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Życie osiedlowe polskich miast  od
dłuższego czasu spędza sen z powiek
wszystkim,  którym leży na sercu
wzmacnianie wspólnot lokalnych.  Niechęć
mieszkańców do podejmowania
aktywności  społecznej ,  brak wiary 
w możl iwość zmian w otoczeniu oraz
słabe więzi  sąsiedzkie to powszechne
zjawiska na wielu wielkomiejskich
osiedlach.  Towarzyszy temu szereg innych
procesów społecznych,  związanych 
– z jednej  strony – ze starzeniem się
całych dzielnic ,  a  z  drugiej  – z  wymianą
ludności ,  która rozbi ja  i  tak już
nadwątlone więzi  społeczne.  

Nie dziwi  zatem, że większość
podejmowanych inic jatyw lokalnych
zmierza do większego udziału w życiu
osiedla ,  gminy czy miasta — po to,  aby
pobudzić w nich odpowiedzialność za
wspólną przestrzeń,  a  także
zainteresować działalnością kulturalną 
i  pol i tyką lokalną oraz ułatwić integrację
społeczną (np.  poprzez tworzenie s ieci
samopomocy) .  Towarzyszy temu
przekonanie,  że zakres i  charakter
podejmowanych działań powinien być
wypracowany we współpracy z lokalną
społecznością i  poprzedzony dokładnym
rozeznaniem spraw dotyczących
mieszkańców: ich potrzeb,  problemów
oraz pomysłów na zmiany na osiedlu.  

Coraz częściej  pojawiają s ię pionierzy,
którzy inic jują różne aktywności ,
ponieważ dobrze rozumieją ,  że wspólne
działania mieszkańców to szansa na
osiągnięcie zupełnie nowej jakości  
w środowisku lokalnym – zarówno 
w wymiarze przestrzennym, jak 
i  społecznym. Zdają sobie z  tego sprawę
również władze lokalne,  które coraz
szerzej  wspierają in ic jatywy oddolne,  
a  nawet same starają s ię rozwijać
osiedlową aktywność.

Choć zaangażowanie społecznych 
i  instytucjonalnych interesar iuszy na
rzecz inic jatyw osiedlowych wyraźnie
rośnie,  to wciąż niezbędne są działania
wzmacniające tę lokalną rewolucję.
Potrzebni  są nowi lokalni  l iderzy,  którzy
będą inspirować mieszkańców do
aktywności ,  budować dobry wizerunek
osiedla wśród sąsiedzkiej  społeczności  
i  na forum miasta,  a  także inic jować
współpracę z samorządem oraz
okol icznym biznesem. To bardzo często
właśnie od ich zaangażowania zależy
jakość wyzwolonego kapitału
społecznego oraz s i ła  więzi  społecznych
na poziomie osiedlowym. Bez aktywnych,
elastycznych i  świetnie przygotowanych
l iderów trudno sobie wyobrazić sprawne
działanie lokalnych s ieci  wymiany 
i  współpracy – tak ważnych w kontekście
starzenia s ię społeczeństwa,  narodzin
„srebrnej  ekonomii”  oraz coraz szerszego
odchodzenia od niepohamowanego
wzrostu gospodarczego na rzecz
racjonalnego i  innowacyjnego
wykorzystania zasobów lokalnych (w tym
zasobów społecznych) .  

Liderzy są gwarantem sprawnego
funkcjonowania grup
nieformalnych i  organizacj i  oraz
prawidłowego dialogu 
z  usługodawcami i  decydentami.

Wreszcie,  ich działalność może stanowić
punkt wyjścia do włączania mieszkańców
w inic jatywy nakierowane na
rozwiązywanie innych problemów, na
przykład kwesti i  socja lnych.  W tym
sensie kolektywne działanie pod opieką
sprawnych l iderów pozwala
zapoczątkować proces rozwiązywania
problemów jednostkowych,  takich jak
bezrobocie,  czy ubóstwo.

WPROWADZENIE
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Odpowiedzią na te wyzwania jest
pi lotażowy projekt Akademii  L iderów,
który został  zreal izowany na
Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu –
osiedlu,  które (podobnie jak i  inne
dzielnice miejskie)  boryka s ię z  def icytem
zaangażowania obywatelskiego i  posiada
wiele niewykorzystanych zasobów
społecznych.  Akademia stanowi unikalną
formułę dostosowaną do potrzeb 
i  problemów mieszkańców Przedmieścia .
Podjęte w jej  ramach działania bazowały
na zasobach i  potencjałach tego obszaru.
Ich głównym celem było wyłonienie
spośród mieszkańców osiedla mocnych
l iderów, którzy wierzą w swoją moc
sprawczą oraz wiedzą,  że bez ich
zaangażowania proces rewital izacj i
Przedmieścia nie będzie
przebiegał  zgodnie z  potrzebami
społeczności  lokalnej .

Zachęcamy do zapoznania s ię z  efektami
naszego projektu,  które udało s ię
osiągnąć nowym l iderom Przedmieścia
Oławskiego.

Wierzymy,  że dzięki
doświadczeniom zdobytym
podczas Akademii  jej  uczestnicy
doskonale wiedzą,  jak
zintegrować mieszkańców 
i  zmienić obl icze najbl iższego
otoczenia.  

Jesteśmy również przekonani ,  że ich
przykład –zaangażowanie w projekt ,
skuteczne pobudzanie mieszkańców do
działań i  efektywna współpraca 
z organizacjami pozarządowymi oraz
samorządem – naj lepiej  świadczy 
o potencjale tkwiącym w społecznościach
osiedlowych.  

Mamy wreszcie nadzieję ,  że nasz sukces
może być inspiracją do stworzenia
podobnego programu dla mieszkańców 
w innym mieście,  które doświadcza
podobnych problemów na obszarach
rewital izowanych i  stara s ię znaleźć klucz
do aktywnych,  s i lnych i  zaradnych
wspólnot osiedlowych.
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O PROJEKCIE
Akademia Liderów Przedmieścia Oławskiego to
unikalny projekt mający na celu wyłonienie
inicjatorów działań oddolnych na Przedmieściu
Oławskim we Wrocławiu. Istniejące 
Centra Aktywności Lokalnej działają na rzecz
rozwoju społeczności, zmniejszenia degradacji
społecznej i zwiększenia poczucia sprawstwa
wśród mieszkańców dzielnicy. Lokalni liderzy
zamieszkujący daną dzielnicę, znający
mieszkańców i problemy ich dnia codziennego 
z jednej strony oraz umiejący tworzyć projekty
odpowiadające na potrzeby społeczne z drugiej
strony, mogliby stać się ważnym ogniwem
łączącym mieszkańców i instytucje, które chcą
odpowiadać na potrzeby społeczne.

