstwie, usłyszałam o kobiecie, która
przyszła przeszkolić ojców z zakonu w kwestiach uchodźców.
To był moment kiedy zaczynał się tak zwany kryzys uchodźczy
w 2015 roku. Wtedy jeden z ojców zapytał się mnie czy może
jako osoba odpowiedzialna za wolontariat też nie chciałabym
się spotkać z tą kobietą i nie zacząć działać na rzecz tych
osób. Przeszłam szkolenie i zaczęłam działać w ramach
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wolontariatu w świetlicy, a następnie zaczęłam tam pracować.
Już w gimnazjum, kiedy była arabska wiosna ten temat pojawił
się w moim życiu, ale od momentu spotkania Magdy zaczął
być mi bliski. Dowiedziałam się kim są uchodźcy w Polsce, że
są to głównie czeczeni.
Jakie wartości są dla Ciebie ważne w realizacji działań w
organizacji, a także w Twoim życiu?
Kiedy wracam pamięcią to myślę, że w drugiej klasie podstawówki, kiedy zmieniłam szkołę, miałam tam takie Panie świetliczanki, które bardzo zachęcały dzieci do udziału w różnych
akcja typu odwiedziny Domu Pomocy Społecznej, śpiewanie
piosenek dla starszych osób albo sadzenie żonkili w kwietniu.
Chyba właśnie one to we mnie zaszczepiły. Myślę, że mój tata
miał też taką zajawkę społecznikowską, jak ja byłam mała. Tata
był takim wujkiem podwórkowym, wylewał dzieciom lodowiska, zabierał je na wycieczki rowerowe i zawsze to po prostu
istniało w moim otoczeniu.
Jeżeli chodzi o wartości, to czuje że to poczucie rozmaite
nierówności i krzywdy, które widzę to jest coś na co nie chce się
godzić. Jeżeli tylko mogę to próbuję temu przeciwdziałać. To
jest coś takiego, co mam w sobie od bardzo dawna i trochę nie
wiem skąd się to wzięło. Czuję, że są to takie rzeczy głęboko
w bebechach. Chyba nie umiem inaczej po prostu. Bardzo
nie lubię poczucia braku sprawczości. Kiedy widzę, że coś się
dzieje w sposób który uważam za niewłaściwy i krzywdzący,
czy jakiś okrutny, na co ja nie mogę zareagować. Bardzo mnie

dobija poczucie bezradności. To jest dla mnie duża motywacja.
Szczególnie jak coś się dzieje źle, to mam wielką potrzebę
brać sprawy w swoje ręce i na tyle ile jestem w stanie to myślę,
że to robi. Oczywiście mam wiele potknięć.
Mój brat np. mimo, że jest zupełnie inną osobą niż ja, ale też
jest bardzo wrażliwy i ma bardzo dużą potrzebę sprawiedliwości i dobra. Jest zdecydowanie nieprzemocową osobą.
Mam wrażenie, że by byliśmy wychowywani w bardzo
refleksyjny sposób. Nasi rodzicie nie zakazywali czy nakazywali nam, bez podawania przyczyny. Uczestniczyliśmy dużo w
spotkaniach naszych rodziców z ich znajomymi, więc byłam w
takim świecie dorosłych i dużej ilości refleksji. Miałam zawsze
dużo uwagi od rodziców. Rodzice dużo z nami rozmawiali i
robili to często w taki poważny sposób, też o wartościach, co
zbudowało mój fundament.
Na czym polega Twoja praca w świetlicy?
Zajmuje się przede wszystkim pracą z dziećmi, które starają się
o ochronę w Polsce, czyli jeszcze nie wiadomo czy te osoby
dostaną status uchodźcy czy pobyt humanitarny, czy w ogóle
zostaną w Polsce. Są w tej fazie preintegracyjnej, a o integracji
mówi się dopiero, jak te dzieci dostaną ochronę. Nasza praca
polega na tym, że spotykamy się z dziećmi kilka razy w tygodniu na 4 godziny na zewnątrz bawimy się z nimi: jeździmy
na rolkach, skaczemy na skakance, robimy prace plastyczne,
ostatnio zbieraliśmy liście i inne dary jesieni z dzieciakami
afgańskimi, które są od niedawna w Polsce i uczyliśmy się o

porach roku tutaj i o czym nie zbierać w lesie. To są bardzo
codzienne, zwykłe rzeczy, które staramy się im przekazywać.
Staramy się zadbać o ich sferę emocjonalną, co jest absolutnie
kluczowe w naszej pracy, żeby dzieciaki czuły, że mają bliską,
zaufaną osobę, do której mogą się zwrócić tak werbalnie,
kiedy potrzebują pogadać, czy też po prostu przez to uczucie, kiedy widzą to w naszych oczach. Mają też możliwość
zbliżenia się do nas i przytulenia. Kiedy ma się doświadczenia
takie jak te dzieci: ucieczka przed wojną lub przemocą, to jest
to bardzo ważne, by tworzyć miejsc i okoliczności, w których
dzieci w beztrosce i radości mogą miło spędzić czas z miłą,
dorosłą osobą i czuć się bezpiecznie.
Jak rozwijała się inicjatywa na przestrzeni czasu jej realizacji?
Świetlica na Targówku działała chyba 7 lat lub nawet więcej.
Startowała od zera. Na początku od rozeznania tego jakie są
potrzeby. Kiedy ja przyszłam było już pomieszczenie fundacji i
świetlicy, która była już ukonstytuowana. Na tamtym etapie nie
była jeszcze np. pomocy asystenckiej. Była asystentura rodziny,
ale ona bardziej polegała na poradach psychologiczno-pedagogicznych, na obserwacji dzieci czy pracy z matką w kontekście rozwoju dziecka. W ostatnich latach zaczęliśmy wspierać
ludzi związanych z prawem, choć rzadko, ale w urzędach,
sprawach administracyjnych czy z szukaniem mieszkach. To
co na pewno się rozwinęło to inicjatywy typu jednodniowa
wycieczek. Bardzo duży nacisk postawiłyśmy na to, by dzieci
poznawały miasto. Organizowałyśmy wycieczki po Warszawie, praktycznie raz w tygodniu, by dzieci widziały jak kupić
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bilet, jak spędzać czas za darmo np. na skateparkach, jak są
w ogóle alternatywne sposoby spędzania czasu. Rozwinęła się
też współpraca z innymi organizacjami.

