Ruchy nieformalne

Ruchy nieformalne
a kierunki rozwoju ekonomii społecznej.
Rekomendacje dla polityk publicznych

Warszawa 2013

Autor
Krzysztof Herbst
Współpraca
Marta Żakowska
Opracowanie graficzne
Kooperatywa.org
Wydawca
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
© Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie,
udostępnianie w części lub całości oraz wykorzystywanie
zdjęć, z wyłączeniem użycia w niezarobkowych celach
edukacyjnych, jedynie za zgodą Wydawcy
Wydanie pierwsze
ISBN 978-83-61638-57-5
Publikacja wydana w ramach projektu „Partnerstwo
na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści
1. Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Nowy aktywizm społeczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przestrzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Trauma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ekonomia społeczna w kontekście opracowania. . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Badanie i wykorzystane źródła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Aktywizm Społeczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1. Ruchy społeczne w Polsce a ekonomia społeczna. . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2. Animacja przestrzeni publicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3. Spontaniczne użycie obiektów (Squatting) /
Ożywianie pustostanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4. Przedsięwzięcia handlu i wymiany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.1. Pchli targ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.2. Wymiana przez internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3. Kooperatywy spożywcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.4. Łańcuchy handlu i wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
		 Handel uliczny i targowiskowy – katalizator wielu inicjatyw.  . 54
		 Miasto – wieś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
5. Przedsiębiorczość i praca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Opieka nad dziećmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wytwórczości i praca zarobkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coworking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inicjatywy zorientowane na samorealizację. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biedaszyby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59
61
64
66
68

6. Wnioski i rekomendacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6.1. Uwagi ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6.2. Niezrzeszony podmiot pożytku publicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.3. Rekomendacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
a) Nowy podmiot pożytku publicznego.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
b) Infrastruktura.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
		Finansowanie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
		
NGO jako „fiscal agent”.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
		Crowdfunding.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
c) Wykorzystanie przestrzeni miejskiej. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
		
Pustostany przestrzenią inicjatyw nieformalnych.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
		
Otwarta przestrzeń miejska. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
d)	Restrukturyzacja jako pole działania
inicjatyw nieformalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
e)	Łagodne przejście ze sfery nieformalnej
do działalności gospodarczej.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

1
Wstęp
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Choć badanie literatury nie jest zadaniem niniejszej ekspertyzy, nie sposób byłoby formułować wnioski bez pobieżnego choćby odwołania się do źródeł. Współczesne inicjatywy nieformalne mają swe korzenie w wielu procesach współczesnych, historycznych i w archetypach kulturowych zakorzenionych głębiej
niż dzieje pisane. Za podstawowe, współczesne procesy, które tworzą grunt dla
inicjatyw nieformalnych w Polsce należy uznać:
• narodziny nowych struktur oraz algorytmów działania wynikających
z przemian gospodarczych, technologicznych, komunikacyjnych i kulturowych, ram funkcjonowania społecznego, których różne aspekty znamy
jako globalizację czy hiperurbanizację;
• transformację społeczną i gospodarczą zapoczątkowaną w 1989 roku;
• powstanie nowych typów struktur społecznych i wzorców działania zainicjowane lub zapośredniczone przez pojawienie się nowych technologii
komunikacyjnych, których różne aspekty a także okresy znamy jako społeczeństwo sieci, ruchów społecznych czy ponowoczesność.
Unikając wchodzenia w głębszą analizę tych procesów, podkreślmy, że to one
konstytuują współczesne inicjatywy nieformalne w obszarze ekonomii społecznej. Z wymienionych wyżej, wymiar globalizacji czy hiperurbanizacji wymaga
analizy daleko wykraczającej poza granice Polski. Ograniczymy się więc do
dwóch pozostałych procesów, mając jednak w pamięci, że są one ściśle powiązane z pierwszym wymienionym przez nas wymiarem.
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1. Wstęp

1.1. Nowy aktywizm społeczny
Obserwujemy intensyfikację zainteresowania ludzi swoimi miastami. Coraz częściej chcą się oni wypowiadać i żądają, żeby ich pytano i słuchano. Mieszkańcy
chcą, żeby miasta dawały możliwości działania, wypowiadania się i zaspokajania
potrzeb. Zakres ich działań w tym kontekście obejmuje więc przedsięwzięcia
artystyczne, demonstracje światopoglądowe i aktywność nastawioną na zaspokojenie potrzeb czy rozwiązanie problemów podstawowych (mieszkanie, dostępność różnych usług i świadczeń). Ludzie zaczynają się skupiać w różnego rodzaju
grupach. Kultura samoorganizacji przybrała taką skalę, że „ruchy miejskie” mają
swoje hasła w encyklopediach i rozdziały w podręcznikach socjologii. Jest to
niewątpliwie zjawisko nowe, tworzące wyzwania dla polityki i obszaru interakcji
między społeczeństwem a różnymi agendami władzy i administracji publicznej1.
Ruchy te odnoszą się przede wszystkim do problemów wielkiej i małej skali:
roli i granic własności prywatnej, kwestii mieszkaniowej, prawa do miasta i przestrzeni miejskiej. Proponują oparcie w wartościach uniwersalnych – prawach
człowieka, obywatela, mieszkańca. Zdejmują tabu z reakcji niezadowolenia, gniewu, oburzenia. Proponują przyjęcie własnej – alternatywnej – podmiotowości.
Wskazują cele, rozpowszechniają wzorce organizacyjne i całościowe modele
działania. „Ruch społeczny jest czymś więcej niż sumą swych części, to raczej
nowy byt, kolektywny aktor. Jednak samo zbiorowe działanie nie wystarczy.
Chuliganów wszczynających burdy po meczu piłkarskim, mimo że ich działanie
bez wątpienia ma charakter zbiorowy, także nie można uznać za ruch społeczny.
Ich działanie, chociaż ukierunkowane – na przykład na kibiców drużyny przeciwnej – nie jest bowiem celowe w rozumieniu Castellsa. (…) Ruchy społeczne
są zatem samoświadome. Same formułują rozmaite analizy definiujące swych
członków i ich relacje wobec znaczących osób spoza ruchu. Proponują strategię
zbiorowego działania – sensowną w ramach określonego przez nie układu odniesienia – by poprawić warunki swych członków. (…) zawsze dążą one (bezpośrednio lub pośrednio) do zmiany struktury społecznej, nawet jeśli ich macierzystym
terytorium jest kultura, a nie polityka czy ekonomia”2.
Ogromny – konstytuujący – wpływ na rozwój ruchów miejskich wywarły
technologie internetowe, przełamanie granic zasięgu i czasu transmisji, między
czy wielokulturowość. Efektem tych procesów jest nie tylko szybkość czy zasięg
działania i komunikacji. Jak twierdzi M. Castells, efektem możliwości horyzontalnego sieciowania jest autonomia działania aktorów społecznych wobec

1. Por. zapis z debaty w Fundacji Batorego pt. „Protest i pokolenie” z 26 marca 2012, która dostępna jest na oficjalnej stronie Fundacji Batorego: http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/2012/protest_i_pokolenie (dostęp: 15.05.2013)
2. Felix Stalder: Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Przekład Marek Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 93
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instytucji3. Mówimy o nowych podmiotach i nowych strukturach: społeczeństwie sieci czy ponowoczesności. Nie można więc stosować wobec nich prostych
analogii do przeszłości. Ruchy społeczne zawsze wiązały się ze specyficznymi
mechanizmami komunikacyjnymi: plotkami, kazaniami, ulotkami, manifestami rozpowszechnianymi od człowieka do człowieka i wszystkimi innymi
środkami komunikacji.

1.2. Przestrzeń
Jak podkreśla Castells, używanie i zajmowanie przestrzeni, “władanie” nią, odgrywają i zawsze odgrywały istotną rolę w historii zmian społecznych.
• przestrzeń odgrywa kluczową rolę w powstawaniu wspólnot czy społeczności. Ich istotą jest wszak „wspólność” – bycie razem. W nich także odbywa
się większość konfrontacji między „stronami”. Dochodzi do zdefiniowania
„nas” i „ich”.
• przestrzeń, jest z reguły “naładowana“ znaczeniami, emocjami, pamięcią.
Przez przejęcie jej – w sensie symbolicznym – obywatele odzyskują swoje
miasto, z którego czują się wywłaszczeni przez spekulacje nieruchomościami czy biurokrację. Panowanie nad przestrzenią symbolizuje panowanie
nad swoim życiem.
• tworząc wspólnotę (wolną społeczność) w symbolicznym miejscu, ruch
społeczny kreuje przestrzeń publiczną, miejsce deliberacji. Staje się ona
miejscem suwerennych zgromadzeń.
Przestrzeń ruchów społecznych ma w istocie charakter hybrydy: sieci internetowych i przestrzeni miejskiej zawłaszczonej przez daną wspólnotę. Ta kombinacja daje wspólnocie potencjał transformacyjny.

1.3. Trauma
Mianem traumy określa się w tym kontekście doświadczenia transformacji po
1989 roku. Aspekt traumy w transformacji dostrzega i podkreśla wielu autorów,
badaczy i publicystów. W zachowaniach – strategiach obronnych ludzi – można
zauważyć algorytmy charakterystyczne dla ekonomii społecznej.
Wedle Sztompki4 trauma wyzwala różne strategie indywidualne i zbiorowe,
takie jak:

3. Manuel Castells: Networks of Outrage and Hope. Social Movements The Internet Age, Polity
Press, Cambridge , Malden 2013
4. Piotr Sztompka: Trauma wielkiej zmiany: społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa 2000
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• strategie innowacyjne. Brak możliwości realizowania swoich celów doprowadza do ich realizowania w nowy sposób – często przestępczy czy
niezgodny z normami;
• strategie konformizmu, ulegania zmianom, nie wychylania się;
• strategie rytualizacji swojego życia, kompulsywnego powtarzania sprawdzonych sposobów;
• strategie wycofania się, ucieczki w „inny świat”, tworzenia „rytuałów wycofania” (w tym narzekanie, biadolenie);
• strategie buntu.
Wydaje się, że zachowania typu pierwszego i piątego z wyżej opisanych nawiązują do metod ekonomii społecznej. Jest to jednak tylko „nawiązanie”. Rakowski5,
powołując się na badania Tarkowskich, ocenia, że brak świata zinstytucjonalizowanego zastępuje „wewnątrzspołeczna zaradność”, tworzenie „świata więzi
nieformalnych”. Dyskusyjne pozostaje natomiast pytanie, czy w jakichś warunkach byłoby możliwe rozwinięcie rzeczywistych struktur ekonomii społecznej
w środowiskach dotkniętych traumą.