ZAŁOŻENIA

Program Akademii został oparty o elementy
metodyki projektowania usług i doświadczeń
(design thinking, service design). Dzięki tym
narzędziom liderzy nauczyli się projektować
rozwiązania adekwatne do potrzeb i zorientowane
na człowieka, a twórcza energia społeczna zyskała
ramy projektowe. To ułatwiło dyskusję i włączenie 
w projekt innych interesariuszy (miejskich
instytucji, sponsorów),  planowanie budżetu oraz
doprowadzenie projektu do końca.

SPOSÓB REALIZACJI
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U N I K A L N O Ś Ć  P R O J E K T U

Znaleziono kandydatów o odpowiednim
profilu, otwartych, nastawionych na
współpracę i związanych emocjonalnie
z Przedmieściem Oławskim;

Osadzona została w potrzebach grupy
docelowej zidentyfikowanych 

Liderzy otrzymali sprawdzone narzędzia
wspierające tworzenie i testowanie
rozwiązań problemów konkretnej grupy
docelowej (design thinking);

Miał miejsce proces grupowego uczenia
się przez działanie z informacją zwrotną
płynącą wprost od mieszkańców 

Wyjątkowość Akademii polega na tym, że:

w oparciu o wywiady, obserwację
terenową, a co za tym idzie odpowiada
na potrzeby lokalnej społeczności;

i ważnych interesariuszy jako
współuczestników procesu tworzenia
rozwiązania;

Uczestnicy nauczyli się jak szukać
konsensusu wśród interesariuszy
(mieszkańcy, służby miejskie,
pracownicy instytucji zarządzających
miastem), aby możliwe stało się
wdrożenie wypracowanego rozwiązania
i doprowadzenie projektu do końca;

Projekt miał rzeczywisty budżet i został
zrealizowany oraz zrecenzowany przez
interesariuszy, co ma kluczowe
znaczenie dla wzrostu poczucia
sprawczości wszystkich
zainteresowanych;

Wykształceni liderzy są gotowi do
samodzielnej kontynuacji i realizacji
nowych lokalnych projektów.

12
Lokalnych Liderów

3
Osiedlowe Projekty
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Obszarem realizacji projektu było
Przedmieście Oławskie - osiedle położone
we wschodniej części miasta Wrocław,
w dzielnicy Krzyki. Osiedle obejmuje część
miasta zwaną potocznie "Trójkątem
Bermudzkim" oraz teren między torami
kolejowymi linii Wrocław - Opole, 
a ul. Dworcową, ul. Podwale i Odrą i rzeką
Oławą na północy, w odległości kilkunastu
minut spaceru od Rynku. 

Przedmieście Oławskie zamieszkuje ponad
22 tysiące mieszkańców.

Na obszarze zdegradowanym społecznie
mieszkańcy nie są na tyle samodzielni, aby
wziąć sprawy osiedlowe w swoje ręce. Na
ogół występuje tu kumulacja problemów
takich jak: niska motywacja do podejmowania
działań oddolnych, brak zaangażowania w
relacje sąsiedzkie, trudności w załatwianiu
spraw formalnych, w komunikowaniu potrzeb,
diagnozowaniu potencjałów osiedla, niskie
poczucie sprawstwa i brak wiary, że na
obszarze rewitalizacji cokolwiek może się
zmienić. 

Założeniem pilotażowego projektu
Akademii było wyłonienie wśród
mieszkańców Przedmieścia
Oławskiego Lokalnych Liderów oraz
aktywistów i uczynienie z nich
ambasadorów trzech Centrów
Aktywności Lokalnej, którzy dzięki
szerokiej sieci kontaktów mogą
wspomóc rozprzestrzenianie informacji
o tych miejscach i zachęcić do udziału 
w wydarzeniach przez nie
organizowanych.

Dzięki Lokalnym Liderom, wiele
działań – zamiast odbywać się na
zlecenie miasta – dokonuje się 
z inicjatywy oddolnej. Wzrasta
także świadomość społeczna
mieszkańców, którzy są bardziej
skłonni do dbania o dobro
wspólne. Lokalny Lider wspiera
proces rewitalizacji, dlatego też
jego działanie sprzężone jest 
z polityką miasta.
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MAPA OSIEDLA
+CENTRA  AKTYWNOŚC I  LOKALNE J

PRZED •POKÓJ  H13 ,  UL .  HERCENA  13

CENTRUM  NA  PRZEDMIEŚCIU ,  UL .  PRĄDZYŃSKIEGO  39

CENTRUM  INTEGRACJI  MIESZKAŃCÓW  NOWE  ŁĄKI ,  UL .  TRAUGUTTA  81

1 .

2 .

3 .

STRONA 8 

1.
3.

2.



LIDERZY LOKALNI

W wyniku realizacji zadania wyłonionych zostało 
15 Liderów Lokalnych, którzy mieli realny wpływ na
bezpośrednią aktywizację społeczną i integrację
mieszkańców osiedla. Wykreowanie Lokalnych Liderów
będzie miało długofalowe skutki, ponieważ nabyte
umiejętności przez Liderów mogą zostać wykorzystywane
w kolejnych podejmowanych inicjatywach.

Modelowa realizacja 3 mikroprojektów pokazała
mieszkańcom osiedla, że realizacja inicjatyw
oddolnych jest możliwa oraz, że mieszkańcy mają
realny wpływ na swoje otoczenie. 

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową Akademii stanowiły osoby dorosłe,
mieszkające na Przedmieściu Oławskim, zamieszkałe 
w różnych Kwartałach, osoby dążące do aktywności 
i takie, którym zależy na zmianach na osiedlu. 

Są to osoby znane wśród sąsiadów, takie które mają chęć,
energię do działania, pomysły, ale brakowało im wiedzy 
i umiejętności do realizacji tych pomysłów.
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REKRUTACJA
W rekrutację włączono lokalnych aktywistów, co
nie tylko pozwoliło na lepsze mapowanie kanałów
rekrutacji - bieżące dopasowanie form, typów 
i intensywności działań informacyjno-
promocyjnych do grupy odbiorców, ale przede
wszystkim zwiększyło zaufanie do podejmowanych
działań wśród osób, które potencjalnie mogły brać
w nich udział.

zebranie informacji o kandydatach poprzez
formularz rekrutacyjny;
przeprowadzenie indywidualnych rozmów 

wyłonienie ostatecznej grupy Lokalnych
Liderów.