było pytanie o to, gdzie się kończy moja odpowiedzialność za
różne rzeczy, a gdzie powinnam jeszcze cisnąć, bo uważam,
że tak będzie dla nich lepiej.
Pracowałam raz z dziewczynką, która miała 9-10 lat i była
Jak docieracie do osób, które potrzebują Waszego wsparcia? bardzo dobrze rokującym dzieckiem, szybko nauczyła się
Ośrodek dla cudzoziemców na Targówku, który został zlikwid- języka, była aktywna, podjemowała inicjatywę i miałą mnóstwo
owany, bo ziemia na której był ośrodek została wykupiona pod pomysłów, a po dwóch latach dzieczynka wpada w emocmagazyny. Tymczasowo, lub nie, to się okaże, został utworjonalne problemy, zamyka się w sobie, przestaje chodzić
zony ośrodek dla kobiet, taki jak był na Targówku, w jednym
do szkoły i zapominać języka polskiego. Wiele razy miałam
ze skrzydeł ośrodka w Dębaku, co w zasadzie oznacza, że
podobne sytuacje, że obserwowałam, że rzeczy które już
niestety kobiety nie są odseparowane od mężczyzn. To jest kło- udało się nam zbudować sypią się i kruszą. Często były to dzpotem o’tyle, że w ośrodku dla kobiet w bardzo dużej mierze
ieci, na których szczególnie mi zależało, bo miałam z nimi szcprzebywały kobiety z doświadczeniem przemocy domowej
zególnie bliską relację. A jeszcze później dowiadywałam się,
i gwałtów. Tam została przeniesiona część naszych rodzin,
że wyjeżdżają z Polski do Niemiec. Z jednej strony wiedziałam,
reszta zaostała przeniesiona do mieszkań prywatnych. My też że może tam będzie im lepiej, że będą lepiej systemowo
się tam przenieśliśmy. W gruncie rzeczy mieliśmy tam otwierać zadbane, a z drugiej strony będą musiały znowu budować od
drugą świetlicę, a wyszło tak, że przenieśliśmy tam pierwszą.
nowa i znowu będą narażone na deportacje.
Świetlica więc jest już w ośrodku, w którym Ci uchodźcy już są. Plus cały system w którym funkcjonujemy, to jakiś dramat. Może
nie na każdym poziomie ale….
Jakich trudności doświadczasz? Co potrafi Cię zniechęcić?
Ja mam dosyć optymistyczne usposobienie i łatwo zapominam Czym jest dla Ciebie solidarność?
o wszelkich problemach. Czasami to bywa kłopotliwe, ale
Myślę, że jest to trudne do zdefiniowania. Na pewno łączy
generalnie mam duże zdolności zamooptymalizacji i regenermi się to z odpowiedzialnością. Ostatnio myślałam sobie, że
acji dzięki temu. Są rzeczy które są bardzo deprymujące, i to
to słowo łączy się ze słowem “odpowiedź”, czyli zdolność do
jest przede wszystkim takie poczucie, że wkłada się w jakieś
odpowiadania na na to, co nas otacza, na to co się dzieje
osoby dużo energii i staram się wspierać je na różne sposoby,
wokół nas. Myślę, że solidarność to zdolność empatyzowania
a potem widzę, że to nic nie dało. Zdarzały mi się, że np w ra- się z różnymi osobami wokół, połączona z chęcią współbycia
mach pracy asystenckiej szukałam szkół, a rodzice nie dbali o
i współdziałania z nimi. Odpowiadania na wyzwania, które
to, by dzieci dotarły na spotkanie do szkoły. To dla mnie często stawia nam rzeczywistość, a przy tym stawiania siebie na
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równi z innymi, niezależnie kim jesteśmy, wierząc, że każdy z
nas zasługuje na taką samą dbałość o siebie jako człowieka.
Wszyscy żyjemy w bardzo nierównej rzeczywistości, mamy
rozmaite przywileje i trudności, które nie są wynikiem naszych
decyzji, ale zrządzeniem losu. Jeżeli ma się taką możliwość,
żeby część swojej energii włożyć w troskę o drugiego człowieka, to dla mnie jest to absolutnie oczywiste, że jest to właściwa
droga funkcjonowania.
Dla mnie solidarność nie dotyczy tylko osób, które mają trudniej
czy gorzej niż ja, ale też moich przyjaciół czy osób, które
podobnie do mnie myślą i są mi w jakiś sposób bliskie. W dużej
mierze moje funkcjonowanie opiera się na sieci osób, która
chcą się nawzajem wspierać i mają różne kompetencje, którymi
się wymieniamy. Ważne jest też to, że nie zawsze trzeba być
na pierwszym froncie pomocy, ale żeby tworzyć łańcuchy
pomocy. Tych ogniw w łańcuchu jest bardzo wiele. Czasami to
osoby działające aktywistycznie, np. w kwestiach uchodźczych
czy obecnie na granicy potrzebują wsparcia, czasami po prostu pójścia na kawę czy herbatę i wysłuchania. Porozmawianie z
osobą, która jest niezaangażowana w te działania, a rozmowa
z nimi dystansuje i uspokaja. To też jest właśnie ten łańcuch
solidarności.

ich rola nie może być ważna. A ja myślę, że to “ważne” może
oznaczać bardzo małe rzeczy: często jakieś drobne gesty,
ważne może być ugotowanie jednego obiadu dla osób w
kryzysie, czy to że się posprząta kuchnię, w której ten obiad
można ugotować, czy nawet to, że jeżeli jesteś częścią
15 osobowej grupy, to ty jako jedna z tych 15 osób masz
ogromne znaczenie i jesteś bardzo potrzebna, a jeśli znikniesz
to pozostałe 14 osób na pewno to odczuję. Myślałam o tym,
że znam wiele osób, które angażują się w wiele działań, ale
nie koniecznie z takim poczuciem, że ich obecność jest istotna.
Mam poczucie, że gdyby sobie uświadomiły, że ta ich obecność naprawdę ma znaczenie i że nie jest tak łatwo zastępowalne jakimkolwiek innym, a że każdy wnosi jakąś swoją jakość,
umiejętności i sposób bycia w różne sytuacje i różne refleksje,
to naprawdę każdy może poczuć istotę swojego mikro działania w obszarze działań solidarnościowych.
A z takiego praktycznego poziomu, to oczywiście zapraszamy
do zgłaszania się do świetlicy na wolontariat u dzieciaków w
mieszkaniach prywatnych i w ośrodku w Dębaku. Zapraszamy
też do obiadów u Ady, gdzie odbywają się inicjatywy społeczne, a co piątek gotujemy obiady freegańskie dla sąsiadów,
znajomych i osób w kryzysie bezdomności.

