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Ma³a retencja w praktyce, 
Mobilizowanie i aktywizowanie spo³ecznoœci lokalnych 
wokó³ przedsiêwziêæ ma³ej retencji



Spo³ecznoœæ lokalna jest organizmem, który podlega ci¹g³ym zmianom, 
przekszta³ceniom przez aktywnoœæ tworz¹cych j¹ ludzi. Aktywnoœæ spo³eczna 
przejawia siê poprzez budowanie wiêzi zaufania, wspó³pracy oraz uczestnictwo nie 
tylko w dzia³aniach jednostkowych ale dzia³aniach zespo³owych i grupowych, które 
skupiaj¹ siê na rozwi¹zanie okreœlonych problemów i barier, powoduj¹c pozytywne 
zmiany w œrodowisku lokalnym. W Polsce kapita³ aktywnoœci spo³ecznej dopiero jest 
budowany. Badania Polaków pokazuj¹ jak nadal jest to trudny obszar. Polacy maj¹ ma³o 
doœwiadczeñ spo³ecznych i obywatelskich rozumianych jako dzia³ania w organizacjach, 
oddolnych inicjatyw spo³ecznych i uczestnictwo w wolontariacie. Jedynie 14,8% 
badanych jest cz³onkami jakiœ organizacji, stowarzyszeñ, komitetów, rad, grup. 
WskaŸnik ten utrzymuje siê na niezmiennym poziomie od 2007 r. Tylko 20% Polaków 
deklarowa³o dobrowoln¹ i nieodp³atn¹ pracê na rzecz swojego œrodowiska (badania 
CBOS-2012r. ). Taki poziom zaanga¿owania w sprawy spo³eczne utrzymuje siê na 
podobnym poziomie od 2002 r.  Rosn¹ce w oczach Polaków przekonanie o wiêkszej 
skutecznoœci i efektywnoœci wspólnie podejmowanych dzia³añ nieznajduj¹ce 
odzwierciedlenia w aktywnoœci spo³ecznej wynika z braku kompetencji obywatelskich, 
rozumianych jako zdolnoœæ efektywnego organizowania siê w ró¿nego typu dzia³ania, 
umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania z innymi ludŸmi, podejmowania aktywnoœci w sprawach 
publicznych, wskazywania solidarnoœci i chêci rozwi¹zywania problemów. 

Wysoki poziom kapita³u spo³ecznego jest tam gdzie ludzie zawieraj¹ dobre relacje 
z innymi cz³onkami spo³ecznoœci, obdarowuj¹ zaufaniem i wspólnie lub indywidualnie 
myœl¹ o poprawieniu warunków ¿ycia. To tworzy tzw. Kapita³ pomostowy 
gromadzony poprzez udzia³ w stowarzyszeniach, organizacjach, grupach wsparcia, 
gdzie ludzi ³¹czy pozytywny cel i sprawa do rozwi¹zania.

Wg. diagnozy spo³ecznej prof. J. Czapiñskiego (2011 r.) niski poziom rozwoju 
kapita³u spo³ecznego w Polsce mo¿e byæ istotn¹ barier¹ spo³eczeñstwa efektywnego 
rozwojowo w d³u¿szej perspektywie. 
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  Zwrócenie uwagi na problem niskiej aktywnoœci spo³ecznoœci wokó³ 
przedsiêwziêæ,

  s³u¿¹cych ochronie walorów przyrodniczych lokalnego œrodowiska,

  Podniesienie wiedzy w zakresie dobrych praktyk i kampanii edukacyjnych 
maj¹cych wp³yw na retencjonowanie wody w kraju.

1. Cele lekcji

2.   Aktywnoœæ mieszkañców – potrzeba czy problem dla 
spo³ecznoœci lokalnych



3. Jak tworzyæ warunki do wspó³dzia³ania lokalnego
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a) Aktywne podmioty, osoby znajduj¹ wspólny problem lub cel 
wspó³pracy,

b) Mieszkañcy przejawiaj¹ faktyczn¹ gotowoœæ i motywacjê do 
podjêcia wspólnego wysi³ku dziêki czemu mog¹ budowaæ trwa³e 
wiêzi spo³eczne,

c) Wiêzi spo³eczne jako zaufanie, gotowoœæ do nawi¹zania relacji 
tworz¹ warunki do zmiany spo³ecznej.