Rekrutacja do Akademii podzielona została na
następujące etapy:

z wybranymi kandydatami;

E T A P Y  R E K R U T A C J I :
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PROGRAM
Uczestnicy zostali podzieleni na trzy mikro-
zespoły, które pracowały na realnych,
zdiagnozowanych problemach dotykających ich
najbliższe otoczenie. Następnie w okresie od maja
do września 2020 uczestniczyli w pięciu
dwudniowych warsztatach metodycznych oraz
licznych spotkaniach projektowych. 
W zaplanowanym i facylitowanym procesie
dochodzenia do rozwiązania uczestnicy odkrywali
istniejące potrzeby grupy docelowej, definiowali
rzeczywisty problem, generowali rozwiązania,
które następnie prototypowali, testowali oraz
finalnie wdrożyli i wyciągnęli wnioski.

Warsztat wprowadzający, podział na grupy.
Metody pracy kreatywnej, metody
analizowania problemów.
Badania terenowe i ocena potrzeb.
Przełamywanie oporu społecznego, radzenie
sobie z trudnościami.
Metody planowania projektów.
Techniki kreatywne. Wybór projektów.
Promowanie projektów.
Speech, interesujące przedstawienie się.
Organizacja eventu. Ostateczny wybór
projektu.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

TEMATY WARSZTATÓW
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Praktyk zarządzania oraz socjolog o specjalności komunikacja społeczna
i badanie rynku. Zdobywała wiedzę na Uniwersytecie Wrocławskim,
podyplomowych studiach marketingu i zarządzania o specjalności
zarządzanie pracownikami. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz
certyfikat ukończenia cyklu szkoleń w zakresie Nowoczesnego 
 Zarządzania w Administracji Publicznej organizowanych przez MSWiA.  

J O A N N A  M O T Y L S K A - K O M S T A

TRENERZY

Pracuje w Instytucie Socjologii - Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego. Był członkiem zespołu ewaluacyjnego
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, gdzie odpowiadał za
ewaluację projektu partycypacyjnego „Wejście od Podwórza”. Jest
również współautorem diagnozy mającej na celu wyznaczenie obszaru
rewitalizacji dla miasta Wrocławia z uwzględnieniem postulatów 
i oczekiwań społecznych. Współpracował także z Fundacją „Dom
Pokoju”, dla której prowadził badania partycypacyjne służące
przygotowaniu programu zmian na ul. Kołłątaja we Wrocławiu. Obecnie
jest współpracownikiem Biura Zrównoważonej Mobilności UM
Wrocławia, gdzie odpowiada m.in. za konsultacje z mieszkańcami
dotyczące zmian w systemie transportowym miasta.

D A W I D  K R Y S I Ń S K I

Redaktor naczelna portalu Kocham Wroclaw, koordynator projektów 
i specjalistka z zakresu promocji i mediów społecznościowych.
Absolwentka studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
Certyfikowana specjalistka ds. marketingu internetowego. Od lat
współpracująca z środowiskiem NGO, lokalnymi społecznościami 
i Gminą Wrocław. Koordynatorka Przed·Pokój H13 odpowiedzialna
również za promocję tego miejsca i projektów realizowanych przez
Stowarzyszenie TuRazem ("HereTogether" Association).

M A Ł G O R Z A T A  B R A S Z K A

Trenerka kreatywności, copywritingu i creative writing. Przez 12 lat
pracowała w agencjach reklamowych jako copywriter 
i dyrektor kreatywny: pisała teksty, opracowywała koncepcje kampanii,
zarządzała pracą działu kreacji. Dziś prowadzi KREATOLOTA
(www.kreatolot.pl) – udziela kreatywnych konsultacji, prowadzi
szkolenia oraz pisze teksty reklamowe. Jest autorką podręcznika
„Zajęcia artystyczne – zajęcia copywritingu”.

B E A T A  S U C H E C K A
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Master Coach of Institute NLP Coaching i American Board of
Coaching Divison, Team Coach Norman Benett Academy, Master
Coach of Time Line Therapy and Hypnotherapy, nauczyciel.
Posiada doświadczenie zarówno w coachingu indywidualnym, jak i
grupowym, szkoleniach, prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i
osób pracujących z młodzieżą. 

MAGDALENA STEMBALSKA

TRENERZY

Biznesowo-kulturalny project manager, absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, który pierwsze zawodowe kroki
stawiał w agencji eventowej, organizując wydarzenia firmowe w całej
Polsce. Aktor  Teatr Ej.Aj oraz grupy improwizowanej Klin Klin. Piotr
to BOOSTERowy idealista, który jest wystarczająco szalony, by
wierzyć, że można zmienić świat. W kwestiach wiary, uważa też, 
że Human Centered Design to obecnie najlepsze podejście do
projektowania, jakie istnieje.

P I O T R  A D A M C Z Y K

Design-thinkingowa ekspertka. Magister projektowania i wdrażania
innowacji rynkowych. Moderatorka wielu szkoleń i projektów
prowadzonych metodyką Design Thinking m.in. dla: Skanska, Nokia,
PwC, Yaskawy, Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki
Wrocławskiej i Wrocławskiego Parku Technologicznego. Ania jest
duszą kreatywną i zarazem analityczną. Lubi, gdy to, co robi jest
przydatne i godne zapamiętania. Prywatnie tancerka.

A N N A  W O J C I E C H O W I C Z

Maciej Solarek - event manager z krwi i kości.Doświadczony
koordynator projektów, który tworzył wirtualne targi pracy ZANIM
BYŁO TO MODNE. Poprzez design thinking współpracował 
z takimi podmiotami jak Divante, Nokia, czy WKS Śląsk Wrocław.
Były wiceprezes studenckiej organizacji Forum Edukacji Biznesowej
oraz członek zarządu Koła Naukowego Design Thinking na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

M A C I E J  S O L A R E K
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MENTORZY

STRONA 15

KATARZYNA KAPITANIEC
Wiceprezeska w spółce hotelarsko-
gastronomicznej. Wytycza kierunek
rozwoju, spina strategię biznesową,
wspiera zespół w tworzeniu i wdrażaniu
innowacji. Była mentorką biznesową 
w pierwszej edycji programu Biznesowy
Indywidualnym Programie Studiów
Uniwersytetu Ekonomicznego (2017-
2019).