Czy masz jakieś rady dla osób, które mogłyby się zaankontkat: izorlow@gmail.com
gażować w działania w obszarze w którym Ty działasz? Oraz
czy masz jakieś pomysły na to, jak rozbudzać w innych chęć do
działań solidarność?
Ostatnio miałam takie przemyślenia o tym, że znam sporo
osób, które w jakiś sposób nie czują się ważne, czy też, że
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VI. Solidarność na granicy - Joanna Rostkowska
Im większy kryzys, tym łatwiej o poczucie bezsilności; tak właśnie czułam się przez ostatnie kilka miesięcy, czytając wiadomości o
ludziach uwięzionych na granicy polsko-białoruskiej. Historie o uchodźcach, którzy walczyli o przetrwanie i znalezienie schronienia, odepchnięci przez żołnierzy chwytały za serce, a polscy urzędnicy odmawiający im pomocy po prostu odbierali nadzieję, że
cokolwiek może się zmienić. Na szczęście w pobliżu granicy mieszkają setki osób, które zdecydowały, że poddanie się nie jest
rozwiązaniem; że nawet najmniejszy akt dobroci może zmienić wszystko. Miejscowi i aktywiści - niektórzy działający na własną
rękę, inni w ramach organizacji zwanej Grupą Granica - wymyślali różne sposoby i organizowali wydarzenia, aby pomóc ludziom uwięzionym w lesie. Niektóre z ich działań miały charakter krajowy, inne lokalny. Czasem była to współpraca setek, a czasem
dwóch lub trzech osób. Niemniej jednak każdy akt pomocy był prawdziwym obliczem solidarności. Zielone światło - właśnie
takie, w oknach domów w pobliżu lasu, jako symbol bezpieczeństwa. Ludzie mieszkający przy granicy używali go, gdy chcieli
dać znać wszystkim wędrującym, że ich miejsce jest bezpieczne i są gotowi pomóc w miarę swoich możliwości. W czasach,
gdy kontakt z urzędnikami nie zapewniłby bezpieczeństwa, ten drobny gest z nawiązką pomagał, a może nawet uratował życie.
Organizowane były akcje, które miały na celu informowanie mieszkańców o tej sytuacji - aktywiści walczyli z (szeroką w całym
kraju) dezinformacją na temat uchodźców i ich celów. Tłumaczyli, dlaczego ludzie są uwięzieni przy granicy, dlaczego potrzebują pomocy od miejscowych i że nie są zagrożeniem. Czasami aktywiści używali plakatów, czasami flayerów, czasami rozmawiali
z napotkanymi ludźmi. To prowadziło do zmotywowania miejscowych do działania - nie tylko zielonych świateł w oknach, ale
także wychodzenia na zewnątrz do lasu, by szukać potrzebujących i dzielić się jedzeniem lub ciepłymi, suchymi ubraniami z
uchodźcami, na których się natknęli. Niektórzy mieszkańcy zostawiali też na drzewach paczki z jedzeniem w nadziei, że któryś z
migrantów je znajdzie i pomoże mu to przetrwać. Kampania informacyjna skierowana była także do samych uchodźców - aktywiści dawali im do zrozumienia, gdzie szukać pomocy, co mówić i komu zaufać. “Medycy na granicy” to kolejna akcja zorganizowana przez zwykłych ludzi; kiedy przez internet przetoczyła się informacja o braku pomocy humanitarnej wśród uchodźców,
“normalni” lekarze i pielęgniarki zgłosili się do pomocy tym ludziom; za żadne pieniądze ani nic, po prostu dlatego, że dzielenie
się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu ratowania życia było czymś naturalnym. Reszta Polski oczywiście nie spoczęła na
laurach. W całym kraju organizowane były protesty z hashtagiem “pomoc jest legalna” - jako odpowiedź na oficjalne komunikaty
rządowe. Używany powszechnie w mediach społecznościowych hashtag wciąż przypominał, że pomaganie innym nie jest ani
złem, ani przestępstwem. Obok “pomoc jest legalna” pojawił się również hashtag #granicaprawczlowieka, służący do informowania Polaków o całej sytuacji, gdyż w oficjalnych mediach nie było takich informacji. Ludzie zbierali ciepłe ubrania, power
banki, buty, żywność - wszystko, co mogło trafić do potrzebujących w lesie. Różne organizacje i NGO organizowały zbiórki
na pomoc prawną, na żywność, na rzeczy niezbędne do przeżycia śpiwory, ciepłe ubrania i oczywiście żywność. Solidarność
nie wymaga wielkich gestów, ton pieniędzy czy poświęcania całego życia - czasem wystarczy dać komuś nadzieję zapalając
zieloną lampkę w swoim oknie. W końcu, jak powiedział kiedyś pewien mądry człowiek, lepiej zapalić świeczkę niż przeklinać
ciemność.
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CZĘŚĆ 3 - koncentracja na skutkach działań solidarnościowych
I. Jak uchwycić wpływ naszych działań solidarnościowych
W naszych organizacjach codziennie pracujemy nad przekazywaniem ważnych wiadomości, angażowaniem kluczowych
odbiorców i motywowaniem ich do działania. W naszym
konkretnym przypadku przyglądamy się tematowi Solidarności.
Łatwo jest wyrecytować listę wszystkich rzeczy, które ty i twój
zespół zrobiliście w ostatnim kwartale (np. opublikowaliście
dwie białe księgi, które zostały pobrane w tysiącach egzemplarzy; napisaliście osiem wpisów na blogu; relacjonowaliście
na żywo trzy wydarzenia; rozesłaliście 10 000 e-maili, w które
kliknięto 1300 razy; wydaliście komunikat prasowy); może to
jednak prowadzić do wpadnięcia w pułapkę raportowania.
Aby zmierzyć wpływ swojej pracy, a nie tylko działań, dostarczaj metryki, które opowiadają o tym, jak posuwasz swoją
misję do przodu; co może wykraczać poza liczbę klikniętych
linków. Chcemy przyjrzeć się temu, jak mierzyć wpływ działań,
a nie tylko je liczyć i dokumentować.

