
dr Maria Łuszczyńska 

dr Izabela Rybka 

 

 

Koncepcja analizy dotychczasowych doświadczeń  

 w obszarze pracy socjalnej  

i animacji społecznej  

(desk research) 

zadanie 3 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania 
instytucji pomocy społecznej w zakresie: animacji, mediacji, lokalnej polityki społecznej 
w ramach projektu systemowego CRZL 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów 
usług pomocy i integracji społecznej. 

 

 

Spis treści 

 
1. Wprowadzenie 
2. Współczesne definicje animacji w zagranicznej i w polskiej literaturze 

przedmiotu 
3. Cele animacji 
4. Funkcje działań animacyjnych 
5. Różnorodność metodyki prowadzenia animacji 
6. Związki środowiskowej pracy socjalnej z animacją 
7. Sylwetka animatora 
8. Trudności w prowadzeniu działalności animacyjnej 
9. Czynniki sprzyjające rozwojowi animacji w Polsce 
10. Spektrum animacji 
11. Wnioski i rekomendacje odnośnie animacji 
12. Aneks 

 

 

 

Niniejsze opracowanie stanowi przegląd literatury oraz działań, mających cechy 
wspólne ze zjawiskiem animacji. Przegląd bibliograficzny z założenia obejmuje 
publikacje wydane po 2000 roku, z wyjątkiem tekstów „klasycznych“ dla pojęcia 
animacji, publikowanych już w latach 70-tych XX wieku1. Autorki mają również 
świadomość, że przedmiot ekspertyzy jest bardzo rozległy i niniejsza analiza – ze 
względu na ograniczoną liczbę strona do 50 – nie wyczerpuje zakresu problematyki 
dotyczącej animacji. 

 

                                                             
1
 Por. Na przykład Z. T. Wierzbicki, (red.), Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Wrocław 1973 
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1. Wprowadzenie  

 Animacja w swoim źródłosłowie oznacza „inicjowanie i pobudzanie jakichś 
działań.“2 W języku łacińskim anima oznacza duszę, animare – tchnąć życie w coś, 
obdarzyć duszą, powołać do życia, ożywić. W języku angielskim czasownik animate 
oznacza (oprócz ożywiania postaci rysunkowych), obdarzanie inspiracją, zachęcanie lub 
odradzanie wigoru, żywotności. W słownikach występują dwa zasadnicze znaczenia 
terminu animować: pierwsze dotyczy ożywiania czegoś, drugie ożywiania kogoś. W 
pierwszym sensie animacja używana jest jako metoda i technika pracy filmowej lub 
teatralnej i komputerowej. W drugim ujęciu animacja jest równoznaczna z pobudzaniem, 
zachęcaniem, dawaniem bodźca do podejmowania różnych aktywności przez osobę lub 
grupy osób. To drugie znaczenie ma aspekt humanistyczny i pedagogiczny.3 Polskie 
słowniki i leksykony również zachowują ten podział, natomiast uznają znaczenie 
ożywiania kogoś za znaczenie przestarzałe.4  

Animacja staje się terminem coraz bardziej popularnym wśród pracowników 
różnego szczebla urzędów, we wnioskach o dotacje – te systemowe i regionalne  - oraz 
pośród powiększającej się liczby osób w animację zaangażowanych, zarówno jako 
beneficjenci, jak i wykonawcy.  Jest to uzasadnione, jeśli rozpatrujemy animację jako 
naturalną reakcję społeczności na proces zmiany społecznej5, który został 
zapoczątkowany transformacją ustrojową w jej wymiarze politycznym, ekonomicznym, 
gospodarczym i co za tym idzie społecznym w latach 90-tych XX wieku.  

Jak piszą autorzy Rozpraw o wychowaniu, animacja wywodzi się z oświaty ludowej6. 
Rozwijała się w opozycji do oświaty masowej jako ruch alternatywny, odrzucający szkołę 
jako instytucję. Już na początku swojego rozwoju zanegowała istniejący system poprzez 
podjęcie praktycznych działań programowo rezygnując z rozwijania podstaw 
teoretycznych i możliwość opisu swojego działania w kategoriach ogólnych, a nastawiła 
się na praktyczne działania i realną zmianę. Programowe nastawienie antyteoretyczne 
powodowało, że animacja stała się swoistą „religią działania“, która wystarcza sama 
sobie. Jednak badacze i teoretycy, mimo różnorakich przeszkód, zajęli się 

                                                             
2
 hasło animacja, w: Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1997  

3
 Ten dualizm znaczenia terminu animacja znajduje swoje odzwierciedlenie w języku francuskim i włoskim. 

W Leksykonie Petit Larousse francuski termin animer (animacja) oznacza 1. Ożywiać, ożywiać coś, dać mu 
życie, wprawić w ruch, nadać żywotność; 2. Ożywiać kogoś, zachęcić go, skłonić do działania, pobudzić siły 
napędowe do działania – por. Słownik Becherelle, Mocro-Robert, Petit Larousse, pod. Za: J. Żebrowski, 
Zawód i osobowość animatora kultury, Gdańsk 1987. Z kolei w języku włoskim animacja oznacza: 1. Zespół 
działań rekreacyjnych i kulturalnych prowadzonych przez animatora w obiektach kulturalnych, 
turystycznych lub na terenie jego działania 2. Nadawanie życia przedmiotom martwym (np. rysunkom) 
por. G. Dewoto, G. Carlo Oli (red.), Słownik języka włoskiego, Rzym 1990. 
4
 Por. Hasło „animacja“ Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1969, 1978.  

5
 Szerzej o zmianie społecznej por. J. Kurczewska (red.), Zmiana społeczna, IFiS PAN, Warszawa 1999;  

M. Marody, Przemiany więzi społecznych, zarys teorii zmiany społecznej, Scholar, Warszawa 2004;  
T. Kaźmierczak (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej 
I nie tylko, ISP, Warszawa 2007; S. Grotowska (red.), Doświadczenie zmian społecznych, Nomos, Kraków 
2010. 
6
 M. Debesse, G. Mialaret, Rozprawy o wychowaniu, t. 2, PWN, Warszawa 1988. O genezie animacji por. 

Również M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, CAL, 
Warszawa 1993, s. 9-21 
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analizowaniem animacji, co powoli przyczyniało się do jej rozwoju i nie pozwoliło 
zniszczyć tego nurtu aktywności społecznej ze względu na „zjedzenie własnego ogona“.7  

Kontynuatorzy tego wątku nawiązują do postmodernizmu – traktują animację jako 
przejaw liberalizmu we wszystkich dziedzinach życia społecznego, co oznacza przede 
wszystkim odejście od oświeconych ideałów i destrukcję takich tradycyjnych pojęć jak 
rozum, prawda, postęp, sprawiedliwość, nowoczesność. Przełamanie paradygmatu 
racjonalności modernistycznej w działalności animacyjnej sprawia, że staje się ona 
alternatywą dla instytucjonalnego charakteru edukacji i integracji społecznej8. 

Inny charakter nadaje animacji M. Kopczyńska. Nawiązując do wniosków z analizy 
głównych tendencji rozwojowych współczesnego społeczeństwa, prezentuje animację 
jako narzędzie zagospodarowania społeczeństwa „czasu wolnego“. Animacja miałaby w 
tym ujęciu stać się narzędziem organizowania wspólnych przedsięwzięć, co w efekcie 
pogłębiałoby więzi społeczne (nieinstytucjonalne), budowałoby relacje w małych 
społecznościach lokalnych, wyzwalało potencjał do zmiany społecznej i tym samym 
prowadziło do wprowadzenia harmonii społecznej. W tym sensie animacja stanowiłaby 
powrót do realizacji przez społeczeństwo jego tradycyjnych funkcji.9 

Genezę i XX-wieczną historię animacji rozwijanej w Polsce na gruncie kulturalno-
społecznym, opisuje wyczerpująco J. Kargul10. Rozwojowi animacji w Polsce sprzyjały 
zmiany ustrojowe, zwłaszcza reformy administracji publicznej, których celem była 
decentralizacja władzy poprzez wprowadzenie – obok administracji rządowej – 
samorządu terytorialnego. Proces decentralizacji, tj. ustanowienia samodzielnych i 
niezależnych podmiotów władzy lokalnej, rozpoczął się od uchwalenia ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym11. Kolejne szczeble władz 
samorządowych, tj. powiat i województwo samorządowe, zostały utworzone  1 stycznia 
1999 roku12. Wprowadzanie  reform administracyjnych w ostatniej dekadzie XX wieku 
miało korzystny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i współpracy między 
władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi. W pierwszej dekadzie lat 90. nastąpił 
lawinowy rozwój inicjatyw o charakterze non-profit, zwłaszcza organizacji 
pozarządowych13, lokalnych mediów oraz innych form samoorganizacji społeczeństwa. 
Z kolei w 2003 roku parlament przyjął ustawę o działalności pożytku publicznego i o 

                                                             
7
 Por. P. Besnard, Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, w: M. Debesse, G. Mialaret, Rozprawy o 

wychowaniu, t. 2, PWN, Warszawa 1988, s. 342 
8
 por. J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 1997, s. 99 i nast. 
9
 M. Kopczyńska, Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i zagadnienia, 

Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1993, s. 13-15 
10

 Por. J. Kargul, op. cit. 
11

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95); obecnie 
ustawa nosi tytuł: “Ustawa o samorządzie gminnym”, który został jej nadany na mocy Ustawy z dnia 29 
grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, art. 10, 
(Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126); 
12 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578; tekst jednolity: 
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592) i Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 
nr 91 poz. 576); Ciekawą analizę reform ustrojowych i ich tła oraz skutków przeprowadza współtwórca 
pakietu ustaw samorządowych, prof. Michał Kulesza: M. Kulesza, Transformacja ustroju 
administarcyjnego Polski 1990-2000, STUDIA IURIDICA XXXVIII/2000 
13

 Największą liczbę organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) zarejestrowano w roku 1993 por. 

Informator o organizacjach pozarządowych działających na polu pomocy społecznej KLON. 
1993. Warszawa. Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR. 
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wolontariacie (UDPP), w której pojawiła się definicja organizacji pozarządowej oraz 
zostały określone zasady i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi14. Wraz z rozwojem demokracji zwiększa się poziom współpracy między 
wszystkimi sektorami życia publicznego, poziom optymizmu w organizacjach oraz 
umiejętności codziennego funkcjonowania tych organizacji (w tym na przykład 
umiejętność pozyskiwania funduszy – centralnych i lokalnych).15 Na tym tle zjawisko 
animacji służy rozwojowi działań społecznych, organizujących inicjatywy obywatelskie. 

 

2. Współczesne definicje animacji w zagranicznej i w polskiej literaturze 
przedmiotu 

 

 Największy dorobek w teoretycznych rozważaniach na temat animacji posiadają 
kraje zachodnie, takie jak Francja, Niemcy, Austria, Włochy. Animacja pojawia się w 
literaturze przedmiotu głównie w aspekcie społeczno-kulturowym i edukacyjnym.16 
Punktem wyjścia do analizowania i porządkowania definicji sformułowanych przez 
badaczy francuskich, niemieckich, włoskich, hiszpańskich, angielskich oraz polskich jest 
klasyfikacja różnych postaci animacji zaprezentowana w Leksykonie Pedagogicznym z 
1996 roku. Samo pojęcie animacja oznacza „pobudzanie, zachęcanie bądź wsparcie 
jakiejś osoby czy grupy w pracy nad sobą lub nad rozwiązaniem jakichś zadań; w tym 
znaczeniu animatorem jest wychowawca, który nie dyryguje wychowankiem czy grupą, 
lecz umiejętnie pobudza ich własną aktywność”17. Wśród tak rozumianej animacji 
wymienia się animację edukacyjną, komunikacyjną (pomoc w nawiązaniu kontaktu),  
integracyjną (rozwijanie zdolności do udziału w poczynaniach zespołowych) i kulturową 
(sprzyjanie udziałowi w życiu kulturalnym oraz rozwojowi twórczości kulturalnej)18.  

Dwa spośród czterech wymienionych rodzajów animacji dotyczą obszaru, w 
którym jest prowadzona animacji – kultury lub oświaty/ edukacji. Z kolei dwa pozostałe 
rodzaje animacji zostały wyodrębnione nie tyle ze względu na przestrzeń, w jakiej są 
wykorzystywane, ale pod kątem funkcji, jakie mają pełnić w życiu jednostki lub grupy 
społecznej: komunikacyjna oraz integracyjna.   

 Animacja jest definiowana bardzo szeroko – jako każda akcja w grupie 
(kolektywie, środowisku), która zmierza do rozwoju komunikacji wewnętrznej i 
zbudowania struktury życia społecznego (…); innymi słowy stanowi metodę integracji i 
uczestnictwa.19 W literaturze przedmiotu funkcjonuje niemalże identyczna definicja 

                                                             
14

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 
poz. 873).  
15

 por. m. in. badania prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor: Raport „Wolontariat, filantropia i 1% 
- raport z badań 2007“, Raport  „Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w 
Polsce 2008 – bilans czterech lat“, Raport „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 
z badania 2008“, Raport „Indeks społeczeństwa obywatelskiego 2007“ – wszystkie dostępne w Internecie: 
www.civipedia.ngo.pl 
16

 Szerzej o ewolucji pojęcia animacja por. J. Gajda, W. Żardecki,  (red.), Dylematy animacji kulturalnej, 
UMCS, Lublin 2001; J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Warszawa 1997 
17

 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996 
18

 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996 
19

 P. Besnard, cyt. za J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatora kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
Gdańsk 1987 
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sformułowana przez innego badacza, który również twierdzi, że animacja to „(…) każde 
działanie w grupie lub w stosunku do grupy (zbiorowości lub środowiska) zmierzające do 
rozwijania komunikacji między ludźmi i nadawania struktury życiu społecznemu”, 
jednocześnie dodając, że owe działania zmierzające do wzrostu integracji i partycypacji 
wymagają zastosowania metod półdyrektywnych20.  

 Kolejna definicja potwierdza konieczność wykorzystywania metod pedagogiki 
niedyrektywnej lub aktywnej w działaniach animacyjnych, które ze swej natury są 
ukierunkowane na przekształcanie postaw i stosunków międzyjednostkowych oraz 
zbiorowości, przy czym podkreśla, że owe działania są skierowane bezpośrednio na 
jednostki.21 Prowadzenie animacji w oparciu o metody dyrektywne byłoby 
przeciwskuteczne – uniemożliwiłoby osiągnięcie celu animacji, jakim jest wyzwalanie 
twórczych inicjatyw – zarówno u pojedynczych jednostek, jak i w zespołach. 
Kreatywność jest jednym z trzech ściśle powiązanych ze sobą procesów uruchamianych 
poprzez działania animacyjne; proces twórczości (kreacji) rozwija się w następstwie 
działania procesu odkrywania oraz procesu organizowania stosunków (tworzenia 
związków).22 W szczególności animację społeczno-kulturalną rozumie się jako system 
działań pobudzających twórczą aktywność jednostek i grup, odblokowujących 
komunikację społeczną oraz ożywiających i ulepszających środowisko poprzez jego 
integrację23. Można zatem przyjąć, że najważniejsze cele animacji to „pobudzanie i 
rozwijanie twórczości, komunikacji międzyludzkiej, integracji i uczestnictwa”24.  

 Osiąganie wskazanych powyżej celów dokonuje się poprzez (1) określony sposób 
kształtowania osobowości człowieka oraz (2) określony sposób dokonywania zmian 
społecznych. Metoda kształtowania osobowości poprzez wykorzystanie związku między 
kulturą i osobowością jest nazywana animacją społeczno-kulturalną. Jej ważną cechą 
jest to, że umożliwia przyjmowanie, a także rozumienie zawierających się w kulturze 
wartości, zaś proces kształtowania osobowości jest zorientowany na urzeczywistnianie 
wartości międzyludzkich, w powiązaniu z centrum aksjologicznym, dystrybutywnie 
rozumianej kultury25. Celem animacji społeczno-kulturalnej jest wspomaganie procesu 
docierania do wartości26. 

  Na poziomie jednostkowym istotą animacji jest indywidualna aktywność człowieka, 
ożywianie tej aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych 
wymiarów27. Z kolei w odniesieniu do grupy społecznej, sensem animacji jest 
wywoływanie ożywienia i zaktywizowanie grupy, zbiorowości, społeczeństwa.28 

                                                             
20

 J. P. Imhof, cyt. za M. Kopczyńska, op. cit., s. 38 
21

 M. Simont, cyt. za M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, Centrum animacji Kulturalnej, 
Warszawa 1993, s. 37 
22

 H. Thery, cyt. za E. Dąbrowska, Analiza sytuacji animacyjnych. Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej, 
nr 6/1984, s. 103-104 
23

 K. J. Szmidt, problemy twórczości pomocy w tworzeniu w teorii działalności kulturalno-oświatowej i 
animacji społeczno-kulturalnej w: B. Jedlewska (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów 
kultury w Polsce, UMCS, Lublin 2006, s. 87 
24

 cyt. za op. cit. 
25

 B. Żurakowski, Animacja społeczno-kulturalna wobec zagadnień wartości w: B. Jedlewska (red.), 
Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce, op. cit., s. 80 
26

 A. Schindler, O istocie animacji w: Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych, 
Wrocław 2000, s. 10 
27

 J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
1997, s. 132 
28

 E. Limbos, cyt za B. Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno-kulturalnej, op. cit., s. 29 
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Animacja dokonuje się zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i grupy społecznej. 
Oznacza czynności jednostki lub grupy, które pobudzają lub inspirują, ożywiają stosunki 
między jednostkami i grupami, wyzwalają zdolność przeżywania i wyrażania, 
wzmacniają zdolność krytyki i możliwość opiniowania, zachęcają do kształcenia się i 
rozwijania zdolności do samodzielnego, odpowiedzialnego działania.29  

 Kreatywna aktywność jest atrybutem społeczności, w których – poprzez działania 
animacyjne – zostały przezwyciężone relacje hierarchiczne. Animacja jako pedagogika 
rozumienia oraz inwencji uznaje jednostkę za autonomiczny podmiot biorący udział w 
rozwoju świata, do którego należy; przyznaje je większą swobodę i pozwala na bardziej 
osobisty wybór zajęć i relacji, zaś relacje społeczne kształtuje w oparciu o zasadę 
równości.30 Z kolei nawiązanie do koncepcji pedagogiki uczestniczącej pozwala 
zdefiniować animację jako zbiór technik wpływu społecznego, które służą do pobudzania 
aktywności wolontariuszy, a przy czynnym współudziale również innych osób, prowadzą 
do zbudowania osnowy grupy lub określonej społeczności; tak rozumiana animacja 
przejawia się w różnych obszarach aktywności społeczno-kulturowej i powoduje 
wzbogacenie jakości życia.31 

 O ile podstawowym obszarem rozwoju animacji jest szeroko rozumiana sfera 
społeczno-kulturalna, natomiast skutki prowadzenia działań animacyjnych pojawiają się 
w różnych obszarach życia publicznego. Potwierdza to kolejna definicja, wedle której 
animacja społeczno-kulturalna to uruchamianie sił społecznych tkwiących w środowisku; 
sił, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany o charakterze 
ekonomicznym, społecznym i kulturalnym, a których rezultatem będzie harmonijny 
rozwój społeczności we wszystkich dziedzinach życia.32  Animacja ma pobudzać ludzi 
do działania w sprawach, które dotyczą ich bezpośrednio i powodować, że realnie będą 
odgrywali istotną rolę w życiu społecznym33. 

 Istnieje również grupa definicji animacji, które odnoszą się do rozwoju 
społeczeństwa merytokratycznego, opartego na wiedzy. Współcześnie, dzięki rozwojowi 
technologii telekomunikacyjnych, zwłaszcza Internetu, problemem nie jest brak dostępu 
do wiedzy, ale selekcja nadmiaru informacji, z których znaczna część w krótkim czasie 
ulega dezaktualizacji. W związku z tym  animacja społeczna bywa określana mianem 
„kreatywnego przystosowania“, mającego umożliwić dostęp do nowej wiedzy, do 
ulepszeń i usprawnień w życiu społecznym34. W podobnym nurcie została sformułowana 
definicja animacji społeczno-kulturalnej, która jest uważana za narzędzie przygotowania 
jej uczestników do zderzenia się z nasilającą falą informacji, z wielością jej źródeł, a 
ostatecznie z konsekwencjami tego zjawiska. Animacja ma do spełnienia ważną rolę, 
polegającą na oswojeniu uczestniczącego w niej człowieka ze specyfiką tych nowych 
środków komunikacji, nauczenia go korzystania z wielu źródeł informacji, wreszcie 
wyodrębnienia w nim umiejętności wynajdywania tych informacji, które są niezbędne dla 

                                                             
29

 cyt. za E. Dąbrowska, op. cit., s. 104 
30

 P. Harvois, cyt. za P. Besnard, op. cit., s. 345 
31

  cyt. za A. Kobylarek, Animacja społeczno-kulturalna jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego w: E. 
Zierkiewicz, W. Wnuk (red.), Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno-kulturalna jako 
mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, Wydawnictwo 
Marmar, Wrocław 2006, s. 38 
32

 J. Kargul, op. cit., s. 104-105 
33

 R. Shaw, cyt. Za M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, op. cit., s. 3 
34

 B. Skrzypczak, Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej w: Edukacja i 
animacja społeczna w środowisku lokalnym, CAL, Warszawa 2006, s. 77, 80 
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dobrego funkcjonowania w świecie.35 

 Choć animacja jest zazwyczaj definiowana jako działalność o charakterze 
społeczno-kulturalnym, to należy podkreślić, że jest to bardzo obszerny zakres działań. 
Animacja społeczno-kulturalna z jednej strony zajmuje się upowszechnianiem „kultury 
wysokiej“ i aktywnością w czasie wolnym, a z drugiej – pobudzaniem i ożywianiem 
nowej „kultury ludowej“, tj. twórczości nieprofesjonalnej w najszerszym znaczeniu tego 
słowa. W tym drugim ujęciu staje się metodą integracji i partycypacji, której stosowanie 
ma na celu ulepszenie komunikacji społecznej, pobudzenie rozwoju osób, uczestnictwa 
w życiu społecznym, aktywizację środowiska społecznego, umożliwienie ekspresji.36 
Treść działań animacyjnych jest określana przez osoby będące podmiotami tychże 
oddziaływań w zależności od ich celów społecznych i kulturalnych. Mogą to być zarówno 
zajęcia oświatowe organizowane poza czasem pracy i obejmujące wielorakie obszary 
życia, np. życie rodzinne, życie miasta czy wsi, czas wolny, działalność sportową itd.. 
Warto podkreślić, że animacja społeczno-kulturalna zrodziła się i jest prowadzona 
przede wszystkim w trzecim sektorze lub instytucjach quasi-pozarządowych. Znaczenie 
pojęcia animacja społeczno-kulturalna wyraża intencje wyzwolenia kultury i powiązania 
jej ze zjawiskami życia zbiorowego, czyli rozszerzenia życia kulturalnego na problemy 
życia codziennego37 

Animacja jest również metodą edukacji kulturalnej, czyli takim sposobem 
oddziaływania, który ma na celu wychowanie i kształcenie jednostek, grup i środowisk 
(społeczności) przez kulturę i do kultury w jej szerokim ujęciu. Polega na stosowaniu 
serii zabiegów wyzwalających twórcze potencjały, pobudzających i motywujących do 
kreatywnych działań, integrujących ludzi między sobą, ale także otaczającym światem 
(wytworami kultury, przyrodą), wspomagających rozwój duchowy i autokreację, 
pobudzających ciekawość poznawania i potrzebę tworzenia kultury (lokalnej, narodowej, 
globalnej), wspierających i promujących aktywność kulturalną i społeczną.38  

Podsumowując powyższy przegląd definicji animacji warto zwrócić uwagę na kilka 
zakresów wpływu tego zjawiska. Najbardziej podstawowym poziomem będzie poziom 
mikrospołeczny. Na nim animacja będzie oddziaływać na jednostki i grupy w wymiarze 
lokalnym, będzie ożywiać potencjał twórczy i dokonywać zmiany społecznej w małej 
społeczności lokalnej. Efektem działań aktywizujących będą zauważalne zmiany w 
postawach, zachowaniach i przekonaniach jednostek i grup. Przejawi się to w zmianie 
stylu życia, systemie wartości, rozwoju kompetencji i umiejętności, przyrostu wiedzy.  