1.4. Ekonomia społeczna w kontekście
opracowania

1. Wstęp
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Podmiotowy charakter udziału w przedsięwzięciu ES oferuje jego członkom
przywrócenie godności dzięki aktywności i samodzielności. Propozycja ta jest
skierowana do osób, które są zdolne i chętne do pracy, cechują się przedsiębiorczością i umiejętnościami. Nie wymaga specjalnego traktowania ani przywilejów.
Jest to działalność gospodarcza i jako taka musi się sprawdzać w obrocie gospodarczym. Tak opisane przedsięwzięcie wpisuje się w obieg gospodarczy, w tym
w luki rynkowe i społeczne – miejsca opuszczone przez korporacje. Zwróćmy
uwagę, że tradycyjna ekonomia społeczna nie piętnuje zysku jako ważnego celu
przedsięwzięcia. Istotne jest tylko pytanie, komu ten zysk przypadnie: członkom
czy zewnętrznemu inwestorowi. Archetypowym przykładem przedsięwzięcia ES
jest rybacka maszoperia (czyli zespół rybaków razem prowadzących połowy na
morzu, forma spółki występująca wśród Kaszubów na Pomorzu). Trudno wyobrazić sobie pracę rybaków wyrzekających się zysku.
Przeciwstawieniu się regułom korporacyjnym, wpływowi anonimowego kapitału kierującego się „nieludzką” logiką, służy silna rola demokracji członkowskiej („jeden człowiek – jeden głos” zamiast władzy udziałów kapitałowych).
„Spółdzielnia to nie jest spółka kapitałowa, a członkowie spółdzielni to nie są
akcjonariusze”, podkreśla Alfred Domagalski, prezes Zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej7.

W wielkim skrócie6, celem zorganizowanej działalności gospodarczej jest uzyskanie (dostatecznego) wynagrodzenia z zainwestowanego kapitału – zysk wyprowadzany jest poza przedsiębiorstwo. Jeśli zwrot jest niedostateczny, następuje
likwidacja działalności. W odróżnieniu od działalności gospodarczej tradycyjną ekonomię społeczną (dalej: ES) można scharakteryzować jako działalność
zorientowaną na członków przedsięwzięcia. Zależnie od jej rodzaju, celem jest
zaspokojenie określonych potrzeb:
• pracy i zapłaty;
• obniżenia kosztów utrzymania (przeżycia);
• zdobycia przedmiotów lub usług drogą współpracy i wymiany usług (wzajemność) z innymi członkami wspólnoty będącymi w podobnej sytuacji;
• samorealizacji (realizacji projektu);
• w działaniach nieformalnych: (silniejsze jest/bywa) dążenie do „zmiany
świata”;
• oraz promocja wartości istotnych dla „inicjatora”.
5. Tomasz Rakowski: Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego,
Wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009
6. Upraszczam opis archetypu dla celów tego artykułu. Bardziej zniuansowaną analizę znajdzie Czytelnik np. w: Piotr Sałustowicz: Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, [w:]
J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia Społeczna; Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej,
Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007

7. Dominika Potkańska: Polskie spółdzielnie coraz mniej spółdzielcze, 2012, dostępne na: http://
www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/749405.html (dostęp: 15.01.2013)
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Gwałtowny przyrost inicjatyw nieformalnych i potężniejszych ruchów społecznych jest zjawiskiem powszechnie znanym i szeroko opisywanym.
Objęliśmy badaniem inicjatywy powstające w ramach szerszego zjawiska
określanego jako „ruchy miejskie” i opisywanego we współczesnym piśmiennictwie socjologicznym i politologicznym. Z tego szerszego pola wybraliśmy
inicjatywy o cechach wspólnych z tradycjami i metodami ekonomii społecznej.
Na podstawie wstępnej analizy założyliśmy, że będą to inicjatywy nastawione na:
• przetrwanie albo obniżenie własnych kosztów utrzymania;
• samopomoc lub pomoc innym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej lub mającej wymiar ekonomiczny;
• wspólne gospodarowanie wspierające realizację celów danej grupy czy społeczności (realizacja projektów, nauka, wspólna działalność kulturalna).
Zarówno znane nam opisy jak i prace własne wskazują, że wielokrotnie inicjatywy te czy „ruchy” odwołują się do wartości ekonomii społecznej, a także wykorzystują pochodzące stamtąd metody i rozwiązania organizacyjne. Największą
różnicą jest ulotny charakter, unikanie formalnej rejestracji i funkcjonowania
w ramach stabilnych struktur.
W celu zbadania tego typu inicjatyw, razem z Martą Żakowską przeprowadziliśmy badanie oparte na analizie dokumentów (publikacji, prasy drukowanej
oraz źródeł elektronicznych) i przeprowadziliśmy 20 wywiadów pogłębionych.
Dotarcie do informacji o inicjatywach okazało się trudne. Publikacje rzadko
zawierają szczegóły pozwalające zweryfikować czy opisywana w nich inicjatywa
ma cechy upodabniające ją do metod działania czy przesłania ekonomii społecznej. Publikacje nie zawierają także danych kontaktowych. W efekcie głównym
źródłem informacji i kanałem dotarcia do inicjatyw i ich liderów okazały się
kanały środowiskowe: osobiste znajomości lub kontakty pośrednie.
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W trakcie rozmów z przedstawicielami środowisk inicjatorów, zidentyfikowaliśmy 122 inicjatywy.
„Stworzenie ‘pełnej’, w jakimkolwiek rozumieniu, listy inicjatyw nie jest możliwie. Istotą ruchów społecznych jest zarówno zmienność, wysoka dynamika,
jak i unikanie rejestrowania się i formalnych afiliacji. Z tego powodu możemy
starać się o reprezentatywność analiz, ale nie powinniśmy dążyć do kompletności zbioru”8.
Znaczna część inicjatyw nieformalnych, do których udało nam się dotrzeć,
koncentruje się w dużych miastach. Mniejsze (średnie) miasta są reprezentowane stosunkowo rzadko – mimo, że dokładaliśmy starań, aby zdobyć możliwie
dużo informacji o inicjatywach w mniejszych ośrodkach. Małe miejscowości
widoczne w bazie to w większości miejscowości leżące w strefie funkcjonalnej
wielkiego miasta. Nie natrafiliśmy na szczegółowe i wiarygodne dane dotyczące
inicjatyw wiejskich. Prawdopodobnie odgrywają tu rolę trzy przyczyny: niewielka liczba takich inicjatyw i małe ich „nagłośnienie” oraz dodatkowo zwiększona
nieufność w sytuacjach, kiedy inicjatywa jest związana z wytwarzaniem w tzw.
„szarej strefie”. W tym ostatnim przypadku ważnym czynnikiem był lęk przed
organami kontroli (sanitarnej, skarbowej). Podejmowaliśmy próby dotarcia do
takich inicjatyw, ale zawsze kończyły się one odmową. W tej sytuacji staraliśmy się uzupełnić braki wywiadów informacjami z literatury. Niemniej, mamy
świadomość, że badanie nie może być uznane za reprezentatywne statystycznie.
Mimo, że cała kwerenda miała miejsce w kręgach osobistej znajomości, już
przy zbieraniu wstępnych informacji napotkaliśmy na nieufność i wyczulenie na
kwestię poufności informacji, a także na „programowe” odrzucanie propozycji
dostarczenia informacji administracji państwowej. Odmowy miały z zasady charakter ideowy, o czym komunikowano nam wprost. Zobowiązanie zachowania
tajemnicy badania niewiele tu zmieniało. Odmowa nie jest bowiem motywowana
lękiem – obawami osobistymi, ale przekonaniem, że nie należy dostarczać informacji „przeciwnikowi”, z którym się walczy. O postawie tej piszemy w tekście
opracowania.
Z odmowami spotykaliśmy się także przy wywiadach pogłębionych ze zidentyfikowanymi inicjatywami. Przeprowadziliśmy 20 wywiadów (patrz Załącznik). Z odmową wprost spotkaliśmy się w 8 wypadkach, kilkakrotnie mieliśmy
uzasadnione podejrzenia unikania kontaktu.
Narzucało to konieczność szukania zamiennych respondentów.
Jeden przeprowadzony wywiad został przez nas pominięty w opracowaniu,
ponieważ nie dotyczył działania (tylko zamiarów inicjatora o bliżej niesprecyzowanym prawdopodobieństwie realizacji).
Ostatecznie przeprowadziliśmy więc 20 wywiadów, z czego 19 dotyczy projektów czy inicjatyw nieformalnych. Z reguły respondentem był(a) lider lub współ-lider inicjatywy. W kilku wypadkach wywiad odbywał się z dwiema osobami

naraz. Ponieważ chcieliśmy uzyskać lepszy przegląd cech aktywistów, przy każdym wywiadzie prosiliśmy o dane trzech członków danej inicjatywy.
Ze względu na chęć weryfikacji opinii wyrażanych w wielu wywiadach, dotyczących postaw władz czy urzędników, utrudniających realizację inicjatyw, jeden
wywiad przeprowadziliśmy z dyrektorem jednostki samorządu w dużym mieście,
w którego gestii leży współpraca ze środowiskami społecznymi.
Uzyskaliśmy z wywiadów informacje „metryczkowe” o 60 osobach. Zestawienie danych zawiera załącznik 2. Możemy powiedzieć, że wśród tych 60 aktywistów było 17 mężczyzn. Średni wiek aktywisty wynosi około 32 lat. 9 osób
to studenci, 11 – pracownicy szeregowi, 2 osoby niepracujące, a pozostali (38
osób) to samodzielni specjaliści, doktoranci, menagerowie. Znacząca większość
ma doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych i nie chce wracać do
zaangażowania w tym sektorze.