Opracowanie planu pomiaru wpływu
Aby upewnić się, że ty i twój zespół jesteście w stanie zakomunikować sukces w zakresie przeniesienia twojej misji szerzenia
solidarności, poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad
poniższymi pytaniami:
1. Duży obraz:
Co Twoja organizacja próbuje osiągnąć poprzez swoją misję?
Aby móc wykazać się postępem w tym kierunku, musicie
zrozumieć, co wasza organizacja chce osiągnąć i jak wspólnie
definiuje sukces. Wyraźnie określcie w swoim zespole, na czym
dokładnie koncentrujecie swoje działania, co chcecie w ich
wyniku zrealizować, jaki wpływ chcecie osiągnąć.
2. Docelowi odbiorcy
Czy Twoja praca lub wyniki docierają do właściwych osób,
pomagając Twojej organizacji w realizacji jej misji?
Gdy chodzi o realizację Twojej misji, nie wszyscy ludzie mają
taką samą wartość. Kiedy określisz konkretną grupę docelową,
możesz o wiele skuteczniej dostosować swoje działania do jej
potrzeb, pochodzenia i specyfiki.

Wynik a wpływ
Istnieje wyraźna różnica pomiędzy “produktami” i “oddziaływaniem” oraz sposobem ich pomiaru. Wyniki to namacalne
rezultaty zadania lub działania. Powiedzmy, że poświęciłeś
czas na swoje kanały komunikacji cyfrowej, poniżej przedstawiamy przykłady wyników i wpływu:
3. Metryki wyjściowe
Jakie produkty są wytwarzane?
Produkty: Opublikowanie nowych raportów, stworzenie
Koniecznie musisz wiedzieć, jak każdy produkt pracy (np.
ulepszonej strony dla darowizn, zorganizowanie warsztatów
wydarzenie, raport, blog itp.) wspiera Twoją misję. Jakie
dla dzieci, zrobienie wewnętrznego szkolenia dla naszego
konkretne rezultaty chcecie stworzyć, jakie wyniki osiągnąć,
zespołu projektowego
aby urzeczywistnić swoją wizję i jakimi owocami podzielić się
z grupą docelową. Zastanówcie się, jak chcecie dostarczyć
Efekty: 150% wzrost darowizn na rzecz organizacji, dotarcie do swoje produkty, jakich podejść metodologicznych planujecie
konkretnej liczby dzieci i sprawienie, że nauczą się one nowych użyć i jak zakomunikować swoją misję grupie docelowej. W
określonych umiejętności, rozwój konkretnych kompetencji
przypadkach, gdy nie jest to jasne, zrewidujcie, czy te produkty
członków zespołu, opracowanie strategii na kolejny miesiąc,
i rezultaty są warte kontynuowania w obecnej formie.
jak chcemy pracować nad konkretnym tematem
4. Metryka zaangażowania
Kluczem jest określenie, w jaki sposób planujesz mierzyć i
Czy grupa docelowa wykorzystuje lub angażuje się w Twoje
raportować swoje oddziaływanie, oraz określenie tego na jak podejście metodologiczne w sposób konstruktywny? Czy podnajwcześniejszym etapie opracowywania strategii.
jęli konstruktywne działania?
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Sama dystrybucja materiałów do odbiorców docelowych nie
mówi nam, czy rzeczywiście je przeczytali, wykorzystali lub
podjęli działania. Uchwyć ich zaangażowanie poprzez ich
rzeczywiste działania, na przykład, jak rozwija się ich poziom
motywacji podczas serii warsztatów, na które ich zaprosiłeś;
jakie bezpośrednie działania podejmują twoi uczestnicy po
spotkaniu. Jak zmieniają swoje zachowanie po udziale w
projekcie.
5. Metryka wpływu
Jakie metody możesz wykorzystać do monitorowania i oceny
postępów w realizacji swojej misji?
Zastanawiając się nad celami organizacyjnymi, przeprowadź ankietę dla swojej grupy docelowej, aby sprawdzić, czy
zmieniłeś ich sposób myślenia lub zmotywowałeś do działania.
Zaproś ich do wyrażenia swoich refleksji i opinii, nie tylko werbalnie, ale także poprzez kreatywne sposoby wyrażania się.
Możesz wykorzystać grupy fokusowe pracujące z większymi
grupami, aby uzyskać reprezentatywny obraz wpływu. Zaproś
ich do podzielenia się wynikami w ramach swojej grupy, dzięki
czemu pomożesz stworzyć wspólnotę praktyki, w której nauka
będzie kontynuowana również po zakończeniu działania, w
którym uczestniczyli.

Łącząc to razem
Stworzenie całościowej strategii cyfrowej i określenie jej
wpływu na misję szerzenia solidarności nie jest łatwe. Nie
ma jednego uniwersalnego podejścia, ale istnieją najlepsze
praktyki dotyczące zarówno konstruktywnego planowania, jak i
skutecznego wdrażania działań.
Aby opracować metody monitorowania postępów, konieczne
jest dogłębne zrozumienie misji organizacji w zakresie solidarności, tego, jakie wyniki chce się osiągnąć w szczególności,
oraz tego, w jaki sposób pracuje się nad ich osiągnięciem.