Szerszym poziomem oddziaływań animacyjnych będzie poziom mezospołeczny, 
na którym będą wyzwalane potencjały do zmiany w środowiskach lokalnych i dużych 
grupach społecznych. Efektem działań animacyjnych będą przeobrażenia życia 

                                                             
35

 J. Semków, Animacja społeczno-kulturalna człowieka dorosłego wobec uwarunkowań ponowoczesności 
w: A. Horobowski, J. Potoczny (red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych (diagnoza – 
potrzeby – prognozy), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2007, s. 416 Szerzej na temat 
związków animacji z globalizacją por. M. Matyjewicz, Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów 
współczesnego wychowania, Olsztyn 2010, rozdz. 5 „Animacja kulturalna w obliczu ponowoczesności i 
procesów globalizacji“ oraz 6 „Animacja kulturalna wobec determinizmu cyberprzestrzeni“ 
36

 M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, op. cit., s. 9-10 
37

 R. Laborie, cyt za P. Besnard, Problematyka animacji społeczno-kulturalnej w: M. Debesse, G. Mialaret 
(red.) Rozprawy o wychowaniu, t. 2, Warszawa 1988, s. 345 
38

 B. Jedlewska, Animatorzy kultury, op. cit., s. 137 
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społecznego, rekonstrukcja korzeni i wzorów kulturowych danej społeczności, rozwój 
regionalizmu i wspólnoty lokalnej.39   

W końcu najszerszy poziom działań animacyjnych, zakorzeniony w ww. 
przeglądzie definicyjnym obejmuje poziom makrospołeczny, na którym animacja 
oddziałuje na instytucje – ich modernizacji, uelastycznienia, modyfikacji struktur 
organizacyjnych, związanych z planowaniem działań o charakterze animacyjnym. 
Efektem tego oddziaływania jest zaktywizowanie i reaktywowanie zasobów, które te 
instytucje posiadają, co może doprowadzić do unowocześnienia i odbudowy 
autorytetu40. 

Można do tej systematyzacji dodać jeszcze jeden zakres, a mianowicie zakres 
globalny, który obejmowałby wszystkie poprzednie poziomy i odnosiłby się do wszelkich 
spontanicznych, nieinstytucjonalnych i instytucjonalnych oddziaływań, które ożywiają, 
inspirują, aktywizują, tchną ducha, przebudzają duszę, etc. – wszystkie te działania, 
które prowadzą do zmiany społecznej, kulturalnej, ekonomicznej, społecznej, 
świadomościowej, osobowościowej, międzyludzkiej i innych.41 

W zależności od dziedziny i formy jej realizacji animacja uzyskuje dookreślenie w 
postaci nazw, które precyzują i charakteryzują jej charakter. W polskiej literaturze 
przedmiotu wyróżnia się w ten sposób animację społeczno-kulturalną42 oraz animację 
społeczno-wychowawczą.43  

 

Tab. 1 Rodzaje animacji w polskiej literaturze przedmiotu 

 

ANIMACJA w tekstach autorów polskich 

Animacja społeczno-kulturalna Animacja społeczno-wychowawcza 

 

Źródła obydwu koncepcji tkwią, według autorów opisujących te pojęcia, w 
pedagogice kultury i pedagogice społecznej, a pionierką współczesnego ujęcia animacji i 
jej ikoną staje się Helena Radlińska – twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce. 
Postuluje ona przekształcanie środowiska siłami samego środowiska, jego „meliorację“, 
ulepszanie, prowadzące do zawiązywania silnych więzi społecznych, ale bez zabierania 
odpowiedzialności za rozwój osobom i grupom.44 Pionierstwo myśli Radlińskiej w 

                                                             
39

 realizacją tego ujęcia animacji jest koncepcja małych ojczyzn por. W. Theiss, Mała ojczyzna. Kultura-
Edukacja-Rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 7-13;  
40

 por. Na ten temat J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997, s. 172 
41

 por. B. Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno-kulturalnej, op. cit., s. 44-47 
42

 por. J. Żebrowski, Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003 
43

 por. Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i zagadnienia, Centrum 
Animacji Kultury, Warszawa 1993; J. Żebrowski, Współczesny wymiar animacji, op. cit.; J. Kargul, Animacja 
społeczno-kulturalna w: T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie 
Żak, Warszawa 2010; M. Mendel (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2004 
44

 więcej na temat myśli H. Radlińskiej por. Radlińska H., Stosunek wychowawczy do środowiska 
społecznego: szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa 1935; Radlińska H. (red.) Społeczne przyczyny, 
Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych pod red. Heleny Radlińskiej, Warszawa 1935; 
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obszarze animacji społecznej doceniło Stowarzyszenie CAL, które corocznie przyznaje 
nagrodę jej imienia osobom, które decydując się na pracę ze społecznością lokalną na 
pierwszym miejscu stawiają jej dobro. Konkurs jest organizowany od 2005 roku.45  

Na gruncie literatury zagranicznej występują trzy główne modele animacji – 
animacja kreatywno-ekspresywna (creative-expressive animation), animacja 
społeczno-kulturalna (socio-cultural animation) i animacja wolnego czasu (leisure-
time animation). 

Pierwsza z nich opiera się na pracy animatorów ukierunkowanej na włączanie 
ludzi w działania muzyczne, teatralne, taneczne i inne formy artystyczne, oparte na 
radości uczestnictwa. Pozwala to na uwolnienie ekspresji siebie, a proces edukacyjny, 
jaki tu zachodzi, polega na zaangażowaniu. Zazwyczaj taka animacja rozgrywa się w 
grupach osób młodych – w przedszkolach, szkołach i ośrodkach młodzieży – oraz przy 
okazji spotkań społecznościowych – pikników, klubów, w grupach wiekowych, które 
łączy wspólne hobby lub podobna sytuacja życiowa, albo też w grupach, które z jakichś 
względów się integrują. W tym ujęciu animacja staje się niejako formułą promocyjną dla 
rożnych dziedzin sztuki i działań artystycznych, która służy rozwijaniu naturalnych 
talentów. W tym sensie animator występuje jako praktykujący artysta (uprawiający 
dowolną dziedzinę sztuki), który dzięki swojemu talentowi i osobowości zachęca innych 
do twórczego wyrażania siebie, np. komponowania, projektowania, rysowania,  
odgrywania lub innego angażowania się w dowolny rodzaj sztuki.46 Dobrym przykładem 
tego rodzaju animatorów w Polsce jest grupa MoCarta47, Waldemar Malicki i jego 
działania kabaretowe, Ireneusz Krosny48. 

Drugi rodzaj animacji dotyczy aktywności społeczno-kulturalnej. Zakłada, że  
animatorzy pracują z jednostkami i grupami po to, aby podnosić poziom partycypacji i 
integracji ze społecznością, w której te jednostki lub grupy na co dzień funkcjonują. Jej 
definicja została zaczerpnięta z raportu Europejskiej Fundacji Kultury (European Cultural 
Foundation) opublikowanego w 1973. Jest punktem wyjścia również dla Rady Europy, 
przy której działa Rada do spraw Współpracy Kulturalnej (Council for Cultural 
Cooperation - CCC). Zadaniem Rady jest organizowanie sympozjów i realizacja 
projektów dotyczących animacji, rozumianej jako narzędzie promocji kultury w 
społeczeństwie i ożywiania społeczności lokalnych. Według tego raportu animacja 
społeczno-kulturalna „jest bodźcem dla umysłowego, fizycznego i emocjonalnego życia 
ludzi na danym terenie, który prowadzi do podejmowania doświadczeń o szerszym 
zasięgu, poprzez co ludzie ci wchodzą na wyższy poziom samorealizacji, ekspresji 
własnej i świadomości przynależności do społeczności, na którą mogą przez to 

                                                                                                                                                                                     
Radlińska H., Pisma pedagogiczne T. 1-3, Ossolineum, Wrocław 1961; Radlińska H., Pedagogika społeczna, 
Ossolineum, Wrocław 1961; Theiss W., Radlińska, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1997, s. 134 – 136; T. 
Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2004, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2006, s. 29 – 31 
45

 Na temat laureatów konkursu im. H. Radlińskiej por. P. Henzler, Animatorzy – tu i teraz. Konkurs im. H. 
Radlińskiej, CAL, Warszawa 2009 

 
46

 por. Raport Animarts (2003) The art of the animateur. An investigation in the skills and insights required 
of artists to work effectively in schools and communities. London: Animarts/Guildhall School of Music and 
Drama/London International Festival of Theatre. Interesting report into developing roles of animateurs in 
complementing the work of teachers in schools and other settings http://www.animarts.org.uk/ 
47

 por. http://www.grupamocarta.art.pl/ 
48

 por. http://www.krosny.pl/ 

http://www.animarts.org.uk/
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wpływać“ [tłum. M. Ł].49 

Ten rodzaj animacji jest dedykowany rozwojowi i edukacji w społeczności lokalnej. 
Animatorzy mają na celu pomagać w rozwoju jednostkowej i grupowej zdolności do 
uczestniczenia i zarządzania rzeczywistością społeczną i polityczną, w której żyją i którą 
współtworzą. Zdaje się, że animacja ma być rodzajem edukacji ku swobodzie używania 
działań społecznych i metod psychospołecznych, żeby doskonalić zdolności ekspresyjne 
ludzi.50  

W końcu trzeci z wymienionych typów animacji dotyczy organizacji czasu wolnego. 
Stwarza ona możliwości rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
poprzez realizację takich projektów jak na przykład przygodowe place zabaw, biblioteki 
zabawek, ośrodki aktywności ruchowej, zorganizowane zajęcia sportowe, dziecięce i 
młodzieżowe kluby sportowe itp. W pewien sposób pokrywa się ona z tradycją playwork, 
czyli działań realizowanych głównie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 
opierających się na profesjonalnym podejściu do organizacji zabaw dla dzieci i 
młodzieży przez dorosłych.51 Szukając przykładów w Polsce można wskazać Projekt 
Plaża, organizowany w lecie przez telewizję TVN, którego celem jest organizacja czasu 
wolnego rodzin, będących sympatykami tej telewizji i spędzających urlopy w 
miejscowościach objętych projektem. 

 

Tab. 2. Rodzaje animacji w zagranicznej literaturze przedmiotu 

 

ANIMACJA w tekstach autorów zagranicznych 

animacja kreatywno-
ekspresywna (creative-
expressive animation) 

animacja społeczno-
kulturalna 

(socio-cultural animation) 

animacja wolnego czasu 

(Leisure-time animation) 

 

Animacja jako pojęcie odnoszące się do zagadnień rozwoju społecznego, w 
rozumieniu dosłownym oznacza ożywianie aktywności jednostek i grup.52 Ponieważ 
założeniem, zawartym implicite w niniejszej analizie jest teza, że każda animacja ma 
charakter społeczny, przytaczamy definicję animacji społecznej, sformułowaną przez 

                                                             
49

 W oryginale: „Animation is that stimulus to the mental, physical, and emotional life of people in a given 
area which moves them to undertake a wider range of experiences through which they find a higher 
degree of self-realization, self expression, and awareness of belonging to a community which they can 
influence.“, cytat za Simpson, J. A. (1989) 'Sociocultural animation' w: C. J. Titmus (red.) Lifelong Education 
for Adults. An international handbook, Pergamon Press, Oxford 1989 
50

 por. Campfens H. (red.), Community development around the world: practice, theory, research, 
training, University of Toronto Press, Canada 1997. Ta pozycja zawiera bardzo solidnie opracowane 
przykłady używania animacji jako narzędzia ożywiania społeczności lokalnych na przykładzie wybranych 
krajów z różnych części świata – m. in. Kanady, Holandii, Ghany, Chile, Bangladeszu, Izraela. 
51

 więcej na ten temat por. Braun F, Taylor Ch., Foundation of playwork, Open University Press, 2008; 
Braun F, Playwork – theory and practise, Open University Press, 2003 
52

 Por. Opracowania J. Żebrowskiego, w których autor podejmuje próbę uchwycenia istoty i pokazuje 
rozwój pojęcia w ramach pedagogiki społecznej: J. Żebrowski, Zawód wychowawcy i kierunki jego 
specjalizacji, WSiP, Warszawa 1991, s. 101-124 oraz J. Żebrowski, Współczesny wymiar animacji 
społeczno-wychowawczej i kulturalnej w: Wychowanie dla przyszłości, WSP, Słupsk 1998 



 11 

brytyjską Fundację Rozwoju Społeczności (Community Development Foundation). 
Zgodnie z nią animacja społeczna to różne praktyki zorientowane na wzmocnienie siły i 
efektywności wspólnoty, poprawę lokalnych warunków życia, zwłaszcza grup społecznie 
upośledzonych oraz umożliwienie członkom społeczności uczestniczenia w procesach 
podejmowania decyzji i osiągania głębszego, długotrwałego wpływu na okoliczności 
kształtujące ich życie. Profesjonalna animacja społeczna prowadzona jest na czterech 
poziomach: 

 z indywidualnymi członkami społeczności, by pomóc im stać się bardziej 
aktywnymi; 

 z lokalnymi grupami lub organizacjami, by pomóc im rozwinąć się i być 
bardziej skutecznymi; 

 z sieciami grup i organizacji, by pomóc im współpracować i zyskać zbiorową 
siłę; 

 z władzami publicznymi, specjalistycznymi agencjami i biznesem, by pomóc 
im zrozumieć dynamikę życia społeczności lokalnej, pośredniczyć w 
udzielanym przez nich wsparciu oraz zwiększyć szansę świadczenia przez 
nich usług lepiej zaspokajających potrzeby społeczności.53 

Animacja społeczna korzysta z dorobku ruchu community organizating.54 Polega ona na 
ulepszaniu sytuacji społeczności lokalnej zjednoczonymi wysiłkami organizacji 
publicznych i społecznych mobilizujących wszelkie siły społeczne do działań opartych na 
wspólnym planie, wypracowanym na podstawie wniosków z kompleksowych badań. 
Proces zmiany społecznej, realizowanej w tym modelu, polega na podejmowaniu działań 
takich, jak np.: budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami, identyfikowanie ważnych 
problemów społeczności lokalnej, mobilizowanie sił społecznych wokół ich 
rozwiązywania, czyli na działaniach, które sprzyjają budowaniu instytucjonalnego 
zaplecza do przeprowadzania zmiany. Do konstruowania strategii zmiany społecznej 
potrzebny jest animator społeczny – profesjonalista, posiadający odpowiednie 
kompetencje do współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jego praca przyczynia się do 
wywołania zmiany społecznej. Społeczność i instytucje, które są podmiotem i adresatem 
działań animatora, nabierają charakteru organizacji społeczności obywatelskiej. O tym, 
jakie warunki musi spełnić dobry animator i co go cechuje, będzie mowa w dalszej 
części niniejszej analizy. 

Pionierami animacji w Europie są przede wszystkim Holendrzy, Niemcy, Włosi i 
Brytyjczycy. Szczegóły rozwoju animacji w tych krajach zostaną omówione w rozdziale 
dotyczącym metodyki animacji. W Polsce praktyka animacji kojarzy się z trzema 
inicjatywami społecznymi, które stosując narzędzia animacyjne odniosły w swoim czasie 
sukces, polegający na ożywianiu społeczności, w ramach której funkcjonowały. 

                                                             
53

 definicja przytaczana za: Kaźmierczak T., (oprac.), Dudkiewicz M., (współ.), Budujemy nowy Lisków, 
Instytut Spraw Publicznych i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007; www.liskow.org.pl 
źródło definicji - www.cdf.org.uk 
54

 Metoda środowiskowa została opracowana w Stanach Zjednoczonych w latach 40-tych XX wieku. W 
1946 roku powstało Amerykańskie Towarzystwo Badań nad Organizowaniem Środowiska Lokalnego. Jej 
geneza sięga do potrzeby rozwiązywania uciążliwych problemów socjalnych, przy pomocy zaktywizowanej 
społeczności lokalnej – głównych interesariuszy znajdowania rozwiązań. W 1962 roku metoda 
środowiskowa została zaaprobowana przez Radę ds. Kształcenia w Pracy Socjalnej (Council on Social Work 
Education) za trzecią podstawową metodę pracy socjalnej por. G. Wilson, From Practice to Theory w: 
Theories of Social Work with Groups, New York 1976, s.31 
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Omówione zostaną nie w kolejności chronologicznej, ale ze względu na skalę zjawiska i 
jego trwałość. 

Pierwszą z tych inicjatyw stanowi ruch harcerski. Pojawił się na początku XX wieku 
i wzorował się na brytyjskim skautingu. Harcerski system wychowawczy realizowany w 
ciągu blisko 100-letniej historii harcerstwa jest rozumiany jako jedność: zasad 
harcerskiego wychowania, metody i programu. Stały rozwój zuchów, harcerzy, harcerzy 
starszych, wędrowników i instruktorów jest możliwy tylko wtedy, gdy kierując się 
harcerskimi zasadami, wykorzystując harcerską metodę tworzy się program 
pobudzający do kształtowania w sobie cech i umiejętności potrzebnych w życiu 
osobistym i przydatnych w społeczeństwie. 

Metoda harcerska, na podstawi Leksykonu harcerstwa55,  opiera się na następujących 
elementach: 

 Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie - kreślą konkretny system wartości, opisują 
ideał. Odzwierciedlają zasady harcerskiego wychowania: służbę, braterstwo, 
pracę nad sobą. Prawo każdemu harcerzowi daje ściśle określony kodeks 
postępowania, jest dla niego życiowym drogowskazem. W chwili złożenia 
harcerskiego Przyrzeczenia zobowiązuje się nieustannie dążyć do osiągnięcia 
tego ideału.  

 Uczenie przez działanie - oznacza, że w harcerstwie wychowujemy w sposób 
czynny, poprzez aktywne uczestnictwo.  

 System małych grup (system zastępowy) – mała grupa rówieśników, kolegów, 
przyjaciół to naturalne środowisko młodego człowieka. Metoda harcerska opiera 
wychowanie między innymi na systemie grup rówieśniczych takich, jak: szóstki 
zuchowe, zastępy, patrole, grupy zadaniowe itp. Skupiona w zastępie grupa 
przyjaciół sama uczy się współdziałania, samorządności, brania na siebie 
odpowiedzialności, solidarności; pomaga kształtować charaktery. Stwarza 
młodym ludziom atmosferę do stopniowego dojrzewania osobistego i 
społecznego. 

 Program stale doskonalony i pobudzający do rozwoju - stanowi treść 
harcerskiego wychowania. Treści programowe powinny być dostosowane do 
potrzeb i możliwości członków harcerskich zespołów, do czasu, miejsca, 
warunków działania i oczekiwań społecznych. Na program składają się konkretne 
zadania podejmowane przez zespół i sposób ich realizacji (odrębny dla zuchów, 
harcerzy, harcerzy starszych i instruktorów) oraz rozwiązania organizacyjne 
niezbędne dla prawidłowego realizowania harcerskiego systemu 
wychowawczego.  

Metoda harcerska jest systemem stale doskonalonego samowychowania. Wszystkie 
elementy metody (przyrzeczenie i prawo, uczenie w działaniu, system małych grup, 
ciągle doskonalony i pobudzający do rozwoju program) są współzależne i stanowią 
spójną całość. Metoda ta jedynie wówczas okaże się w pełni skuteczna, jeżeli każdy 
harcerski instruktor będzie potrafił łącznie wykorzystywać w swej pracy, zgodnie z jej 
cechami, wszystkie te elementy.  

Pomimo, że w terminologii harcerskiej nie występuje pojęcie animacja, to jednak 
wszystkie wskazówki dotyczące organizowania działań harcerskich mają wyraźny 
charakter animacyjny – polegają na ożywianiu, inspirowaniu, zachęcaniu, pobudzaniu, 

                                                             
55

 Fietkiewicz O., Leksykon harcerstwa, Wydawnictwo MAW, Warszawa 1988 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_harcerstwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zuchy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerz_starszy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerz_starszy
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99drownicy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instruktor_harcerski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrzeczenie_Harcerskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Harcerskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_zast%C4%99powy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zast%C4%99p
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motywowaniu, itp.56 

Drugą ze wspominanych polskich tradycji animacyjnych jest działalność ruchu 
Światło-Życie, znanego również pod nazwą OAZA.57 Ruch ten jest jednym z ruchów 
odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego 
wieku i powołania: dzieci, młodzież, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, 
zakonnice, członków instytutów świeckich oraz całe rodziny (jako Domowy Kościół). W 
ramach formacji odpowiedniej dla każdej z tych grup, Ruch Światło-Życie wychowuje 
dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we 
wspólnoty wspólnot.  

Jak piszą teoretycy Ruchu, „podstawowe metody realizacji programu formacyjnego 
to: metoda „światło-życie“, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, 
oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna. Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą 
Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego 
wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na 
Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny 
Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią 
moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz 
z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak 
i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a Ci, którzy nie należą do 
Ruchu - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację 
uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.“58 

Działalność Ruchu „Światło-Życie” jest prowadzona w ramach struktury 
animacyjnej. Moderator pełni rolę lidera Wspólnoty. Natomiast działalność mniejszych 
grup składających się z kilku lub kilkunastu osób, jest stymulowana przez animatora, 
którego zadaniem jest przygotowywanie spotkań i tworzenie warunków sprzyjających 
osobistemu zaangażowaniu członków grupy. Wprawdzie celem nadrzędnym jest rozwój 
duchowy i jak największy stopień adaptacji wartości i prawd wiary rzymsko-katolickiej do 
życia codziennego członków wspólnoty, to środkiem do osiągnięcia tego celu jest 
budowanie wspólnoty. Idąc dalej, jest to wspólnota lokalna, gdyż Oaza działa przede 
wszystkim w rzeczywistości parafialnej, a działania o charakterze centralnym mają 
jedynie charakter integracyjny i wspierający. 