8. Patrz oferta na wykonanie opracowania

Wielkość miasta

Liczba inicjatyw

Duże miasto

94

Średnie miasto

9

Małe miasto

11

Inicjatywy ogólnopolskie

8

Duże miasto: powyżej 120 000 mieszkańców
Średnie miasto: 50 000 – 120 000 mieszkańców
Małe miasto: poniżej 50 000 mieszkańców
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3.1.	Ruchy społeczne w Polsce a ekonomia
społeczna
Trudno ocenić skalę ruchów społecznych w Polsce. Ich zasadą przyrodzoną jest
wzajemne przenikanie się, tak jakby był to jeden ruch o wielu wątkach tematycznych i stałym przepływie osób i idei. Trzymając się głównego tematu niniejszego
opracowania, dokonamy krótkiej analizy zjawiska, interesując się zbieżnościami
celów poszczególnych typów ruchów i sposobu działania z metodami ekonomii
społecznej. Źródłami wykorzystywanych tu informacji są powszechnie dostępne
publikacje oraz wywiad z przedstawicielką Kongresu Ruchów Miejskich – niewątpliwego lidera w Polsce.
Jak można wyczytać z polemiki miedzy Janem Mencwelem a dwiema ważnymi postaciami Kongresu9, ruch prowadzi i animuje bogatą gamę działań, od
działań strażniczych i lobbyingu politycznego, poprzez debaty („miejską gadaninę”), oddziaływanie na liderów samorządowych, angażowanie mieszkańców
miast do inicjatyw na rzecz realizowania swoich potrzeb życiowych realizowanych „poprzez” miasto, aż po umacnianie podmiotowości politycznej mieszkańców, rozwój partycypacji i innych form demokracji bezpośredniej.
9. Jan Mencwel: Miejski aktywisto, zrób to sam, Strona internetowa Fundacji Res Publica, http://
publica.pl/teksty/miejski-aktywisto-zrob-to-sam (dostęp: kwiecień 2013)
Artur Celiński: (Nie)prawdziwy ruch miejskich aktywistów, Strona internetowa Fundacji Res Publica, http://publica.pl/teksty/nieprawdziwy-ruch-miejskich-aktywistow (dostęp: kwiecień 2013)
Lech Mergler: O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto?, Strona internetowa Fundacji
Res Publica, http://publica.pl/teksty/o-ruchach-miejskich-czyli-dla-kogo-jest-miasto (dostęp:
kwiecień 2013)
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Kongres Ruchów Miejskich (źródło: wywiad w ramach badania)
Jeszcze przed powstaniem Kongresu ruchy miejskie– aktywiści, fundacje,
stowarzyszenia –współpracowały ze sobą. Doszliśmy w pewnym momencie
do wniosku, że pewne problemy możemy rozwiązać, tylko walcząc o zmiany
ustaw, jako zjednoczone środowisko. Problemy i działania w pojedynczych
miastach dublują się, choć mają lokalne odcienie.
Inicjatorzy KRM to Przemek Filar, Mateusz Kokoszkiewicz (Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia), Agnieszka Ziółkowska, Kacper Pobłocki, Lech Mergler (My Poznaniacy), Krzysztof Nawratek.
Nasze działania to kumulowanie wiedzy i inicjatywy ustawodawcze,
konsultacje, opinie, lista miejska KRM w wyborach lokalnych w planach.
Poszerzamy publiczną dyskusję o różnych aspektach przemiany miast,
wprowadzamy do niej nowe słowa – klucze.
Tworzymy sieci aktywistów miejskich, organizacji (pozarządowych i innych), wspólnie działających na rzecz zmiany polskich miast. Organizujemy
zjazdy (2011 – Poznań, 2012 – Łódź), zawsze wykorzystując zasoby członków KRM. Na II Kongresie było ponad 200 przedstawicieli różnych organizacji z Polski, przedstawiciele sejmu i radni. Prowadzona jest strona internetowa kongresu i bardzo żywo działająca grupa na facebooku, na których
ustalane są wspólne stanowiska względem różnych bieżących kwestii oraz
wymieniane są wiedza i doświadczenia aktywistów z różnych zakątków
w Polsce. KRM jest też od początku związany z Parlamentarnym Zespołem
ds. Polityki Miejskiej, Wchodzimy w kontakt z administracją centralną.
Odpowiedzialność za tworzenie zjazdu z roku na rok przekazywana jest
członkom KRM w innym mieście. Pomiędzy zjazdami każdy odpowiedzialny jest za siebie i pojawiają się tylko samozwańczy koordynatorzy poszczególnych działań. Każdy podział ról jest tymczasowy. Zasadą jest konsensus
i zaufanie – specjaliści zajmują się swoimi zakresami tematycznymi, szanujemy podział kompetencji merytorycznych, stąd grupy tematyczne do pracy
nad poszczególnymi zagadnieniami.
Jedyną trudnością organizacji I Kongresu był fakt, że nie wszyscy chętni
do wzięcia udziału mieli pieniądze na bilet. Robiliśmy więc zrzutki dla tych,
którzy nie mieli. Udało się też przenocować uczestników u różnych znajomych, co obniżyło koszty organizacji. Tylko niektórzy spali w hotelach i to
też w większości pokryliśmy ze zrzutki wewnętrznej. Materiały promocyjne – przy I KRM były drukowane ze rzutki, a przy II KRM z dotacji, którą
dostała na to jedna z członkowskich fundacji. Publiczne zasoby – np. sale
na zjazdy w uczelniach – udostępniano za darmo (Uniwersytet Poznański,
Uniwersytet Łódzki). Zdarzały się zniżki na kolacje uczestników w knajpach.
Sprzęt do nagłośnienie pożyczali ludzie i znajome squaty.

I Kongres Ruchów Miejskich, fot. Joanna Erbel

Sposób zorganizowania: działania sieciowe, grupowe pozwalają osiągać lepsze i szybsze efekty, bo hierarchiczność i wyłanianie przedstawicieli produkuje więcej problemów. Łatwiej też do sieci przyciągać kolejnych
członków. Na zjazd trzeba się zapisać mailowo, zaproszenie jest publicznie
dostępne; pomiędzy zjazdami przyłącza się dzięki aktywności w grupach
internetowych (mailowych, facebook).
Najpierw mieliśmy zespół koordynatorów, ale to okazało się nieskuteczne,
więc działamy sieciowo i horyzontalnie. Pierwszymi koordynatorami byli
ludzie z ruchu My Poznaniacy, mailowo dopraszaliśmy pozostałych. Nie
było problemów, bo wszyscy wiedzieli, że trzeba uruchomić proces zmian
na innym niż lokalny, poziomie.
Dlaczego są grupą nieformalną? (źródło: wywiad w ramach badania) Inne rozwiązanie zabiłoby energię. Łatwiej poszerzać sieć bez formalizacji, bo mniej jest konfliktów – szczeble to struktura sztywna, niefunkcjonalna, tak się pracuje lepiej. Jeżeli będziemy startować w wyborach
jako Komitet Wyborczy Wyborców – pewnie tak, pewnie będziemy musieli
się sformalizować właśnie jako KWW, jeżeli nie, to pozostaniemy przy
niesformalizowaniu.
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I Kongres Ruchów Miejskich, fot. Joanna Erbel

II Kongres Ruchów Miejskich, fot. Lech Mergler

Trudno uznać ruchy miejskie za formę ekonomii społecznej. Są one raczej
kolebką inicjatyw i projektów. Zrzeszają aktywistów i inicjatorów innowacyjnych
projektów i przedsięwzięć. Jednakże bardzo wiele spośród ich zasad organizowania się odwołuje się do tych samych korzeni, z których wyrosła ekonomia społeczna. Wiele działań to klasyczne projekty ES. Podobnie jak kiedyś spółdzielców,
ruchy miejskie jednoczy nieufność do organizacji formalnych. Wiele z nich nie
dowierza żadnemu establishmentowi – także temu spod znaków NGO. Są one
postrzegane jako struktury systemu, z którym trzeba się zmagać.
Reguły demokracji charakterystyczne dla ruchów społecznych zapewniają
bezpośredni i osobisty udział wszystkich uczestników w podejmowaniu decyzji.
Obok regulacji odnoszących się do współczesnych problemów z promocją i reprezentacją (zasada No Logo) włącznie, respektują one zasady charakteryzujące
niegdyś tzw. demokrację spółdzielczą.

3. Aktywizm społeczny

30 października 2011 odbyło się drugie spotkanie ruchu Oburzonych. Jak
podawała w/w strona Ruchu:
Ruch Oburzonych to zupełnie nowa jakość. Jego celem nie jest narzucanie
konkretnych postulatów. Wszystkie postulaty Ruch musi wypracować sam,
tworząc przestrzeń, w której wszyscy będziemy mogli rozmawiać jak równi
z równymi, bez pośrednictwa mediów, bez porad ekspertów, bez partii politycznych. Będziemy dyskutować o naszych poglądach i o tym, co chcemy zmienić.
W najbliższy wtorek 1 listopada, o g. 13.00 na Syrenie, ul. Wilcza 30,
zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania, odbędzie się otwarte spotkanie Ruchu Oburzonych. Tak jak ostatnio weźcie karimaty, poduszki, coś
do picia i do jedzenia (niekoniecznie tylko dla siebie).
Ruch przypomina, że nie jest partią i nie ma liderów ani rzeczników.
Wypowiadamy się oficjalnie tylko poprzez komunikaty publikowane na
stronie oburzeniwpolsce.pl.
Grupa inicjująca chce stać się częścią jak najszerszego ruchu na takich
samych zasadach jak wszyscy inni uczestnicy. Zgodnie z wzorcem hiszpańskim: jedna osoba – jeden głos. Nie chcemy liderów i twarzy reprezentujących Ruch Oburzonych. Ruch to my wszyscy razem.
1. Spotkanie odbywa się pod znakiem NO LOGO (organizatorzy manifestacji również przychodzą jako grupa osób prywatnych).
2. Członkinie i członkowie ugrupowań politycznych oraz organizacji społecznych mogą brać udział w spotkaniu na tych samych zasadach, przyjmując, że nie jest to miejsce do promowania swoich organizacji i ich
programów, wszyscy jesteśmy tam tylko osobami prywatnymi, przedstawiamy się z imienia. Nie przynosimy żadnych materiałów i broszur
organizacyjnych.
3. Każdy ma równy dostęp do głosu.
4. Nie życzymy sobie obecności mediów na spotkaniu, ani żadnych relacji
medialnych. Każdą relację uznamy za złamanie zasad Ruchu i przekłamanie (oburzeni dziennikarze i dziennikarki też przychodzą prywatnie).
Istotne przesłanie ruchu brzmi: „Jeśli jako społeczeństwo nauczymy się
nie powierzać naszej przyszłości abstrakcyjnej rentowności ekonomicznej,
która nigdy nie przynosi korzyści większości, będziemy mogli wyeliminować nadużycia i braki, z którymi spotykamy się na co dzień. Potrzebna jest
Rewolucja Etyczna. Uznaliśmy kapitał za wartość nadrzędną nad ludzkim
życiem. Czas wreszcie, aby to kapitał służył ludziom. Jesteśmy ludźmi, nie
towarami. Nasze życie to nie tylko to, co kupujemy, dlaczego kupujemy i od
kogo kupujemy. W związku z wszystkim powyżej, jestem oburzony. Jestem
przekonany, że mogę to zmienić. Jestem przekonany, że mogę pomóc. Wiem,
że razem możemy.
Chodź z nami. To twoje prawo.”

21

22

3. Aktywizm społeczny

3. Aktywizm społeczny

23

3.2. Animacja przestrzeni publicznej
Zebraliśmy tu przykłady inicjatyw animowanych przez osoby i grupy na różnych
etapach swojej drogi życiowej i zawodowej. Wspólną cechą ich działań jest nieakceptowanie codziennej rzeczywistości, degradacji i martwoty ich otoczenia. Nie
chodzi im o standardy techniczne; koncentrują się oni na społecznej martwocie
przestrzeni, na swoistym minimalizmie działań skupionych na realizacji zadań
i zachowań w ich najprostszej wersji, prowadzących do realizacji jednego celu,
bez korzyści synergii zdarzeń, bez wynikającej z tego procesu dynamiki życia.
Cechami charakterystycznymi działania animującego zachowania społeczne
są m.in.:
• chęć korzystania ze społecznego prawa do przestrzeni;
• zwracanie się do „wszystkich” ludzi jako aktorów samodzielnych, niezależnych w swych sądach i działaniach;
• odwoływanie się do podzielanych wartości i upodobań dotyczących tego,
co będzie się działo;
• odwoływanie się do aktywności, sprawczości i umiejętności a także ekspresji uczestników.

fot. Michał Augustyn

Przytoczone poniżej przykłady nieformalnych inicjatyw są ilustracją nieskończonej liczby projektów, których różnorodności nie da się wyobrazić ani opisać.
Dwa opisy oparte są na wywiadach, trzeci jest związany z uczestnictwem autora
we wcześniejszych działaniach dotyczących tej właśnie inicjatywy.

Rozmówca nie myśli o formalizacji inicjatywy z dwóch powodów: nie
zna się na papierkowej robocie (…) nie wyobraża sobie rozliczania się z księgowymi, zbierania faktur. Poza tym studiuje i nie chce się deklarować i angażować na dłuższy czas, bo nie wie, jak się potoczy jego życie zawodowe.