6. Pomiar wpływu
Jaki był wkład Twojej organizacji w ogólny wynik lub wpływ?
Nie pracujesz w próżni i ważne jest, abyś uznał swoją rolę
oraz rolę innych osób w osiągnięciu rezultatu. Przykładowo,
świetny model, z którym pracowaliśmy, wykorzystuje trzypoziomowe podejście do oceny swojej roli w tworzeniu mierzonych
efektów:
- Decydujące: Waga dowodów wskazuje, że wynik nie zostałby osiągnięty bez wysiłków programu.
- Ważne: Na wynik złożyło się wiele czynników, a my odegraliśmy merytoryczną rolę.
- Niekonsekwentny: Program odegrał niewielką lub żadną rolę
w wyniku i wystąpiłby bez jego udziału.
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II. 5 sposobów pomiaru akcji solidarnościowej w pracy z młodzieżą
Łatwo jest zrozumieć impuls do pomiaru wpływu. Chcemy
wspierać młodych ludzi w osiąganiu dobrych rzeczy, więc
logicznie rzecz biorąc powinniśmy spróbować zrozumieć, jak
skuteczni jesteśmy w tym względzie, i dowiedzieć się, jakie
praktyki przynoszą młodzieży najlepsze rezultaty. Fundatorzy i
organizatorzy chcą wiedzieć, że ich pieniądze i wysiłki przyniosły
efekty. Ale to, że coś jest zrozumiałe, a może nawet pożądane,
nie oznacza, że łatwo jest działać w tym kierunku, a sektor
młodzieżowy utknął na tym punkcie na jakiś czas. Przyjrzyjmy się
zatem kilku praktycznym sposobom wspierania pomiaru wpływu
działań, które zostały tu wyjaśnione na przykładzie solidarnych
działań młodych ludzi.
1. Nadanie priorytetu rzeczom, które prowadzą do zmiany, nad
samą zmianą
Nie jest to nowe stwierdzenie, ale jeśli mamy jasne poczucie
tego, jak wygląda i jak się czuje dobra praktyka, skupienie się
na jej konsekwentnym wykonywaniu powinno prowadzić do
pozytywnych zmian dla młodych ludzi. Skupienie się na jakości
ma wiele zalet: zapewnia dające się wykorzystać spostrzeżenia,
które mogą prowadzić do natychmiastowych ulepszeń w działaniach; nie wymaga czasochłonnego i logistycznie trudnego
procesu śledzenia młodych ludzi w czasie - skupia się na “tu
i teraz”; jest całkowicie zgodne z wartościami i etyką pracy z
młodzieżą. Jest to narzędzie oparte na dowodach naukowych,
bazujące na ramach wysokiej jakości praktyk, które mogą prowadzić do rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych
młodych ludzi, stanowiących podstawę światopoglądu opartego
na solidarności.

“skupić się na solidarności” w swoich działaniach.
- Młodzi ludzie uczestniczący w działaniach związanych
z solidarnością doświadczają wystarczającego kontaktu z
interakcjami społecznymi, aby poprawić zamierzone wyniki.
W przypadku umiejętności związanych z solidarnością będą
to prawdopodobnie regularne zajęcia przez co najmniej dwa
miesiące, podczas których uczestnicy mogą doświadczyć kultury
solidarności i wdrożyć własne zaangażowanie poprzez osobiste
działania. Uczestnictwo w jednorazowych zajęciach nie doprowadzi do rozwoju solidarności.
- Możliwe jest praktyczne śledzenie wyników młodzieży w
czasie. Praca z mniejszymi grupami młodych ludzi (a nie z całą
grupą lub kohortą) może być bardziej wykonalna.
- W relacjach z młodymi ludźmi panuje zaufanie i szczerość, co
obejmuje wyjaśnienie, dlaczego gromadzenie tych danych jest
naprawdę ważne i co zostanie z nimi zrobione.
Po drugie, potrzebujemy bardziej wykonalnego i wrażliwego
procesu pomiaru. Doświadczenie mówi nam, że młodzi ludzie
nie lubią wypełniać wielu kwestionariuszy; powiedzą im “to, co
chcą usłyszeć”; a na odpowiedzi może wpływać nastrój lub
to, co wydarzyło się przed wypełnieniem kwestionariusza. W
związku z tym musimy wykorzystać szerszy zakres narzędzi metodologicznych, aby wspólnie z młodymi ludźmi zastanowić się i
ocenić wpływ naszych działań, a także oprzeć się na procesie
pracy z młodzieżą polegającym na budowaniu relacji z młodymi
ludźmi, w tym zrozumieniu ich zachowań i relacji.

3. Zaangażowanie młodych ludzi
Organizacjom młodzieżowym bardzo zależy na partnerskiej
2. Ponowne przemyślenie pomiaru wyników
współpracy z młodymi ludźmi, a nie na podejmowaniu decyzji
Oprócz przekonania o fundamentalnym znaczeniu skupienia
w ich imieniu. Jest to podstawowa cecha naszego podejścia do
się na jakości praktyk, istnieją sytuacje, w których ważne jest
partycypacyjnej pracy z młodzieżą. Był to naprawdę udany elzrozumienie wyników, a związek między jakością a wynikami
ement podejścia do dialogu, w którym organizacje informowały,
wymaga dalszego sprawdzenia. Potrzebujemy jednak nowego
że uznały to za proste i użyteczne podejście do łączenia się z
podejścia do zbierania tych danych. Po pierwsze, musimy skupić młodymi ludźmi. Użycie wspólnego zestawu pytań umożliwia
się na odpowiednich warunkach, w których można zbierać dane benchmarking i porównanie w różnych miejscach.
o wynikach. Nasza praca sugeruje, że następujące warunki są
Nie ma to na celu zastąpienia podejścia jakościowego, które
optymalne:
wiele organizacji stosuje obecnie w celu poznania doświadczeń
- Działania solidarnościowe są celowo zaprojektowane, aby po- młodych ludzi. Skupiamy się jednak na indywidualnym rozwoju i
prawić konkretne wyniki. Jeśli działania mają mieć charakter czys- historii każdej młodej osoby biorącej udział w naszych działanito rekreacyjny, na przykład, próba zmierzenia wpływu działań
ach.
na młodzież nie jest ani przydatna, ani właściwa. Kluczowym
wskaźnikiem jest tutaj to, czy organizacje młodzieżowe czują,
Kilka możliwych pytań zwrotnych:
że muszą wstrzymać lub dostosować regularne działania, aby
1 W jakim stopniu czuje się Pan/Pani włączony/a w oferowane