Trzecią tradycją jest doświadczenie podkaliskiej wsi Lisków. Rozwój tej wsi – 
biednej i zacofanej – został zainicjowany przez ksiądza-społecznika Wacława 

                                                             
56

 por. Dąbrowski J., Gry i zabawy w izbie harcerskiej, Harcerskie biuro Wydawnicze, Warszawa 1934; 
Bednarski M., Metoda harcerska? To naprawdę działa., w: Czuwaj 8/2008; Harcerze i harcerski. Zarys 
metodyki, Horyzonty, Warszawa 2003 
57

 Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w  1954 r. Ruch Światło-Życie rozwinął 
się z rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową (???). Przed rokiem 1976 Ruch był znany 
pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym 
moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał 
i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, 
w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie. Źródło: http://www.oaza.pl/; por również 
http://www.blachnicki.oaza.org.pl/ 
58

 Anna Wojtas, O ruchu, źródło: http://www.oaza.pl/. Na temat Ruchu Światło-Życie por. Również 
Blachnicki F., Charyzmat Światło-Życie w służbie odnowy kościoła lokalnego, Wydawnictwo Światło-Życie, 
Kraków 2008; Śniadkowski M., Działalność animacyjna młodzieży z Ruchu Światło-Życie w środowisku 
szkolnym, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2008; Guziakiewicz E., Z Oazą na ty. Vademecum animatora 
Ruchu Światło-Życie, Wydawnictwo Reporter, Mielec 2008. 

http://www.blachnicki.oaza.org.pl/
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Blizińskiego, charyzmatycznego proboszcza cieszącego się autorytetem wśród lokalnej 
ludności. Odwołując się wartości szanowanych powszechnie, lecz tylko deklaratywnie, 
siłą swojej osobowości i własnym przykładem skłonił mieszkańcy wsi do zaangażowania 
się w rozwój ruchu spółdzielczego, opartego na solidarności i pomocy wzajemnej. Już 
na początku XX wieku we wsi funkcjonowała spółdzielnia spożywcza, straż ogniowa, 
kasa drobnego kredytu, mleczarnia parowa, warsztaty zabawkarskie, spółdzielnia 
piekarska, rzeźnia społeczna, stowarzyszenie zbożowe, stowarzyszenie budowlane, 
etc.. Mieszkańcy wsi podjęli szereg inicjatyw społeczno-gospodarczych i edukacyjnych, 
Wspólnym wysiłkiem zbudowali szkoły, uruchomili cegielnię, rozwijali  opiekę zdrowotną. 
Dążąc do realizacji wspólnych wartości i celów zbudowali wspólnotę kulturową i 
duchową. W latach 30. XX wieku Lisków był znanym i cenionym w Polsce ośrodkiem 
przedsiębiorczości społecznej.59  

Badania nad animacją powinny być przeprowadzane w perspektywie systemowej, 
interdyscyplinarnej, gdyż w swojej dynamice łączy ona różne dyscypliny naukowe – 
psychologię, socjologię, filozofię, antropologię kulturową, teorię kultury, sztuki, 
zarządzania, prakseologię, prawo, historię, ekonomię, nauki polityczne, nauki społeczne, 
etnografię, pedagogikę i inne. Całość systemu animacji tworzą kryteria, jakie przyjmiemy 
do podziału jej dorobku. Animację można dzielić ze względu na: 

 geograficzny obszar działania – animacja w mieście, na wsi 

 płaszczyzna interwencji  - animacja społeczna, animacja kulturalna 

 główny odcinek działalności – animacja polityczna, handlowa, szkolna, 
estetyczna i in. 

 status animatora – animacja zawodowa, animacja dobrowolna (jako 
działalność woluntarystyczna?) 

 stosunek do instytucji – animacja prywatna, animacja publiczna, animacja 
non-profit,  

 stosunek do kryteriów pedagogicznych – animacja skoncentrowana na treści, 
grupie, szkoleniu, relacji, komunikacji 

 stosunek do organizacji społecznej – animacja spontaniczna, 
zintstytucjonalizowana 

 wiek odbiorców – animacja młodzieży, osób starszych, dzieci, rodziców, 
rodzin 

 kategorie zawodowe – animacja w środowisku osób wykluczonych, 
robotników, rolników, przedsiębiorców i in. 

 płeć – animacja kobiet, mężczyzn 

 w zakresie proponowanych zajęć – animacja muzyczna, plastyczna, 
sportowa, teatralna, hobbystyczna, społeczna60 

Powyższe płaszczyzny można by mnożyć i należy dodać, że mogą się one krzyżować. 

Pole działania animacji przedstawiają dwa poniższe rysunki. 

                                                             
59

 por. Tomasz Kaźmierczak (oprac.), M Dudkiewicz (współ.), Budujemy nowy Lisków, Instytut Spraw 
Publicznych i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007; www.liskow.org.pl 
60

 por. P. Besnard, Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, op. cit., s. 353- 354 
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Rys. 1. Animacja – kategorie i sektory interwencji ASC – Animacja społeczno-kulturalna 
(kategoryzacja R. Labourie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2. Animacja jako funkcja społeczna (koncepcja szeroka)  
ASC – animacja społeczno-kulturalna  Obszar zaciemniony - sektory dominujące61 

                                                             
61

 Rysunek 1 i 2 pochodzą z P. Besnard, L`Animation socio-culturelle, PUF, Paris 1980 i cytowane za: M. 
Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, op. cit., s. 51 
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Kto się identyfikuje z animacją w Polsce i jakie praktyczne przykłady można 
znaleźć, aby opisywać jej cele, funkcje i metody? Otóż analizując polską rzeczywistość 
społeczną, w poszukiwaniu tropów działań animacyjnych autorki wyróżniły następujące 
„rodzaje animacji“: 

1. animacja ekologiczna – organizacje i stowarzyszenia ekologiczne 

2. animacja feministyczna – stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn 

3. animacja profilaktyki uzależnieniowej – ruch AA, AL-Anon i in. 

4. animacja działań przeciw bezdomności – MONAR, Stowarzyszenie Brata 
Alberta 

5. animacja na wsi -  np. koła gospodyń wiejskich, kółka samopomocowe 

6. animacja prewencyjna, animacja w kryzysie – działalność pracowników 
socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszy, w celu 
reagowania na kryzysy i potrzeby jednostek i grup znajdujących się w sytuacji 
marginalizacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

7. animacja życia duchowego – ruch Światło-Życie, pielgrzymowanie 
zorganizowane, działania rekolekcyjne i in. 

8. animacja harcerska – ZHP, ZHR 

9. animacja kulturalna – domy kultury, instruktorzy działań kulturalnych, artyści 

10. animacja sportowo-rekreacyjna – kluby sportowe (osiedlowe, ligowe, 
narodowe) 

11. animacja opiekuńczo - wychowawcza – placówki opiekuńczo-wychowawcze 
wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, ogniska dla młodzieży i/lub 
dziecięce, ogniska Dziadka Lisieckiego  

12. animacja współpracy środowiskowej – partnerstwo nauczycieli i rodziców w 
realizacji zadań edukacyjno-społecznych szkoły. Jest to taki rodzaj animacji, 
który wykorzystując teren szkoły i obszar jej oddziaływań ma włączyć trzy 
podmioty (nauczyciele, rodzice, uczniowie) w budowanie wspólnoty 
środowiskowej  

13. animacja rodzinna – budowanie wspólnot międzyrodzinnych i relacji 
przyjacielskich w celu wspólnego spędzania czasu i dzielenia się opieką nad 
dziećmi, budowania grupy wsparcia dla dorosłych, dla dziećmi – poprzez 
spędzanie razem czasu wolnego, wspólne wyjazdy, np. na urlopy, („rodzinna 
grupa wsparcia“.) 

14. animacja ekoturystyczna – promocja regionów, agroturystyka 

15. animacja hobbistyczna – kluby i zrzeszenia np. łowieckie, motoryzacyjne, 
spadochroniarskie, motocyklowe, rowerowe, baloniarstwo, filatelistyka, 
browamatorskie i wiele, wiele innych 

16. animacja „ekstremalna“ – Księga Rekordów Guinessa62 

 

                                                             
62

 Poszczególne określenia animacji pochodzą od autorek lub są powszechnie uznane, jak na przykład 
animacja społeczno-kulturalna. 
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Powyższa lista zawiera rodzaje animacji, które w pewnych kwestiach są do siebie 
podobne, (np. animacja kulturalna i opiekuńczo-wychowawcza, animacja opiekuńczo-
wychowawcza i sportowo-edukacyjna, animacja sportowo-edukacyjna i edukacja 
nauczycielska). Jednakże intencja tego szczegółowego wykazu było pokazanie tych 
marginesów, na których poszczególne rodzaje animacji zachowują specyfikę właściwą 
tylko dla danego rodzaju. 

Drugą kwestią, którą należy podkreślić, to cel, każdego z ww. rodzajów animacji. 
Głównym i nadrzędnym celem jest integracja społeczna i wzrost świadomości 
społecznej - indywidualnej i grupowej. Jest to cel ostateczny i nadrzędny dla wszelkich 
działań animacyjnych w dowolnym środowisku i przy wykorzystaniu dowolnej metodyki. 

W końcu powyższy wykaż jest tylko propozycją, inspiracją do poszukiwania tropów 
działań o charakterze animacyjnym w rzeczywistości społecznej. 

 

 
2. Cele animacji  

Różnorodność działań animacyjnych pozwoli na wyłonienie wspólnych dla nich 
celów i funkcji, gdyż w tym przypadku różnorodność świadczy o bogactwie, a nie 
rozproszeniu sensowności aktywności animacyjnej. 

W zależności od obszaru, w jakim prowadzona jest animacja i beneficjentów 
działań animacyjnych można podzielić cele animacji na interwencyjne i profilaktyczne. 
Cele interwencyjne realizowane są przez takie działania, bez podjęcia których sytuacja 
beneficjentów będzie się pogarszać. Cele profilaktyczne obejmują działania, które 
poprawiają sytuację beneficjentów i bez pojęcia których jednocześnie sytuacja nie 
ulegałaby pogorszeniu.  Obydwie te grupy nie wykluczają się nawzajem w odniesieniu 
do jednej społeczności lokalnej, gdyż utopijną pozostaje sytuacja, w której nie trzeba 
interweniować w żadnej sprawie i w czyimkolwiek interesie, a ta interwencja zawsze ma 
zarazem charakter profilaktyczny, perspektywiczny i rozwojowy. Są jednak również 
sytuacje, że działania animacyjne są jedynie profilaktyczne, a priori ukierunkowane na 
sukces w osiąganiu celów animacji. 

Wcześniej wspomniano o celu nadrzędnym każdej działalności animacyjnej. 
Można ten cel określić mianem celu całościowego. Natomiast cele szczegółowe 
animacji, niezależnie od jej rodzaju są następujące: 

1. Aktywizacja - podniesienie poziomu aktywności wśród członków grupy, 
społeczności, rodziny, co prowadzi do aktywizacji społeczności lokalnej, w tym 
do wyłaniania, przygotowywania  wspierania lokalnych liderów, udział 
mieszkańców w procesie podejmowania decyzji 

2. Komunikacja - budowanie sieci wymiany informacji oraz usprawnianie 
kompetencji komunikacyjnych między jednostkami, grupami i instytucjami 
społeczności lokalnej, dostęp mieszkańców do informacji, wiedzy, umiejętności, 
możliwość wypowiadania swoich poglądów – organizowanie kampanii 
informacyjnych i tworzenie platformy do wypowiedzenie swoich stanowisk. 

3. Integracja – wypracowywanie wspólnych działań, zakładanie i wspieranie grup, 
inicjatyw obywatelskich, partnerstw lokalnych, nabycie przez społeczność 
umiejętności współpracy a przez to budowania kapitału społecznego. 

4. Partycypacja – udział we wprowadzaniu niezbędnych i korzystnych dla 
społeczności lokalnej zmian społecznych, co prowadzi do zintegrowanego 
rozwoju lokalnego (społeczno-gospodarczego) 

5. Enkulturyzacja - stymulowanie przemian w dziedzinie systemów wartości, 
wykształcenie krytycznej postawy wobec napływu nowych idei, nowych wzorów 



 18 

zachowań, które przyjmowane bezkrytycznie mogą powodować utratę 
świadomości własnych korzeni kulturowych wspólnoty.63 

6. Edukacja – ten cel się realizuje na kilku poziomach – poprzez rozwój jednostek 
buduje się społeczność uczącą się, która poprzez z jednej strony poszerzanie 
swojej wiedzy, umiejętności, wpływa na postęp w rozwoju własnej świadomości. 
Edukacja ma wymiar teoretyczny, praktyczny, społeczny i świadomościowy. 

 
Pojęciem, które łączy wszystkie powyższe cele i zawiera elementy uruchamiania 

rozwoju społecznego, zdaje się być amerykański termin empowering (wzmacnianie, 
umacnianie, dodawanie sił), oznaczające proces, w trakcie którego osoby i grupy 
rozwijają świadomość swoich zdolności kontrolowania  lub wpływania na siebie i innych 
oraz uczą się efektywnego stosowania swego wpływu.64 Jest to pojęcie centralne dla 
teorii Community Capacity Development (Rozwój potencjału społeczności), według 
której zmiana zachodzi wtedy, gdy ludzie doświadczający problemów zostaną 
wzmocnieni (empowered), dzięki wiedzy i umiejętnościom potrzebnym, żeby zrozumieli 
swoje problemy. To pozwoli im na drodze współpracy i porozumienia znaleźć 
rozwiązanie tych trudności. 

 
 

3. Funkcje działań animacyjnych 
Teoretycy działań animacyjnych podają różnorodne systematyzacje. P. Besnard – 

francuski naukowiec, określał funkcje animacji, które według niego miały rodowód 
społeczny i kulturalny, jako: 

 Adaptacja 

 Informacja 

 Integracja 

 Komunikacja 

 Partycypacja65  
J. P. Imhof w sposób ogólny mówi, że funkcja animacji jest funkcją przystosowania 

do nowych form życia społecznego (…) mającą dwa komplementarne aspekty: sposób 
na nieprzystosowanie i element rozwoju osobistego i zbiorowego66 

C. van Enckewort, badacz holenderski, wyróżnił cztery koncepcje wiodące wśród 
tych, które występują w dziewięciu krajach europejskich, jakie zbadał pod kątem działań 
animacyjnych. Wśród nich znalazły się: 

 Koncepcja wspólnotowa – animacja jest sposobem kształtowania wspólnoty, w 
szczególności włączania do nich nowych członków, wyrywania ich z izolacji. (np. 
Hiszpania, Grecja, Cypr) 

 Koncepcja partycypacyjna – animacja sprzyja współpracy między ludźmi, a 
miejscom, w których jest ona inicjowana i rozwijana, nadaje wysoką rangę. (np. 
Polska) 

 Koncepcja emancypacyjna – animacja jest w niej środkiem do przezwyciężania 
barier społeczno-ekonomicznych, przyczyniających się do utrudniania rozwoju i 

                                                             
63

 Por. B. Skrzypczak, Podstawowe cele i metody rozwoju społeczności lokalnych, op. cit. 
64

 J. Szmagalski, Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna, Warszawa1996, s.153 
65

 Besnard P.: Problematyka animacji społeczno – kulturalnej, w: Rozprawy o wychowaniu, red. M. 
Debesse i G. Mialaret, PWN, Warszawa 1988 
66

 J. P. Imhof, cyt. za P. Besnard, problematyka animacji społeczno-kulturalnej w: M. Debesse, G. Mialaret 
(red.) Rozprawy o wychowaniu, t. 2, Warszawa 1988, s. 344 
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marginalizacji jednych grup przy dominacji i uprzywilejowaniu innych, które nie 
doświadczają tych uniedogodnień. (np. Francja, Wielka Brytania, Norwegia) 

 Koncepcja instrumentalna – animacja jako instrument w dochodzeniu do 
władzy, pozwalająca na ukształtowanie demokracji kulturalnej. (np. Szwecja, 
Szwajcaria)67 

 
P. Besnard wymienia następujące funkcje animacji: 

 funkcja przystosowania i integracji społecznej 

 funkcja ekonomiczna – sprzyjać spójności i wzrostowi 

 funkcja rozwoju kulturalnego i funkcja krytyki 

 funkcja regulatora wymiany społecznej i kulturalnej – produkcja/reprodukcja68 
 

Polscy badacze zagadnienia wyróżniają następujące funkcje działania animatora 
społecznego: 
 

 Zaangażowanie (engaging) 

 Ułatwianie (enabling) 

 Edukowanie (educating) 

 Zachęcanie (encouraging) 

 Wzmacnianie (empowering) 

 Wyrównywanie szans (equalising) 

 Ocenianie (evaluating)69 
 
Autorki niniejszej analizy zebrały propozycje funkcji działań animacyjnych 

wyróżnione ze względu na korzyści, które uzyskują odbiorcy działań; można podzielić w 
następujący sposób: 

 Funkcja diagnostyczna - identyfikowanie i analizowanie potrzeb 
społecznych, problemów społecznych i potencjału społecznego 

 Funkcja komunikacyjna - tworzenie warunków 
sprzyjających/ułatwiających wzajemną współpracę na rzecz dobra 
wspólnego, w tym mediowanie w rozwiązywaniu konfliktów i 
przezwyciężaniu niepowodzeń 

 Funkcja prognozująca - planowanie i zarządzanie strategia rozwoju 
lokalnego (w tym zaspokajania potrzeb społecznych i rozwiązywania 
problemów społecznych) we współpracy z władzami lokalnymi oraz innymi 
interesariuszami 

 Funkcja motywacyjna - inspirowanie/zachęcanie do wypracowywania 
nowych rozwiązań, korzystnych dla społeczności lokalnej oraz jej 
członków, wspieranie członków społeczności lokalnej, w tym liderów 

 Funkcja rozwojowa - mobilizowanie do samoorganizacji społecznej, 
wspieranie tworzenie i rozwoju organizacji społecznościowych, zachęcanie 
do nauki i osobistego rozwoju, rozwijanie sieci społecznych oraz sieci 
komunikacji i współpracy różnych grup oraz instytucji 

                                                             
67

 prezentuję za: B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wyd. UMCS, Lublin 2001, 
s. 89-91 
68

 P. Besnard, problematyka animacji społeczno-kulturalnej, op. cit., s. 355-360 
69

 Jordan P., Skrzypczak B (2003) Kim jest Animator społeczny? Materiały Szkoły Animatorów Społecznych, 
http://www.sas.engo.pl 
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 Funkcja integracyjna - włączanie jednostek i grup wykluczonych w 
społeczność, wspólnotę, społeczność lokalną 

 Funkcja promocyjna - promowanie dotychczasowego dorobku i osiągnięć 
wspólnoty lokalnej 

 Funkcja edukacyjna - rozwijanie jednostek i grup rozumiane jako uczenie 
się przez całe życie 

Beneficjentami działań animacyjnych są najczęściej członkowie jakiejś 
społeczności, grupy, reprezentanci określonego środowiska, posiadający wspólną cechę 
przynależności. Animacja oddziałuje na grupy, a poprzez grupy – na jednostki, w 
przeciwieństwie do działań chociażby terapeutycznych, konsultacyjnych, 
interwencyjnych, medycznych, poprzez które wpływamy na kondycję grupy, 
wzmacniając jednostkę.  

Korzyści bezpośrednie animacji to: 

 Zwiększony udział członków społeczności w jej życiu – ożywienie i 
aktywizacja 

 Poprawa komunikacji między członkami grupy i w społeczności lokalnej, 
pomiędzy instytucjami 

 Nawiązanie współpracy między instytucjami, odpowiedzialnymi za 
społeczność lokalną 

 Wykorzystanie potencjału twórczego jednostek i grup w celu uzyskania 
zmiany 

 
Korzyści długofalowe animacji to: 

 Określenie profilu społeczności - jej członków (kim są), historii i 
uwarunkowań rozwojowych, problemów i udogodnień, szans i zagrożeń 
rozwojowych 

 Skuteczna i sprawna komunikacja pomiędzy parterami społecznymi, 
kluczowymi instytucjami i liderami  

 Trwałe zawiązanie relacji partnerskich oraz zbudowanie trwałych koalicji w 
środowisku 

 Uruchomienie procesów współdecydowania parterów społecznych, na 
bazie porozumienia i umiejętności określania wspólnych celów i strategii 
rozwojowych 

 Tworzenie sieci społecznych – współpraca ponad podziałami 

 Używanie narzędzi współpracy – zarządzanie informacjami, zasobami 
materialnymi i niematerialnymi, utrzymywanie motywacji i zaangażowania, 
współpraca między grupami w procesie dynamicznym. 