MENTORKA GRUPY NR 2 

DAWID KRYSIŃSKI
Pracuje w Instytucie Socjologii -
Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego. Był
członkiem zespołu ewaluacyjnego
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław
2016, gdzie odpowiadał za ewaluację
projektu partycypacyjnego „Wejście od
Podwórza”.

MENTOR GRUPY NR 3 

JOLANTA KLUBA
Socjolożka, badaczka, wykładowczyni;
współpracuje z firmami badawczymi
projektującymi rozwiązania dla sektora
publicznego, uczelni wyższych
oraz podmiotów pozarządowych.
Doradza organizacjom pozarządowym
strategicznie i operacyjnie, pomaga
pisać, realizować i rozliczać projekty.

MENTORKA GRUPY NR 1
 



O P I S  W A R S Z T A T Ó W

Jak dobrać członków do zespołu, aby 

W jaki sposób identyfikować potrzeby
mieszkańców;

Jak samodzielnie zdobyć dane
(przygotować ankietę, scenariusz
rozmowy) i dokonać ich analizy
(wyciągnąć wnioski);

Jak nie bać się pytać i radzić sobie 

Jak analizować problemy i jak
generować kreatywne rozwiązania, 

Jak się komunikować i radzić sobie 

W trakcie 9 modułów zajęć teoretycznych 
i praktycznych liderzy nauczyli się:

z powodzeniem zrealizować projekt;

z oporem społecznym;

w jaki sposób wybrać najlepsze
pomysły i jak je przetestować;

z nieoczekiwanymi trudnościami;

Jak zespołowo planować pracę 

W jaki sposób prezentować pomysły
aby trafić z przekazem do odbiorcy,

Jak wybrać narzędzia marketingowe 

Jak włączyć mieszkańców 

Jak uczyć się w działaniu i wyciągać
wnioski na przyszłość.

i zasoby, dzielić zadania i nadzorować
wykonanie; 

z jakich prostych narzędzi graficznych
korzystać;

i promować projekt;

w zaplanowane wydarzenie i uzyskać
informację zwrotną;

STRONA 16



PROJEKT 1
RZEKA  OŁAWA  JAKO  KORYTARZ  EKOLOG ICZNY

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

STRONA 17



OPIS PROJEKTU
Projekt kreatywno-przyrodniczych warsztatów 
z dziećmi i młodzieżą połączonych z akcją
nasadzenia zieleni.

Iwona Frydryszak
Urszula Gałązka
Hanna Włoch
Agata Nowakowska-Duk

Z E S P ÓŁ  L I D E R Ó W :

Celem projektu było przede wszystkim
uwrażliwienie młodych mieszkańców Przedmieścia
Oławskiego na unikatowość ekosystemu rzeki
Oławy, a w konsekwencji ochronę tego ekosystemu
i jego bioróżnorodności. Dodatkowo projekt miał
pomóc w popularyzacji wiedzy na temat korytarzy
ekologicznych wśród szerszego grona odbiorców
poprzez produkcję animacji poklatkowej oraz
organizację eventu finałowego.

C E L  P R O J E K T U :
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URSZULA  

GAŁĄZKA

IWONA
FRYDRYSZAK

Doświadczona koordynatorka projektów w
organizacjach pozarządowych, organizatorka
festiwalu Brave Kids. Miłośniczka przyrody
zorientowana na działania pro
środowiskowe, zakochana w przyrodzie
Przedmieścia Oławskiego. Mama 6-letniej
dziewczynki i właścicielka psa rasy husky. 

,,Chcę angażować się w rozwój
osiedla oraz integrację jego
społeczności."

STRONA 19

Animatorka społeczno-kulturalna, 
mgr pedagogiki, reżyser teatru dzieci 
i młodzieży ze sporym doświadczeniem 
w organizacji działań społecznych 
i kulturalnych. Mieszkanka Przedmieścia
Oławskiego od blisko 25 lat.

,,Chciałabym realizować więcej
autorskich pomysłów. Wierzę, że 
z odpowiednim zestawem umiejętności
uda mi się wprowadzić je w życie."



AGATA
NOWAKOWSKA
-DUK

Terapeutka zajęciowa i animatorka kultury,
która w swojej pracy wykorzystuje grę na
gongach i misach. Prowadzi zajęcia
relaksacyjne, pracuje w środowiskowym domu
samopomocy dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

,,Cenię działania integrujące lokalną
społeczność, podnoszące poziom
świadomości, kultury oraz jakość życia
mieszkańców."

HANNA
WŁOCH
Bibliotekarka i redaktorka językowa z zacięciem
społecznym. Lubi długie spacery i wędrówki
górskie, jazdę na rowerze i rolkach oraz książki
o himalaizmie. Doświadczona wolontariuszka
m.in. Wrocławskiego Centrum Twórczości
Dziecka, Stowarzyszenia Wiosna czy
Filharmonii Wrocławskiej. Brała udział w
kampanii "Wrocław na Językach Świata".

,,Chcę podejmować działania
integrujące społeczność Przedmieścia,
wydobywać potencjał drzemiący w jego
mieszkańcach i wspierać ich w realizacji
oddolnych inicjatyw."

STRONA 20 



Ambitnie sformułowane cele wymagały
podjęcia systematycznych działań. W ramach
projektu zaplanowano:

– dwa spacery pilotażowe (sierpień)
– badanie potrzeb społeczności lokalnej
(rozmowy z mieszkańcami, ankieta)
– rekrutację uczestników - max. 20 dzieci 
w wieku 10–17 lat (wrzesień)
– dobór partnerów
– działania promocyjne i informacyjne: fb,
ulotki, plakat, media (Radio Rodzina, Radio
Wrocław, Gazeta Wrocławska)
– pozyskanie sponsorów na event (list
intencyjny)
– wystąpienie do Wrocławskich Mieszkań o
zgodę na posadzenie zieleni (bluszczy i traw)
przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 36
– przygotowanie projektu nasadzenia
– zakup materiałów (skrzyń, sadzonek, ziemi)

 Dodatkowo projekt przewidywał
organizację warsztatów, które podzielone
zostały na 3 cykle:
1) zajęcia integracyjno-ruchowe 
(3 zajęcia po 2 godziny),
2) zajęcia z biologiem (1 wykład – 45 minut, 
1 spacer przyrodniczy - 1,5 godziny,
3) warsztaty animacji poklatkowej 
(2 dni 5-godzinnych zajęć weekendowych)

Dzięki różnorodności
zaplanowanych wydarzeń
w akcję finałową mogli włączyć
się mieszkańcy z każdej grupy
wiekowej, co pozwoliło
stworzyć przestrzeń do
swobodnych rozmów, integracji
oraz wymiany spostrzeżeń
związanych z otoczeniem wokół
kamienicy.