32

działania?
2. Jak bardzo podoba Ci się czas spędzony na zajęciach?
3. W jakim stopniu dzięki zajęciom masz poczucie celu i
osiągnięć?
4. W jakim stopniu czujesz się pozytywnie wyzwany przez
zajęcia?
5. W jakim stopniu w Twoim odczuciu tematyka zajęć zainspirowała Cię do działania?
6. Jak bardzo uważasz, że rozwinąłeś się dzięki zajęciom, w
których brałeś udział
7. W jakim stopniu czuje się Pan/Pani wpływany na to, jak prowadzone są usługi w organizacji?
8. Jak bardzo ufasz pracownikom i wolontariuszom w organizacji?
9. W jakim stopniu odkrywasz wartość solidarności poprzez
działania, w których brałeś udział?
10. Jak bardzo czuje się Pan/Pani wspierany/a podczas działań
w organizacji?
11. Na ile czujesz się szanowany i bezpieczny podczas zajęć ?
12. W jakim stopniu uważasz, że warto poświęcić swój czas i
wysiłek, aby przyjść na zajęcia w organizacji?
13. Jakie ma Pan/Pani pomysły na usprawnienie działań w
organizacji?
14. Jak zmienił się Twój pogląd na temat Solidarności dzięki
działaniom w organizacji?
15. Co proponujesz poprawić na potrzeby przyszłych działań w
organizacji?
16. Jak bardzo czujesz się upoważniony do wprowadzania
pozytywnych zmian w swoim życiu?
17. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez organizację,
w jakim stopniu odczuwa Pan/Pani poczucie wspólnoty?
4. Zbudowanie całościowego obrazu z wykorzystaniem różnych
typów danych
‘Co działa?’ może być ważnym pytaniem. Ale o wiele bardziej
przydatne jest pytanie “co działa, dla kogo, w jakich warunkach
i jak?”. Jedynym sposobem, w jaki możemy odpowiedzieć na te
pytania, jest połączenie różnych zestawów danych. W procesie
ustrukturyzowanej oceny skupiliśmy się na pięciu rodzajach
danych:
- Beneficjent - kto uczestniczył w naszych działaniach (np. pochodzenie, wiek, płeć, przynależność etniczna)
- Zaangażowanie - w jakich zajęciach uczestniczyli młodzi
ludzie i jak się w nie angażowali (np. jak często i jak długo)
- Informacje zwrotne - systematyczne informacje zwrotne od

młodych ludzi na temat ich doświadczeń
- Jakość - obserwacyjne dane samooceny dotyczące ich udziału
w zajęciach
- Wyniki - różnica, jaką nasze działania przyniosły młodym
ludziom w zakresie wyników związanych z nauką społeczną i
emocjonalną, więzią społeczną i samopoczuciem.
Chociaż wszystkie te zestawy danych były przydatne indywidualnie, prawdziwą siłą tego podejścia było to, że mogliśmy
przyjrzeć się związkom między tymi zestawami danych, aby
zrozumieć, jakie warunki są bardziej prawdopodobne, aby
przyczynić się do wpływu na młodych ludzi.
Podejście to pozwala nam na “dezagregację” danych (tj.
rozbicie ich na części składowe), co oznacza, że możemy
naprawdę dokładnie określić, gdzie zachodzi (lub nie) zmiana.
Na przykład, w ustrukturyzowanej ewaluacji działań Sojuszu
Solidarności, jednym z wyników, na które zwróciliśmy uwagę,
było “Moje własne wysiłki są tym, co określi moją przyszłość”
(związane z domeną wyników “pewność siebie i osobiste wzmocnienie”). Dobrze jest się skupić i zdecydować, co jest naszym
głównym celem, gdzie chcemy stworzyć zmianę i rozwój; wtedy
łatwiej jest zmierzyć, czy odnieśliśmy sukces i osiągnęliśmy nasze
cele.
5. Współpracuj
Wreszcie, wspólne podejście do pomiaru, w którym organizacje
stosują wspólne sposoby definiowania i mierzenia jakości i wpływu ma wiele korzyści, w tym:
- Wygenerowanie wspólnego dla wszystkich organizacji zbioru
danych pozwala organizacjom na porównanie wyników z
wynikami osiągniętymi przez inne organizacje - zwłaszcza gdy
patrzymy na długoterminowy rozwój młodych ludzi.
- Poprawa zrozumienia wspólnej jakości i wpływu poprzez
budowanie obrazu międzysektorowego. Może to być wykorzystane do informowania i kształtowania decyzji dotyczących
finansowania i polityki, jak również rozwoju oferty dla młodych
ludzi. Temat taki jak “Solidarność” może być w pełni rozwiązany
jedynie w ramach holistycznego podejścia polegającego na
zmianach w społeczeństwie, które tworzą kulturę uczenia się
i rozwijania różnych kompetencji związanych z solidarnością
oraz stwarzają możliwości bezpośredniego doświadczenia w
społecznościach lokalnych.
- Wspieranie uczenia się przez całe życie w różnych sektorach;
w tym w edukacji formalnej, w środowiskach uczenia się pozaformalnego, w nieformalnych momentach uczenia się młodych ludzi.

33

III. How to use monitoring and evaluation to measure impact?
Wdrożenie prostych, jasnych sposobów mierzenia wpływu
grupy pomoże Ci w dostarczaniu wysokiej jakości usług i
ciągłym doskonaleniu grupy.
Monitoring polega na śledzeniu tego, co dzieje się w grupie
i postępów w osiąganiu celów. Monitoring może być prowadzony w różny sposób w odniesieniu do różnych spraw.
Niektóre rzeczy można monitorować od początku, np. kto
uczęszcza na zajęcia. Inne sprawy można monitorować przez
określony czas, np. konkretny projekt.
Ocena jest bardziej dogłębnym procesem refleksji nad tym, co
poszło dobrze, a co można poprawić w grupie. Oznacza to
spojrzenie na zebrane informacje pod kątem wyznaczonych
celów i zadań lub bardziej szczegółową analizę konkretnego
projektu lub działania. Ewaluacja pomoże Wam ustalić, jak
można rozwijać i ulepszać grupę w przyszłości. Niezwykle
ważne jest zaangażowanie młodzieży, personelu i wolontariuszy.
Po co to robić?
1. Pomoże Ci dostarczyć najbardziej efektywną usługę
Czy wasza grupa młodzieżowa ma wpływ, jaki chcielibyście,
aby miała? Monitoring i ewaluacja pokażą
jak dobrze zaspokajane są potrzeby młodych ludzi, gdzie
występują luki w usługach,
oraz jak dobrze wykorzystywane są zasoby. Wszystko to
pomoże Ci poprawić i zapewnić
najlepsze możliwe usługi dla młodych ludzi.
2. Pomoże Ci przyciągnąć i utrzymać fundatorów
Nie wystarczy powiedzieć, że uważacie, że wasza grupa robi
różnicę - potrzebujecie dowodów.
Dzielenie się informacjami zebranymi podczas monitoringu i
ewaluacji pomoże udowodnić, że
fundatorów, że warto wydać pieniądze na waszą grupę ze
względu na jej pozytywny wpływ
ma.
Podejmowanie decyzji o tym, co mierzyć
Decydując o tym, co mierzyć, należy pamiętać o:
- Cele i zadania, które wyznaczyłeś dla swojej grupy - wykorzystaj swoją teorię zmiany
- Rezultaty lub wyniki, które fundatorzy chcą zobaczyć