 
 

4. Różnorodność metodyki prowadzenia animacji  
 
 

5. Związki środowiskowej pracy socjalnej z animacją 
 

6. Sylwetka animatora  
Pisząc o animatorze można zacząć od pewnego żartobliwego przykładu. Firma 

Giant produkująca rowery stworzyła model ANIMATOR, który jest rowerkiem dla dzieci. 
Chwytliwa nazwa ma o tyle uzasadnienie, że w tym przykładzie animator ma być 
narzędziem do samodzielnego, pełnego radości ruchu – jazdy na rowerze. Dzięki niej 
dziecko po pierwsze ma poczucie samodzielności przebywania wyznaczonej trasy, 
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radości z bycia na drodze, a także może dzięki swoim umiejętnościom jazdy na rowerze 
panować i zdobywać coraz to nowe obszary życia. W tym przykładzie „rower animator“ 
jest facylitatorem działań rozwojowych dziecka. Gdyby tę historię potraktować jako 
metaforę, to dziecko byłoby raczkującym społeczeństwem obywatelskim, trasa – drogą 
ku kapitałowi społecznemu, a animator niepozornym narzędziem zmiany (sposobu 
poruszania się.70 

Nawiązując do wymienionych powyżej definicji animacji pragniemy uporządkować 
występujące w literaturze przedmiotu definicje animatora. Zgodnie z nimi animator to: 

- Animator jest moderatorem zmiany71; 
- Czynnik rozwoju jednostek i grup, którego działanie profesjonalne lub 

ochotnicze polega na interwencji w dane środowisko na płaszczyźnie relacji 
między jednostkami i między grupami, miedzy jednostkami i wytworami 
kultury oraz na poziomie stosunków z szerszymi strukturami społecznymi. 
Działanie to, oparte nieraz na zasadach i wartościach „wojujących“ mieści się 
w ramach instytucjonalnych, przyjmujących różne formy (stowarzyszenie, 
instytucja społeczno-kulturalna, zbiorowość lokalna, instytucja kulturalna, 
ministerstwo). Realizacja działania wymaga zastosowania różnorodnych 
technik, a więc animator powinien posiadać szerokie kompetencje i 
kwalifikacje. Animacja obejmuje liczne aktywności kulturalne, artystyczne, 
estetyczne, społeczne, sportowe, manualne itd., podejmowane przez 
homogeniczne lub zróżnicowane kategorie uczestników (całość populacji lub 
robotnicy, klasy średnie, młodzież, kobiety w podeszłym wieku itd.).72 

- Ten, który spontanicznie bądź z racji pełnionej funkcji ożywia środowisko 
przekazując inicjatywę innym osobom73; 

- Pracownik społeczny, którego funkcją jest ożywianie bardzo zróżnicowanej 
działalności o celach oświatowych, kulturalnych i sportowych; działalność ta 
adresowana jest do wszystkich, a zmierza do edukacji globalnej i 
permanentnej74; 

- Osobistość, która pojawiła się stopniowo obok kaznodziei, który już nie 
wystarczał, aby pobudzać ludzi do działania; obok nauczyciela, który poczuł 
się nagle zaatakowany przez animatorów działających obok szkoły i po 
szkole, kontestujących rolę szkoły, poddających jej działalność nowym 
przemyśleniom, przedłużających ją; obok działacza politycznego, który już 
nie potrafił animować społeczeństwa;75 

- Twórca form (…) i twórca sprzeczności (…), jego pierwszą funkcją jest 
odmienne granie tradycyjnie przypisywanej mu roli (…), chodzi o całkowite 
odrzucenie systemu, w który wpisuje się zawód (…). Animator jest nośnikiem 
problemu i pragnienia – nie może zadowolić się odtwarzaniem 
funkcjonowania instytucjonalnego – jest twórcą76; 

- Ten, kto uważa siebie głównie za animatora w działalności, którą prowadzi77; 
-  Artysta społeczności (…), a jego główne zadanie polega na pomaganiu 

                                                             
70

 kontynuując tę metaforę, należy zwrócić uwagę, że pozycja animatora znajduje się „pod siedzeniem“ 
społeczeństwa obywatelskiego. Stanowi to zarazem wyzwanie, jak i uciążliwość. 
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 M. Łuszczyńska, I. Rybka – definicja odautorska 
72

 cyt. za M. Kopczyńska, op. cit., s. 345 
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 P. Foulqie, cyt. za J. Żebrowski, op. cit., s. 30 
74

 P. Besnard, op. cit., s. 345 
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 J. Dumazedier, cyt. za P. Besnard, Problematyka animacji spoleczno-kulturalnej, op. ciit., s. 262 
76

 P. Besnard, op. cit., s. 345 
77

 op. cit., s. 345 
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ludziom, żeby stawali się bardziej świadomi swojej sytuacji życiowej i sił 
twórczych oraz na zapewnieniu środków i materiałów potrzebnych do 
aktywizacji zdolności, a także potencjału artystycznego w obrębie grupy78; 

- Osoba kreująca sytuacje animacyjne – człowiek, który umie ożywiać, 
pobudzać do działania, starać się tchnąć duszę, kreując atmosferę, w której 
każdy może być sobą, stara się nadawać sens stosunkom międzyludzkim 
przez umożliwienie autentycznego komunikowania się ludzi79; 

- ktoś, kto łączy w sobie cechy, umiejętności i talent potrójny: pedagoga, 
psychologa i artysty80; 

- ten, kto inicjuje impulsy, sprzyja im i rozwija je81; 
- ludzie, którzy w większości nie mogą nie być animatorami, co implikuje 

dobrowolne zaangażowanie w działalność zbiorową;82 
- animatorem kultury jest ten, kto dopełnia wiedzę, doświadczenia życiowe 

oraz przeżycia ludzi, z którymi wchodzi w kontakt, rozbudza ich 
zainteresowania, ukazuje nowe ideały i wzory życia, prowadzi dialog nad 
możliwościami i sposobami rozsądnego zaspokajania ujawnionych i jeszcze 
ukrytych potrzeb kulturalnych (…). Jasno widzi nowe i lepsze życie, kocha te 
wizje, ale jeszcze bardziej kocha ludzi. Akceptuje ich takimi jakimi są w 
nadziei, że mogą być lepsi. Szanuje każdy przejaw ich dobrej woli, 
najmniejsze zainteresowanie tym, co nowe i lepsze, wspomaga ich wysiłki ku 
lepszemu życiu. Metodą jego pracy nie jest komenderowanie ludźmi lecz 
uruchomienie drzemiących w nich sił. Wartość jego działania przejawia się 
nie tyle w tym, co sam wymyśli i czyni lecz w tym, co potrafi wydobyć z ludzi, 
wśród których pracuje83; 

- osoba, która dodaje ducha, budzi zapał, wyzwala energię, pobudza 
entuzjazm, aranżuje sytuacje animacyjne, podczas których jednostki i grupy 
odkrywają swój twórczy potencjał, ożywia aktywność nie tylko u innych osób 
ale również wyzwala ją w sobie84; 

- animator społeczny jest praktykiem umiejętnie wykorzystującym techniki, 
narzędzia, które wychodząc od problemów i potrzeb mieszkańców określonej 
społeczności, poprzez motywację i edukację umożliwiają samoorganizację 
mieszkańców w celu samodzielnego ich zaspokojenia. Uruchamia i zarządza 
procesem społeczno-pedagogicznym, w którym spełnia rolę „katalizatora 
zmiany“85; 

- animator społeczno - kulturalny jest osobą, która wdraża w praktykę ideę 
koncepcji animacji społeczno-kulturalnej i ma wymierne osiągnięcia w tym 
zakresie, a w szczególności w realizacji trzech procesów konstytuujących 
istotę tego paradygmatu, a mianowicie: procesu odkrywania, tworzenia 
związków i kreacji. Jego działalność polega na stosowaniu serii zabiegów 
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wyzwalających twórcze potencjały, pobudzających i motywujących do 
kreatywnych działań, integrujących ludzi między sobą, a także z otaczającym 
światem, wspomagających rozwój duchowy, autokreację, pobudzających 
ciekawość poznawania i potrzebę tworzenia kultury, wspierających i 
promujących aktywność kulturalną i społeczną.86 

- Nie jest „fabrykantem publiczności“, ani specjalistą ani nauczycielem, ale 
„odkrywcą tajemnic innych“87; 

 
Podsumowując powyższe definicje należy stwierdzić, że odpowiedzialność, przed 

jaką staje animator, jest duża, zważywszy na to, że aby wspierać, moderować i 
aktywizować innych, trzeba samemu posiadać w g l ą d  w tę rzeczywistość, do której 
chce się wprowadzać innych. Z drugiej strony trzeba „wzierać“ w rzeczywistość zastaną, 
która ma być przekształcania. Zatem animacja jest procesem teleologicznym –  „wziera“ 
i sama jest „wglądem“ w materię zmiany i w jej podmioty. 

Animacja ma swoje dwa oblicza – bierne i czynne. Animator może kłaść nacisk na 
jedno bądź na drugie. Jeśli wybierze wariant pasywny, to ludzie, z którymi pracuje, będą 
dla niego obiektem, który należy ożywić i ukształtować poprzez oddziaływanie na nich. 
Z kolei zajmując postawę „aktywną“ postrzega ludzi podmiotowo, jako osoby, które 
potrafią działać samodzielnie i przejawiać inicjatywę. Animatorzy koncentrują się w tym 
podejściu na środowisku i interakcjach, poszukując w ludziach otwarcia na uczestnictwo. 
Animator współpracuje z ludźmi w rozwiązywaniu ich problemów, dzięki czemu – 
poprzez działanie – razem nadają sens ich światu i im samym.  

Różnica pomiędzy pasywną i aktywną animacją sprowadza się do tego, że bierni 
animatorzy będą robić różne projekty i przedsięwzięcia raczej dla ludzi, aniżeli z nimi. 
Aktywni będą „ożywiać“ sytuację zamiast ludzi. Jako nieformalni edukatorzy będą 
pomagali budować środowisko i relacje, które mogą być wzmacniające dla społeczności. 
Animatorzy, zgodnie z metodyką pracy z grupami społecznymi, poszukują możliwości 
pracy z  (a nie dla) ludźmi, nad sytuacjami i relacjami. Ich zaangażowanie i energia 
zostają ukierunkowane na współuczestnictwo z osobami, dla których animacja się 
dzieje, a nie w duchu pozytywizmu, kiedy to ożywiano maszyny parowe.88 Ich „praca ze“ 
społecznością jest swego rodzaju „byciem z“ tą społecznością. Żeby skutecznie „móc 
być z“ grupą ludzi, trzeba pracować w pewnym określonym stanie umysłu, 
reprezentować określone kompetencje. Kluczem do nich jest umiejętność przejścia 
z postawy „działania“ do postawy „otwartości“. Pierwszą cechuje zadaniowość, 
wewnętrzna presja na kończenie projektów, osiąganie celów i wypełnianie 
harmonogramów. Postawa otwartości zawiera w sobie uważność na to, co jest 
mówione, co się dzieje. Wyróżnia ją gotowość do bycia towarzyszem w wejściu w 
problem i w poszukiwaniu rozwiązań jakby od wewnątrz. Otwartość wiąże się 
z empatią.89 

Animator, aby skutecznie wypełniać swoje zadania, musi dysponować zarówno 
właściwym poziomem motywacji, odpowiednimi kompetencjami, umiejętnościami i 
wiedzą – dokładnie w takiej kolejności. W literaturze nie ma wyodrębnionego podziału 
według tych czterech sfer, w odniesieniu do roli zawodowej animatora, ale można 
założyć, że te strefy powinny obejmować mniej więcej te same treści, które są 
usystematyzowane dla przedstawicieli zawodów pomocowych, w których wspierający 
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pracują w kontakcie z drugim człowiekiem (np. pracowników socjalnych, psychologów, 
pedagogów, terapeutów i in.).  

Jednym z takich zestawów kompetencji zawodowych jest lista umiejętności 
zawodowych opracowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pracowników 
Socjalnych w 1982r.90 Wśród nich znaleźć można  m.in.: 

- Słuchanie innych celowo i ze zrozumieniem, 
- Zdobywanie informacji istotnych dla przygotowania historii przypadku, 
- Tworzenie i podtrzymywanie wspomagających stosunków profesjonalnych, 
- Obserwowanie i interpretowanie werbalnych i niewerbalnych zachowań, 

wykorzystanie teorii osobowości, 
- Angażowanie klientów w starania na rzecz rozwiązania ich własnych problemów, 
- Dyskutowanie na drażliwe tematy w sposób wspierający, nie budzący 

zagrożenia,  
- Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb klienta,  
- Podejmowanie decyzji o zakończeniu procesu terapeutycznego,  
- Prowadzenie własnych badań i interpretowanie wyników innych badań oraz 

literatury,  
- Mediowanie i negocjowanie pomiędzy stronami,  
- Zapewnienie kontaktów międzyorganizacyjnych,  
- Interpretowanie i komunikowanie potrzeb społecznych wobec opinii publicznej i 

dysponentów funduszy. 
 
Jeśli chodzi o umiejętności, to cenne mogą być te, które są związane ze specyfiką 

różnych dziedzin humanistycznych – psychologii (komunikacyjne, motywacyjne, 
asertywne), socjologii (konstruowania narzędzi badawczych, stawiania diagnozy 
społecznej, dokonywania analiz), pedagogiki, nauk społecznych.91 

W niniejszym opracowaniu sygnalizujemy jedynie zagadnienia związane 
z systemem kształcenia animatorów w Polsce. Wynika to z sytuacji roli zawodowej 
animatorów, którzy z racji charakteru samej animacji, ale też z powodu mocno 
zróżnicowanego i raczkującego jeszcze w Polsce „ruchu animacyjnego“, skupiają się 
nadal bardziej na działaniu niż wypracowywaniu standardów kształcenia.92 

Skąd czerpać wiedzę na temat prowadzenia animacji i dodatkowo uzyskiwać 
dyplom ukończenia stosownej specjalizacji (kulturowej, społecznej), czyli gdzie się uczyć 
animacji w Polsce? Jest to pytanie o wiedzę animatora. W Polsce istnieje kilka ośrodków 
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akademickich i edukacyjnych, w których można ukończyć studia lub szkolenia w 
zakresie animacji. Zaznaczyć należy, że niniejsza analiza przedstawia ofertę 
edukacyjną, natomiast nie odnosi się do takich kwestii jak analiza proponowanych treści 
merytorycznych, poziom kształcenia i zainteresowanie tą ofertą. W aneksie do analizy 
znajduje się wykaz ośrodków kształcenia. Większość podmiotów, które przygotowują do 
posługiwania się metodą animacji to ośrodki o profilu pedagogicznym, w których 
studiować można animację o profilu kulturowym. Pojedyncze ośrodki zajmują się 
animacją w turystyce. Pojawiają się też ośrodki o profilu animacji społecznej. Koszt 
studiów (I stopnia i II stopnia) waha się między 2500 PLN a 9000 PLN w zależności od 
formy kształcenia oraz ośrodka akademickiego. Są również propozycje realizowane w 
formie bezpłatnej, dzięki dotacjom rządowym oraz funduszom strukturalnym. 

Spośród wzorców zagranicznych najwięcej możemy czerpać inspiracji z systemu 
francuskiego, który jest najstarszym i najbardziej dojrzałym systemem kształcenia 
animatorów. Duży nacisk kładzie się na rozwój osobowości animatora. Przegląd pięciu 
jednostek kształcenia, zgodnie z obowiązującym we Francji od 1988 roku standardem – 
1. Zarządzanie, administracja, organizacja 2. Pedagogika, stosunki międzyludzkie 3. 
Społeczne środowisko animacji 4. Technika animacyjna 5. Pogłębienie jednej 
z poprzednich jednostek  i 6. Praktyka animacyjna – świadczy o specyficznym 
połączeniu wiedzy i doświadczenia, sprzyjających samokształceniu. Dodać należy, że 
program ten przeszedł wiele modyfikacji i przekształceń, i od 1988 roku jest realizowany 
niezmiennie w takim kształcie. 93 

W podsumowaniu kilka uwag na temat oferty kształcenia animatorów. Po pierwsze 
bardzo silnie rozwinięty jest ten nurt animacji, który dotyczy kultury i działań kulturowych. 
Przewaga kierunków o tym profilu może wskazywać na potrzebę realizowania celów 
animacji przy pomocy narzędzi z dziedziny sztuki oraz na silną potrzebę identyfikacji 
kulturowej w społecznościach. Po drugie należy zauważyć obecność animacji o profilu 
turystycznym, co ma sens w kraju z tak urozmaiconą geografią i dość silnymi 
tendencjami regionalistycznymi. Brakuje wyraźnie akademickiej reprezentacji nurtu 
animacji społecznej o charakterze interwencyjno-profilaktycznym. Wykraczając poza 
kierunki rozwoju animacji akademickiej w Polsce, zdaje się jednak, że w animacji 
bardziej niż w innych gałęziach nauk społecznych kompetencje i predyspozycje osobiste 
są ważniejsze niż posiadana wiedza, gdyż ta ostatnia może być uzupełniona w procesie 
kształcenia i poznawania konkretnych warunków. Taka specyfika profesjonalizacji 
animatora jest podobna do wszelkich ruchów w edukacji zintegrowanej, dynamicznej, 
aktywizującej, nastawionej na proces, która rozwijała się na przykład w Stanach 
Zjednoczonych w połowie XX wieku, w odpowiedzi na potrzebę zmiany systemu 
kształcenia i szukania rozwiązań deficytów szkolnych wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych.94 Najpierw zaczynano w nich od praktyki, doświadczenia, eksperymentów, 
poszukiwań, natomiast później tworzono, teorię, metodologię, badania i systemy.95 Jest 
to zgodne z dynamiką nauk humanistycznych, które w otwartości podążają za 
przemianami różnych obszarów aktywności człowieka, a nie na zasadzie aksjomatów, 
naginają zjawiska w tych obszarów do reguł. 

W opinii teoretyków96 i wielu praktyków animacji (w tym laureatów nagrody im. 
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Heleny Radlińskiej)97 bycie skutecznym animatorem wymaga rzetelnej pracy nad sobą, 
swoją osobowością, pokorą, otwartością i bezinteresownością, a tego nie nauczą żadne 
studia, kursy i szkolenia dedykowane animatorom.98 

W końcu należy zauważyć, że w literaturze przedmiotu nie ma jednego zbioru 
zasad etycznych, związanych z pracą animatora. Wynika to prawdopodobnie 
z wielowymiarowości pojęcia animacji i braku jednej wyraźnej ścieżki rozwoju 
profesjonalnego.99 Przykładem kodeksu etycznego animatorów może być treść Kodeksu 
Etycznego Społeczności Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia 
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu100  

W literaturze przedmiotu znajdujemy opis wartości i zasad animacji101, co może 
stanowić podstawę do stworzenia kodeksu animatora. Możliwość odwołania się do norm 
etycznych zapisanych w kodeksie jest szczególnie potrzebna w sytuacji, w której 
animacja łączy wartości głęboko humanistyczne z utylitarnymi – brak reguł działania 
może przyczynić się do zjawisk manipulujących ludźmi i grupami. Według badaczy 
naczelnymi wartościami w animacji są: 

- równość, wolność, odpowiedzialność102 
- miłość, tolerancja, szacunek103 
- solidarność, współodpowiedzialność, samorządność104 
- kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność105 

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

- prymat indywidualizmu nad kolektywizmem 
- relatywizm w miejsce uniwersalizmu 
- prymat autotelizmu nad instrumentalizmem 
- innowacyjność zamiast schematyzmu 
- aktywność w miejsce bierności 
- autentyczność w miejsce pozoranctwa 
- dobrowolne i autentyczne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym 

zamiast przymuszonej, iluzorycznej partycypacji 
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- tolerancja, szacunek i uznanie w miejsce krytyki i odrzucenia 
- partnerstwo i solidarność zamiast dominacji, rywalizacji i konkurencyjności 
- inspirowanie, wspieranie i koordynowanie zamiast sterowania i 

kontrolowania106 
W dorobku Ośrodka Marly-le-Roi z Francji znajdujemy propozycję quasi-przysięgi 

Hipokratesa dla animatorów: 

 „nie działaj nigdy przeciwko zainteresowaniom swoich podopiecznych 

 dostrzegaj w każdym człowieku twojego partnera 

 dawaj do zrozumienia iż dla ciebie lęki i zahamowania są sprawą ludzką 

 przyjmuj każdego uczestnika takim, jakim on jest, pobudzaj jego siły i nie 
wymagaj, aby musiał on objawiać swoje słabości 

 pomagaj każdemu uczestnikowi wyzwalać jego skłonności, zainteresowania i 
zdolności 

 uznawaj bezwzględnie wiedzę, umiejętności i własne decyzje uczestników 

 pomagaj uczestnikom rozpoznawać ich potrzeby i zainteresowania po to, aby 
mogli je później urzeczywistnić.“107 

 
Praca animatora ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie funkcje 

pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty i specjalisty w dowolnej dyscyplinie 
humanistycznej (artystycznej, społecznej). Z racji metodyki działania zadaniem 
animatora jest pośredniczenie w kontaktach międzyludzkich, wpływanie na motywację 
ludzi, doradzanie im. Stąd istnieje uzasadniona potrzeba stworzenia kodeksu etycznego 
określającego normy postępowania animatora, sformułowanego z uwzględnieniem 
specyfiki tego rodzaju działalności. 

 
 

7. Trudności w prowadzeniu działalności animacyjnej 
Wykorzystując animację na drodze do formowania społeczeństwa obywatelskiego, 

należy sobie uświadomić pewne kategorie trudności, na jakie animacja w jej wymiarze 
praktycznym może napotkać. Poniżej zebrane zostały w kilku grupach specyficzne 
przeszkody pojawiające się w pracy animatora, uporządkowane według przyczyn ich 
występowania. 

P. Besnard ujmuje problemy animacji w następujący sposób: 

 Problemy, w których dominuje ideologia i polityka 

 Problemy, w których dominują zagadnienia instytucjonalne 

 Problemy, w których dominuje psychologia i pedagogika 

 Problemy, w których dominują zagadnienia socjologiczne i kulturalne108 
 
Pierwszą grupę stanowią trudności, związane z tzw. czynnikiem ludzkim. 

Występuje on zarówno w grupie, jak i w jednostce. Skutkuje nieżyczliwością, 
rywalizacją, zazdrością, bezinteresowną zawiścią, brakiem wsparcia innych, 
złorzeczeniem ludziom i przedsięwzięciom. W małych społecznościach lokalnych może 
być niechlubną schedą po czasach PRL-u, które nie sprzyjały swobodnej ekspresji i 
niezależnym inicjatywom społecznym. Wtedy władza, manipulując ludźmi i nagradzając 
wszelkie przejawy donosicielstwa, gwarantowała sobie kontrolę nad ludźmi i ruchami 
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społecznymi. W ten sposób została zaprzepaszczona tradycje samorządności, 
przedsiębiorczości i spółdzielczości, które rozwijały się w polskim społeczeństwie od XIX 
wieku po XX-lecie międzywojenne. Zakorzeniona w ludziach postawa może prowadzić 
również do poczucia beznadziei wszelkich przedsięwzięć, które mają prowadzić do 
zmiany. 

W celu przeciwdziałania takiemu zjawisku, animator wykształca w sobie określoną 
postawę, ale czasami źródłem trudności może być niedoskonałość jej niedoskonałość 
lub też inne kompetencje personalne i interpersonalne animatora. Mogą one dotyczyć 
obniżenia motywacji do realizacji zadań, nieumiejętność zauważania postępu i efektów 
oddziaływań animacyjnych, syndrom wypalenia (burn-out), nieumiejętność wyjścia 
z danego środowiska pozostawiając inicjatywę zmiany w danej społeczności, a także 
braki w organizacji pracy i równoległym programowaniu działań. Również zdolności 
komunikacyjne – bariery w słuchaniu, brak szacunku do rozmówców, nadużywanie 
pozycji koordynatora – mogą stanowić duże przeszkody w realizacji przedsięwzięć 
animacyjnych. Inną trudnością może być również nieumiejętność pozyskania następcy i 
przekazania mu swoich zadań oraz wzbudzanie przez animatora inicjatywy do 
kontynuacji zmian i udoskonalania rzeczywistości społecznej, czyli pułapka „bycia 
niezastąpionym“. 

Trudności kolejnego rodzaju mają swoje źródło w niezinstytucjonalizowanym 
charakterze przedsięwzięcia. Do nich należy niepoważne traktowanie inicjatywy 
obywatelskiej przez instytucje odpowiedzialne za sytuację danej społeczności.  Nawet 
jeśli jakieś przedsięwzięcie zostanie dopuszczone do realizacji, nieformalny charakter 
inicjatywy może spowodować problemy z zapewnieniem ciągłości działań animacyjnych. 
I w końcu mogą się pojawić problemy ze „sprzedaniem“ tej części działalności 
animacyjnej, która posiada wartość niematerialną. Często bowiem korzyść z animacji 
ma wymiar pozafinansowy, a to w rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej i w 
społeczeństwie konsumpcyjnym jest produktem mało popularnym. Decydenci oczekują 
bowiem krótkoterminowych zysków, zamiast długofalowych rezultatów społecznych.  

Inne przyczyny trudności w rozwoju animacji można określić jako kulturowe i 
środowiskowe. Do pierwszych należy na przykład odrzucenie animatora, jako 
„przychodzącego z zewnątrz“, „innego“, „nienaszego“, co to „pojawia się w naszej 
wspólnocie, żeby nas wykorzystać“, „bo mu na pewno chodzi o coś innego niż mówi“, 
itp. Sięga to oczywiście do liczącego tysiące lat zjawiska kulturowego, które pozwalało 
spajać społeczności i integrować je wokół wspólnego dorobku kulturowego. Tak było w 
kulturach prymitywnych i w świadomości zbiorowej niewiele się w tej kwestii zmieniło.  

Jako inny, animator również wywodzi się z jakiejś kultury, przynosi swoje własne 
zwyczaje, doświadczenie i paradygmat. Czy na rzecz wspólnoty ma z nich rezygnować, 
żeby nie wywoływać konfliktów, czy też pozostać wiernym swoim korzeniom kulturowym, 
przez co może zyskać szacunek społeczności? Ta kwestia jest już sprawą wyboru 
animatora, natomiast niezależnie od jego decyzji, może to powodować trudności i 
spowolnić proces animacji.  