REALIZACJA
projekt 1

STRONA 21 

Zamykający projekt event obejmował 
w założeniach happening Brave Kids –
nasadzenia na podwórku (godziny
popołudniowe) oraz premierę animacji. 

Realizacja działań wymagała zaangażowania
wielu osób o zróżnicowanych kwalifikacjach
i kompetencjach. Poza działaniami
koordynacyjnymi i organizacyjnymi, ważne
było uwzględnienie osób ze
specjalistycznymi kompetencjami:
– instruktor warsztatów na temat celów
zrównoważonego rozwoju,
– biolog,
– instruktorzy
- animatorzy,
– grupa cyrkowa,
– instruktor animacji poklatkowej
– fotograf.



STRONA 22

FOTORELACJA Z REALIZACJI
PROJEKTU 



PROJEKT 2
Z I E LONY  TRÓJKĄT  -  PODWÓRKOWA  OD -NOWA

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

STRONA 23 



OPIS PROJEKTU
Rewitalizacja podwórka polegająca na
zagospodarowaniu ok. 250 m2 powierzchni oraz
stworzenia terenu rekreacji dla mieszkańców podwórza
osiedla Przedmieście Oławskie.

Anna Karnafel
Adam Ząbek
Angelika Szramowska

Z E S P ÓŁ  L I D E R Ó W :

wspólne usypanie 18 ton ziemi 
uporządkowanie 15 ton żwiru
 nasadzenia 300 szt roślin,
 posadowienie dwóch ławek rekreacyjnych wraz 

Celem pośrednim zadania była integracja społeczności
lokalnej poprzez jej zaangażowanie w działanie
bezpośrednie, tj. 

z pojemnikiem na psie odpady.

C E L  P R O J E K T U :

STRONA 24 



ANNA
KARNAFEL
Mieszkanka Przedmieścia Oławskiego,  Chce
angażować się w projekty, które przez
podniesienie świadomości społecznej 
i zaproszenie mieszkańców do wspólnego
działania będą pozytywnie oddziaływać na
otoczenie społeczne i estetyczne. 

,,Jestem społecznicą, która chciałaby
przywrócić dawny blask dzielnicy."

ADAM
ZĄBEK  

STRONA 25 

Mieszkaniec Przedmieścia Oławskiego,
naukowiec i złota rączka. Chciałby
wykorzystać swoją pomysłowość 
i zaangażowanie w rewitalizacji przestrzeni
wspólnych dzielnicy, gdyż estetyka jest dla
niego bardzo istotna.

,,Jestem żywo zainteresowany
odczarowaniem złego PR “Trójkąta”."



ANGEL IKA
SZRAMOWSKA

Zainteresowana przywództwem i rozwojem
inteligencji emocjonalnej pani inżynier
jakości w branży lotniczej. Lubi wykazywać
inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce.

,,Szczególną przyjemność sprawia mi
praca w grupie. Dlatego projekty
społeczne stanowią dla mnie
doskonałe pole do działania." 
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niewłaściwa organizacja stref
gospodarczych (brak zamykanej wiaty
śmietnikowej i pogłębiający się  problem
plagi szczurów)
wizualny nieład i brzydota miejsc
przylegających do nowej zabudowy
mieszkalnej
brak występowania lub zanik ciągłości
terenów zielonych,
brak lub niski poziom nawiązywania i
utrzymywania więzi
społecznych/występowanie zjawisk
marginalizacji (podział na mieszkańców z
nowych i starych zabudowań),
brak identyfikacji mieszkańców z
miejscem zamieszkania.

Realizacja zadania była odpowiedzią na
niewłaściwą organizację przestrzeni
wspólnej, brak ciągłości zieleni oraz na
podziały społeczne wynikające ze zderzenia
zabudowy deweloperskiej ze starą zabudową
kamieniczną, odgrodzoną od apartamentów
pokaźnym murem.

Pomysł na rewitalizację podwórka w kwartale
ulic Kościuszki, Pułaskiego, Komuny Paryskiej
i Prądzyńskiego  wynikał z wielu
zidentyfikowanych przez mieszkańców
potrzeb oraz z negatywnych zjawisk
związanych z przestrzenią osiedla,m.in:

Zaangażowanie mieszkańców 
w prace rewitalizacyjne było
kluczowe - dało nie tylko
satysfakcję w trakcie działania
ale i zwiększyło poczucie
odpowiedzialności za
zrewitalizowane wspólnie
miejsce.

REALIZACJA
projekt 2

STRONA 27 

przekopanie 18 ton ziemi
uporządkowanie 15 ton żwiru
nasadzenie 250 sztuk roślin

W związku z wieloma wyzwaniami na
osiedlu mieszkańcy - korzystając z
możliwości realizacji projektu w ramach
Akademii - wzięli sprawy w swoje ręce.

Na przełomie września i października
mieszkańcy spotykali się, by wspólnie
uporządkować zaniedbany fragment
podwórka i nasadzić niską roślinność. 

Sąsiedzi zintegrowali się w trakcie
wspólnych prac, których wynikiem było:



STRONA 28 

FOTORELACJA Z REALIZACJI 
PROJEKTU



PROJEKT 3
PODWÓRKOWE  WARSZTATY  MURALOWE

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

STRONA 29 



OPIS PROJEKTU
W ramach realizowanego zadania zaplanowano
organizację cyklu warsztatów muralowych/street-art
dla mieszkańców podwórka w kwartale ulic Kościuszki,
Pułaskiego, Komuny Paryskiej i Prądzyńskiego.

Monika Witczak-Szymańska
Cezary Stańczyk
Aleksandra Sosińska
Balbina Bujak

Z E S P ÓŁ  L I D E R Ó W :

Nadrzędnym celem było budowanie sąsiedzkich więzi,
zmniejszenie pogłębiającej się anonimowości,
pobudzenie działań twórczych, a i w konsekwencji
podniesienie estetyki wizualnej podwórza.