34

Rozumienie produktów, wyników i wpływu
Rezultaty, wyniki i wpływ powinny być bezpośrednio związane
z potrzebą zidentyfikowaną w momencie rozpoczęcia działań
z grupą docelową. Przykładowo, młodzież LGBT potrzebuje
bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o swojej tożsamości oraz
do budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości.
Produkty są bezpośrednimi rezultatami Twoich działań
Przykład: Młodzi ludzie uczestniczą w dziesięciu sesjach dotyczących pozytywnego zdrowia psychicznego
Wyniki to zmiany, które wprowadzasz w czasie, aby zaspokoić
potrzeby, cele i zadania, które zidentyfikowałeś.
Przykłady: Młodzi ludzie; czują, że ich pewność siebie i
poczucie własnej wartości poprawiły się, czują się bardziej
pewni siebie, by przeciwstawić się homofobii, dwufobii i transfobii w szkole.
Wpływ to każda długoterminowa zmiana, którą wprowadzasz
i która może nastąpić po zakończeniu projektu.
Przykład: Młodzi ludzie; czują się szczęśliwsi i osiągają więcej
w szkole, mają lepsze relacje z przyjaciółmi i rodziną
Wytyczne dla udanego pomiaru wpływu:
1. Zaangażowanie młodych ludzi
Planując działania w grupie, należy zapytać młodych ludzi, co
najbardziej chcieliby z niej wynieść.
wyniki. Przedstaw listę, aby skłonić ich do myślenia:
- Pewność siebie, poczucie własnej wartości, przyjaźń, zdrowie
psychiczne, umiejętność samoorganizacji, praktyczne
umiejętności (gotowanie, zarządzanie) umiejętności słuchania i
komunikacji, umiejętności wolontariatu.
2. Zbierz informacje
Kiedy już zdecydujesz, co chcesz mierzyć, zdecyduj, jak
będziesz zbierać informacje.
-> Nie zapominaj:
- Wszystkie informacje muszą być przechowywane zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych i traktowane w
sposób delikatny.
- Sprawdź z młodymi ludźmi, personelem i wolontariuszami, z
kim i w jaki sposób będą dzielone informacje, które podali.
Jak to zrobić:
Jak zbierać informacje o:

... kto uczęszcza do twojej grupy: rejestry i karty zapisu, które
zapisują nazwiska i
inne informacje demograficzne na ich temat
... oferowanych przez Ciebie usług i działań: plany sesji, plany
miesięczne i kwartalne,
notatki z sesji opisujące szczegółowo, co się działo, zdjęcia z
zajęć i wycieczek
... jak młodzi ludzie oceniają grupę: ocena słowna - na koniec
każdej sesji
zadaj każdej młodej osobie pytanie związane z wynikami, na
przykład jedną rzecz, której nauczyła się podczas sesji i jedną,
która jej się podobała. Zapisuj ich odpowiedzi i rejestruj je w
systemie oceny lub w aktach sesji.
... Kwestionariusze lub ankiety internetowe - poproś młodych
ludzi o regularne wypełnianie prostego kwestionariusza.
Za każdym razem używaj tych samych pytań, dzięki czemu
będziesz mógł zmierzyć dystans, jaki przebyła dana młoda
osoba. Kiedy zaczynają uczęszczać do grupy, mogą wystawić
3 na 10 punktów za pewność siebie, ale po sześciu miesiącach
uczęszczania do grupy poziom ten, miejmy nadzieję, wzrośnie.
Fotoreportaż lub film - z udziałem młodych ludzi, w którym
pokazują, jaki wpływ ma na nich grupa.
... jak wolontariusze i pracownicy czują się w grupie: studia
przypadków - poproś wolontariuszy i pracowników o
piszą swoje doświadczenia związane z ułatwianiem lub pomaganiem w grupie i wpływem, jaki to ma.
miał na nich

4. Udostępnianie informacji
Zbierzcie wspólnie informacje i przedstawcie je innym.
Pamiętaj, aby podkreślić swoje
sukcesów i zastanowić się nad swoją publicznością. Czy jest to
dla pracowników i wolontariuszy, młodzieży,
rodziców/opiekunów lub fundatorów? Możesz przygotować
formalny raport, prezentację wizualną, stronę internetową
lub komunikować się poprzez media społecznościowe, dyskusje czy warsztaty.

3. Ocenić
Ustal różne punkty w roku, aby zatrzymać się i ocenić informacje, które zbierasz w
większą głębię. Pozwoli to na zastanowienie się, czy jesteście
zadowoleni z tego, co wasza grupa
działania i wpływ, jaki wywierają, a nie tylko to, czy realizujesz
projekt
wyniki:
- Czy grupa spełnia potrzeby niektórych członków lepiej niż
innych?
- Czy ustaliłeś właściwe wyniki?
- Czy istnieje zapotrzebowanie na nowe usługi?
Usiądźcie z personelem, wolontariuszami i młodzieżą, aby
przedyskutować, co moglibyście dodać lub zmienić w oferowanych przez was działaniach lub projektach. Używajcie
jednego narzędzia ewaluacyjnego, aby dane były spójne.
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Wnioski