1. Organizatorzy projektów animatorskich. Ich celem jest wyszukiwanie nieprzyjaznych, zaniedbanych miejsc i ożywianie ich na chwilę. Ta sama grupa realizuje kilka projektów. Za najbardziej charakterystyczny uznaliśmy
„Piknik na placu miejskim”.
Inicjator wybrał plac, utworzył wydarzenie na Facebooku, zaprojektował plakat i rozsyłał go do znajomych i mediów. Na pierwszy przyszło 200
osób, potem 500, ostatnio 1000 – cały przekrój społeczny mieszkańców,
którzy potrzebują otwartej i przyjaznej przestrzeni publicznej. Przyszedł
mały Franek z dziadkiem i ustawili jezioro: rozwinęli jakąś folie niebieską
na ziemi, zrobili sztuczne chaszcze i wędką łowili rybki, które ten dziadek
zrobił z balonów. Ludzie jedli to, co przynieśli: jajecznicę, sałatki, kanapki,
ciasta. Inne wydarzenie to np. Kino na świeżym powietrzu.
Respondent jest liderem i inicjatorem akcji. Realizacja opiera na sieci
przyjaciół. Robię to od 3 lat, jestem zadziwiony i dumny, cieszę się, że udaje
się tyle osób zainteresować tą aktywnością w mieście. Działania są realizowane praktycznie bez pieniędzy. Okoliczna winiarnia sfinansowała na
przykład prawa do projekcji filmów (podczas pokazów sprzedawali wino).
Bilans reszty działań jest albo zerowy albo ujemny.

2. Kuchnia (źródło: wywiad w ramach badania) Stwierdziliśmy, że chcemy
coś robić, chcieliśmy też włączyć do tego jak najwięcej osób (…). Chcieliśmy
promować prawa zwierząt, dlatego inicjatywa jest wegetariańska, chcieliśmy promować prawa człowieka, ale też dać pretekst do tego, żeby ludzie
mogli się spotkać, poczuć takie fajne, bezpieczne miejsce, w którym mogą
coś razem zrobić.. Celem Kuchni jest również generowanie nowych działań
i pomysłów. Wiem, że część ludzi zaangażowała się w wolontariat na rzecz
fundacji wykupującej konie. Kuchnia ma być więziotwórcza i planowane są
kolejne edycje wydarzenia, za każdym razem poświęcone innemu tematowi.
Organizatorzy nie zawsze zamierzają zbierać środki na jakiś cel podczas
spotkania – w jego ramach odbywać może się też po prostu jakaś debata/
dyskusja, pokaz filmu itd.
Organizatorzy poprosili mieszkańców, żeby przynieśli swoje wegańskie
i wegetariańskie potrawy, a ci, którzy z jakichś powodów nie mogli sami nic
ugotować, mogli wpłacić 5–10 złotych. Podczas spotkania fundacja wykupująca konie z rzeźni opowiedziała o swojej działalności i następnie zaczęła
się wielka wyżera, a po niej licytacja prac zaprzyjaźnionej studentki ASP i na
koniec deser. W wydarzeniu brało udział ok. 120 osób, zebrano 2 tys. PLN
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narzędziem PRowym Urzędu Miasta. Jedyne, co nam miasto może pomóc,
to nie przeszkadzać. Członkowie Kuchni chcą coś robić, ale nie chcą iść na
kompromisy, na które muszą iść NGOsy – nie było więc w grupie rozmowy na temat formalizacji inicjatywy, to jest oczywiste. Pomijając kwestie
ideologiczne, nie ma takiej potrzeby. Formalizacja mogłaby tylko generować problemy: gdyby musieli się rozliczać, to straciliby zapał do działania;
prowadzenie NGOsów jest czasochłonne i w dodatku założenie organizacji
wprowadziłoby hierarchię.
Zespół Kuchni nie potrzebuje funduszy z zewnątrz – kiedy potrzebują
na coś pieniędzy, grają muzykę na ulicy. Kiedy potrzebowali pieniędzy na
kawę i herbatę – zagrali na ulicy i zebrali 100zł w godzinę. Nigdy nie grają
po to, żeby samemu zarobić.
3. Ogrody. Do klasyki inicjatyw należą projekty dotyczące ogrodów i zieleni
miejskiej. Należy odróżniać co najmniej trzy główne motywy w tego typu
działalności:
a) troska o zieleń w mieście traktowana jako składnik dobrego środowiska
i wartość ekologiczna zagrożona intensyfikacją zabudowy i beztroskimi
działaniami władz miejskich. Obok akcji protestu w obronie zagrożonych terenów, popularne są akcje typu „Guerilla Gardening” – partyzantka ogrodnicza polegająca na „partyzanckim” sadzeniu i wysiewaniu

Food not bombs,
fot. Wikimedia Commons

na fundację. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko ludzie z tzw. środowiska
wolnościowego, ale również wielu „zwykłych mieszkańców”
Zespół powstał spontanicznie – jedna osoba rzuciła pomysł i potem samo
poszło. Już wcześniej działali razem w zespole muzycznym. Ekipa Kuchni
działa niehierarchicznie, na zasadach wolnościowych: nie ma głosowań,
decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, tematy sporne dyskutowane są dopóty, dopóki wszyscy nie zgodzą się na podjęcie konkretnej
decyzji. Zespół jest otwarty na nowe osoby, bo jeśli nie będzie nowych osób,
to członkowie sami się w końcu wypalą i znudzą. Członkowie Kuchni chcą,
żeby to kręciło się samo, żeby generowało „ludzką energię”.
Organizatorzy działają w siedzibie innego stowarzyszenia. Stowarzyszenie na tym zyskuje, bo Kuchnia to również promocja ich działań. Nie chcą
współpracować ani z państwem czy samorządem, ani z biznesem, nie chcą
mieć z tym nic wspólnego, państwo ma nie przeszkadzać. Współpracują
z zaprzyjaźnionymi organizacjami w sposób nieformalny, nie ubiegają się
o granty. Nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby być programem-maskotką,

Miejska farma, fot. Linda
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roślin z założeniem, że cześć z nich uniknie kosy czy piły i stworzy nowa
zieleń miejską. Przykładami licznych już w Polsce inicjatyw może być
G-Gueriila (http://eko.opole.pl/?page_id=73, dostęp maj 2013).
b) organizacja miejsc aktywności w mieście, szczególnie przydatnych grupom wrażliwszym: osobom mniej samodzielnym, starszym, niepełnosprawnym, obarczonym obowiązkami związanymi z wychowywaniem
dzieci, itp. Interesującym przykładem takiej inicjatywy są działania wokół zaniedbanego Pałacyku Konopackich w Warszawie, jakie podejmuje
nieformalna grupa PRECEL (Praskie centrum Rewitalizacji Społecznej).
Wśród wielu przedsięwzięć zmierzających do ocalenia Pałacyku i nadania mu roli miejsca społecznego charakterystyczne jest także wykorzystanie ogrodu jako miejsca animacji społecznej skupionej wokół reanimacji ogrodu i wykorzystywania jego płodów (http://warszawa.gazeta.pl/
warszawa/1,34889,12138506,Publiczne_ogrody_warzywne__Posadz_pomidora_lub_poziomke.html, dostęp: maj 2013)
c) organizacja źródeł samozaopatrzenia dla osób mniej zamożnych, opierająca się na popularnej idei „Community Gardens”. Są to publiczne lub
prywatne jednostki umożliwiające mniej zamożnym rodzinom uprawianie małej działki i zbieranie jej plonów. Tego typu inicjatywy różnią się
od znanych nam ogrodów działkowych m.in. tym, że nie wiążą się one
z własnością i są bardziej nastawione na plony oraz społeczne aspekty
współtworzenia ogrodu. Idea Community Gardens rozpowszechnia się
od kilku lat w Polsce. Jej przykładem może być projekt Ogród warzywny dla wszystkich elblążan. Pisze o nim portal Dziennika Elbląskiego
„Elbląg” (http://elblag.wm.pl/150281,Ogrod-warzywny-dla-wszystkich-elblazan.html#axzz2QTucpQ00, dostęp: maj 2013).
Jak czytamy, „Artyści z kolektywu Pargue no chcą stworzyć dla elblążan ogród warzywny. Ich akcja „Kompostex – sztuczna jednostka” będzie
jednym z etapów tegorocznego „Przebudzenia” – projektu realizowanego
przez Centrum Sztuki Galeria EL. Twórcy liczą na pomoc elblążan.”
Klasyfikacje, takie jak powyższa, pomagają wyodrębnić różne typy miejskich, niezależnych działań ogrodniczych. W rzeczywistości ta sama grupa
może podejmować inicjatywy o różnym charakterze. Grupa Kwiatkibratki
(http://kwiatkibratki.pl/kwiatkibratki-nasza-misja/, dostęp: maj 2013) pisze:
„Naszą misją jest zmiana szarych przestrzeni miejskich w zieloną, żywą
tkankę miasta. Chcemy pokazać, że polskie miasta mogą być zielone od
chodników po dachy. Realizujemy dwa flagowe projekty:
• „Miejskie ogrody” – projekt, który zakłada aktywizowanie społeczności
lokalnych i propagowanie idei miejskiego ogrodnictwa – chcemy pokazać, jak razem dbać o zaniedbaną przestrzeń;
• „Miejskie farmy” – projekt zagospodarowywania miejskiej przestrzeni
(dachy, tarasy, skarpy) w celu hodowania warzyw, ziół, etc. na własny lub
sąsiedzki użytek.”
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3.3. Spontaniczne użycie obiektów (Squatting) /
Ożywianie pustostanów
Co jakiś czas prasa karmi nas wiadomościami o (młodych) ludziach, którzy
wdarli się do nieużywanych pomieszczeń i mieszkają tam, albo prowadzą różne
działania artystyczne, urządzają imprezy towarzyskie, czy organizują spotkania.
Zwykle dowiadujemy się wtedy o „bezprawiu”, „braku pozwoleń”, albo o ryzykownych zachowaniach i licznych zagrożeniach „patologiami”. Zbiorowe zamieszkiwanie nazywa się „komuną”, bezprawne używanie budynku czy innego
obiektu to „squatting”, spolszczone na „squat”.
Squatting to między innymi radykalna ale prosta odpowiedź na bezdomność,
kryzys mieszkaniowy i niedobory przestrzeni społecznych, które charakteryzują
współczesne społeczeństwa. Pomysł ma długą i skomplikowaną historię powiązaną ze zmiennym charakterem polityk miejskich w ciągu ostatnich 40 lat.
Praktyka zajmowania obiektów bez zgody właściciela istnieje od zawsze.
W czasach nowożytnych nasilenie takich zachowań miało miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Przyczyniły się do tego zniszczenia wojenne, ale także masowa demobilizacja żołnierzy powodująca kumulowanie się problemów