 Strategie aktywizacji spo³ecznoœci lokalnych:

Regu³y partycypacyjnego mobilizowania spo³ecznoœci lokalnej:

Wspólnie z partnerami ze œrodowiska oraz liderami i aktywnymi mieszkañcami 
nale¿y wypracowaæ szybkie i konkretne zmiany w ¿yciu codziennym mieszkañców. 
Ró¿nica pomiêdzy organizowaniem spo³ecznoœci lokalnej a pomaganiem jednostkom 

w pozwi¹zywaniu ich indywidualnych problemów socjalnych polega na mobilizowaniu 

mieszkañców do realizacji z³o¿onych i dalekosiê¿nych celów np. poprawa warunków 

œrodowiskowych, czy ochrona lokalnej przyrody.  Trzeba jednak tego rodzaju d¹¿enia 

prze³o¿yæ na konkretne zadania, które mo¿na kolejno realizowaæ. Ludzie zaanga¿owani 

w realizacjê celu musza wiedzieæ, co konkretnie na dziœ jest do zrobienia. To pozwala 

okreœliæ, czy d¹¿enie do odleg³ego celu przynosi sukces, czy pora¿kê. 

 

Dawanie poczucia si³y

Organizowanie spo³ecznoœci lokalnej mobilizuje si³y, które maj¹ w sobie. Ten rodzaj 
obywatelskiej dzia³alnoœci uczy wspólnego dzia³ania i buduje wiarê w siebie. 

Wspó³dzia³anie cz³onków spo³ecznoœci lokalnej nastêpuje wówczas gdy:

Strategie aktywizacji  Punkt wyjœcia  Domena dzia³añ  

Konsensus i wspó³dzia³anie  Wspólny problem lub potrzeba 
Doœwiadczania utraty kontroli wystêpuje 
nie jako zjawisko  jednostkowe, ale gdy 
dotycz¹cy  wielu grup i spo³ecznoœci. 

Grup obywatelskich  
Przyk³adowe formy: spotkania, 
projekty wspólnego dzia³ania. 

Konfliktowa  Sytuacja konfliktowa 
 Wystêpuj¹ lub nasilaj¹ siê  procesy 
podzia³u spo³ecznoœci. 

Ruchów spo³ecznych 
Przyk³adowe formy: protesty, 
manifestacje. 

Edukacyjno-perswazyjna  Przedmiotem perswazji mog¹ byæ 
zakorzenione, stereotypowe 
przekonania dotycz¹ce  zjawisk 
spo³ecznych, idei, polityki, 
obyczajowoœci. 

Instytucji i organizacji – Formy: 
instrumenty komunikacyjne 
(reklama spo³eczna, filmy, spoty, 
plakaty, warsztaty, debaty, 
prezentacje, lekcje pokazowe). 
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Uk³ady wp³ywów
Stworzenie licznego, stabilnego ruchu czy organizacji w spo³ecznoœci lokalnej zmienia 
uk³ady wp³ywów. W³adze samorz¹dowe musza liczyæ siê z tak¹ organizacj¹, 
w przeciwnym razie organizacja jest w stanie o sobie przypomnieæ. 

Anga¿owanie ludzi do dzia³ania

O tym, czy ludzie zaanga¿uj¹ siê we wspóln¹ pracê i edukacjê decyduje to, czy bêd¹ mieli 
poczucie wp³ywu na podejmowane decyzje, czy rozumiej¹ cel dzia³ania, czy uznaj¹ siê 
za wystarczaj¹co kompetentnych w dziedzinie, która jest przedmiotem dzia³ania oraz 
czy czuj¹, ¿e ich praca jest doceniona. 

Œwiadomoœæ celu

Mówienie jasno o celach, jakie przyœwiecaj¹ edukacji, wspólnemu dzia³aniu. Dbanie o to, 
by wszyscy je znali i rozumieli. Jasne, zrozumia³e cele, które s¹ wzmacniane przez 
dzia³ania edukatora-animatora bêd¹ wyznacza³y kierunek dzia³añ nawet wówczas, gdy 
nie ma okreœlonych zasad czy procedur dotycz¹cych podjêcia decyzji.

Posiadanie wp³ywu

Dbanie o to, by ka¿dy z cz³onków grupy móg³ we wspólnym dzia³aniu wykorzystaæ 
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci. stworzeni ludziom przestrzeñ, by mogli samodzielnie 
wykonywaæ zadania i podejmowaæ decyzje. 

Kompetencje

Upewnienie siê, ¿e zdolnoœci, które posiadaj¹ cz³onkowie grupy pozwol¹ im wykonaæ 
zadania i osi¹gaæ sukces. Stawiane zadania powinny byæ ambitne, ale nie nierealne. 
Z drugiej strony – nale¿y korzystaæ z potencja³u zespo³u: d¹¿enie do tego, aby ludzie mieli 
mo¿liwoœæ wykorzystywania swoich kompetencji w pracy.