Naszym pytaniem wyjściowym było, jak wspierać i wzmacniać działania solidarnościowe w obszarze
pracy z młodzieżą. Co jest potrzebne, aby wspierać młodych ludzi w rozwijaniu większej świadomości
wokół solidarności i jakie kompetencje są potrzebne, aby wspierać bezpośrednie działania w ich lokalnej
społeczności. Chcieliśmy również zobaczyć, jak rola osób pracujących z młodzieżą jako pomnażających i ułatwiających działania solidarnościowe może być strategicznie wspierana przez organizacje
pozarządowe. W trakcie trwania projektu odkryliśmy, że solidarność to coś więcej niż temat czy zakres
tematyczny, to holistyczne spojrzenie: kultura zakorzeniona w różnych działaniach, a także sposób rozumienia zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym. Zgodnie z badaniem opublikowanym przez SALTO
ESC, nadal odwołujemy się do czterech kamieni węgielnych Solidarności jako podstawy solidarności w
pracy z młodzieżą:
Prawa człowieka Działanie na rzecz promowania i ochrony praw innych ludzi. Stawanie i działanie w solidarności z osobami, które nie są w stanie dochodzić swoich praw i korzystanie z przywilejów mniej dla
siebie, a bardziej dla kogoś innego;
Empatia Rozumienie i odczuwanie z innymi, rozpoznawanie, kiedy ktoś jest w potrzebie, dzielenie poczucia
niesprawiedliwości i motywowanie do działania. Nie empatyzowanie tylko z bliskimi
tych i tych o wspólnych wartościach i przekonaniach, ale odczuwających empatię wobec każdej żywej
istoty, w tym środowiska jako całości;
Aktywność obywatelska Działanie jest podstawowym elementem solidarności. Bycie odpowiedzialnym
obywatelem, częścią społeczeństwa i zapewnienie większego dobra dla wszystkich. Chęć zaangażowania się, kon-hołd dla społeczeństwa i zapał do okazywania solidarności wobec osób i miejsc będących w
potrzebie;
Włączenie Dotarcie do wszystkich młodych ludzi i włączenie ich do działania. Wychodzenie poza zwykłe
kręgi i grupy. Włączenie nawet tych młodych ludzi, którzy niekoniecznie czują lub zgadzają się z tym, co
oznacza solidarność, ponieważ prawdopodobnie to właśnie oni najbardziej jej potrzebują.
Odkryliśmy, że społeczny wymiar zaangażowania, poczucie celu podzielane przez grupę oraz szansa na
wzajemne wzmacnianie się - poprzez wspólne planowanie, projektowanie, wdrażanie, ewaluację i refleksję - odgrywają znaczącą rolę w zajmowaniu solidarnego stanowiska w naszych lokalnych działaniach.
Drugim aspektem, który chcemy podkreślić, jest wymiar uczenia się w kontekście solidarności: młodzi ludzie
rozwijają swoje umiejętności społeczne i kompetencje obywatelskie w zindywidualizowanym kontekście
tego, kim chcą być w swojej społeczności i społeczeństwie, więc pytanie nie brzmi: jak osiągnąć więcej
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działań solidarnościowych, ale jak wzrastać jako osoba, która jest głęboko troskliwa i zmotywowana. W
tym celu musimy widzieć szerszy obraz rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi, gdzie podstawy
wartości są wzmacniane przez kulturę szacunku i uznania dla tego, kim są, i która daje im możliwość stania
się tym, kim chcą być. Tutaj solidarność staje się kompasem do podróży przez niepewne czasy i budowania
silnych fundamentów zaufania do siebie i otaczającej społeczności.
Ten aspekt staje się coraz ważniejszy, ponieważ młodzi ludzie stoją przed coraz bardziej niejasną i
niepewną przyszłością. Kryzys klimatyczny, Covid-19, wojna na Ukrainie, bezrobocie i problemy ekonomiczne, by wymienić tylko kilka - wszystko to razem tworzy przytłaczający obraz chaosu i napięcia. Jeśli
młodzi ludzie muszą się z tym zmierzyć sami, może to wywołać uczucie strachu i zagubienia w świecie
bez nadziei. Dla młodych ludzi solidarność może stać się wzmacniającą perspektywą wspierania innych i
poczucia celu w tych niepewnych czasach. To nie tylko pole działania, ale solidny grunt, na którym można
się zakorzenić i wdrożyć tę perspektywę w tak wielu dziedzinach życia: edukacji, zatrudnieniu, zaangażowaniu społecznym, konsumpcji, kulturze, podróżach - by wymienić tylko kilka. Nie ma jednego aspektu
życia, w którym solidarność byłaby nieistotna: to zaproszenie do zobaczenia świata zjednoczonego ponad
separacją i segregacją; to zobaczenie nadziei tam, gdzie stoimy w obliczu strachu, zobaczenie wspólnoty
tam, gdzie wydaje się, że jesteśmy sami, i zobaczenie zaufania tam, gdzie stoimy w obliczu niepewności.
Dziś znajdujemy się na rozdrożu: świat domaga się zmian. Nie możemy kontynuować ostatniego tańca na
Titanicu - kiedy nasz świat stoi w obliczu kryzysu na wszystkich poziomach (ekologia, gospodarka, polityka,
edukacja, kultura) - potrzebujemy, aby nowe pokolenie było na czele zmian; oni już budzą się, aby opowiedzieć się za swoją przyszłością, a solidarność jest pomostem, który pozwoli im tę drogę przebyć. Musimy
stworzyć w ramach pracy z młodzieżą ramy, które pozwolą młodym ludziom odkryć ich zdolność do wywierania wpływu na ich lokalną społeczność, gdzie doświadczą wartości wspólnoty w swoich bezpośrednich działaniach i nauczą się realizować cele życiowe w pokojowy i zrównoważony sposób. Nie chodzi
o to, by starsze pokolenia mówiły im, jak powinien wyglądać świat, ale chodzi o to, by wzmocnić ich, by
widzieli i wierzyli w swoją zdolność do jego zmiany. Słowami Margaret Mead: “Nigdy nie wątp, że mała
grupa myślących, zaangażowanych obywateli może zmienić świat. W rzeczy samej, jest to jedyna rzecz,
która kiedykolwiek to zrobiła”, miała ona na myśli to, że każda zmiana kulturowa, niezależnie od tego, jak
bardzo jest ona powszechna, musi rozpocząć się od kilku jednostek na poziomie lokalnym, a Solidarność
może stać się Wiatrem Zmian czyniącym to możliwym.
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“Nigdy nie wątp, że
mała grupa myślących,
zaangażowanych
obywateli może
zmienić świat.
W istocie jest to
jedyna rzecz, która
kiedykolwiek miała” Margaret Mead