Squat, Paryż (Rue de Rivoli), fot. Airair
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mieszkaniowych, a później nawracające kryzysy mieszkaniowe. Korzenie społeczne i wzorce organizacyjne znajdziemy w towarzystwach pomocy wzajemnej,
domach ludowych czy spółdzielniach powstających w końcu XIX wieku. Obecna postać squattingu jako ruchu o połączonych funkcjach, zorganizowanego
poszukiwania schronienia i aktywizmu społecznego, zrodziła się w latach 60.
minionego wieku.
Warte poznania są takie działania jak presja na władze lokalne i dystrybucja
udostępnionych przez nie lokali w końcu lat 60. w Zjednoczonym Królestwie czy
wyszukiwanie, oznaczanie drzwi oraz publikowanie list pustych lokali (Amsterdam 1966) i instytucjonalizacja tego ruchu w Holandii w roku 1969.
Holandia była wielkim laboratorium squattingu. Pomiędzy rokiem 1971
i 2010 prawnie możliwe było w jej obrębie okupowanie domów (ochrona miru
domowego pozwalała na usuniecie okupujących tylko przy pomocy wyroku
sądu). W wielu krajach stosowane w Polsce odcinanie wody i prądu lokatorom
byłoby uznane za nieludzkie. Legendą squattingu była też zaniedbana przez
wojsko dzielnica Christiania w Kopenhadze. Na tym przypadku przetestowano
wszystkie tematy debat, niepokoje i warianty reakcji władz na zajmowanie lokali
przez squatersów – od siłowych przez tolerowanie, aż po specjalnie uchwalone
prawo adoptujące zesquatowaną Christianię do duńskiego systemu prawnego.
Epoka siłowego zwalczania squattingu – jak i innych inicjatyw spontanicznych –
już się w większości miast „cywilizacji Zachodu” skończyła. Nie we wszystkich
przypadkach udało się jednak wypracować konstruktywne reguły gry.
Squatting może być osobistą strategią poszukiwania schronienia lub próbą
życia we wspólnocie. Okupowane i wspólnie zarządzane ośrodki społeczne są
także udziałowcami walki o miasto, w tym także rozleglejszych projektów politycznych. Squatersi czy squaty proponują modele działań alternatywnych, dyskusje polityczne, wydarzenia kultury alternatywnej, alternatywy wobec struktur
korporacyjnych. Angażują się w kampanie przeciw niepewności pracy, spekulacjom miejskim, rasizmowi, wojnie, niechcianym inwestycjom, prywatyzacji
czy reformom uniwersytetów. Kierunkiem obecnych dyskusji i działań są też
neoliberalne praktyki rządzących.
Trudno nie myśleć o możliwych zagrożeniach płynących z działań tego ruchu.
Niemniej warto pamiętać, że reakcje lękowe utrudniają spokojny ogląd sytuacji.
Zgodnie z autorytatywną publikacją, można wyróżnić 5 zasadniczych typów
squattingu10:
1. wynikający z niedoboru (odpowiednich, tanich) mieszkań;
2. operujący alternatywnymi strategiami mieszkaniowymi (np. charakterystyczne są one dla studentów czy klas średnich) i częstokroć skupiający su
na realizacji działań artystycznych (przez obniżenie kosztów, potrzeb czy
działań przynoszących niewielkie lub żadne dochody: działań z zakresu
sztuki, muzykowania i in.);
10. Za: Squatting Europe Kollective (red.): Squating in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles,
Minor Compositions, Wivenhoe / New York / Port Watson 2013

3. Aktywizm społeczny

29

3. skupiający się na realizacja przedsięwzięć, projektów i inicjatyw (przedsiębiorczość). Jadłodajnia czy warsztat rowerowy, kursy i porady są przykładami infrastruktury wspierającej alternatywne strategie życiowe. Squaty
tego typu zajmują się także (bezpośrednio lub przez gromadzenie pieniędzy) wsparciem realizacji kampanii czy projektów. W wielu krajach squaty
określa się jako „SocialCenters” – Centra Społeczne. Włosi określają je jako
CSOA (Centro Sociale Occupato Autogestito), a w obiektach udostępnianych
bezpłatnie przez władze jako CSA (Centro Sociale Autogestito). Po udanym
starcie squatów i rozwiniętej działalności pojawiają się nieraz trudności (np.
zagrożenie eksmisją). Pojawiają się też oczekiwania wsparcia publicznego po
stronie squatersów. Uważa się jednak, że legalizacja centrów społecznych
grozi utratą powiązań z innymi centrami i obiektami czy ruchami społecznymi, spadkiem dynamiki i zaangażowania społecznego czy politycznego;
4. zachowawczy (obrona istniejących obiektów, mieszkańców, społeczności,
cennych panoram);
5. polityczny – kiedy „zesquatowany” obiekt tworzy pole działania dla ruchów
politycznych, społecznych czy ideologicznych.
Także w wypadku polskich squatów widać, że zderzają się tu różne czynniki:
a) nagląca potrzeba zaspokojenia swoich potrzeb:
• mieszkaniowych, których z powodów ekonomicznych albo z braku dostępnych lokali zaspokoić się nie udaje
• potrzeby wspólnej aktywności, przeżycia, przygody, charakterystycznej
przede wszystkim dla młodych
b) reakcja na pustki i zaniedbania w mieście, które samo jest synonimem aktywności i „dziania się”:
• na celowe „zamrażanie” terenów i obiektów w celach spekulacyjnych
• na niesprawności w gospodarowaniu obiektami publicznymi
Swoim działaniem aktywiści kwestionują „oczywistą oczywistość” prawa
i procedur administracyjnych. Pokazują dobitnie, że normy te muszą także spełniać wymogi społecznego poczucia sensu i sprawiedliwości.
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Bar „Prasowy”
Bardzo pouczającym przypadkiem jest historia „squatu niemieszkaniowego” – warszawskiego baru mlecznego „Prasowy”. Tzw. „społeczne otwarcie”
odbyło się 19 grudnia 2011 roku. „Prasowy” istniał od czasów socjalizmu.
Cieszył się popularnością wśród mieszkańców i pracowników okolicznych instytucji. Panował tu miły duch solidarności. Klienci często fundowali jakieś
danie biedniejszym ludziom czekającym na okazję. Po rezygnacji prowadzącego, miasto (dzielnica) zawiesiło kłódkę na drzwiach i zaczęło przygotowania do konkursu na nowego najemcę. Było oczywiste, że dojdzie do zmiany
charakteru, a może i funkcji lokalu położonego w atrakcyjnym miejscu.
Reakcja aktywistów miejskich była zaskakująca: zerwali kłódkę i zaczęli gotować dawne dania „mleczne”. Po całej batalii (z udziałem prasy
i asystą policji) doszło do rozpoczęcia rozmów władz miasta i władz dzielnicy z grupą Obrońców Baru „Prasowego”, która zawiązała się po jego
społecznym otwarciu. Aktywistom udało się przekonać władze dzielnicy,
że na prominentnej ulicy może istnieć bar serwujący tanie posiłki. Ogłoszono nowy konkurs, którego warunki – zapewniające niskobudżetowy
profil lokalu – zostały wypracowane w debacie z aktywistami, mieszkańcami i specjalistami (prowadzącymi bary mleczne, Izba Skarbowa).

Syrena
„Na warszawskim śródmieściu od wiosny 2011 roku działa Autonomiczna
Przestrzeń Inicjatyw Syrena. Funkcjonuje ona jako miejsce działań niekomercyjnych nakierowanych na wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców. Głównym celem kolektywu jest walka o prawo do miasta. Chodzi
o podważanie i wetowanie polityki władz miasta, która chroni i promuje
interesy prywatnych inwestorów kosztem żywotnych interesów lokalnych
społeczności, a zwłaszcza jej najuboższych przedstawicieli. Są to działania
na różnych polach: od akcji bezpośrednich, takich jak blokady eksmisji,
wspieranie nielegalnych imigrantów, po pisanie petycji, które stają się potem podstawą do negocjacji z władzami miasta.
Syrena ma charakter otwarty, każdy może tu przyjść ze swoimi problemami. W kamienicy mieści się szwalnia, pracownia rzeźby i sitodruku, szablonownia i pokój graficzny, ciemnia, świetlica oraz pomieszczenia do swobodnego użytku. Syrena prowadzi też cykliczne zajęcia i warsztaty, choćby
naukę języka polskiego dla obcokrajowców, kurs języka rosyjskiego. Są także
dyżury prawne dla lokatorów zagrożonych nieuzasadnionymi podwyżkami
czynszu i eksmisji. Raz na tydzień można tu zjeść darmowy obiad (tzw. VoKu,
Volkskuche). Niedzielne spotkania przy VoKu gromadzą osoby zaprzyjaźnione ale niekoniecznie aktywnie zaangażowane w toczące się działania.
Odbywają się próby teatru ulicznego Performeria, działa Warszawska Kooperatywa Spożywcza. Są też liczne spotkania z przedstawicielami innych
nieformalnych i formalnych grup i stowarzyszeń: działaczami praw człowieka, inicjatyw pracowniczych, uczestnikami ruchu Occupy Wall Street,
imigrantami walczącymi z segregacją i dyskryminacją w UE, członkami
załogi Flotylli Wolności do oblężonej Strefy Gazy, białoruskimi wolnościowcami, a nawet tak egzotycznymi jak Felix Padel – pra-prawnuk Darwina,
który walczy o prawa plemienia Adivasi w Indiach. Od niedawna w Syrenie
ma swoją tymczasową siedzibę Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów12.
Każdy tydzień wygląda trochę inaczej, ponieważ animują go różni ludzie.”
Dopisek autora: O bieżącym programie działań można przeczytać w Gazecie Stołecznej: http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa
/1,106541,13681299,Uczelnia_Uliczna__Tutaj_ucza_dziergania__teorii_queer.html (dostęp: maj 2013), z kolei na stronie skotu na Facebooku
pojawiła się informacja o otwarciu warsztatu rowerowego: „Rowerownia
składa się z rowerów, ludzi, narzędzi, miejsca i idei. Sprawdźcie w grafiku,
kiedy mamy dyżury i przybywajcie!”.