Poczucie docenienia

Ludzie pracuj¹ najlepiej, kiedy wierz¹, ¿e to co robi¹ jest zauwa¿ane i doceniane przez 
innych, szczególnie wspó³pracowników. Zaufanie i docenienie powoduje, ¿e 
uczestnictwo we wspólnych dzia³aniach wzrasta.

Zrz¹dzanie ró¿norodnoœci¹ lokaln¹:

a) Wzmacnianie kultury spo³ecznej aktywnoœci mieszkañców, co wp³ywa na 
budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego i demokracji.

b) Wzmacnianie dobrej reputacji o spo³ecznoœci na zewn¹trz i wewn¹trz, dziêki 
temu wzrasta poziom lokalnego patriotyzmu i dumy  z w³asnej odrêbnoœci.

c) Budowanie wiedzy o zasobach lokalnych /ludziach, walorach lokalnych/.
d) Ujawnianie ró¿nic  i ich odpowiednie wykorzystanie.
e) Zwiêkszanie motywacji, efektywnoœci i innowacyjnoœci mieszkañców. 

n  

n  
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Aktywizowanie mieszkañców poprzez nasadzenia – projekt „Historie 
drzewami pisane” (woj. dolnoœl¹skie i lubuskie)

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli w³adz 
lokalnych, nauczycieli i mieszkañców. Nastêpnie wykonano inwentaryzacjê alei na 
terenie Wzgórz Dalkowskich, sporz¹dzono plany ochrony i odtworzono wybrane aleje. 
Za póŸniejsz¹ opiekê nad sadzonkami odpowiedzialna zosta³a spo³ecznoœæ lokalna. 

4. Dobre praktyki aktywizowania spo³ecznoœci lokalnych wokó³ 
przedsiêwziêæ ma³ej retencji

Zajêcia przyrodnicze dla uczniów 
Plakat promuj¹cy projekt
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Wielofunkcyjne oczko wodne zamiast zbiornika przeciwpowodziowego 
we wsi Gogo³owice (woj. dolnoœl¹skie)

G³ównym celem projektu by³o zagospodarowanie zaniedbanego zbiornika w centrum 
wsi. W prace byli zaanga¿owani mieszkañcy wsi Gogo³owice oraz szko³a, wspierani 
przez ekologów z organizacji pozarz¹dowej. Obecnie staw s³u¿y jako miejsce spotkañ 
mieszkañców, organizacji festynów, edukacji ekologicznej dzieci, przy zachowaniu 
funkcji przyrodniczych zbiornika. 

Ptasi Stawek – miejsce edukacji i wypoczynku we wsi Sporok 
(woj. opolskie)

Miejsce to powsta³o dziêki renowacji zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce 
Staszówka-Cieñka. Wczeœniej przez lata porasta³y go samosiejki, krzewy i paprocie. W 
pracê w³¹czyli siê mieszkañcy Spóroka, a w realizacji projektu pomog³y w³adze gminy i 
sponsorzy. Efektem jest zielone miejsce rekreacji i wypoczynku, pe³ni¹ce tak¿e funkcje 
retencyjne.

Staw we wsi Gogo³owice

Staw we wsi Sporok
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Woda i ma³a retencja w ofercie wsi tematycznych

Wioski tematyczne to kompleksowe projekty maj¹ce na celu o¿ywienie wsi poprzez 
integracjê lokalnej spo³ecznoœci wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z okreœlonym produktem 
lub us³ug¹ opart¹ o dziedzictwo przyrodnicze lub kulturowe regionu. Mieszkañcy wsi 
wybieraj¹ jakiœ temat wiod¹cy, wokó³ którego tworz¹ okreœlon¹ ofertê w formie 
produktu turystycznego. Wsie tematyczne to sposób na tworzenie alternatywnych 
dochodów oraz kultywowanie to¿samoœci wsi.

Na terenie Polski funkcjonuje ponad 100 wsi tematycznych, których oferty przyci¹gaj¹ 
goœci i turystów, m.in. na terenie woj. dolnoœl¹skiego, opolskiego, œl¹skiego, 
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmiñsko-mazurskiego, ma³opolskiego, 
lubelskiego.