C E L  P R O J E K T U :
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MONIKA
WITCZAK -

SZYMAŃSKA
Organizatorka społeczności lokalnej na co
dzień pracująca z grupami w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej. Chce
wykorzystywać swoją wiedzę zawodową,
wzbogaconą o nowe narzędzia, poznać inne
osoby, które podzielają te zainteresowania 
i wraz z nimi realizować projekty na rzecz
środowiska lokalnego. 

,,Jestem zafascynowana rezultatami
jakie przynoszą oddolne działania
obywatelskie."

CEZARY
STAŃCZYK

Młody, zaradny oraz pewny siebie
pracownik sektora budowlanego,
wolontariusz szlachetnej paczki oraz
miłośnik broni. Chętny do działania 
w inicjatywach prospołecznych.

,,Wierzę, że każda zdobyta wiedza
poszerza nasze zdolności, które
można później wykorzystać w innych
projektach."
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ALEKSANDRA
SOS IŃSKA
Studentka trzeciego roku judaistyki. Mieszka na
granicy dzielnic Huby i Przedmieście Oławskie.
Od dawna śledzi projekty sąsiedzkie w okolicy 
i chętnie bierze w nich udział. Pracuje 
w żydowskiej szkole podstawowej, uczy języka
hebrajskiego oraz kultury żydowskiej. 
W wolnych chwilach uwielbia wycieczki
rowerowe nad Oławą. 

,,Chciałabym realizować projekty
sąsiedzkie związane 
z wielokulturowością/multikulturowością
oraz kulturą żydowską, ale brakuje mi
informacji, jak się za to zabrać."

BALB INA
BUJAK

STRONA 32 

Doświadczona koordynatorka wydarzeń
sportowo-rozrywkowych komercyjnych 
i charytatywnych, wolontariuszka edukacyjna 
w różnych zakątkach świata (Afryka, Rumunia),
pasjonatka podróży, śpiewu i zumby. 

,,Chętnie angażuję się w działanie 
i chciałabym zrzeszyć mieszkańców wokół
stworzenia strefy rozrywkowej."



wspólne nasadzenia 20 szt. drzewek
wymianę elektrośmieci na roślinki, 
animację najmłodszych poprzez
organizację rozmaitych gier i zabaw, 
zbiórkę funduszy na rzecz pacjentek z
Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego. 

Założeniem projektu było zintegrowanie
mieszkańców wybranego podwórza poprzez
zaangażowanie ich w rozmaite formy
wspólnej aktywności.

Motyw muralu opiera się na ich potencjale,
możliwościach ale i skojarzeniach związanych
z osiedlem, wartościach oraz codziennych
tęsknotach. 

Wydarzeniem towarzyszącym cyklowi
warsztatów muralowych był zorganizowany
dnia 17.10.2020 event pn. Zielony Trójkąt -
Drzewka Nadziei HOPE, który podkreślał jak
ogromną wartością w obecnych czasach jest
podejście eko. 

W ramach wydarzenia zaplanowano:

Warsztaty miały charakter
interaktywny,
a motyw muralu wynikał 
z zainteresowań mieszkańców.
To właśnie uczestniczy
warsztatów - mieszkańcy osiedla
decydowali o finalnej wizji
malunku.

REALIZACJA
projekt 3

STRONA 33 

Farby użyte w trakcie warsztatów
udostępnione zostały przez sponsora. Pełnią
one funkcje antysmogowe i oczyszczające
powietrze. 

Rezultatem twardym projektu jest mural
pokrywający ok. 110m mur. Rezultaty
miękkie to zintegrowanie mieszkańców
biorących aktywny udział w
zorganizowanych w ramach projektu
atrakcjach.



STRONA 34 

FOTORELACJA Z REALIZACJI 
PROJEKTU



KONTAKT Z URZĘDEM, RADNYMI,
INSTYTUCJAMI - im szybciej się go
zainicjuje, tym lepiej dla nas.

W przypadku projektu nasadzeń kontakt ten 
rozpoczął się równolegle z pierwszymi zajęciami
Akademii. Trzeba pamiętać, że w strukturach 
 administracyjnych pracują ludzie tacy, jak my.
 Może nie zawsze mają dobry humor i czas ale gdy
zrozumieją nasz cel projektowy i poczują nasze
zaangażowanie na pewno będzie nam łatwiej.
Przykładem jest kontakt z radną miejską działająca na
obszarze osiedla, która wzmocniła przekaz grupy 
nr 2 w urzędach. 

Co pomaga? 
Nieodpuszczanie, sprawne odpisywanie na pisma
urzędowe, dopytywanie o najmniejsze szczegóły 
i terminy.

2

ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW
- było kluczowe, bez zaangażowania
mieszkańców nie zrealizowano by
projektu na taką skalę.

W aktywizacji mieszkańców grupie 2 i 3 pomogły
godziny rozmów z mieszkańcami po jednej ale 
i drugiej stronie muru. Wysłuchanie ich potrzeb,
frustracji, oczekiwań. Na podstawie rozmów byli
w stanie prognozować sukces przedsięwzięcia ale
i dostosowywać zakres zadania do faktycznych
potrzeb. Ważnym, przełomowym elementem
była chwila kiedy docierało do nich, że efekt
projektu będzie zależny od poziomu ich
zaangażowania i że to oni będą poniekąd
odpowiedzialni za finalny efekt wizualny
zagospodarowania przestrzeni. Nie zawiedli - jest
pięknie.

43
SPONSORZY - zaangażuj podmioty
działające lokalnie, którym
potencjalnie może zależeć na efektach
działań lub na promocji swojej marki.

Liderom z powodzeniem udało się znaleźć dwóch
sponsorów i wynegocjować zniżki na kilka tysięcy
złotych u innych partnerów. Większa ilość
wysłanych ofert = większe prawdopodobieństwo
znalezienia fundatora. Sponsorów przyciąga szum
medialny, rozgłos na kanałach społecznościowych
i możliwość udziału w akcji marketingowej.
Ogromną rolę w pozyskaniu sponsora odegrały
plakaty informujące o inicjatywie oraz profil na fb.

Co pomaga? 
Szybkie działanie, gotowość do spotkań na żywo,
rozmów telefonicznych oraz dobra oferta
sponsorska.

LUDZIE W PROJEKCIE - to z kim 
i jak współpracujemy przekłada się
bezpośrednio na efekty projektowe.

Niesamowicie ważny jest dobór odpowiednich
osób do realizacji zadań. W przypadku
projektów społecznych jest to wyjątkowo
ważne, bo muszą to być osoby z nieco bardziej
pobudzoną motywacją wewnętrzną, osoby
wewnątrzsterowne. Sukces finalnego etapu
projektu pokazał jak sprawnie liderzy zgrali się
pod kątem mozaiki osobowości, ale 
i zestawienia doświadczeń zawodowych 
i prywatnych. Każdy z osobna miał swój wkład 
w budowanie końcowego rezultatu. 