Elba
Inny, znany przykład to squat „Elba” przy ulicy Elbląskiej w Warszawie. Łatwo znaleźć w Internecie i w gazetach opisy działań, jakie tam realizowano.
Najważniejsze dotyczyły promowanie kultury niezależnej, organizacja koncertów, spotkań filmowych, warsztatów i wystaw. Po próbie siłowej interwencji ze strony właściciela terenu nastąpiły protesty mieszkańców miasta
i przedstawicieli elit. 23 marca odbyła się demonstracja w obronie Elby, w której wzięło udział ponad 2 tys. osób. Udało się znaleźć bardziej cywilizowany
niż pałka kierunek likwidacji konfliktu. Mówimy o „kierunku”, bowiem
do dnia dzisiejszego nie udało się doprowadzić do finalizacji tego procesu.
Niemniej wszyscy wykazują dobrą wolę i uczestnicy dialogu są dobrej myśli.
Interesujący opis polskiego squatu, prezentuje też Joanna Erbel11. Zwróćmy
uwagę, jak wiele z aktywności w „Syrenie” realizuje zasady ekonomii społecznej
(cytujemy obszerne fragmenty). Niezwykle interesujące jest, że takie kolektywy,
jak opisany przez J. Erbel, skupiają całe wiązki inicjatyw. Są ich generatorem albo
katalizatorem. Każda z nich mogłaby być zapisana w bazie danych ekonomii
społecznej jako odrębny „projekt”. Poniżej wyciąg z tekstu J. Erbel.
11. Jak Syrena demokratyzuje Warszawę; Magazyn Sztuki nr 2 (http://www.bractwotrojka.pl/
index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2347&Itemid=116 strony: 62–69, dostęp: maj 2013)
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12. Znane m. in. z obrony osób eksmitowanych i analizy polityki mieszkaniowej władz Warszawy
(przyp. KH)
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Od:zysk
Anarchiści otworzyli squat tuż przy Starym Rynku w Poznaniu, Michał
Wybieralski, 26.04.2013 , http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,13816646.
html (dostęp: maj 2013)
(Skróty KH) „Kamienica od wielu lat stała pusta i niszczała. Kilka miesięcy temu, późną jesienią ubiegłego roku do budynku weszli ci, którzy
dziś nazywają się kolektywem Od:zysk – młodzi anarchiści, niezależni
animatorzy kultury, artyści. Stopniowo oczyszczali budynek, dokonywali
niezbędnych napraw, aranżowali przestrzenie na działalność kulturalną
i społeczną, zadamawiali się. (…) W środę w centrum Poznania pojawiają
się plakaty zapowiadające otwarcie nowego squatu i niezależnego centrum
kultury oraz wydarzenie w portalu Facebook. (…)
Na otwarcie przyszedł dr Andrzej W. Nowak, filozof z UAM: – (…)
Dobrze (…), że powstała tu inicjatywa wolnościowa, gdzie będzie się mówić o równości, o dyskryminacji. Myślę, że młodzi poznaniacy spoza tego
środowiska skorzystają z tego miejsca. Ono podnosi kapitał symboliczny
Starego Rynku, będzie można tu przyjść na koncert, dyskusję, wymienić
się książkami. W tym sensie Od:zysk zastąpi księgarnię Powszechną, która wyniosła się z rynku na raptem kilkadziesiąt metrów, ale bardzo jej tu
brakuje.
Młody współzałożyciel squatu prosi, by pisać o nim „Nestor”. I opowiada: – To miejsce żyje już od jakiegoś czasu, odbywały się tu spotkania o charakterze feministycznym, ekologicznym, politycznym. Działa
pracownia rzeźby i litografii. Chcemy to miejsce współtworzyć z mieszkańcami, zachęcamy ich do współpracy. Macie pomysł na działalność
kulturalną, czy społeczną, a nie macie gdzie go zrealizować? Przyjdźcie,
pogadamy, na pewno znajdzie się jakiś kąt. Nie masz domu, chcesz zamieszkać z nami? I to jest możliwe.
(…). Jest już zaaranżowana sala kinowa, duży salon, miejsce na koncerty i wydarzenia teatralne. Działa freeshop, w którym się nie płaci, ale
wymienia. Na razie wymienić można się ubraniami. W planach jest punkt
z zaangażowanymi książkami i pismami oraz darmowym dostępem do
internetu. W sobotę w Od:zysku będzie gotować kuchnia społeczna i wydawać darmowe posiłki wegańskie, w niedzielę zagości inicjatywa Food
not Bomb, w ramach której anarchiści rozdają bezdomnym i potrzebującym darmowe posiłki”.
W przeprowadzonych w ramach niniejszej ekspertyzy wywiadach wyraźnie widać, że cel działania jest ważniejszy niż znalezienie schronienia. Nie jest
ważne czy Respondenci mieszkają czy nie mieszkają w squacie. Identyfikują się
z celami, zbiorowością i miejscem. Dlatego biorą czynny udział w projektach
i inicjatywach.
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Kreuziger Squat, Berlin,
fot. ProhibitOnions

Nasz Squat (źródło: wywiad w ramach badania): Mieliśmy jakiś pomysł, coś
do zaoferowania, chcieliśmy zmieniać świat, mieliśmy określoną postawę wobec
świata, na przykład wegetarianizm, czy antykomunizm, antyfaszyzm. Żyć w szkole, żyć w domu, kiedy funkcjonuje się w pewnym systemie wartości jest dosyć połowiczne. Chcieliśmy sprawdzić, czy można wobec naszych wartości żyć na co dzień,
jak daleko można się posunąć.
Jestem anarchistą. Bliski jest mi model egalitarny, równościowy, który jest
oparty o pomoc wzajemną, solidarność, a nie hierarchiczną, skostniałą, centralistyczną strukturę. W naszej społeczności ważniejsza jest praca, niż pieniądze.
Klasyka anarchizmu – praca czyni własność. My nie tylko kontestujemy rzeczywistość, która nam nie odpowiada, ale tworzymy alternatywę. Co zrobić, żeby
świat był lepszy, jak się do tego aktywnie ustosunkować? Żeby nie było tak, że
ludzie mają 20 lat i przestają kontestować, bo nie wypada, tylko jak z tym żyć
przez całe życie.
Squat w dużym mieście (źródło: wywiad w ramach badania): To miejsce,
w którym lokatorzy, lokatorki, ludzie, którzy mieszkają w okolicy aktywnie biorą
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sprawy w swoje ręce i aktywnie włączają się w jakieś społeczności i reagują na to, co
ich otacza. Spotykają się tu ludzie, którzy chcą zmienić rzeczywistość i tak zawsze
chcieliśmy by to miejsce wyglądało. Ja akurat tu mieszkam, aczkolwiek to nie tylko
ludzie, którzy tu mieszkają, ale też osoby, które tu przychodzą, by organizować
siebie, albo inne osoby organizować, albo ruch społeczny.
Okazją do utworzenia squatu może być zaniedbanie obiektu przez właściciela
(Nasz Squat): Squat zainicjowały trzy osoby, które po prostu przespały się w opustoszałych barakach byłej hurtowni. Robotnicy, dwóch mężczyzn i kobieta. Wtedy
mieli po dwadzieścia parę lat i poza ideologią robili to też z przyczyn ekonomicznych. Może to też być z góry powzięty zamiar przeciwstawienia się działaniom
uznanym za niesłuszne. Squat w dużym mieście zajął kamienicę, z której po
reprywatyzacji wysiedlono lokatorów.
Aktywiści ze squatów chcą zmieniać rzeczywistość, więc mają jasny, krytyczny ogląd sytuacji w dziedzinach, które ich angażują. Poniższą wypowiedź
cytujemy nie ze względu na jej ekspercki charakter, ale dla ilustracji, jak głęboko
aktywiści wchodzą w analizę problemu.
Squat w dużym mieście
o problemach lokatorskich (źródło: wywiad w ramach badania): spadkobiercy (w tym rzekomi) zgłaszają się po .(..) przedwojenne mienie, a państwo
oddaje im kamienice (…); lokatorzy nawet nie są o tym informowani. (…)
nagle okazuje się, że mają właściciela, (…) który podnosi czynsz lub specjalnie doprowadza budynek do ruiny, (…) by na jego miejscu postawić inny
budynek, typu bank lub coś równie intratnego.
Z drugiej strony mamy do czynienia z lokalami komunalnymi, które
można było wynajmować za stawkę ustalaną nie przez rynek, ale przez
ustawy. (…) w Polsce jest bardzo duży niedobór tych mieszkań, w kolejce
czeka się mniej więcej trzy do pięciu lat. Miasto, jako organizacja społeczna, powinno zapewniać możliwość mieszkania ludziom za godne pieniądze,
(…) ale tego nie robi.
[Z kolei] zamożni wykupują mieszkania, nieruchomości, nie po to, by
w nich mieszkać. Nieruchomości uważane są za znacznie bezpieczniejszą
lokatę, niż pieniądze w banku.
Doprowadziło to do sytuacji, kiedy jest coraz mniej lokali komunalnych,
[bo] kamienice są reprywatyzowane, a z drugiej strony powstaje coraz więcej nowych mieszkań, które stoją puste. Szacuje się, że około 70% nowo
wybudowanych mieszkań – w ciągu ostatnich 3 lat – stoją puste. Miasto
zamiast odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe lokatorów i lokatorek, podtrzymuje tą wartość spekulacyjną nieruchomości i doprowadza do sytuacji,
w której nie ma tych lokali komunalnych.
O tej sytuacji NIK wypowiada się, jako o sytuacji „nędzy mieszkaniowej”. (…) Szczególnie ludzie mieszkający w centrum są poddani dużej
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presji, (…) W centrum dochodzi do bardzo wielu eksmisji, w centrum też
mieszkania są bardzo drogie i nikogo na to nie stać, dochodzi tu do procesów gentryfikacji.
My staramy się przeciwdziałać temu procesowi, staramy się wywierać
na miasto wpływ, aby budowało jeszcze więcej budynków komunalnych.
Blokujemy eksmisje, staramy się udzielać pomocy dla wszystkich lokatorów
i lokatorek, którzy walczą z firmami, które próbują zreprywatyzować ich
lokal oraz staramy się walczyć z gentryfikacją poprzez wspieranie różnych
lokalnych inicjatyw, poprzez przeciwdziałanie procesom, które czynią tą
przestrzeń miejską niedostępną. Udzielamy porad prawnych, wspieramy
się podczas procesów eksmisyjnych i staramy się blokować eksmisje. Jeżeli
ktoś jest w sytuacji „nędzy mieszkaniowej”, (…) to staramy się znaleźć jakiś
pustostan, który razem przystosowujemy do użycia z powrotem.
Wśród innych inicjatyw, jakie realizowane są w squatach na zasadzie gościny, przez odrębną grupę czy stowarzyszenie, albo przez kolektyw squatu,
znajdujemy wsparcie dla imigrantów. Squat w dużym mieście: (źródło: wywiad w ramach badania) Wychodzimy z założenia, że migracja – bez względu na
przyczynę – jest uzasadniona. Najczęściej są to motywacje ekonomiczne, ludzie
uciekają przed głodem, jadą za pracą. Bieda, od której ludzie uciekają, jest często
wynikiem opresyjnej polityki Europy, lat kolonializmu. Wspieramy aktywnie akcje, które mają na celu przeciwdziałanie takiej apartheidowej polityce. Działamy
informacyjnie, udzielamy informacji na temat tego, czym jest okupiona polityka
europejska, przeciwdziałamy złemu dyskryminującemu traktowaniu migrantów
i migrantek przez służby więzienne, udzielamy migrantom porad prawnych.
Mimo zasadniczo nieformalnego, nieraz przeciw prawu działania squatów,
pojawiają się potrzeby, które uzasadniają tworzenie legalnych jednostek.
Nasz squat: (źródło: wywiad w ramach badania) Zaczęliśmy robić spółdzielnię. To jest spółdzielnia socjalna. Założyliśmy ją jako odpowiedź polityczną, ale
w kontekście ekonomicznym i używamy jej do konkretnych celów, ale nadal bardzo
dużo, większość dzieje się poza nią i nie wszyscy członkowie kolektywu do niej należą. (…) jedyny ruch, taki parawan, który nam odpowiadał, to była spółdzielnia.
Stworzyliśmy lokal – księgarnie i sprzedajemy tam kawę, herbatę. A jednocześnie
zatrudniamy tam ludzi. Chcemy stworzyć taką ekonomię, która pozwoli też coś do
gara włożyć. Ludzie idą demonstrować, kleić plakaty itd., ale między działaniem,
a działaniem potrzeba też jakoś żyć i części z nas dajemy taką możliwość.
Naturalne jest, że w squatcie znajduje swoje miejsce także kooperatywa
spożywcza.
Sposób podejmowania decyzji jest charakterystyczny dla tworzących je środowisk. Squat w dużym mieście: (źródło: wywiad w ramach badania) Squat
ma przestrzeń społeczną i mamy też przestrzeń prywatną. (…) część osób zamyka
się we własnym mieszkaniu i część rzeczy mamy razem, część oddzielnie. Mamy
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spotkania, staramy się odtwarzać model wspólnoty mieszkaniowej, mamy na przykład wspólną suszarnię, (…) Spotykamy się, ustalamy pewne zasady.
Squat nie jest strukturą podporządkowaną jednej władzy. Squat w dużym
mieście (źródło: wywiad w ramach badania): mamy grupy robocze, w których
działamy, nie jesteśmy spójną grupą ideowo – polityczną. Wszystkie grupy skupiają
się na tym, by brać sprawy we własne ręce i samemu decydować o swoim życiu.
Wszystkie te grupy należą, a po części nie należą, nie mamy oficjalnej listy członków i członkiń. Ja się czuję częścią kolektywu (…) ale też są osoby, które się tak nie
czują, choć są mocno zaangażowane w projekty (…) nie [jesteśmy] organizatorem
[tylko] miejscem różnych spotkań.
Nie bardzo jest jak przyjąć się do Squatu, bo mamy otwarte spotkania kolektywu, na które każdy może przyjść, można samemu też organizować grupę, czy
realizować pomysły – jeżeli pozostałym członkom się spodoba. Jeżeli nie, to nie.
Na ogół przychodzą ludzie, którzy mają rzeczywiste problemy, wynikające z tego,
co nas otacza.
Oczywiście są ludzie bardziej i mniej zaangażowani, nie każdy ma tyle samo
czasu i nie każdy jest tak samo efektywny. Oczywiście tworzą się jakieś struktury
zależności, od niektórych osób zależy więcej, bo mają jakieś umiejętności. Ale
nigdy nie wykorzystujemy tych zjawisk do tego, by ktoś mógł mieć prawo do stanowienia o innych. (…)
Większość grup podejmuje decyzje w sposób konsensualny, czyli jest rozmowa,
w której każdy, każda może zabrać głos i głos każdego i każdej jest tak samo ważny.
Grupa wspólnie dochodzi do wniosku odnośnie jakiegoś rozwiązania. Być może
wydaje się to niemożliwe, ale de facto nie jest aż tak trudne w momencie, kiedy
dajemy sobie przestrzeń, czyli możliwość wypowiadania się, krytykowania. Wspólna rozmowa, pozbawiona negatywnych opinii, umożliwia wspólne poszukiwanie
najlepszego rozwiązania.
Nasz Squat: (źródło: wywiad w ramach badania) Sam Kolektyw skupia ponad 50 osób. Na zebrania nie wszyscy przychodzą, bo mamy też listę dyskusyjną.
Co tydzień się spotykamy, wypisuje się po kolei punkty – problemy do omówienia
i siedzimy tak długo, aż omówimy. Potem jest głosowanie. Nie ma listy obecności, kogo nie ma na zebraniu, ten tego dnia nie ma głosu. Ostatnio była dyskusja,
żeby spisywać to, co było na zebraniu i wysyłać tym, którzy nie byli. Ale zostało to
mocno skrytykowane, bo jeśli ktoś chce to spisywać, to spisze, ale jeśli nie ma na to
ochoty, to dlaczego ma to robić? Nie dostaje się za to pieniędzy. Ten, kto nie przyjdzie, to po prostu nie przyjdzie. Wszystko jest umowne, ale jest na przykład prawo
veta. Pewne rzeczy są regulowane, na przykład samo mieszkanie na squacie. Ja, jak
jeszcze tam mieszkałem, sam spisałem taki antyregulamin, to wisiało na ścianie.