Przyczyny środowiskowe problemów z działaniem animacyjnym mogą dotyczyć 
braku współpracy między instytucjami działającymi na danym obszarze, braku 
przepływu informacji o problemach środowiska, brak sieci profesjonalnego wsparcia, 
brak właściwej diagnozy społecznej, która nie pominie ważnych dla mieszkańców 
działań oraz występujące bariery i stereotypy w myśleniu i działaniu. Krokiem naprzeciw 
tym trudnościom jest tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych, składających się 
z przedstawicieli różnych instytucji lokalnych, które powołane do życia mają 
rozwiązywać problemy konkretnych rodzin i osób. 

W końcu istnieje cały ogrom problemów z podejmowaniem działań animacyjnych 
wynikających z braku lub z wadliwych rozwiązań instytucjonalno-prawnych, głównie w 
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wymiarze samorządowym, niedostrzeganie we właściwych przepisach samorządowych 
problemów społeczności i w ten sposób utrudnianie podejmowania inicjatyw oddolnych, 
które mają na celu przeciwdziałanie tym problemom. Może to dotyczyć chociażby źródeł 
finansowania i pozyskiwania funduszy na działania animacyjne. Trudności związane z 
animacją trafnie podsumowuje M. Kopczyńska pisząc, że „animacja społeczna napotyka 
opór dwojakiego rodzaju: sprzeciw tych, którzy decydują i rządzą w dziedzinie usług 
społecznych, wobec dzielenia władzy z urzędnikami, ochotnikami i użytkownikami oraz 
dziesiątki lat podporządkowania, które – przez socjalizację – skutecznie wpoiły 
większości członków społeczeństwa „rolę uciskanego“.109 

Pisząc o trudnościach, związanych z prowadzeniem animacji należy 
zasygnalizować obszar dylematów działań animacyjnych. Sprowadzić je można do: 

 stopnia niezależności od wszelkich ideologii 

 rozkładu akcentów między „obowiązkiem“ i „powołaniem“ 

 działanie pomiędzy biernym przystosowaniem i uzależnieniem a aktywnym 
uczestnictwem i autonomią 

 przechodzenie od upowszechniania do twórczości 

 reanimacja czy animacja – o intensywności działań 

 swoboda, spontaniczna i żywiołowa ekspresja a subtelne sterowanie i imię 
wartości o przesłaniu edukacyjnym. 

 Wskaźniki animacji – jakościowe czy ilościowe.110 
 

 
8. Czynniki sprzyjające rozwojowi animacji w Polsce 
 

Czynniki rozwojowe animacji w Polsce mają związek z obszarami relacji, w 
których istnieje animacja. Te obszary są zarazem strefami wpływu i oddziaływań 
wzajemnych. Animacja przeciera się przez wiele obszarów na raz. Nie jest to 
relacyjność prosta, czysta i jednowymiarowa. Na animacje oddziałuje kilka czynników 
jednocześnie. Poniższy schemat przedstawia próbę uporządkowania czynników 
wpływających na skalę rozwoju animacji. 
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 M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, op. cit., s. 68 
110

 na temat dylematów animacji por. M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, op. cit.; J. Gajda, W. 
Żardecki (red.), Dylematy animacji kulturalnej, UMCS, Lublin 2001 
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Rys. 3 Piramida czynników relacyjnych 

 
Niezależnie od „warstw” czynników można dokonać podziału na czynniki 

wewnętrzne i zewnętrzne. Ich rozłożenie nie jest równomierne, gdyż do czynników 
wewnętrznych zaliczyć można to, co stoi na górze piramidy czynników, czyli przesłanki 
związane z istotą i metodą animacji. Reszta czynników zaliczana byłaby w poczet 
czynników zewnętrznych wobec samej animacji.  

Istota i metoda animacji obejmuje tempo i zakres rozwoju animacji jako dziedziny 
działania i teorii. Sposoby poszukiwania tożsamości przez animację, dookreślanie jej 
istoty i wypracowywanie nowych oraz ulepszanie istniejących, opisanym powyżej, metod 
animacji stanowi główny i wyjściowy czynnik rozwojowy. Ponieważ istotą animacji jest 
działanie, głównym i zasadniczym aspektem jej rozwoju będzie ilość i jakość 
realizowanych przy jej wykorzystaniu projektów i oddziaływań. 

To angażuje w rozwój animacji jej twórców – animatorów społecznych, 
kulturalnych i samozwańczych (inne typy osób oddziałujących). Animatorzy właśnie są 
granicą pomiędzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi w rozwoju i postępie. Bez 
ich działań animacja nie szłaby do przodu w procesie przemian. Moderatorzy animacji 
stanowią ważny wkład w dookreślanie i definiowanie animacji, gdyż często to 
dookreślanie ma właściwości a posteriori, a nie założeń a priori. 

Animacja nie byłaby zdolna do rozprzestrzeniania się bez podmiotów animacji, 
czyli osób i środowisk, do których ta animacja jest skierowana. Trzeci „poziom piramidy 
czynników” stanowi zarazem podstawową trójcę relacyjną, w której przebiega główna 
dynamika rozwojowa animacji. 

Pozostałe poziomy stanowią szeroki kontekst, który oddziałuje na kształt, tempo, 
zakres i wynik działań animacyjnych. Animacja bowiem działa zawsze w jakimś kręgu  
lokalnym, w którym funkcjonują adresaci animacji, a ten krąg może nie być 
bezpośrednio związany z tą wyjściową relacją.  

Elementem tego kontekstu jest pewien dorobek kulturowy i tradycyjny tej 
wspólnoty, mający wpływ na poziom hamulców i katalizatorów rozwojowych. Ten krąg 
jest ściśle związany z animacją o charakterze kulturowym, ale też ważny dla animacji 
społecznej. 

W obydwu nurtach animacyjnych nie bez znaczenia są warunki, jakie animacji 
stwarza środowisko lokalne w wymiarze instytucjonalnym, szczególnie, że to właśnie te 
instytucje odpowiadają za wydatkowanie przeszło połowy środków finansowych z 
budżetu państwa. 

Instytucje centralne mają znaczący wpływ na rozwój animacji, gdyż to one ustalają 
zasady i przepisy prawne, pozyskują i zagospodarowują środki na cele zbieżne z 
funkcjami animacji oraz tworzą warunki do działania. 

W końcu obszar globalny, do którego zaliczyć można pewne międzynarodowe i 
ogólnoświatowe trendy ekonomiczne, społeczne, kulturowe i ideologiczne, tworzy 
najogólniejszy kontekst rozwojowy dla animacji. 

Należy również zauważyć, że dynamika oddziaływania czynników rozwojowych 
animacji rośnie w kierunku od dołu do góry „piramidy czynników.” Najdynamiczniejszą 
przesłanką rozwojową jest animacja w swojej metodzie i istocie, następnie do jej rozwoju 
przyczynia się animator, rozumiany jako kreator animacji. Kolejny wkład w rozwój 
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wkładają osoby animowane, ich środowisko lokalne, potem kontekst kulturowo-
społeczny i instytucje lokalne. Na poziomie instytucji centralnych i kontekstu globalnego 
tempo rozwoju animacji zasadniczo spada. 

Innym możliwym podziałem czynników rozwojowych, współbieżnych i działającym 
równolegle do powyższego, jest podział ze względu na zasoby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4 Piramida czynników zasobowych 

W tym podziale do rozwoju animacji potrzebne byłyby następujące elementy: 

 Zasoby ludzkie – ludzie zaangażowani z pracę animacyjną, ludzie, którzy jej 
potrzebują, ludzie, którzy są przekonani do skuteczności działań i angażujący 
się w różnych zakresach w jej rozwój. 

 Zasoby organizacyjne – formalne i nieformalne sposoby przeprowadzania 
działań animacyjnych (np. fundusze, projekty, metody, zasoby). 

 Zasoby prawodawcze – właściwe przepisy, ustawy, zapisy statutowe, 
regulaminowe i strategiczne, pozwalające na prowadzenie działań 
animacyjnych. 

 Zasoby finansowe – środki materialne, publiczne (centralne i lokalne), 
prywatne możliwe do wydania na oddziaływania animacyjne. 

 Zasoby społeczne – wszelkie potrzeby, sytuacje, konteksty, doświadczenia, 
dorobek, specyfika wynikająca z kształtu danej społeczności (lokalnej lub 
globalnej). 

 Zasoby rzeczowe – lokale, sprzęt, narzędzia, środki rzeczowe przydatne w 
realizacji animacji 

 Zasoby instytucjonalne – otwartość na współprace instytucji, od których 
akceptacji i wsparcia zależy uruchomienie działań animacyjnych 

 Zasoby merytoryczne – są elementem zasobów ludzkich i społecznych, 
wyznaczają ogólne potrzeby realizacji działań animacyjnych w określonych 
kontekstach, zawierają w sobie pomysły, kierunki i umiejętności dokonywania 
postępów w animacji. 

 
Powyższe zakresy mogą się krzyżować i zawierać jedne w drugich  – jeden 

czynnik może przenikać drugi, na przykład zasoby ludzkie są wspólne z zasobami 
prawodawczymi, finansowymi, instytucjonalnymi i merytorycznymi. W tym drugim 
podziale ważne jest, że poszczególne zasoby wpływają jedne na drugie i 
współoddziałują ze sobą. 
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9. Spektrum animacji 

 
Animacja może być niezwykle wszechstronnym narzędziem wprowadzania zmiany 

społecznej, a jej wykorzystanie można najszybciej prześledzić analizując programy 
realizowane i wdrażane w skali centralnej i lokalnej. W celu pokazania uniwersalności 
animacji powołujemy się na Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, która jako część strategii 
Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia 
szerokiego do nich dostępu wpisuje się nurt ponadnarodowej współpracy w celu 
przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy. EQUAL obejmuje również działania na 
rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy. Ten program jako pierwszy po akcesji 
Polski do Unii Europejskiej otworzył możliwość zastosowania nowoczesnych metod 
współdziałania społecznego i uruchomienie potencjału społecznego w celu bodowy 
kapitału społecznego.111 

Zakres działań Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce obejmuje pięć tematów: 
 Temat A - Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom 

mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem 
promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich;  

 Temat D - Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), 
a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa 
jakości miejsc pracy;  

 Temat F - Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i 
pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania 
technologii informacyjnych i innych nowych technologii;  

 Temat G - Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna 
integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie 
bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań 
towarzyszących;  

 Temat I - Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się 
o status uchodźcy.112 

 
Poniżej zostaną omówione wybrane projekty realizowane w ramach tematu A i D 

oraz przykłady innych projektów w kontekście tego, w jaki sposób animacja jest w nich 
wykorzystywana jako narzędzie, a dokładniej rzecz biorąc podmiot animacji, czyli 
animator. W poniższych projektach bowiem w ramach dobrych praktyk wypracowywane 
są modele działań w charakterze przypominające pracę animatora.  

 Zdecydowałyśmy się na omówienie projektów w oparciu o program EQUAL z 
dwóch względów. Po pierwsze była to pierwsza możliwość systemowego wdrażania 
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 Program EQUAL stanowi niewielką część środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
który w latach 2004-2008 finansowała głownie działania Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich. EQUAL stało się laboratorium dla nowatorskich pomysłów 
stanowiących odpowiedź na największe wyzwania zmieniającego się rynku pracy, stąd jako efekt 
działania projektów nie liczy się ilości beneficjentów tylko jakość wypracowanych innowacyjnych 
modeli (metod), które miały (i najczęściej były) wprowadzone do powszechnego zastosowania w 
polityce i praktyce krajowej. Najważniejszymi elementami Programu EQUAL są: podejście 
tematyczne, partnerstwo, zaangażowanie grup dyskryminowanych w działania partnerstwa 
(empowerment), współpraca ponadnarodowa, innowacyjność oraz włączanie wypracowanych 
rezultatów do głównego nurtu polityki (mainstreaming). Za http://www.equal.org.pl/ (13.11.2010) 
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 Za http://www.equal.gov.pl/EQUAL++wprowadzenie/Podejscie+tematyczne/ (10.11.2010) 
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projektów w oparciu o nowe metody realizacji zmian, w tym przy pomocy animacji. Po 
drugie okres wdrażania tych projektów obejmował poprzedni okres finansowania, co 
oznacza, że większość z tych projektów została zakończona, co oznacza, że 
przywoływanie ich jako przykład tzw. dobrych praktyk nie będzie nieporozumieniem ze 
względu na porażkę na finiszu realizacji113.  

Jakie są odniesienia do animacji w wybranych projektach? Poniżej prezentujemy 
analizę wybranych projektów pod kątem poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. 

 
Projekt „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator". W projekcie 
został wypracowany model pracy animatora (opiekuna osób najbardziej zagrożonych 
wykluczeniem). W pierwszej kolejności utworzono grupę animatorów, którzy wzięli udział 
w specjalistycznych szkoleniach (zajęcia szkoleniowe obejmują zagadnienia dotyczące 
IT, psychologii, pracy socjalnej z elementami pedagogiki, problemów rynku pracy i 
aktywnych metod poszukiwania pracy, ekonomii i przedsiębiorczości). W kolejnym kroku 
objęli oni indywidualną opieką osoby z grup szczególnego ryzyka wykluczenia 
społecznego. Animatorzy pracowali niezależnie od zbiurokratyzowanych struktur 
publicznych służb zatrudnienia, dzięki czemu mogli działać bardziej elastycznie i 
adekwatnie do potrzeb beneficjentów. Animatorzy zapewniali wsparcie psychologiczne 
nie tylko beneficjentom ostatecznym, ale także ich rodzinom oraz osobom z najbliższego 
otoczenia. Proces wsparcia grup wykluczonych był wzmacniany przez współpracę ze 
społecznością lokalną, samorządami i przedsiębiorcami (Partnerstwo Lokalne). Istotą 
modelu wypracowanego w projekcie było zintegrowanie oddziaływań motywacyjnych, 
edukacyjnych, socjalnych i finansowych. Ważną częścią modelu stała się nowa struktura 
organizacyjna - Partnerstwo Lokalne, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
lokalnych instytucji zajmujących się osobami bezrobotnymi, np. Urzędów Pracy, 
jednostek samorządu terytorialnego (instytucje gminne, powiatowe i wojewódzkie), 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Centrów Pomocy 
Rodzinie, organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia oraz przedsiębiorców.114 
 
Projekt „Praca w posagu” 

Celem projektu było stworzenie modelowych rozwiązań będących skutecznym 
narzędziem aktywizacji zawodowej osób z grup dotkniętych bezrobociem rodzinnym i 
międzypokoleniowym. W projekcie zawiązano partnerstwo instytucji lokalnych i 
regionalnych mających związek z pracą z takimi grupami osób.  

W modelu wypracowanym w projekcie kluczową rolę koordynatora pomocy i 
jednoczesnego mentora rodziny pełni Animator Pracy. Jest to odpowiednio 
przygotowana osoba bezpośrednio pracująca z Rodzinami Bezrobotnymi. Jej zadaniem 
jest wsparcie beneficjentów w osiąganiu samodzielności społecznej i zawodowej. 
Działania podejmowane przez Animatora Pracy zmierzają do przywrócenie właściwych 
ról i relacji pomiędzy członkami rodziny zapewniających im harmonijne funkcjonowanie, 
a także wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia i powrót do przerwanego systemu edukacji. 
Animator Pracy pracuje ze wszystkimi członkami rodziny, starając się ich wspomóc w 
procesie pokonania trudności życiowych, w których się znaleźli. Prowadzi nabór 
beneficjentów, przeprowadza ich diagnozę, tworzy wspólnie z rodziną plan pracy, a 
następnie podpisuje kontrakt rodzinny określający wzajemne zobowiązania związane z 
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 Szczegółowy opis dobrych praktyk w ramach tego tematu została opisana w publikacji 
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2008�������������������������慫��������� 
114
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realizacją tego planu. Animator Pracy współpracując ściśle z lokalnymi partnerami 
wykorzystuje dostępne formy wsparcia (zasiłki, stypendia, kursy, szkolenia, poradnictwo, 
terapię, pracę socjalną itp.) i narzędzia integracji społecznej starając się wykorzystać 
istniejącą ofertę rynku dostosowując ją zarówno do zdiagnozowanego potencjału i 
potrzeb beneficjentów, jak i artykułowanych przez nich pragnień i aspiracji zawodowych 

Dla zwiększenia efektywności funkcjonowania na lokalnym rynku Animatora Pracy, 
w opracowanym modelu powołany został Operator Informacji - osoba odpowiedzialna za 
zbieranie i systematyzowanie rozproszonych obecnie informacji i danych 
funkcjonujących na lokalnym rynku pracy. Nowy system współtworzy również grupa 
Kolegów Doradców – wolontariuszy wywodzących się z lokalnej społeczności, znających 
i rozumiejących problemy bezrobocia, zaangażowanych w udzielaniu bezinteresownego 
wsparcia i pomocy bezrobotnym i ich rodzinom. Koledzy Doradcy prowadzą Kluby 
Wsparcia Koleżeńskiego i wspierają działania Animatora Pracy. Klub Wsparcia 
Koleżeńskiego powstaje w oparciu o lokalne zasoby i stanowi miejsce spotkań i 
realizacji różnych, lokalnych inicjatyw społecznych.  Aktywizując lokalną społeczność 
starają się włączyć w nurt jej życia osoby wykluczone i poprzez reintegrację społeczną 
stworzyć stabilne podstawy dla prowadzonego równolegle procesu aktywizacji 
zawodowej. 

W ramach nowej metodologii wsparcia pomoc udzielana rodzinie dotkniętej 
bezrobociem pokoleniowym nie skupia się jedynie na przywrócenie jej członków na 
rynek pracy, czy do sytemu edukacji, ale również, na przywróceniu zasad zdrowego 
funkcjonowania rodziny. Udzielana pomoc ma na celu wykształcenie indywidualnych 
postaw jej członków, dzięki którym zagwarantowany jest ich dalszy rozwój i właściwe 
funkcjonowanie w społeczeństwie.115

 

 
 
 
 
Projekt „Na fali 
Głównym celem projektu było utworzenie Centrum Organizacji Lokalnej 
Przedsiębiorczości Społecznej - modelowej instytucji, która wypracuje mechanizm 
wychodzenia z długotrwałego bezrobocia na otwarty rynek pracy. 

Rozwiązaniem wypracowanym w ramach projektu (dobrą praktyką) był 
Akompaniator osób długotrwale bezrobotnych. Akompaniator towarzyszy bezrobotnemu 
w działaniach zmierzających do podjęcia przez niego zatrudnienia. Wspiera i motywuje 
daną osobę, tak aby mogła ona aktywnie i skutecznie szukać pracy. Stara się 
wskazywać osobom objętym wsparciem istniejące na rynku pracy możliwości i 
towarzyszy im w procesie poszukiwania zatrudnienia oraz pomaga przy podejmowaniu 
odpowiednich decyzji w tym zakresie.  

Praca akompaniatora ma przede wszystkim charakter indywidualny – 
samodzielnie organizuje on swój warsztat pracy i wykonuje wyznaczone zadania. 
Akompaniator osoby długotrwale bezrobotnej jest opiekunem, „wychowawcą” w 
znaczeniu szkolnym, czyli osobą, która wspiera podopiecznego w powrocie na rynek 
pracy poprzez pokazanie mu różnych możliwości, ale także pomaga mu przezwyciężać 
różne problemy natury psychologicznej czy społecznej.  

Praca akompaniatora spełnia kilka funkcji. Po pierwsze jest on swoistym 
psychologiem, oferującym wsparcie w wypracowaniu sposobów rozwiązania problemów. 
Po drugie – doradcą zawodowym, który pomaga w znalezieniu zgodnego z 
predyspozycjami psychicznymi i fizycznymi  miejsca na rynku pracy. Po trzecie – 
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„dobrym duchem”, znajdującym konkretną pracę, i wreszcie – po czwarte pracownikiem 
biurowym, który wypełnia mnóstwo niezbędnych dokumentów związanych z udziałem 
osób objętych wsparciem w projekcie. Jednak akompaniator, podobnie jak dobry 
wychowawca, nie tylko pomaga, ale również wychowuje, czyli próbuje odzwyczajać 
osoby długotrwale bezrobotne od typowych zachowań, takich jak roszczeniowość, 
oczekiwanie nieustannej pomocy, przelewanie własnych problemów na innych.  

Funkcja akompaniatora zrodziła się w Partnerstwie „Na Fali” w odpowiedzi na 
konkretne potrzeby. Wraz z zaawansowaniem projektu dotychczasowi opiekunowie 
ścieżek zawodowych (koordynatorzy) podejmowali coraz to nowe obowiązki związane z 
zarządzaniem i rozliczaniem projektu. Zaczęło im brakować czasu i możliwości na 
odpowiednią opiekę nad beneficjentami: rozmowę, odpowiadanie na bieżące prośby czy 
rozwiązywanie trudnych sytuacji. Zatrudniono więc kilku akompaniatorów – 
bezpośrednich opiekunów i towarzyszy beneficjentów. Byli oni pierwszym i 
bezpośrednim kontaktem między beneficjentami a Biurem Projektu, oferowali 
beneficjentom doraźną pomoc, a także służą wsparciem w niemal każdej sytuacji. 
Cztery akompaniatorki są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Pod ich 
bezpośrednią „opieką” znajdowało się około dziesięciu osób.  Akompaniatorzy byli także 
w stałym kontakcie z partnerami projektu.116 
 
 
Projekt „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy 
Lisków” 

W ramach projektu zatrudniono czterech animatorów lokalnych. Ich zadaniem było 
motywowanie mieszkańców wsi (zaniedbanych pod względem cywilizacyjnym i 
gospodarczym) do prowadzenia działalności społecznej i ekonomicznej. Animatorzy – 
niewywodzący się z danego środowiska lokalnego (z jednym wyjątkiem), a dzięki temu 
obiektywnie oceniający jego możliwości i problemy – na kilkanaście miesięcy (12 lub 18) 
włączyli się w życie następujących wsi: Kamionka k/Nidzicy, Golubie i Prostki k/Ełku, 
Korytków k/Biłgoraja i Krężnica Jara k/Lublina. Celem ich pracy było podnoszenie 
potencjału społeczności, w szczególności jej kapitału społecznego poprzez: (1) 
rozwijanie zdolności mieszkańców wsi do organizowania się i budowania relacji opartych 
na bezpośrednich kontaktach, wspólnych celach i wartościach oraz na wzajemnym 
zaufaniu, (2) uruchomienie i stymulowanie procesu integrowania działań różnych 
lokalnych podmiotów, czyli tworzenie sieci współpracy. Charakter konkretnych 
przedsięwzięć inicjowanych przez animatorów zależał od specyficznych własności 
społeczności. Mogły to być inicjatywy kulturalno-edukacyjne, służące kultywowaniu 
tradycji i kultury regionu, ale także pozyskiwanie nowych pomysłów i środków 
finansowych wspierających rozwój społeczno-gospodarczy wsi bądź też inne 
przedsięwzięcia.  