Co pomaga? 
Spotkania offline, bezpośrednia 
i szczera komunikacja oraz podział zadań.

1
Dobre praktyki
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Ustalenie stałych dyżurów mentorów, minimum 2 razy 

Przekazanie bezpośredniego kontaktu do mentora
konkretnym grupom już na pierwszych zajęciach (po
uformowaniu zespołów);
Natychmiastowe włączenie się mentora, gdy grupa napotyka
trudności, których nie potrafi przezwyciężyć lub gdy zostanie
poproszony o konsultacje;  
Pożądane cechy: otwartość, aktywność, chęć niesienia
pomocy.

Dobrym pomysłem było włączenie mentorów jako wsparcia przy
realizacji zadań (w przyszłych edycjach Akademii z całą
pewnością taki format powinien zostać zachowany).

Rekomendujemy: 

w miesiącu; 

MENTORZY

REKOMENDACJE
OD LIDERÓW I PROWADZĄCYCH

Organizację spotkania integracyjnego już na początku
Akademii;
W przypadku zajęć online, przed rozpoczęciem
warsztatów przeprowadzenie krótkiego szkolenia 

Wdrożenie użytkowania przez uczestników aplikacji MS
Plannera - apki do przypisywania zadań w projekcie i ich
monitorowania. Wiedza w powyższym zakresie na
pewno ułatwiłaby późniejsze monitorowanie postępów
projektu w trybie on-line;
Inne pomocne zagadnienia: ujednolicenie kanałów
komunikacji (e-mail bądź chat) przechowywanie plików 

Rekomendujemy: 

z obsługi aplikacji MS Teams, osobom, które jeszcze
narzędzia nie znają;

i ich edycja w jednym ustalonych miejscu, możliwości
video-konferencji i dzielenia ekranu.

WARSZ TA TY
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Przedstawienie harmonogramu zajęć i działań już
potencjalnym uczestnikom (w trakcie rekrutacji) 

Do rozważenia - narzucenie maksymalnej liczby
nieobecności;
Dbanie o zaangażowanie uczestników na każdym etapie
projektu - model partycypacyjny, włączający 

W projekcie, w którym uczestnicy nie znali się podczas zapisów,
a później pracowali w różnych grupach, mogliśmy zauważyć
spadek zaangażowania i częstotliwości bycia na spotkaniach.
Wydaje się nam, że odpowiednia dawka spamu informacyjnego,
dbanie o regularne spotkania (także te pozaszkoleniowe - chodzi
tu o tworzenie relacji/więzi między uczestnikami i
mentorami/organizatorami) i ciągłe trzymanie energii
towarzyszącej przy starcie projektu, mogłyby tu wnieść dużo
dobrego. Niestety dziś przy tak ogromnej ilości impulsów
zewnętrznych, motywowanie zespołu i zachęcanie do działania
(na zasadzie pokazywania wartości i możliwości, a nie
zmuszania) są kluczowe do utrzymania dobrej energii od
początku projektu do jego finalizacji. (Booster)

Rekomendujemy:

z zapytaniem o dyspozycyjność;

w działanie.

UCZES TN I C Y

Częstsze updaty w projekcie, w tym informacje 

Przestrzeń do wymiany materiałów i dobrych praktyk
pomiędzy wykładowcami, regularne meetingi, które
pozwalą na weryfikacje omawianych tematów i ich nie
powielenie;
Zwiększenie zajęć dotyczących design thinking,
promocji i ról projektowych;
Szkolenie wewnętrzne dla wykładowców z obsługi
aplikacji MS Teams (lub Zoom) przy prowadzeniu zajęć
online.

Rekomendujemy:

o ramach czasowych, przypominajki o ważnych
wydarzeniach i terminach;

ORGAN I ZAC JA
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A K A D E M I A  L I D E R Ó W  
W  L I C Z B A C H

L o k a l n y c h  L i d e r ó w ,
g o t o w y c h  d o  d z i a ł a n i a
n a  o s i e d l u .

12 10

2 3

I n t e n s y w n y c h  w a r s z t a t ó w  
z  p r a k t y k a m i .

W a r s z t a t y  p a r t y c y p a c y j n e  
z  m i e s z k a ń c a m i
P r z e d m i e ś c i a  O ł a w s k i e g o .

Z r e a l i z o w a n e  
z  s u k c e s e m  p r o j e k t y
l o k a l n e .
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Dzięki  współpracy Centrum Aktywności
Lokalnej  PrzedPokój  H13,  Wydziału
Partycypacj i  Społecznej  Urzędu Miasta
Wrocławia oraz Stowarzyszeniu
Aktywizacj i  Społecznej  „TuRazem” udało
się z identyf ikować odważnych
mieszkańców Przedmieścia Oławskiego we
Wrocławiu,  którzy są gotowi rozmawiać 
z  sąsiadami,  lokalnymi organizacjami ,  
z  jednostkami miejskimi o swoich
pomysłach na podwórkach,  kwartałach
i  osiedlu.  

Zreal izowane działania pokazały też,  że
dobrze przygotowani  l iderzy osiedlowi
potraf ią  podjąć działania na rzecz
praktycznej  real izacj i  tych inic jatyw, 
a także mają pomysł  jak przekonać
mieszkańców do wzięcia spraw we własne
ręce i  wspólnej  real izacj i  oddolnie
wypracowanych inic jatyw. Wreszcie – co
niezwykle istotne w kontekście pobudzania
aktywności  społecznej  na poziomie
lokalnym – wiedzą jak s ię przygotować do
korzystania z  małych grantów, do
współpracy z zarządcami nieruchomości ,
lokalnym biznesem, organizacjami
pozarządowymi oraz władzami
miasta.  

Warto więc podkreśl ić ,  że jednym ze
źródeł sukcesu Akademii  był  interakcyjny
charakter projektowanych i  wdrażanych
przedsięwzięć.  Działania podjęte (a
następnie koordynowane)  przez l iderów
Przedmieścia bazowały na angażowaniu
mieszkańców, co pozwalało na wywołanie
synergicznych działań –
urzeczywistniających s ię dzięki  kooperacj i
mieszkańców, bez której  niemożl iwe
byłoby połączenie i  efektywne
wykorzystanie potencjału tkwiącego 
w społeczności .  