4
Przedsięwzięcia handlu i wymiany

Mniej lub bardziej sformalizowane systemy współpracy i wymiany usług, towarzyszą różnym projektom współczesnych ruchów miejskich. Współpraca,
współdziałanie, dzielenie się swoimi umiejętnościami są ich cechą emblematyczną. Popularnymi przedsięwzięciami nieformalnym ułatwiającymi obniżenie kosztów utrzymania są różnorodne: bezgotówkowa wymiana rzeczy i usług
albo też sprzedaż czy kupno rzeczy używanych czy po prostu niepotrzebnych
obecnym właścicielom.

4.1. Pchli targ
Jedną z najbardziej znanych niekomercyjnych form handlu i wymiany jest tzw.
pchli targ. Zwykle, zgodnie z deklaracjami organizatorów, targi takie służą wymianie (z pomocą lub bez pomocy pieniędzy) niepotrzebnych rzeczy pomiędzy
ich obecnymi właścicielami a osobami chcącymi wejść w ich posiadanie. Jak
z tego wynika, chodzi o rzeczy unikalne, jednostkowe. Tradycyjnie pchle targi
gromadzą również kolekcjonerów.
W ogromnej większości wypadków targi te są organizowane przez dysponenta odpowiedniego obiektu czy terenu i towarzyszy im cel komercyjny. W konsekwencji szybko przekształcają się one w jarmarki tanich ale nowych i masowych
towarów. Najbardziej znanym przykładem ewolucji pchlego targu był Jarmark
Europa, którego pierwociny były organizowane na terenach klubu „Skra” i który rozwinął się w największe bodaj targowisko Europy, a w pewnym momencie
także centrum handlu hurtowego. Być może porównywalny z nim był jarmark
Arizona w rozpadającej się Jugosławii http://www.othermarkets.org/index.php?tdid=5 (dostęp: maj 2013).
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Równolegle do tej komercyjnej ścieżki, powstają inicjatywy nieformalne oparte na niekomercyjnych założeniach. Organizatorzy jednego z popularniejszych,
powtarzających się wydarzeń, „Garażówki”, ogłaszają: http://warszawa.naszemiasto.pl/tag/garazowka-warszawa.html (dostęp: maj 2013): „Szafy i pawlacze
nie domykają się od nadmiaru starych rzeczy? Zastanawiasz się nad wyrzuceniem nieużywanych ciuchów, ale jednak Ci ich szkoda? Druga edycja wyprzedaży garażowej na Pradze jest idealnym sposobem na pozbycie się rupieci, ale także
na pozyskanie unikatowych rzeczy w śmiesznie niskich cenach”.
Ogłoszenie dotyczące innej „Garażówki” na tej
samej stronie oferuje: „Sezon na wyprzedaże zacznie się w niedzielę 26 lutego na ulicy Żurawiej.
Warszawiacy będą mogli sprzedać to, czego już
nie potrzebują.
W programie przewidziane są też warsztaty
z recyklingu dla dzieci i dorosłych oraz pomoc
bezdomnym”13.
Warto zwrócić uwagę, że równolegle z korzyściami ekonomicznymi i szansą na nabycie czegoś
unikalnego, projekty nieformalne promują także wartości związane z zasadą trwałego rozwoju,
do jakich należy recykling. Inny jarmark, który
udzielił nam wywiadu, podkreśla: „Zawsze organizujemy jednocześnie te spotkania w miejscach
z kulturotwórczym potencjałem, albo w miejscach
zagrożonych, żeby przyłożyć się do ich obrony.”

Wyprzedaż garażowa,
Great Glebe Garage Sale, fot. Mike

Garażówka w Śródmiejskiej – 1.04. 2012
• Jeśli nie macie możliwości pozbycia się niepotrzebnych rzeczy, sprzedajcie je na najbliższej Garażówce w kawiarni Śródmiejska przy ul.
Marszałkowskiej. Pamiętajcie: recykling się opłaca! Event trwa od
13 do 18 ;)
• SOFAGE też będzie z męskimi ubraniami!
• AUKCJA /g.16/: Będzie licytacja najciekawszych gadżetów, które pojawią się podczas GARAŻÓWKI.
• JEDZENIE. Zaprasza kawiarnia Śródmiejska
• LEGO KONSTRUKTOR. Jeżeli przyniesiecie ze sobą klocki LEGO,
przerobi on je Wam na głośniki np. do domowych zestawów hi-fi
czy komputera
(źródło: mowianamiescie.pl/garazowka-w-srodmiejskiej, dostęp: maj 2013)
13. Ilustracja: Plakat reklamujący Garażówkę, źródło: www.mowianamiescie.pl/garazowka-w-srodmiejskiej (dostęp: maj 2013)

Wyprzedaż garażowa, USA, fot. Ildar Sagdejev
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Inną inicjatywą, która stała się synonimem tego sposobu wymiany, jest propozycja „uwolnienia” zbędnych rzeczy uwięzionych w szafie czy na pawlaczu.
Do momentu udzielenia wywiadu, odbyło się w ciągu 3 lat 14 edycji Jarmarku.
Inicjatywa ta jest propozycją wymiany, bardziej niż sprzedawania czy kupowania
Nieformalny jarmark – Wymiana rzeczy (źródło: wywiad w ramach
badania)
Celem naszej inicjatywy jest wymiana ciuchów i niepotrzebnych rzeczy
w domu. Na organizowane przez nas spotkania każdy może przynieść to,
czego nie potrzebuje i wziąć sobie coś innego. Chodzi o to, żeby zaopatrywać
się w jak najtańszy sposób, wspierać ekologię i też przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, bo za stosunkowo niewielką cenę można sobie trochę
rzeczy zdobyć, wymienić. Jednocześnie też mam potrzebę rozwijać to przedsięwzięcie w bardziej proekologicznym kierunku i upowszechniania jak największej samowystarczalności, dlatego podczas wymian robimy warsztaty
przerabiania rzeczy; pokazujemy, jak zrobić coś z czegoś innego, z różnych
materiałów (od tkanin po plastik) i też jak przerabiać ciuchy, jak są za małe.
Na organizowane przez nas spotkania każdy może przynieść to, czego
nie potrzebuje i wziąć sobie coś innego.
Samowystarczalność – trwanie inicjatywy zapewnia prosty mechanizm zakupu biletu. Zdarza się też czasem sponsor z darmową przestrzenią lub nawet
z pieniędzmi:
Nieformalny jarmark – Wymiana rzeczy (źródło: wywiad w ramach
badania)
Zasada jest taka, że są bilety, które się kupuje na wstępie. Ceny są różne,
ostatnio np. było tak, że jak się coś przynosiło ze sobą do wymiany, płaciło
się 10 zł za wstęp, a jak się nic ze sobą nie miało, płaciło się 20. Na stołach
połączonych tworzących dużą platformę wszyscy wykładają, wyrzucają
to, co przynoszą i potem się przez to przekopuje, w poszukiwaniu swoich
zdobyczy. Zazwyczaj kilka chętnych do tego osób sprzedaje jakieś swoje
„rękodzieła”, niedrogo.
Ostatnia edycja była luksusowa, bo mieliśmy nią sponsora pierwszego,
ale bez żadnej formalnej umowy prawnej itp., po prostu dał nam pieniądze,
w zamian za tytuł sponsora głównego i logo na materiałach promocyjnych.
Jak mówi respondentka (źródło: wywiad w ramach badania): skoro państwo
nic z tym nie robi, nie pomaga biednym, bo jednak jest potrzeba taka, ludziom
brakuje rzeczy – na serio, podstawowych ubrań – to ja chętnie coś zrobię. Nasze