 
Wiêcej informacji na stronach: www.wioskizpomyslem.pl, 
www.wioskitematyczne.org.pl, www.portal.tucjolski.pl, www.aktywnawies.pl

£awszowa – Leœna wieœ nad Kwis¹ (woj. dolnoœl¹skie)

£awszowa po³o¿ona jest w sercu Borów Dolnoœl¹skich. To wieœ, która opiera swoj¹ 
ofertê o walory przyrodnicze i kulturowe regionu oraz samej wsi. £awszowa 
wykorzystuje swoje po³o¿enie w Dolinie Dolnej Kwisy na obszarze Natura 2000: w 
swojej ofercie ma sp³ywy kajakowe i pontonowe rzek¹ Kwis¹, jedn¹ z najciekawszych i 
najczystszych rzek sp³ywowych Dolnego Œl¹ska. Sp³ywaj¹c rzek¹ mo¿na podziwiaæ 
ciekaw¹ budowê doliny rzecznej, liczne stare dêby rosn¹ce na brzegach rzeki, rzadkie 
gatunki owadów: trzepla zielona, zalotka wiêksza, pachnica dêbowa; ryb: minóg 
strumieniowy, ró¿anka, piskorz, g³owacz bia³op³etwy; ptaków oraz nietoperzy.

Wieœ w ofercie posiada równie¿:

leœne warsztaty artystyczne „Tworzymy z Natury”,
  edukacyjne gry terenowe „Aktywnie przez £awszow¹”,
  leœne pogadanki,
  sklepik produktu lokalnego,
  geocaching dla aktywnych turystów.

Ofertê realizuje Stowarzyszenie Leœne £awszowa. 
Wiêcej na 

n  
n
n
n
n

www.lawszowa.pl

http://www.wioskitematyczne.org.pl,
http://www.portal.tucjolski.pl,
http://www.aktywnawies.pl
http://www.lawszowa.pl
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KuŸniczysko – wieœ ognia i wody

Wieœ KuŸniczysko po³o¿ona jest w gminie Trzebnica, niedaleko Wroc³awia.
Wieœ posiada d³ug¹ historiê, której czêœci¹ jest wielowiekowa tradycja m³ynarstwa, dziêki 
po³o¿eniu nad rzek¹ Miedziank¹. Pierwszy m³yn powsta³ w XV wieku. Wybudowany 
by³ ca³kowicie z drewna z drewnianym ko³em, drewnianym korytem przy naturalnym 
stopniu wodnym rzeki. Obecnie wyeksponowany jest stary budynek m³yna i stare 
maszyny – mo¿na odwiedziæ Izbê Tradycji M³ynarskich, gdzie mo¿na odbyæ lekcjê 
historii i zapoznaæ siê z jednym z gin¹cych zasobów.

Na terenie miejscowoœci w ofercie tak¿e:
wyprawa odkrywców
wycieczka historyczna „Podmuch historii”

  sprzeda¿ przedmiotów regionalnych
geocaching

Wiêcej na  

n  
n  
n
n  

www.mlyn.kuzniczysko.pl

Paproty – wioska labiryntów i Ÿróde³ (woj.  zachodnio-pomorskie)

Wioska po³o¿ona w malowniczej Dolinie rzeki Grabowej. Szczególnie wartoœciowe pod 
wzglêdem przyrodniczym s¹ obszary Ÿródliskowe. Wieœ Paproty w oparciu o swoje 
szczególne walory zbudowa³a ciekaw¹ ofertê zajêæ terenowych dla dzieci i doros³ych, 
których tematem przewodnim s¹ labirynty. Zosta³ utworzony naturalny labirynt w 
oparciu o wierzbowe nasadzenia.

Goœcie odwiedzaj¹cej wieœ mog¹ wzi¹æ udzia³:
w grze terenowej „O czym szumi¹ wierzby”
zdobywanie labiryntowej wie¿y
atrakcje na leœnej œcie¿ce Druida
warsztaty wikliniarskie

Wiêcej na 

n  
n  
n  
n  

www.paproty.pl

http://www.mlyn.kuzniczysko.pl
http://www.paproty.pl
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Dzia³ania ma³ej retencji s¹ szans¹ na przywrócenie naturalnej równowagi systemu 
wodnego, zniszczonego dzia³alnoœci¹ cz³owieka, aby by³o to mo¿liwe konieczne jest 
zaanga¿owanie w te dzia³ania spo³ecznoœci lokalnych i podnoszenie ich œwiadomoœci 
w zakresie znaczenia wody w œrodowisku dla przyrody, klimatu i ¿ycia cz³owieka.

5. Podsumowanie


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9