Dla l iderów stało s ię też jasne,  że
działanie w pojedynkę i  wbrew
oczekiwaniom innych członków
społeczności  osiedlowej  nie
powinno mieć miejsca i  zwykle nie
prowadzi  do integracj i ,  lecz
generuje konfl ikty.

Akademia pozwol i ła  zatem uwrażl iwić
uczestników projektu,  że choć mają oni
zapał  i  umiejętności  pozwalające im
pełnić przewodnią rolę ,  to jednak
powinni  pamiętać,  iż  real izowane przez
nich projekty są dla wszystkich
mieszkańców osiedla ( i  byłoby dobrze,
gdyby jak najwięcej  osób aktywnie
uczestniczyło w kreowaniu tych
przedsięwzięć) .  Stąd powinni  oni  z  dużą
ostrożnością podchodzić do
modyfikowania utartych praktyk
użytkowania przestrzeni ,  a  także
zachować wrażl iwość na zróżnicowane
potrzeby mieszkańców. Tylko wtedy
unikną sytuacj i ,  w której  członkowie
społeczności  lokalnej  nie utożsamiają s ię
ze zreal izowanymi projektami,  nie
angażują s ię w proces ich negocjowania 
i  kształtowania oraz negatywnie odnoszą
się do powstałych rezultatów.

Warto również zauważyć,  iż  Akademia
stała s ię okazją do zderzenia uczestników
z szeregiem trudności  natury formalnej
(np.  w postaci  niełatwego pozyskiwania
pozwoleń administracyjnych) ,
organizacyjnej ,  a le też społecznej .  Dzięki
temu zyskal i  oni  okazję do wypracowania
– samodzielnie lub pod okiem tutorów –
strategi i ,  które ułatwiają radzenie sobie 
z  poszczególnymi problemami w trakcie
samodzielnej  real izacj i  kolejnych
przedsięwzięć społecznych.

WNIOSKI
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Uczestnicy Akademii  odkryl i  też jak ważne
jest  szczegółowe planowanie działań
real izowanych na osiedlu.  Podczas
projektowania koordynowanych przez
siebie przedsięwzięć miel i  okazję dostrzec,
że kluczowe jest  nie tylko wymyślenie idei
projektu,  a le też osadzenie go w czasie 
– z  uwzględnieniem wymagań związanych 
z prowadzeniem procedur
administracyjnych,  negocjacj i  
z  potencjalnymi sponsorami,
a także rekrutacj i  mieszkańców do
wspólnych działań oraz ich faktycznej
dostępności  czasowej .  

Akademia pokazała więc l iderom
Przedmieścia ,  że projektowy sukces jest
rezultatem uporządkowanych 
i  przemyślanych działań,  które zawsze
uwzględniają możl iwość pojawienia s ię
zróżnicowanych interesów bądź braków
kadrowych i  f inansowych,  a  także
konieczność elastycznego podejścia do
real izowanych projektów. Uczestnicy
dostrzegl i ,  że udane działanie projektowe
powinno rozpocząć s ię od wnikl iwego
rozpoznania potrzeb oraz możl iwości
(umiejętności ,  zdolności ,  dostępnych
zasobów materia lnych)  środowiska
lokalnego.  Elementy te stanowią początek
elastycznego planowania działań,  które
– aby lepiej  z integrować mieszkańców –
może również uwzględniać wprowadzanie
zainteresowanych w nowe i  atrakcyjne dla
nich role społeczne.

Real izowane przedsięwzięcie zawsze
powinno być też nakierowane na
okol iczności ,  jakie mogą zaistnieć po
zakończeniu real izacj i  projektu.  Chodzi  
o to,  aby zmotywować mieszkańców do
samodzielnych działań oraz zastanowić s ię
na tym, czego mogą potrzebować,  by
podtrzymać swoją aktywność.

Z tego powodu ważnym elementem
Akademii  stało s ię budowanie wśród
l iderów Przedmieścia przekonania,  że
planowania nie należy kończyć na
f izycznej  real izacj i  danego
przedsięwzięcia .  Niezbędne jest  też
uwzględnienie perspektywy
wykraczającej  poza ten okres – wszak
stworzona infrastruktura musi  być
utrzymywana,  podobnie jak
mozolnie budowane s ieci  współpracy.
Jest  to także niezbędne do skutecznego
rozwiązywania problemów, które mogą
pojawić s ię nie tylko w trakcie real izacj i
projektu.

Czy warto zatem kontynuować
Akademię na innych osiedlach lub 
w innych miastach? Nie ulega
wątpl iwości ,  że tak.  

To nie tylko dobry sposób na przełamanie
trudności  związanych z brakiem
aktywności  społecznej  na wielu
osiedlach,  a le też świetny pomysł na
radzenie sobie z  wyzwaniami przyszłości .
Starzenie s ię społeczeństwa oraz nowa
epoka postwzrostu będą stawiały całe
społeczności  lokalne przed wieloma
złożonymi wyzwaniami natury
ekonomicznej ,  opiekuńczej  i
organizacyjnej .  Trudno sobie wyobrazić ,
by skuteczna odpowiedź na te wyzwania
nadeszła bez słuchających,
zaangażowanych i  zdecydowanych
l iderów lokalnych – takich,  jak uczestnicy
Akademii  Przedmieścia Oławskiego.
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Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem zajmuje się od 2009 roku
wspieraniem społecznej aktywności mieszkańców Wrocławia, w tym takich grup
społecznych jak: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież. 
W ramach projektów zajmuje się m.in. budowaniem postaw prospołecznych 
i pro-obywatelskich. Współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi oraz
dolnośląskimi instytucjami samorządowymi na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Jest członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Od listopada 2019r. Stowarzyszenie prowadzi centrum informacji i wsparcia
mieszkańców pod nazwą PRZED•POKÓJ H13 mieszczące się we Wrocławiu przy ul.
Hercena 13, odpowiadając za zaangażowanie mieszkańców m.in. poprzez
prowadzenie konsultacji, warsztatów, porad, organizację wydarzeń o charakterze
społecznym, kulturalnym i integracyjnym angażujących wielu partnerów oraz
integrację działań osiedlowych m.in. poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
współpracę z jednostkami miejskimi.
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Przewodnik przygotowany został wspólnie 
z Liderami Akademii, wykładowcami, mentorami, 

przy współpracy 
z osobami bezpośrednio zaangażowanymi 

w organizację projektu. 