Rekrutacja animatorów lokalnych odbyła się w ramach konkursu. Kandydaci 
musieli wykazać się właściwym przygotowaniem merytorycznym (studia kierunkowe 
uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego: praca socjalna, 
pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie) oraz odpowiednimi 
predyspozycjami osobowymi (zdolności organizacyjne, komunikatywność, kreatywność), 
a także doświadczeniem w pracy ze społecznością lokalną i znajomością języka 
angielskiego.  

Przed rozpoczęciem pracy odbyli specjalistyczny dwutygodniowy staż w Wielkiej 
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Brytanii, gdzie uczyli się metod środowiskowej pracy socjalnej: community development i 
community capacity building, wizytowali ośrodki wspierające rozwój społeczności 
lokalnej oraz przedsiębiorstwa społeczne. Program szkolenia został dostosowany do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych animatorów oraz wyzwań, jakie czekają na nich w 
środowisku wiejskim. Od początku trwania projektu animatorzy uczestniczyli w 
cyklicznych warsztatach interpersonalnych oraz comiesięcznych warsztatach animacji 
lokalnej organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych, a poza tym pozostawali w 
stałym kontakcie z ekspertem ISP, który pełnił rolę superwizora wspierającego i 
monitorującego wdrażanie projektu.  

Po wstępnym rozpoznaniu potrzeb i zasobów środowiska lokalnego każdy z 
animatorów opracował wstępny projekt inicjowania określonych działań, np. edukacyjno-
kulturalnych, których celem było uruchomienie zasobów tkwiących w społeczności 
lokalnej i przygotowanie jej do angażowania się w przedsiębiorczość społeczną. W 
trakcie realizacji projekty były wielokrotnie modyfikowane, ponieważ w miarę upływu 
czasu animatorzy lepiej poznawali potencjał i ograniczenia społeczności lokalnej, zaś 
mieszkańcy nabierali zaufania do animatorów i chętniej przyjmowali ich propozycje, a 
nawet proponowali własne rozwiązania. 117 

  

 

Projekt „Krakowska inicjatywa na rzecz gospodarki społecznej - `Cogito`” 
 

Celem projektu było stworzenie przedsiębiorstwa społecznego, jako dobrej 
praktyki. W realizacji tego celu wykorzystano animację jako narzędzie podnoszenia 
aktywności własnej osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Sposób organizowania 
przedsiębiorstwa miał charakter samo animującego się przedsięwzięcia, gdzie 
animatorami byli beneficjenci. Przedsiębiorstwo społeczne „Gospoda Jaskółeczka” 
zorganizowane zostało w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Przedsiębiorstwo zostało przygotowane i wdrożone przez Stowarzyszenie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” z Radomia, które skupia rodziców, 
opiekunów i osoby chorujące psychicznie. Te wszystkie osoby prowadziły działalność na 
rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, które pełniło zasadniczo dwie role: dało zatrudnienie 
osobom, które odzyskały możliwość podjęcia pracy po leczeniu z powodu kryzysów 
psychicznych, oraz osób długotrwale dotkniętych bezrobociem, stwarzając im szansę 
reintegracji społecznej, a po drugie, stworzyło niezwykle konkurencyjną i wysokiej 
jakości ofertę gastronomiczną dla konsumentów. Oprócz serwowania posiłków, 
„Gospoda Jaskółeczka” organizowała uroczystości rodzinne oraz spotkania towarzyskie, 
a ponadto urządzała wystawy, wieczory poetyckie oraz muzyczne, umożliwiając rozwój 
życia kulturalnego. 

O innowacyjności przedsięwzięcia przesądza podejście do pracowników. 
Beneficjenci zatrudnieni w przedsiębiorstwie otrzymali wsparcie dwóch asystentek-
trenerek (doświadczonych zarówno w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jak i w 
gastronomii), nie zaś pielęgniarek. Wysokość wynagrodzeń beneficjentów zależy od 
liczby przepracowanych godzin. Ponadto otrzymywali oni premie za zaangażowanie, co 
dodatkowo motywowało ich do pracy. 

Działalność „Gospody Jaskółeczki” to także niekonwencjonalny sposób 
promowania dbałości o zdrowie psychiczne beneficjentów. Każda z zatrudnionych w 
lokalu osób może zawsze zasięgnąć porady psychologa. Istotne jest również to, że 
pracownicy są równocześnie członkami Stowarzyszenia, a zatem łączą rolę pracownika i 
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pracodawcy, a tym samym mają wpływ na podejmowane decyzje i ponoszą za nie 
odpowiedzialność. Dzięki temu są silnie związani z przedsiębiorstwem. 

Prowadzenie firmy jest źródłem stabilizacji zatrudnionych w niej pracowników. 
Dzięki wzajemnej życzliwości i zaspokajaniu najważniejszych potrzeb człowieka (pracy, 
kontaktu z innymi) stan zdrowia osób po kryzysach psychicznych może ulec znacznej 
poprawie. Zyskują oni również szansę na zdobycie nowych kwalifikacji oraz rozwoju 
zawodowego. Działalność „Gospody Jaskółeczki” wpływa także na zmianę nastawienia 
społeczeństwa do osób po kryzysach psychicznych. Zaczynają oni być postrzegani jako 
ci, którzy też potrzebują pracy i zawodowego spełnienia.118 
 

 
Projekt „Akademia przedsiębiorczości – rozwój alternatywnych form zatrudnienia” 
 

Podstawowym celem stworzonego na potrzeby realizacji tego projektu Partnerstwa 
na rzecz Rozwoju jest rozwój modelowych form zatrudnienia socjalnego (tworzenie firm 
socjalnych) i wspieranego (umiejscawianie osób długotrwale bezrobotnych z różnych 
przyczyn – niskich kwalifikacji, braku doświadczenia zawodowego, przewlekłej choroby 
psychicznej – na otwartym rynku pracy za pomocą coachingu) przy wykorzystaniu 
możliwości lokalnego rynku pracy. 

Rezultatem projektu (dobrą praktyką) jest wypracowanie modelu trenera 
zatrudnienia wspieranego (coach), nowy na gruncie polskim modelu zawodowego. 
Zadaniem trenera jest odpowiednie motywowanie,  aktywizacja i wsparcie osób 
długotrwale bezrobotnych w celu przywracania im umiejętności funkcjonowania na 
otwartym rynku pracy.  

Za pomocą metody coachingu trener przeprowadza osobę bezrobotną przez cały 
okres aktywizacji zawodowej. Rozpoczyna jeszcze w okresie stanu bezrobocia 
beneficjenta, po czym asystuje podczas ewentualnej pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym i kontynuuje udzielanie pomocy jeszcze w trakcie początkowego okresu 
zatrudnienia w firmie komercyjnej. 

Udzielane wsparcie jest dostosowane do indywidualnych cech osobowościowych 
klienta i może przybierać różnorodną postać: od „trzymania za rękę” do stopniowego 
usamodzielnienia się. Mówiąc ogólnie, polega ono na przekonaniu podopiecznych,  iż 
oni sami są autorami własnego sukcesu zawodowego. Trener wspiera rozwój kariery 
zawodowej tak długo, jak to konieczne. Równocześnie stanowi ogniwo pośrednie w 
kontaktach swoich podopiecznych z potencjalnymi i faktycznymi pracodawcami oraz 
aktywnie angażuje się w poszukiwanie dla nich pracy. 

Projekt wypracował model rekrutacji, kształcenia, zatrudnienia i monitorowania 
trenerów zatrudnienia wspieranego, w wyniku którego powstają zasoby odpowiednio 
dobranych, zmotywowanych i przeszkolonych kadr, posiadających umiejętności doradcy 
zawodowego, pośrednika pracy oraz – w pewnym stopniu – terapeuty i pracownika 
socjalnego. Kształcenie trenerów odbywa się w trakcie ośmiomodułowego, trwającego 
dwieście osiemdziesiąt godzin szkolenia. Projekt wypracowuje model kształcenia 
potrzebny do wykonywania nowych, specjalistycznych zawodów (menedżer społeczny, 
trener zatrudnienia wspieranego, trener zawodu oraz trener przedsiębiorczości), których 
specyfika nie jest w Polsce opisana, a które w przedsiębiorstwach społecznych są 
bardzo ważne.119  

                                                             
118

 Na podstawie http://www.equal.org.pl/baza.php?M=10&PID=48&lang=pl (27.11.2010) 
119

 Na podstawie Animatorzy, Akompaniatorzy, Partnerstwa, Firmy….Wzmacnianie krajowej 
gospodarki społecznej, katalog dobrych praktyk, Fundacja Fundusz pracy, EQUAL, Warszawa 
2008, s.33-36 

http://www.equal.org.pl/baza.php?M=10&PID=48&lang=pl


 38 

 
 
Projekt „Wioski tematyczne” 

 
Celem tego otwartego w realizacji projektu jest ożywianie gospodarki wiejskiej, 

pogłębianie świadomości przynależności do wspólnoty, wzrost aktywności, rozwój 
lokalnych sieci współpracy.  Zaletą tego programu jest to, że nie wymaga dużych 
pieniędzy, przynajmniej na początku, i angażuje wielu mieszkańców. Można go 
wprowadzić w większości wsi, nawet tam, gdzie potencjał lokalny nie podsuwa 
oczywistych i ciekawych rozwiązań. 

Cele szczegółowe projektu obejmują:  

1. Przygotowanie i przetestowanie metod tworzenia zaplecza organizacyjnego i 
merytorycznego dla funkcjonowania zespołu wsi tematycznych. 

2. Identyfikacja i waloryzacja czynników rozwojowych wsi w kontekście ich 
wykorzystania w turystyce i edukacji – przygotowanie pakietu roboczego w 
ramach współpracy ponadnarodowej. 

3. Przygotowanie i sprawdzenie modelu aktywizacji społeczno zawodowej 
beneficjentów ostatecznych w celu umożliwienia im wejścia na rynek pracy w 
powiązaniu z tworzeniem produktów wsi tematycznych, dopasowanych do 
warunków gospodarki opartej na wiedzy.120 

 
Wsie tematyczne dają możliwość rozwijania nietypowego dla mieszkańców wsi i 

ich przyzwyczajeń sposobu zarabiania pieniędzy i promocji swojej miejscowości. 
Ponieważ jest to nietypowe często napotyka na opór potencjalnych realizatorów.  
Tworzenie wsi tematycznej dotyczy wszystkich mieszkańców wsi, pobudza ich 
aktywność i daje nadzieję na poprawę losu. Z drugiej jednak strony zaburza istniejące 
układy, budzi lęki i obawy. Co będzie, jeśli się nie uda, co powiedzą sąsiedzi? 

Tworząc wieś tematyczną musimy zacząć myśleć inaczej myśleć o sobie, swojej 
rodzinie, sąsiadach, otoczeniu i kontekście lokalnym, w  którym się mieszka. Wtedy 
okazuje się, że po pierwsze mieszkańcy mają w sobie pokłady kreatywności, posiadają 
kompetencje i niezależność, że inicjatywa do zmiany jest w ich rękach. Twórcy wsi 
tematycznych muszą się zmierzyć z organizacją współpracy, konfliktami, wdrażaniem 
rozwiązań współpracy, dbałością o respektowania różnych potrzeb i interesów, 
utrzymywaniem szerokiej perspektywy i dbałością o spójność wizji – i tu przydaje się  
umiejętność łączenia różnych zjawisk, zdarzeń i informacji, na pozór bardzo odległych. 
Do tych założeń może przydać się animator, który jednocześnie może być liderem 
lokalnym, wywodzącym się z danej wsi, ale równie dobrze może być osobą z zewnątrz, 
która wykorzysta swoje kompetencje w celu zjednania mieszkańców wokół wspólnego 
celu.121 

W Polsce w tej chwili działa kilka wiosek tematycznych: Dąbrowa – Wioska 
Zdrowego Życia, Iwięcino – Wioska Końca Świata, Paproty – Wioska Labiryntów i 
Źródeł, Podgórki – Wioska Baśni i Zabawy, Sierakowo Sławieńskie – Wioska Hobbitów.  
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W realizacji projektu, który ma określone tego typu zadania, działania animacyjne 
są kluczowe dla powodzenia i sukcesu przedsięwzięcia. Niezależnie od tego, czy 
animacja pochodzi z zewnątrz (animator spoza środowiska), czy od wewnątrz (członek 
społeczności lokalnej), dynamika oddziaływania charakterystyczna dla animacji jest 
nieodzownym elementem wszystkich etapów wdrażania, począwszy od zbadania 
potencjału społecznego, poprzez wymyślenie idei (tematu), aktywizację wokół tej idei 
mieszkańców, zaprojektowania działań, przeprowadzenie działań i podsumowanie 
wyników, a także w końcu zakończenie interwencji i ewentualne przekształcenie projektu 
w jakieś następne działanie. W tym znaczeniu animator ma do spełnienia rolę, określoną 
przez metodykę, proponowaną przez Stowarzyszenie CAL. 

  
Można by wymieniać wiele instytucji i projektów, które angażują takie narzędzie, 

jakim jest animacja, i animatorów w działania założone w ramach ich działań. Nie jest 
naszym celem kompendium wiedzy o tych projektach, lecz pokazanie szerokiego 
spektrum zastosowań i możliwości, jakie daje animacja w dokonywaniu zmian. 
Podsumowując animacja w powyższych projektach została użyta zarówno przy 
tworzeniu systemów wsparcia, do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy, 
do aktywizacji społecznej, do podnoszenia potencjału i wzrostu kwalifikacji kadr 
gospodarki społecznej oraz do tworzenia i wykorzystywania procedur, narzędzi i 
wskaźników pomiaru rozwoju gospodarki społecznej, do wzmacniania kompetencji 
społecznych, do tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
organizacji pozarządowych, a mówiąc najogólniej do budowania i wzmacniania 
potencjału kapitału społecznego na skale lokalną i ponadlokalną. 

Na koniec należy jeszcze podkreślić jeszcze znaczenie promocji działań 
animacyjnych i budowanie platformy informacyjnej, skutecznej dla wymiany informacji i 
doświadczeń. Największą rolę gra w tym portal www.ngo.pl, a także stowarzyszenie 
CAL, dla którego animacja staje się narzędziem ale też celem badań, analiz i działań 
wdrożeniowych. 
 
 
10. Wnioski i rekomendacje odnośnie animacji w Polsce 
 

Animacja w Polsce, w nawiązaniu do długich tradycji społecznikowskich i ideowych 
w jej wymiarze wpływania na zmianę społeczną i budowanie świadomości obywatelskiej 
wciąż się rozwija, szukając dla siebie wzorów – tradycyjnych i zagranicznych. W całym 
dorobku tradycji polskiej animacji, nie zawsze tak określanej, widoczny jest jeden główny 
cel – dokonywanie zmiany zarówno w kontekście indywidualnym, jak i 
ponadindywidualnym (grupowym, społecznym, narodowym, globalnym). O zmianie mówi 
się wprost, natomiast to, co pozostaje niewypowiedziane, zawarte niejako implicite w 
pojęciu animacji, to jej wpływ na budowanie wielowymiarowej świadomości. Bez tej 
przemiany członków grupy i łączących ich relacji, małe społeczności i duże ojczyzny nie 
tylko nie dokonają postępu na drodze do realizacji podstawowych potrzeb społecznych, 
ale co gorsze, mogą unicestwić swoją tożsamość, zniknąć w obszarze kulturowym, więzi 
społecznych, ekonomicznym i lokalnym. 

Animacja zatem staje się zgodnym z naturą działania ludzkiego narzędziem do 
dokonywania tych zmian i tych przeobrażeń świadomości, używając właściwej co do 
zasady drogi postępowania – „chcesz zmieniać świat, najpierw zmień siebie”. „Siebie” 
oznacza tu dosłownie podmiot zmiany, ale też jego najbliższe i coraz dalsze otoczenie.  

Nie jest więc dziwne, że działalność animacyjna i quasi-animacyjna wkracza do 
przestrzeni publicznych (szkoła, kultura, pomoc społeczna), ma zastosowanie w rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej, organizowaniu systemu usług społecznych. Jednym z 

http://www.ngo.pl/
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nowych przykładów wykorzystania animacji w edukacji jest instytucja asystenta 
kulturowego – rozwiązanie wprowadzone na mocy nowelizacji Ustawy o systemie 
oświaty , które weszły w życie od 1 styczna 2010 r.122 Głównym celem działania 
asystenta kulturowego jest umożliwieniu dziecku pochodzącemu z rodziny 
cudzoziemców realizowania obowiązku szkolnego. Zadaniem asystenta kulturowego jest 
pomoc w zrozumieniu dziecka i ważnych aspektów kultury, z której  wywodzi się dziecko 
oraz wspieranie dziecka i jego rodziców-imigrantów w procesie komunikacji i w 
pokonywaniu barier, związanych z różnicami międzykulturowymi i językowymi w 
relacjach pomiędzy uczniami, nauczycielami a rodzicami-imigrantami. 

Innym przykładem wpływu działalności animacyjnej na edukację jest 
wprowadzenie programu pilotażowego Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 ze względu 
na organizowanie w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku.123  

W przedsiębiorczości pojawiają się projekty przygotowujące animatorów 
gospodarczych (animatorzy przedsiębiorczości, animatorzy rozwoju technologicznego, 
animatorzy rozwoju regionalnego).124 Również programy w ramach IW EQUAL zawierają 
rozwiązania określane mianem coachingu zawodowego, który również niesie za sobą 
aktywizację i rozwój potencjału osób i grup, czyli w tym sensie jest połączony co do 
istoty z  animacją.125 

To samo dotyczy pracy asystentów rodzinnych, wprowadzonych w projekcie 
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 126 Ich praca polega na 
towarzyszeniu rodzinie w dokonywaniu zmiany funkcjonowania, w podejmowaniu 
inicjatywy i odpowiedzialności za własną sytuację. Asystent rodzinny ma de facto 
animować rodzinę, poprzez bieżące i długofalowe programowanie działań, mających na 
celu poprawę jej sytuacji.  

                                                             
122

 „Osoby, o których mowa w ust.4, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą 
językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora 
szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.”, Ustawa z dnia 19 marca 
2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 

56, poz. 458), art. 1 pkt 40 d 
123

 Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów 
zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne, na 
obiektach powstałych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”. Jednostka samorządu 
terytorialnego może zgłosić jedną osobę przypisaną do każdego oddanego do użytku obiektu 
„Moje Boisko ORLIK 2012”, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i 
prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania 
fizycznego. Adresatami projektu są instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, 
organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
124

 W wyniku realizacji projektu opracowywane są 3 programy nauczania wraz z pomocami 
dydaktycznymi dla nauczycieli i studentów, które zostaną opublikowane w wersji papierowej oraz 
elektronicznej (CD, strona internetowa). Odbiorcami projektu są instytucje edukacyjne i 
szkoleniowe, natomiast wpływ efektów projektu będzie wykorzystany przez instytucje 
proinnowacyjne (np. centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, centra doradztwa 
biznesowego, regionalne sieci wspierania przedsiębiorczości), przedsiębiorstwa, jednostki 
administracji państwowej i samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego gdzie znajdą 
zatrudnienie nowo wyszkoleni specjaliści – animatorzy gospodarczy w specjalnościach 
dotyczących rozwoju technologicznego, rozwoju regionalnego oraz rozwoju przedsiębiorczości. 
Cyt. za: http://animatorzy.utp.edu.pl/ 
125

 Por. projekt Akademia Przedsiębiorczości - rozwój alternatywnych form zatrudnienia 
realizowany przez ROPS Kraków w latach 2005-2008 
126

 Projekt Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, art. 8, 10-18, z dnia 
20.09.2010 http://www.mpips.gov.pl/  

http://www.mpips.gov.pl/
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Skuteczna animacja opiera się na skutecznym animatorze. Jego wpływ na 
sytuację nie zależy jedynie od jego osobowości, kreatywności, otwartości i pożądania 
zmiany, ale od nastawienia do animacji u jej odbiorców. Animator jest wyzwalaczem 
zmian, katalizatorem procesów, megafonem problemów, dbającym o pamięć i 
tożsamość kulturową i społeczną. Można porównać go do filozofa sytuacji, który z meta 
poziomu postrzega jej kształt inaczej niż niezaktywizowana społeczność. Animatorem 
może być każdy członek danej społeczności, pod warunkiem gotowości do dokonania 
zmiany, realnej, osadzonej w rzeczywistości jakiejś grupy.  

Należałoby zaplanować i przeprowadzić kampanię informacyjną na poziomie 
społeczności lokalnych, mającą kilka celów społecznych. Po pierwsze poinformowanie o 
istnieniu takiej formuły oddziaływania społecznego i pokazanie korzyści z realizacji 
animacji dla społeczności lokalnej. Po drugie, pozyskanie osób, dla których działalność 
animacyjna byłaby realizacją ich potencjału i które poszukują drogi własnego rozwoju 
osobistego i/lub zawodowego. Nadrzędnym celem tego działania byłoby przekonanie o 
tym, że animacja może być drogą do samorozwoju dla każdego, kto identyfikuje się 
z jakąś społecznością lokalną. 

Najskuteczniejszą metodą animacji jest ta, która stosuje skuteczny animator. W 
związku z powyższym należałoby się skupić na rozwijaniu systemu kształcenia 
animatorów w taki sposób, aby w największej mierze inwestować w nich jako ludzi, w ich 
kompetencje, umiejętności i postawy. Wiedza w tym systemie kształcenia pełniłaby rolę 
komplementarną, a nie pierwszoplanową. W dalszej kolejności powinny powstawać 
ośrodki szkoleniowe, w których pierwszoplanową rolą byłyby kompetencje animatorów, 
w drugiej sposoby i drogi, w obrębie których animacja byłaby realizowana. 

System kształcenia powinien być oparty o ujednolicony standard kształcenia, 
którego wypracowanie stanowi kolejną rekomendację. Standard ten mógłby w 
przyszłości stać się ramami dla podstawy programowej, jeśli animacja miałaby wejść w 
kanon kształcenia akademickiego. 

Ze względu na podobieństwo animacji do pracy socjalnej animator w swoich 
działaniach powinien korzystać z narzędzi, które wzmacniają pracę w zawodach, 
opartych na kontakcie z jednostkami i grupami. Mam tu na myśli: 

 Superwizję 

 Monitoring 

 Kodeks etyczny 
 
Superwizja 
Jest systemem wsparcia samego animatora, jeśli uznamy, że jest on głównym 

narzędziem skutecznych oddziaływań środowiskowych. Animator bazuje na naturalnym 
talencie, stąd potrzeba/wymóg wewnętrzny systematycznej superwizji może w znaczący 
sposób wzmacniać animatora jako człowieka, jako aplikatura pewnych metod, jako żywy 
wyzwalacz procesów zmiany społecznej. Funkcję superwizorów mogliby pełnić inni 
animatorzy (Wtedy działałoby to na zasadzie grupy samopomocowej) lub też specjaliści 
z dziedzin społecznych (socjologowie, psychologowie, politolodzy i In.), którzy znając 
dynamikę procesów społecznych osadzaliby pracę animatora w określonym kontekście. 

 
Monitoring 
To pojęcie w szerszej skali oznaczałoby nauczenie sposobu organizowania pracy 

animacyjnej, włączenie się na tzw. „myślenie projektowe.” W węższym natomiast 
dotyczyłoby realizacji stałego nadzoru nad przebiegiem pracy przy realizacji wszelkich 
działań animacyjnych. Dodać trzeba, ze animator często zaangażowany jest w kilka 
projektów jednocześnie, lub realizuje projekt złożony, który wymaga dużych umiejętności 
koordynacyjnych. Podparcie się metodyka z zakresu zarządzania projektami 
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posłużyłoby w dużej mierze usprawnieniu pracy animacyjnej. Docelowo można by 
stworzyć sieć aktualnie realizowanych projektów i w oparciu o monitoring szczegółową, 
aktualną „animacyjną mapę Polski”. 

 
Kodeks etyczny 
Jak każdy zapis zasad porządkowałby reguły według których animacja byłaby 

realizowana i w ten sposób zapewniał bezpieczeństwo obydwu podmiotom relacji 
animacyjnej. Animator miałby punkt odniesienia i pewną aksjologię swojej pracy, która 
również pogłębiałaby jego świadomość jako narzędzia animacji, natomiast społeczności 
i grupy, które z animacji by korzystały byłyby chronione przed możliwa manipulacją. 

 
Dla rozwoju animacji w Polsce ważne jest utworzenie systemu wymiany 

doświadczeń animacyjnych na szerszą niż dotychczas skalę. Może się to dziać 
poprzez szkolenia dla pracowników samorządów, poprzez szkolenia dla członków 
społeczności lokalnych (docieranie przez liderów lokalnych), poprzez nowe technologie 
(np. portal). Takim przykładem wymiany doświadczeń jest konkurs im. H. Radlińskiej. 
Być może szersza promocja laureatów oraz samej formuły konkursu w szerokich 
środowiskach lokalnych przyczyniłoby się do „wizyt studyjnych” i wymiany doświadczeń 
z pracy animacyjnej na coraz to nowych obszarach pracy środowiskowej. 

Ostatnią rekomendacją jest tworzenie i systematyczne poszerzanie sieci 
wymiany doświadczeń międzynarodowych, w formie dostępnej dla każdego 
zainteresowanego. Mogłoby to się odbywać przy pomocy otwartych seminariów i 
warsztatów, portalu i wszystkich narzędzi z nim związanych (m. in. newsletter, forum) 
oraz wizyt studyjnych. 
 
 
 
Aneks 

 
1. Bibliografia 
2. Przegląd definicji animacji 
3. Wykaz ośrodków, w których można zdobyć kwalifikacje w zakresie 

animacji 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 43 

 
 

1. Bibliografia 
 
W założeniu sięgnęłyśmy po przegląd literatury „okołoanimacyjnej” wydanej po 2000 
roku. W wyjątkowych sytuacjach pozycje są publikowane przed tą datą, w przypadku 
pozycji „kanonicznych” lub nowatorskich dla zagadnienia. 
 
 

1. 69 pomysłów na aktywność lokalną, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Warszawa 2001 

2. Adamowska L., Animacyjna rola zabawy, w: Kropla nr 1/1992 
3. Aleksander T., Animacyjne i edukacyjne funkcje regionalizmu, w: J. Papież 

(red.), Człowiek, kultura, edukacja, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006 
4. Animatorzy, Akompaniatorzy, Partnerstwa, Firmy…. Wzmacnianie krajowej 

gospodarki społecznej, katalog dobrych praktyk, Fundacja Fundusz pracy, 
EQUAL, Warszawa 2008 

5. Bańska A. Społeczna psychologia środowiskowa, Scholar, Warszawa 2002 
6. Bayer M., Rola szkoły, rodziny i organizacji społecznych w procesie 

zintegrowanej edukacji, w: M. Mendel (red.), Człowiek, szkoła, wspólnota. W 
kręgu edukacji społecznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 

7. Besnard P., Problematyka animacji społeczno-kulturalnej, w: M. Debesse, G. 
Mialaret, Rozprawy o wychowaniu, PWN, Warszawa 1988 

8. Błogowska M., Partnerstwo – pojęcie wielowymiarowe, w: Nowa Szkoła 8/1989 
9. Bobrowicz W. (red.), Pedagogika i kultura – pomiędzy teorią i praktyką, UMCS, 

Lublin 2009 
10. Bomba J., Hampel J., Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno-

gospodarcza środowisk lokalnych, Wydawnictwo GUT, Siedlce 2009 
11. Castelli S., Mendel M., Ravn B., School, family and community partnership in a 

world of differences and change, ERANAPE,  Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2003 

12. Chaskin R. J., P. Brown, S. Venkatesh, A. Vidal, Budowanie potencjału 
społeczności lokalnej. W: T. Kaźmierczak [red.], Zmiana w społeczności 
lokalnej, Warszawa 2007. 

13. Dąbrowska E., Analiza sytuacji animacyjnych, w: Pedagogika Pracy kulturalno-
Oświatowej, nr 6/1986 

14. Dąbrowska E., osoba animatora i koncepcja jego kształcenia w: J. Gajda, W. 
Żardecki (red.) Dylematy animacji kulturalnej, UMCS, Lublin 2001 

15. de Robertis Ch., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z 
grupami i społecznościami”, BPS, Interart, Warszawa 1997 

16. DLA animacja kultury metody/ działania/ inspiracje praktyki, książka dostępna 
w Internecie na: www.mlodziez.org.plspartykuly77DLA.pdf 

17. Dobrowolski P., (red.), Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i 
decentralizacji w Polsce, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000 

18. Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, red. B. Jedlewska, B. 
Skrzypczak, Olsztyn, 2009, książka dostępna w Internecie na: 
www.edukultura.pl5,Baza_wiedzy.htm 

19. Domosławski A., Świat nie na sprzedaż, W-wa 2002, rozdz. Porto Allegre 
2002. 

20. Drucker, P. F., Obywatelstwo jako zaangażowanie w sektorze społecznym. W: 
Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2001 

http://www.mlodziez.org.plspartykuly77dla.pdf/
http://www.edukultura.pl5,baza_wiedzy.htm/


 44 

21. Dudkiewicz M., Kaźmierczak T., Rybka I., Animacja lokalna. Jak aktywizować 
społeczności wiejskie. Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego modelu 
gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”. Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2008, Publikacja dostępna w Internecie pod adresem 

22. Dudkiewicz M., Kaźmierczak T., Rybka I., Animacja lokalna. Jak aktywizować 
społeczności wiejskie?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008. 

23. Epstein J. L., Coates L., Salinas K. C., Sanders M. G., Simon B. S., School, 
Family and Community Partnership. Your Handbook for Action, Corwin Press 
Inc, Thousand Oaks, California 1997 

24. Frączak P., Rola aktywności obywatelskiej w rozwoju lokalnym. w: Mirosław 
Warowicki i Zbigniew Woźniak (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju 
społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, Międzykomunalna 
Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, warszawa 2001 

25. Gajda J. (red.), Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny. Materiały 
konferencji naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994. 

26. Gajda J. (red.), Edukacja zorientowana na XXI wiek, UMCS, Lublin 2000 
27. Gajda J., (red.), Wybrane problemy animacji kulturalnej, UMCS, Lublin 1993 
28. Gajda J., Dylematy animacji kulturalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001 
29. Gliński P., Lewenstein B., Siciński A., Samoorganizacja społeczeństwa 

polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Wydaw. 
IFiS PAN, Warszawa 2004 

30. Gliński P., O pewnych aspektach obywatelskości. Aktywność społeczna a 
integracja wspólnot obywatelskich. w: Domański H., Ostrowska A., Rychard A. 
(red.), Jak żyją Polacy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2000. 

31. Gliński P., Polski ruch ekologiczny Anno Domini 2001. W: Piotr Frączak (red.). 
Ruch ekologiczny w Polsce. Mapa uczestnictwa obywatelskiego w ochronie 
środowiska, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje, 
Warszawa 2001. 

32. Gliński P., Typy uczestnictwa obywatelskiego w Polsce. w: Geisler R. i in. 
(red.), Jurajska agora. Częstochowa-Katowice, WSP – Śląsk 2000 

33. Godlewski G., Animacja i antropologia w: Animacja kultury. Doświadczenia i 
przyszłość, Godlewski G., Kurz I., Mencwel A., Wójtowski M., (red.), Warszawa 
2002 (cała książka dostępna w Internecie pod adresem: 
www.animusproject.com/eng/downloads/anim-pol.pdf). 

34. Gorzelak G., Od animacji do rewitalizacji społecznej - dialog perspektyw i 
doświadczeń, Centrum Projektów Europejskich. Krajowy Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2010 

35. Grotowska S. (red.), Doświadczenie zmian społecznych, NOMOS, Kraków 
2010 

36. Grotowska-Leder J., Wsparcie społeczne w perspektywie teorii 
socjologicznych – kontekst więzi społecznej, sieci społecznej, sieci wymiany 
społecznej, w: Grotowska-Leder J. (red.), Sieci wsparcia społecznego jako 
przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2008 

37. Guzy-Steinke H., Animacja społeczno-kulturalna jako metoda 
przeciwdziałająca marginalizacji w środowisku lokalnym, w: Marzec-Holka K. 
(red.), Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec 
wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
Bydgoszcz 2008 

38. Heifetz R. , M. Linky, Leadership on the line, Boston Massachusetts 2002, s.9-
48 (The challenge). 

http://www.animusproject.com/eng/downloads/anim-pol.pdf


 45 

39. Hensler P., B. Skrzypczak (red.), Kim jest animator społeczny, CAL, Warszawa 
2006  

40. Henzel P, Skrzypczak B., Kim jest animator społeczny, Wydawnictwo CAL, 
Warszawa 2006 

41. Henzel P. (red.), Aktywni mieszkańcy – inicjatywy sąsiedzkie w praktyce, 
Wydawnictwo CAL, Warszawa 2009 

42. Henzler P. (red.), Animatorzy – tu i teraz, Konkurs im. Heleny Radlińskiej, 
Instytut Radlińskiej, Stowarzyszenie CAL, Warszawa 2009; książka dostępna 
w Internecie pod adresem 
http://www.edukultura.pl/media/File/AS_ksiazka_animatorzy.pdf 

43. Hobrowski A., Potoczny J. (red.), Animacja społeczno-kulturalna i jej miejsce w 
społecznościach lokalnych, Część IV, w: Edukacja i animacja społeczno-
kulturalna dorosłych. Diagnoza-potrzeby-prognozy, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego,  Rzeszów 2007 

44. Hrycyk K. (red.), Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian 
cywilizacyjnych.  Animacja - animator i jego kształcenie, "Silesia", Wrocław 
2000 

45. Hrycyk K. (red.), Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, PPSKAKiB „Silesia” 
Wrocław 2004. 

46. Hrycyk K., Kulewska M., Topp J., Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, 
Silesia, Wrocław 2001 

47. Hrynkiewicz, Józefina (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy 
obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych ISP, Warszawa 2002 
http://www.liskow.org.pl/content/view/282/34/lang,pl/ 

48. Idzikowski B., Edukacja kulturalna – między szkołą a instytucjami kultury w: B. 
Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Edukacja kulturalna dzieci i 
młodzieży, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra 2000 

49. Idzikowski B., Wyznaczniki ról zawodowych animatorów kultury, (w:) J. 
Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w 
środowiskach lokalnych, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003. 

50. Jackowski R., Pod społeczną kontrolą! W: Piotr Frączak (red.). Ruch 
ekologiczny w Polsce. Mapa uczestnictwa obywatelskiego w ochronie 
środowiska. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje, 
Warszawa 2001. 

51. Jałowiecki B., W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i 
przyszłość, Warszawa 2006 

52. Jarczyk M., (red.). Aktywna społeczność lokalna, Lubelski Ośrodek 
Samopomocy, Lublin 2002 

53. Jasińska E., Rozpoznanie środowiska. Początek skutecznej animacji 
społecznej, Wydawnictwo CAL, Warszawa 2005 

54. Jedlewska B. Animacja kulturalna jako koncepcja edukacyjna w duchu nowego 
humanizmu w: O nowy humanizm w edukacji, Gajda J. (red.), Kraków 2000 

55. Jedlewska B., Animator kultury – zawód przyszłości w: K. Hrycyk (red.), 
Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja – 
animator i jego kształcenie, Silesia, Wrocław 2000 

56. Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydaw. 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999 

57. Jedlewska B., Bierny zachwyt, złudny optymizm czy twórczy niepokój? – 
rozważania o aktualnej sytuacji i perspektywach rodzimego paradygmatu 
animacji w: Dylematy animacji kulturalnej, Gajda J., Żardecki W. (red. ) UMCS, 
Lublin 2001 

http://www.edukultura.pl/media/File/AS_ksiazka_animatorzy.pdf
http://www.liskow.org.pl/content/view/282/34/lang,pl/


 46 

58. Jedlewska B., Rola animacji społeczno-kulturalnej w utwierdzeniu i 
wzbogacaniu tożsamości kulturowej środowisk lokalnych w: Kultura i 
obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku, Kurek J. (red.), 
Batory, Chorzów 2001 

59. Jedlewska B., Zawód animatora i menadżera kultury w Polsce: geneza i 
aktualny status, problemy kształcenia i nowe perspektywy w: B. Jedlewska 
(red.), Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce, 
UMCS, Lublin 2006 

60. Johnson C., Rozwój idei i współpracy centrów społeczności lokalnych na 
świecie. Społeczności lokalne – zmierzch czy renesans?, Roczniak 6/2001 

61. Jordan P. Skrzypczak B., Dlaczego Centra Aktywności Lokalnej? Rola 
aktywności społecznej w rozwoju lokalnym. w: Magda Nowakowska i Piotr 
Marciniak (red.). Codzienne partnerstwo. Poradnik dla działaczy 
samorządowych i pozarządowych, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, Warszawa 2000 

62. Jordan P., (red.), Od pomocy do samopomocy, Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2003. 

63. Jordan P., (red.), Ośrodek pomocy i aktywności społecznej. Renesans pracy 
środowiskowej, Wydawnictwo CAL, Warszawa 2007 

64. Jordan P., Skrzypczak B., Centrum aktywności lokalnej jako metoda rozwoju 
społeczności lokalnej, Warszawa 2002. 

65. Jordan P., Skrzypczak B., Idea i metoda Centrów Aktywności Lokalnej w 
Polsce, Roczniak 6/2001 

66. Kargul J., Animacja społeczno-kulturalna a edukacja kulturalna: czy opozycja? 
w: B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Edukacja kulturalna dzieci i 
młodzieży, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra 2000 

67. Kargul J., Animacja społeczno-kulturalna w: Pedagogika społeczna, Pilch T., 
Lepalczyk I. (red.), Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995 

68. Kargul J., Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wydawca Adam 
Marszałek, Toruń 1997 

69. Klein N., No space, no choice, no logo, Świat literacki, Warszawa 2004  
70. Klimczak-Ziółek J., Animacja społeczna w teorii i w praktyce. Wybrane 

zagadnienia, str. 85 - 92, w: . Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec 
współczesnych problemów społecznych, Akapit, Toruń 2007 

71. Kobylarek A., Animacja społeczno-kulturalna jako metoda aktywizacji 
środowiska lokalnego w: E. Ziarkiewicz, W. Wnuk (red.), Tworzyć, zmieniać, 
aktywizować… Animacja społeczno-kulturalna jako mobilizowanie potencjału 
indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, Wydaw. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006 

72. Komorowska M., Rybotycka L., Animator przewodnikiem po sztuce i życiu w: 
M. Tyszkowa (red.), Sztuka i dorastanie dziecka, PWN, Warszawa – Poznań 
1981 

73. Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i 
zagadnienia, Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1993 

74. Kopczyńska M., Normalizacja: między biernym przystosowaniem i zależnością 
a aktywnym uczestnictwem i autonomią – o jednym z dylematów pedagoga – 
animatora w: A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, 
Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996 

75. Kopmeyer M. R., Praktyczne metody osiągania sukcesów, Wydawnictwo 
Bellona, Warszawa 2003 

76. Kromolicka B., Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego, Ars 



 47 

Atelier, Szczecin 2008 
77. Krzyszkowski J., Rola kapitału społecznego w pluralistycznym społeczeństwie 

opiekuńczym, w: Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, 3/2001 
78. Kubinowski D., Zasada konstruktywnego relatywizmu jako podstawa 

aksjologiczna działalności animacyjnej: perspektywa antropologiczno-
pedagogiczna, w: J. Gajda, W. Żardecki (red.), Dylematy animacji kulturalnej, 
UMCS, Lublin 2001 

79. Kurantowicz E., O uczących się społecznościach, Wydawnictwo Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007 

80. Kurczewska J., Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Instytut Filozofii i 
Socjologii PAN, Warszawa 2004. 

81. Lewicki T., Fenomen animacji. O praktyce i teoriach działalności społecznej, 
kulturowej i wychowawczej we Włoszech, Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze, nr 3-4/1993 

82. Łukowski W., Społeczne tworzenie ojczyzn, Studium tożsamości mieszkańców 
Mazur, Scholar, Warszawa 2002,  

83. Łuszczykiewicz P., Molenda H., Animatorzy, organicznicy, artyści, KTPN, 
Kalisz 1999 

84. Łuszczykiewicz P., Molenda H., Animatorzy, organicznicy, artyści, KTPN, 
Kalisz 1999 

85. Mach Z., Niedźwiecki D., Polska lokalna wobec integracji europejskiej, 
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002 

86. Matyjewicz M., Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów współczesnego 
wychowania, Wyd. M. Matyjewicz, Olsztyn 2010 

87. Mayor F., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych,  
Warszawa 2001 

88. Mencwel A., Przyczyniać się pomału w: Animacja kultury. Doświadczenia i 
przyszłość, Godlewski G., Kurz I., Mencwel A., Wójtowski M., (red.), Warszawa 
2002 (cała książka dostępna w Internecie pod adresem: 
www.animusproject.com/eng/downloads/anim-pol.pdf). 

89. Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej na wsi, Toruń 2005 , 
[art. M. Mendel, Wieś jako obszar animacji współpracy środowiskowej, M. 
Szczepska-Pustkowska, O „dobrej robocie” w animacji społecznej na wsi. Post 
scriptum do projektu: „Śladami przeszłości“ 

90. Mendel M. (red.), Pedagogika miejsc, Wrocław 2006, [art.: M. Mendel, 
Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, 21-37; E. Kurantowicz, 
Badacz i mała społeczność lokalna. Proces badania jako zmaganie się z 
granicami, s.75-87; T. Szkudlarek, Parcelacje. Topografie społeczeństwa 
wiedzy, s.191-208.] ; 

91. Mendel M., Animacja współpracy środowiskowej (red.), Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2004 

92. Mendel M., Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w 
perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001 

93. Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2000 

94. Modrzewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium 
socjopedagogiczne, Poznań 2004, s. 62-97 (Typologia społecznego 
uczestnictwa jednostek; O biograficznym wymiarze procesu socjalizacji); 

95. Mołda S., Skrzypczak, B., Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej. W 
poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowej, Wydawnictwo CAL, 
Warszawa 2003 

http://www.animusproject.com/eng/downloads/anim-pol.pdf


 48 

96. Naisbit J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze 
życie, Zysk i spółka, Poznań 1997 

97. Naumiuk A., Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach 
pozarządowych. Przykład ruchu UNITED WAY., Warszawa 2003 

98. Nobis A., Jak powinien wyglądać podręcznik do animacji w: Dylematy animacji 
kulturalnej, Gajda J., Żardecki W. (red.), UMCS, Lublin 2001 

99. Nobis A., Od upowszechnienia do animacji w: A. Nocuń (red.), Dom kultury w 
środowisku, COMUK, Warszawa 1990 

100. Nocuń A. (red.), Dom kultury w środowisku, COMUK, Warszawa 1990 
101. Oliwa - Ciesielska M., Iluzje wykluczenia i uczestnictwa społecznego, w:  

Marzec-Holka K. (red.), Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary 
współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008 

102. Ostasz L., Elementy kulturoznawstwa, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły 
Wyższej, Olsztyn 2000 

103. Ostasz L., Elementy kulturoznawstwa, Wydawnictwo OSW, Olsztyn 2000 
104. Parysek J. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym w: 

Podmiotowość społeczności lokalnych, Cichocki R. (red.) Instytut Socjologii, 
UAM, Poznań 1996 

105. Pilch T. (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi, Wydawnictwo Żak, 
Warszawa 2000 

106. Prawelska-Skrzypek G., (red.), Partycypacja obywatelska w życiu 
społeczności lokalnej; stan, bariery, rekomendacje, Fundacja MCRD, 
Kraków 1996. 

107. Projekty kulturalne – krok po kroku, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i 
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004. 

108. Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a 
kompetencje obywatelskie, Edytor, Toruń – Poznań 199 

109. Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska 
społecznego ,  Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem, Warszawa 
1935. 

110. Samorządowe instytucje kultury - peryferia [!] czy centra aktywności 
kulturalnej? : nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich, FRDL, MISTiA, Kraków 2009 

111. Schindler A., O istocie animacji, w: Animacja społeczno-kulturalna wobec 
przemian cywilizacyjnych. Animacja – animator i jego kształcenie, K. Hrycyk 
(red.), Wrocław 2000 

112. Semków J., Animacja społeczno-kulturalna człowieka dorosłego wobec 
uwarunkowań ponowoczesności, w: Edukacja i animacja społeczno-
kulturalna dorosłych. Diagnoza-potrzeby-prognozy, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007 

113. Serafin R., Kazior B., Jarzębska A. (red.), Grupy Partnerskie. Od idei do 
współdziałania. Praktyczny poradnik, wydanie II, poprawione i poszerzone, 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2005 

114. Skrzypczak B., Mała społeczność – duża aktywność. Rola edukacji w 
tworzeniu aktywnych grup społecznych w: Aktywizacja społeczności 
lokalnych. Doświadczenie programu Centrów Aktywności Lokalnych, czyli 
CAL po CAL-u, Warszawa 2005 

115. Skrzypczak B., Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki 
edukacyjnej, w: W. Theiss, B. Skrzypczak (red.), Edukacja i animacja 
społeczna w środowisku lokalnym, Wydawnictwo CAL, Warszawa 2006 



 49 

116. Skrzypczak B., Organizator kultury jako animator społeczny, (w:) Godlewski 
G. i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury 
Polskiej UW, Warszawa 2002. (Cała książka dostępna w Internecie: 
www.animusproject.com/eng/downloads/anim-pol.pdf) 

117. Skrzypczak B., S. Mołda (red)., Ośrodek kultury i aktywności lokalnej. W 
poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowej, Warszawa 2003; 

118. Skrzypczak B., Społeczności lokalne – zmierzch czy renesans?, Roczniak 
6/2001 

119. Skrzypiec R.,  Mapa aktywności obywatelskiej w ochronie środowiska. w: 
Piotr Frączak (red.). Ruch ekologiczny w Polsce. Mapa uczestnictwa 
obywatelskiego w ochronie środowiska, Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Społecznych Asocjacje, Warszawa 2001. 

120. Sleeter C. E., Multicultural Education as Social Activism, State University of 
New York, 1996 

121. Sobkowiak E., Skubisz A., Animator kultury (347601), Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ; Europejski Fundusz 
Społeczny, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007 

122. Sojka A., Animator kultury i jego działalność we współczesnej kulturze 
popularnej, Pedagogika kultury, 2006, t. II, s. 135 – 143 

123. Starosta P., Poza metropolią: wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości 
lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydaw. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 1995 

124. Szacka, Pamięć społeczna. Hasło w: Encyklopedia Socjologii, t. III, 
Warszawa 2003. 

125. Szczepański M., Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, 
WSZiNS, Tychy 2000 

126. Szmagalski J., Przewodzenia małym grupom. Działania grupowe, Centrum 
Animacji i Kultury, Warszawa 1998. 

127. Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. 
Przykład amerykański, Wydawnictwo UW, Warszawa 1994 

128. Szmidt K.J., Problemy twórczości i pomocy w tworzeniu w teorii działalności 
kulturalno-oświatowej i animacji społeczno-kulturalnej w: B. Jedlewska (red.), 
Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce, 
UMCS, Lublin 2006 

129. Sztychmiler R., (red.), Etyka społeczna i polityczna. Warunki prawne i formy 
aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej. Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna, Olsztyn 1998 

130. TERAZ! Animacja, książka dostępna w Internecie na: www.edukultura.pl 
131. Thanhoffer M., Tak działają państwo animacyjnie cz. I i cz II, [w:] Kropla nr 

6/1994, 
132. Theiss W., (red.), Mała ojczyzna: kultura, edukacja, rozwój lokalny, 

Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001 
133. Theiss W., Skrzypczak B. (red.), Edukacja i animacja społeczna w 

środowisku lokalnym, CAL, Warszawa 2006. 
134. Trąba R., Historia przestrzeń dialogu, Warszawa 2006, rozdz. Tożsamość i 

pamięć społeczna. Refleksje na przykładzie społeczeństwa polskiego XX 
wieku. 

135. Vademecum lidera społecznego czyli jak w dziesięciu krokach osiągnąć 
sukces dla społeczności lokalnej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 
Oddział Dekalny Kłomnice, Kłomnice 2003. 

136. Wachowiak A., 2008, Pluralizm wspólnot poziomych we współczesnej 

http://www.animusproject.com/eng/downloads/anim-pol.pdf
http://www.edukultura.pl/


 50 

rzeczywistości jako przejaw rosnących obszarów społecznej integracji i 
wsparcia. Fakty i mity., w: Grotowska-Leder J. (red.), Sieci wsparcia 
społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego 

137. Warowicki M., Woźniak Z.,  (red.). Aktywność obywatelska w rozwoju 
społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy. Międzykomunalna 
Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, Warszawa 2001. 

138. Wimmer A., Dziesięć myśli na temat animacji dużych grup, [w:] Kropla nr 
5/1993 

139. Winiarski M., Rodzina-szkoła-środowisko lokalne. Problemy edukacji 
środowiskowej, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2000 

140. Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Akademickie Żak, 
Warszawa 2000 

141. Zierkiewicz E. (red.), Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno 
– kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie 
bezradności społecznej, Wydawnictwo Mar Mar, Wrocław 2006. 

142. Żebrowski J. (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w 
środowiskach lokalnych, wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańska 
Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003 

143. Żebrowski J. (red.), Rodzina, szkoła, gmina – kulturowe aspekty 
współzależności w: Edukacja kulturalna w społeczeństwie obywatelskim 
Żebrowski J. (red), Wydawnictwo GTN, Gdańsk 1997 

144. Żebrowski J., Współczesny wymiar edukacji społeczno-wychowawczej i 
kulturalnej w: A. Karpiński i in. (red.), Wychowanie dla przyszłości, WSP, 
Słupsk 1998 

145. Żebrowski J., Zawód i osobowość animatorów kultury w świetle nowych 
koncepcji wychowania zintegrowanego, Wydawnictwo WOK, Gdańsk 1987 

146. Żebrowski J., Zawód wychowawcy i kierunki jego specjalizacji, WSiP, 
Warszawa 1991 

147. Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. 
Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001. 

148. Żukiewicz A., Kompetencje społeczne i antymarginalizacja. O rozwiązywaniu 
problemów społecznych poprzez rozwijanie wśród ludzi społecznych 
umiejętności, w: Marzec-Holka K. (red.), Marginalizacja w problematyce 
pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005 
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2. Definicje animacji 
 
Najpopularniejsze definicje animacji, na podstawie których autorki opracowywały 
powyższą analizę,  głoszą, że animacja to: 

- każda akcja w grupie (kolektywie, środowisku) zmierzająca do rozwoju 
komunikacji wewnętrznej i zbudowania struktury życia społecznego (…) 
animacja jest metodą integracji i uczestnictwa;127 

- metoda, która wyzwala tak u pojedynczych jednostek jak i w zespołach 
twórcze inicjatywy, a rolą animatora jest ułatwienie komunikacji 
międzyludzkiej oraz inicjowanie życia kulturalnego. Animacja implikuje trzy 
ściśle ze sobą powiązane procesy – proces odkrywania, proces 
organizowania stosunków (tworzenia związków) i proces twórczości 
(kreacji)128; 

- Animacja polega na tym, aby tchnąć duszę, sens w grupę, zbiorowość, 
społeczeństwo i wywołać ożywienie, aktywność129; 

- sektor życia społeczno-kulturalnego, którego działacze uznają za cel pewne 
przekształcenie postaw i stosunków międzyjednostkowych oraz zbiorowości, 
oddziałując bezpośrednio na jednostki. Działanie to realizowane jest 
bezpośrednio za pomocą różnych zajęć, w których stosuje się metody 
pedagogiki niedyrektywnej lub aktywnej130;  

- metoda integracji i partycypacji, (…) każde działanie w grupie lub w stosunku 
do grupy (zbiorowości lub środowiska) zmierzające do rozwijania komunikacji 
między ludźmi i nadawania struktury życiu społecznemu, przy zastosowaniu 
metod półdyrektywnych;131 

- zajęcia prowadzone przez osoby, które się zbierają i same określają treść 
zajęć w zależności od celów społecznych i kulturalnych, zajęcia oświatowe 
poza czasem pracy obejmujące życie rodzinne, życie miasta czy wsi, czas 
wolny, działalność sportową itd. Jest to teren przede wszystkim stowarzyszeń 
dobrowolnych lub instytucji półpublicznych. Tam właśnie zrodziło się pojęcie 
animacji społeczno-kulturalnej, którego semantyka wyraża intencje 
wyzwolenia kultury, wiążąc je ze zjawiskami życia zbiorowego, rozszerzenia 
życia kulturalnego na problemy życia codziennego132; 

- animacja kulturalna polega na zaoferowaniu jak największej liczbie osób 
możliwości kulturalnych w różnych aspektach życia człowieka133; 

- animacja powinna stać się pedagogiką rozumienia, inwencji (…) 
wprowadzać stosunki równości, w których przezwyciężone zostaną relacje 
hierarchiczne; organizować relacje o większej swobodzie i większej 
autonomii, pozwalać na bardziej osobisty wybór zajęć i relacji, ożywić przez 

                                                             
127 P. Besnard, cyt. za J. Żebrowski, Zawód i osobowość animatora kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
Gdańsk 1987 
128 H. Thery, cyt. za E. Dąbrowska, Analiza sytuacji animacyjnych. Pedagogika Pracy Kulturalno-
Oświatowej, nr 6/1984, s. 103-104 
129 E. Limbos, cyt za B. Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno-kulturalnej, op. cit., s. 29 
130 M. Simont, cyt. za M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, Centrum animacji Kulturalnej, 
Warszawa 1993, s. 37 
131 J. P. Imhof, cyt. za M. Kopczyńska, op. cit., s. 38 
132 R. Laborie, cyt za P. Besnard, problematyka animacji społeczno-kulturalnej w: M. Debesse, G. Mialaret 
(red.) Rozprawy o wychowaniu, t. 2, Warszawa 1988, s. 345 
133 J. Charpentreau, cyt. za M. Kopczyńska, op. cit., s. 38 
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uznanie autonomicznego podmiotu, biorącego udział w rozwoju świata, do 
którego należy, nie zważać na swój cel przekazywania umiejętności 
działania, uwzględniać różnorodność sytuacji134; 

- animacja nie jest ani technologią, ani metodologią, ale sposobem 
przeobrażania społecznego, który ma na celu stworzenie demokracji 
kulturalnej135; 

- czynność jednostki lub grupy, które pobudzają lub inspirują, ożywiają 
stosunki między jednostkami i grupami, wyzwalają zdolność przeżywania i 
wyrażania, wzmacniają zdolność krytyki i możliwość opiniowania, zachęcają 
do kształcenia się i rozwijania zdolności do samodzielnego, 
odpowiedzialnego działania136; 

- pobudzanie i rozwijanie twórczości, komunikacji międzyludzkiej, integracji i 
uczestnictwa137; 

- metodyka oddziaływania edukacyjnego poprzez nowatorskie formy 
dydaktyczne w szkole, pojedyncze i kompleksowe działania kulturotwórcze, a 
także jako narzędzie walki klasowej o nową kulturę, czy styl edukacji dzieci i 
młodzieży138; 

- zbiór technik wpływu społecznego, opierających się na koncepcji pedagogiki 
uczestniczącej i mających pobudzać działalność oraz aktywność 
wolontariuszy, które przy czynnym współudziale innych osób budują osnowę 
grupy lub określonej społeczności i które przejawiają się w różnych 
obszarach aktywności społeczno-kulturowej powodującej wzbogacenie 
jakości życia139; 

- polega na impulsowaniu „kolektywnej twórczości“ mającej na celu 
pobudzenie, zachęcanie i wspieranie zbiorowej aktywności społeczności 
lokalnej na rzecz tworzenia wspólnego dzieła sztuki140; 

- istotą animacji jest indywidualna aktywność jednostki ludzkiej, ożywianie tej 
aktywności, stwarzanie dla niej warunków, realizowanie jej rozmaitych 
wymiarów141; 

- animacja w szerokim sensie to jakiekolwiek ożywianie, wspieranie i 
organizowanie aktywności skierowanych na procesy i efekty kulturowe (…) w 
wąskim sensie to działanie z intencją i metodycznością, służące internalizacji 
elementów kultury przez dzieci i dorosłych142; 

                                                             
134 P. Harvois, cyt. za P. Besnard, op. cit., s. 345 
135 P. Hrustel, cyt. za M. Kopczyńska, op. cit., s. 38 
136 cyt. za E. Dąbrowska, op. cit., s. 104 
137 cyt. za op. cit. 
138 cyt. za T. Lewicki, Fenomen animacji. O praktyce i teoriach działalności społecznej, kulturowej i 
wychowawczej we Włoszech, w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3-4/1993, s. 175-179 
139  cyt. za A. Kobylarek, Animacja społeczno-kulturalna jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego w: 
E. Zierkiewicz, W. Wnuk (red.), Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno-kulturalna jako 
mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, Wydawnictwo 
Marmar, Wrocław 2006, s. 38 
140 cyt. za H. Taborska, Rola animacyjna sztuki społeczności i sztuka dla społeczności w Anglii w: J. Gajda 
(red.), Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, UMCS, Lublin 1994, s. 73-74 
141 J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
1997, s. 132 
142 L. Ostasz, Elementy kulturoznawstwa, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn 2000, s. 315 
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- animacja jest stosowaną antropologią kulturową143; 
- animacja jest: ideą, myślą programową i metodą, sposobem działania 

urzeczywistniającym ideę, myśli144; 
- animacja społeczno-kulturalna to uruchamianie sił społecznych, tkwiących w 

środowisku, sił, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących 
zmiany o charakterze ekonomicznym, społecznym i kulturalnym, a których 
rezultatem będzie harmonijny rozwój społeczności we wszystkich 
dziedzinach życia145; 

- animować, to „dać życie“ przez pobudzenie ludzi do działania w sprawach 
bezpośrednio ich dotyczących i pomoc w dążeniu do odgrywania przez nich 
autentycznej roli w życiu społecznym146; 

- animację społeczną można określić mianem „kreatywnego przystosowania“, 
mającego umożliwić dostęp do nowej wiedzy, do ulepszeń, usprawnień w 
życiu społecznym147; 

- animacja społeczno-kulturalna jest narzędziem przygotowania jej 
uczestników do zderzenia się z nasilającą falą informacji, z wielością jej 
źródeł, a ostatecznie z konsekwencjami tego zjawiska. Animacja ma do 
spełnienia ważną rolę, polegającą na oswojeniu uczestniczącego w niej 
człowieka ze specyfiką tych nowych środków komunikacji, nauczenia go 
korzystania z wielu źródeł informacji, wreszcie wyodrębnienia w nim 
umiejętności wynajdywania tych informacji, które są niezbędne dla dobrego 
funkcjonowania w świecie148; 

- animacja jest metodą edukacji kulturalnej. Jest sposobem oddziaływania 
mającym na celu wychowanie i kształcenie jednostek, grup i środowisk 
(społeczności) przez kulturę i do kultury w jej szerokim ujęciu. Polega na 
stosowaniu serii zabiegów wyzwalających twórcze potencjały, pobudzających 
i motywujących do kreatywnych działań, integrujących ludzi między sobą, ale 
także otaczającym światem (wytworami kultury, przyrodą), wspomagających 
rozwój duchowy, autokreację, pobudzających ciekawość poznawania i 
potrzebę tworzenia kultury (lokalnej, narodowej, globalnej), wspierających i 
promujących aktywność kulturalną i społeczną149; 

- animację społeczno-kulturalną rozumieć będziemy jako system działań 
pobudzających twórczą aktywność jednostek i grup odblokowujących 
komunikację społeczną oraz ożywiających i ulepszających środowisko 

                                                             
143 A. Mencwel, cyt. za G. Godlewski, Animacja i antropologia w: Animacja kultury. Doświadczenie i 
przyszłość, Warszawa 2002, s. 65 
144 A. Schindler cyt. za B. Jedlewska, Elementy Teorii animacji społeczno-kulturalnej, op. cit., s. 34 , A. 
Schindler, O istocie animacji w: K. Hrycyk (red.), op. cit., s. 13 
145 J. Kargul, op. cit., s. 104-105 
146 R. Shaw, cyt. Za M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, op. cit., s. 3 
147 B. Skrzypczak, Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej w: Edukacja i 
animacja społeczna w środowisku lokalnym, CAL, Warszawa 2006, s. 77, 80 
148 J. Semków, Animacja społeczno-kulturalna człowieka dorosłego wobec uwarunkowań 
ponowoczesności w: A. Horobowski, J. Potoczny (red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna 
dorosłych (diagnoza – potrzeby – prognozy), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2007, 
s. 416 Szerzej na temat związków animacji z globalizacją por. M. Matyjewicz, Animacja kulturalna. W 
poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania, Olsztyn 2010, rozdz. 5 „Animacja kulturalna w 
obliczu ponowoczesności i procesów globalizacji“ oraz 6 „Animacja kulturalna wobec determinizmu 
cyberprzestrzeni“ 
149 B. Jedlewska, Animatorzy kultury, op. cit., s. 137 
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poprzez jego integrację150; 
- wspomaganie procesu docierania do wartości151; 
- animacja społeczno-kulturalna jest metodą kształtowania osobowości 

poprzez wykorzystanie związku między kulturą i osobowością. Animacja 
społeczno-kulturalna umożliwia przyjmowanie, a także rozumienie 
zawierających się w kulturze wartości. Animacja owa kształtuje osobowość 
do urzeczywistnienia wartości międzyludzkich, w powiązaniu z centrum 
aksjologicznym, dystrybutywnie rozumianej kultury152. 

- Animacja społeczno-kulturalna zajmuje się upowszechnianiem „kultury 
wysokiej“ i aktywnością w czasie wolnym, ale również pobudzaniem i 
ożywianiem nowej „kultury ludowej“, tj. Twórczości nieprofesjonalnej w 
najszerszym znaczeniu tego słowa. Jest to metoda integracji i partycypacji, 
której stosowanie ma na celu ulepszenie komunikacji społecznej, pobudzenie 
rozwoju osób, uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizację środowiska 
społecznego, umożliwienie ekspresji.153 

 

                                                             
150 K. J. Szmidt, problemy twórczości pomocy w tworzeniu w teorii działalności kulturalno-oświatowej i 
animacji społeczno-kulturalnej w: B. Jedlewska (red.), Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów 
kultury w Polsce, UMCS, Lublin 2006, s. 87 
151 A. Schindler, O istocie animacji w: Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych, 
Wrocław 2000, s. 10 
152 B. Żurakowski, Animacja społeczno-kulturalna wobec zagadnień wartości w: B. Jedlewska (red.), 
Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce, op. cit., s. 80 
153 M. Kopczyńska, Animacja spoleczno-kulturalna, op. cit., s. 9-10 
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3. Ośrodki, w których można uzyskać dyplom w zakresie animacji 

 Pedagogika ze specjalnością Animacja społeczno-kulturalna, studia 
I  i II stopnia, bezpłatne- Uniwersytet Warszawski  

 Pedagogika ze specjalnością Animacja społeczno-kulturowa, studia 
I i II stopnia, bezpłatnie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 Pedagogika ze specjalnością Animacja społeczna, studia I stopnia, 
bezpłatne – Uniwersytet Gdański 

 Specjalizacja Animacja kultury (warsztaty animacyjne), 4 semestry, 
płatne (2000 PLN)  - Instytut Kultury Polskiej – Uniwersytet 
Warszawski, Wydział Polonistyki 

 Animacja społeczno-kulturalna z arteterapią, studia stacjonarne 5-
letnie, bezpłatne, stacjonarne – Wydział Histryczno-Pedagogiczny – 
Uniwersytet Opolski w Opolu 

 Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie kulturą, studia 
stacjonarne 3-letnie – Wydział Historyczno-Pedagogiczny – 
Uniwersytet Opolski w Opolu 

 Animacja społeczno-kulturalna, studia niestacjonarne 5-letnie - 
Wydział Histroyczno-Pedagogiczny – Uniwersytet Opolski w Opolu 

 Pedagogika ze specjalnością animacja kultury, studia licencjackie, 
stacjonarne, 3 lata i 2 lat (uzupełniające magisterskie)– Uniwersytet 
w Zielonej Górze 

 Pedagogika ze specjalnością Animacja społeczno-kulturalna 
z turystyką kulturalną, studia II stopnia, bezpłatne – Uniwersytet 
Śląski w Katowicach (filia w Cieszynie) 

 Animacja Współpracy Środowiskowej, studium podyplomowe, 3 
semestry, płatne (4200PLN)  – Uniwersytet Gdański  

 Studium Animacji Teatralnej i Sztuki Żywego Słowa, 4 semestry, 
bezpłatne – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie 

 Pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej, 
studia I i II stopnia, bezpłatne – Uniwersytet Łódzki w Łodzi 

 Pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej (Wydział 
Etnologii i Nauk o Edukacji), Studia I stopnia stacjonarne, bezpłatne 
– Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 Animacja społeczności lokalnych (animacja kulturalna regionu) 
specjalizacja – 2 lata, bezpłatnie, Pomaturalne Studium Zawodowe 
animatorów Kultury, Szkoły Artystyczne TOP-ART, Szczecin 

 Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury, 
niestacjonarne I stopnia, płatne (1350 PLN za semestr), II stopnia 
(1550 PLN za semestr) – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP  

 Animacja czasu wolnego, turystyki i rekreacji, studia podyplomowe 
– 1 rok, płatne (3700 – 5000 PLN), Wyższa Szkoła Organizacji 
Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie 

 Animacja i zarządzania instytucjami Kultury, studium podyplomowe, 
2 semestry, płatne (2600 PLN) – Szkoła Wyższa ATENEUM w 
Gdańsku 

 Animacja współpracy środowiskowej, Podyplomowe studium 2 
semestry, płatne (4200 PLN), Uniwersytet Gdański 

 Animacja Społeczno-Kulturalna i Terapia Pedagogiczna, studia 
podyplomowe, 2 semestry, płatne - Wyższa Szkoła Suwalsko-
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Mazurska w Suwałkach 

 Animacja Kultury i Społeczności Lokalnych – studia I stopnia, płatne 
(2950 PLN za semestr) - Colegium Civitas, Wydział Socjologii 

 Pedagogika specjalna ze specjalnością Animacja kultury z 
arteterapią, studia I stopnia, bezpłatne – Uniwersytet w Białymstoku 

 Wychowanie fizyczne ze specjalnością animator rekreacji ruchowej 
i ekoturystyki, studia I stopnia, bezpłatne, Wydział nauk 
Przyrodniczych – Instytut Kultury Fizycznej w Szczecinie 

 Pedagogika ze specjalnością Animacja Kultury z elementami 
edukacji Dorosłych, studia I stopnia, płatne (1950 PLN za semestr) 
– Wyższa szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni 

 Kulturoznawstwo ze specjalnością Animacja i zarządzanie w 
kulturze, studia I stopnia, płatne, - Wyższa Szkoła Gospodarki w 
Bydgoszczy 

 animacja kultury i edukacja muzealna - studia I stopnia, płatne – 
Dolnośląska Szkoła Wyższa 

 Kulturoznawstwo ze specjalnością Animacja kultury i sztuki, studia I 
stopnia, płatne (4000 PLN) – Akademia Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi (dawnej Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna) 

 Małe Formy Teatralne i Animacja Kultury w Szkole, studia 
podyplomowe, 2 semestry, bezpłatne – Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (filia we Wrocławiu)  

 Animacja Kultury z elementami edukacji Dorosłych, studia 
podyplomowe, płatne (3000 PLN za semestr), 2 semestry – Wyższa 
szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni 

 „Wiedzy o Kulturze” i Animatorów Kultury, Studia Podyplomowe dla 
Nauczycieli, 3 semestry, płatne (4200 PLN) – Uniwersytet 
Warszawski, Instytut Kultury Polskiej 

 Animacja kultury, rekreacji i turystyki – studia podyplomowe, 2 
semestry, płatne (2350 PLN) - Górnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 

 Animator i menedżer kultury, studia podyplomowe, 2 lub 3 
semestry, płatne (3000 PLN lub 2250 PLN) – Wyższa Szkoła 
Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie 

 Animacja czasu wolnego, turystyki i rekreacji, studia podyplomowe, 
płatne (3000 PLN za semestr), 2 semestry – Wyższa szkoła 
Komunikacji Społecznej w Gdyni 

 Animator kultury - 4 semestry, bezpłatne - Państwowe Pomaturalne 
Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we 
Wrocławiu 

 Animacja społeczności lokalnych, 4 semestry, bezpłatne - 
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i 
Bibliotekarzy w Krośnie 

 Animacja czasu wolnego, 4 semestry, bezpłatne - Państwowe 
Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i 
Bibliotekarzy w Krośnie 

 Animator kultury – 2 semestry, bezpłatnie - Państwowe 
Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i 
Bibliotekarzy w Kaliszu  
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 Studium Animacji Kultury – Lubin 

 Studium Animatorów Kultury – Gdańsk 

 Kursy organizowane przez Stowarzyszenie KLANZA, np. 
Biblioterapia. Animacja czytelnictwa w środowisku lokalnym,  

 Szkolenia i projekty organizowane przez Akademię Rozwoju 
Lokalnego - www.roefes.pl 

 Szkolenia projekty i przedsięwzięcia realizowane przez 
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL - www.cal.org.pl  

 Szkolenie dla Animatorów Czasu Wolnego organizowane cyklicznie 
przez Stageman Polska154 

 

 

                                                             
154

 dane zostały zaczerpnięte ze stron internetowych instytucji, organizujących kształcenie animatorów. 
Informacje odnośnie opłat dotyczą roku akademickiego 2010/2011.  