Pchli targ, Moskwa, Fot. Gorelov

wartości to ekologia, zrównoważony rozwój, przeciwdziałanie wykluczeniu, integracja społeczna, aktywizacja lokalnej społeczności i podnoszenie kapitału społecznego, czyli dobry świat po prostu.
Badany przez nas „Nieformalny Jarmark” wszedł dodatkowo ze swoją „marką”
do języka codziennego. Ich informacje o adresatach inicjatywy zostały potwierdzone badaniem społecznym. Tak więc:
Nieformalny jarmark – Wymiana rzeczy (źródło: wywiad w ramach
badania)
W większości są to kobiety (szukające rzeczy dla całych rodzin), dzieci
i mniejszość homoseksualna, jakoś tak wychodzi. Każdy może przyjść i pojawia się pełen zakres grup, od emerytek po dzieciaki. Emerytki np. czasem dzwonią do mnie i mówią „Dzień dobry, to Pani organizuje? Bo ja nie
mam Facebooka, a bardzo chciałabym wziąć udział i mam kilka pytań”.
Przychodzą też imigranci, biedni ludzie, biedne dzieciaki, nie jest to jakiś
posthipsterski wymysł, widać, że to jest potrzebne, naprawdę. Świetnie to
działa też wśród emerytów, którzy korzystają z tego na poziomie zdobywania rzeczy, pozbywania się ich i też jako miejsca do spotkań ze znajomymi
i wspólną aktywność.
Nawet więc jakbym chciała zrezygnować z tego działania, to już nie bardzo mam jak, bo jest potrzeba społeczna na nie, na serio.
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4.2. Wymiana przez internet
Znana w tradycyjnych społecznościach wiejskich bezgotówkowa wymiana usług
jest przenoszona do środowisk miejskich. Ich większa liczebność, panujące tu
luźniejsze kontakty i rosnąca anonimowość wymagają zastąpienia pamięci zbiorowej przez bardziej formalne rodzaje organizacji. Powstają więc systemy zwane
po angielsku LETS (Local Exchange Trading System – lokalne systemy wymiany
usług), choć po polsku bardziej przyjęła się inna amerykańska nazwa: „Banki
czasu”. Wymiana rozliczana jest w jednostkach czasu albo w umownej walucie.
Hydraulik, któremu naprawa zajęła godzinę uzyskuje prawo do innej, potrzebnej
mu usługi w wymiarze godziny. Czas nie jest mierzony bardzo dokładnie. Użycie słowa „bank” jest uzasadnione tym, że wykonując dla kogoś usługę, możesz
w zamian uzyskać „zwrot” czasu od innego dłużnika.
Przykładowe ogłoszenia skopiowane ze strony http://bankczasu.org/
(dostęp: maj 2013)
• Partner na wesele poszukiwany wczoraj
• Potrzebuje bratniej duszy :) 15 maja 2013
• Przyszła mama:) 15 maja 2013
• Język norweski/niemiecki 14 maja 2013
• Mama szuka mam :) Toruń. 14 maja 2013
• Spacer w Toruniu. 14 maja 2013
• Fotografie w zamian za pozowanie. 12 maja 2013
• Nauka fotografowania w zamian za asystowanie na ses 12 maja 2013
• mieszkanie 9 maja 2013
• Tenis stołowy 5 maja 2013
W Polsce zarejestrowano już szereg takich projektów. Należy do nich m.in.
portal http://swapmnie.pl/, który tworzy również sklep i organizuje spotkania
bezpośrednie. Swapmnie.pl łączy formułę wymiany ze sprzedażą. Takie zadanie
spełnia również http://thingo.pl/. Jak wynika z informacji na portalu, Thingo pozwala wymieniać się dowolnymi przedmiotami czy usługami: sztuką, designem,
ideami, projektami, krzesłami, zabawkami itd. Zasadą Thingo jest wymiana
rzecz – za – rzecz. W sferze publicznej działa też bank czasu przy Łódzkim Centrum Reintegracji Społecznej http://www.lodzkibankczasu.pl/.
Inicjatywą nieformalną wykorzystującą ten mechanizm jest także przebadany
przez nas projekt wykorzystujący metodę i oprogramowanie komputerowe sieci
Community Exchange System:

LETS, wymiana usług, fot. Michał Augustyn

LETS: (źródło: wywiad w ramach badania)
Głównie motywacja wewnętrzna, chęć naprawy świata po godzinach/
po pracy, (…) Bezpośrednim impulsem do stworzenia LETS był wykład
Tima Jenkina, aktywisty z RPA, twórcy sieci Community Exchange System:
https://www.youtube.com/watch?v=t6cNt0HDG3I. Zobaczyłem go online,
a później udało mi się porozmawiać w sieci z Timem. Pewnie ważne były też
książki .Znaczące było też śledzenie miejsc kryzysowych, np. w Hiszpanii
tego typu inicjatywy rozwijają się bardzo prężnie.
Adresatami naszych działań są wszyscy, wszystkie grupy społeczne w całej Polsce. Zależy nam też na dotarciu do grup wykluczonych. Na początku
chcieliśmy, by strona www zaczęła działać sprawnie i płynnie (musi w tym
celu być w nim dostępne dużo różnych ofert), a teraz będziemy rozwijać zakres jej dotarcia do różnych grup społecznych, nie tylko tej warstwy, która
działa z nami teraz – bo to pewnie głównie tzw. inteligenci. Najłatwiej było
zacząć od osób, które mają duże zasoby (ekonomiczne, kulturowe), żeby ten
system wystartował. Teraz powoli zastanawiamy się nad włączaniem do
tego naszego mechanizmu osób, które mogły mieć problem z uwierzeniem,
że coś takiego może zadziałać, na wcześniejszych etapach. Wiele osób, które teraz tego używają, podkreśla, że robią to albo z potrzeb ekonomicznych,
żeby zaoszczędzić, albo ze względu na charakter takiej wymiany – że konsument nie jest takim panem i władcą, liczy się dobra wola.
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Warunkiem sukcesu projektów LETS jest przełamanie bariery nieufności,
o której mówi nasz respondent. Drugim warunkiem jest osiągnięcie masy krytycznej: odpowiednio dużej liczby ofert. Uruchamia się wtedy stochastyczny proces dopasowywania potrzeb i oferty. Z tego powodu inicjatywy LETS uważano
za system, który może działać w dużych miastach. Stąd pierwsza litera w nazwie
L – znaczy „local”. Projekt LETS, o którym mówi wywiad, wykorzystuje Internet
i odpowiednie oprogramowanie. W ten sposób można zgromadzić wielką liczbę
ofert i dotrzeć do znacznej liczby odbiorców bez ograniczania się do niewielkiego,
intensywnie zaludnionego terytorium.
LETS: (źródło: wywiad w ramach badania)
LETS jest bazą informacji o zasobach społeczności. korzystanie z tych zasobów jest możliwe dzięki opcji wysyłania zamówień, ale o warunkach wymiany decydują już strony w nią zaangażowane. Ustalają również wartość
przedmiotu lub usługi (nie mylić z ceną). Wreszcie system, i tu tkwi jego
istota, umożliwia rejestrowanie wartości wymiany, a tym samym zobowiązań – użytkownika wobec społeczności (w przypadku kiedy coś od kogoś
nabył) i vice versa (jeśli komuś oddał). Na portalu znajdują się informacje
na temat ofert i na temat wzajemnych zobowiązań osób, które ten system
tworzą. Jest to klasyczny przykład Local Exchange Trading System z alternatywną walutą –jako sposobem na mierzenie wartości wszystkiego, co jest
zarejestrowane w systemie.
Waluta jest istotą działania, quasi pieniądzem. Różni ją od waluty narodowej to, że nie jest emitowana przez żadną centralną instytucję, jest tworzona ad hoc przy transakcji. Osoba, która oferuje usługę, dostaje punkty
dodatnie na konto, a ta która korzysta z usługi, uzyskuje wartość ujemną – bilans zawsze jest zerowy. Zależy nam na tym, by informacja o tym,
co jesteśmy sobie winni, była czysta. Wartości, które zapisujemy na swoich
kontach, odzwierciedlają wartość subiektywną tego, czym się wymieniają
użytkownicy, nie ma ingerencji z zewnątrz i nikt nie może dodrukować
pieniędzy oraz nie ma problemu niedoboru.
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LETS: (źródło: wywiad w ramach badania)
Zaczęło się we wrześniu 2012 od spotkania informacyjnego. Wcześniej,
w lipcu było spotkanie organizacyjne, na którym zaprezentowałem pomysł – zorganizowaliśmy je we dwie osoby. Podczas spotkania informacyjnego wypracowaliśmy zasady, drogą głosowania. Poprosiliśmy uczestników
o wpisanie ofert. Na spotkaniu było około 40 osób. Zebraliśmy ich adresy
mailowe i tak się zaczęło. Wszyscy uczestnicy chcieli się zarejestrować.
Potem zaprosiłem ich na drugie spotkanie, na którym mieliśmy przyjąć
kolejne zasady funkcjonowania tego systemu. W tej chwili zarejestrowanych
jest około 750 użytkowników w całej Polsce.
Mamy też spotkania integracyjne. Np. wspólne gotowanie, które organizujemy w różnych miejscach – też barterowo – w różnych lokalach, które
podnajmujemy też przy wykorzystaniu naszej waluty.

Budowa wzajemnego zaufania, które jest warunkiem działania mechanizmu
wymiany, jest trudnym zadaniem, jeśli rozpoczynać od nieznającej się i niezintegrowanej zbiorowości. Tak właśnie powstaje nasz LETS:

LETS, Jabłkobranie –
wspólne robienie
cydru. Fot. Michał
Augustyn
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LETS, Bazar bezpieniężnej wymiany przedmiotóww i umiejętności. Fot. Michał Augustyn

Interesującym rysem ruchu tworzonego półanonimowo jest otwarta rekrutacja – Internet rozszerzył zasięg systemu na cały kraj. Anonimowi uczestnicy są
wrażliwi na ryzyko naruszenia zasad sprawiedliwości. Z negatywnymi reakcjami
spotykają się także działania, które mogą „etykietować” projekt politycznie lub
światopoglądowo.
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LETS, Warsztaty upcycklingu, (lipiec 2013). Fot. Michał Augustyn

Banki czasu w Polsce:
• Opolski Bank Czasu
• Wrocławski Bank Czasu
• Warszawski Bank Czasu
• Zielonogórski Bank Czasu

LETS: (źródło: wywiad w ramach badania)
Wśród uczestników pierwszego spotkania pojawiła się fala krytyki dot. wykorzystywania systemu (że nadmiernie niektórzy mogą z niego korzystać
kosztem innych – wprowadziliśmy więc ustalone wspólnie limity zobowiązań, które były wbudowane w ten system wcześniej, ale limit można
ustawić na dowolnym poziomie). Czasami wyraziste poglądy spotykają się
z niechęcią, np. okazuje się, że LETS ma być neutralny światopoglądowo
i politycznie (np. był konflikt w ramach chęci części uczestników zorganizowania benefitu na manifestację w ramach LETS; ludzie chcieli się wypisać).

Wybrane publikacje prasowe:
Banki czasu:
• Paweł Wrabec: Płać pracą; Polityka nr 45(2529) z 12.11.2005
• Krzysztof Szczepaniak i Hubert Kuc: Czas Na Bank; Przekrój
z 19.05.2005
• Marek Szczepanik: Godzinę pilnie kupię; Reczpospolita z 28.06.2005
LETS, Zajęcia z aerobiku, (lipiec 2013). Fot. Michał Augustyn
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4.3. Kooperatywy spożywcze
Kooperatywy to jeden z najpopularniejszych typów inicjatyw nieformalnych
ekonomii społecznej. Idea ma korzenie w przedwojennych spółdzielniach spożywców działających od początków wieku XX. Jego inicjatorem był Edward
Abramowski. Nazwa najbardziej znanej – po wojnie upaństwowionej – spółdzielni spożywców „Społem” została zaproponowana przez Stefana Żeromskiego.
http://www.kooperatywy.pl/spoldzielnia.php (dostęp: maj 2013) – fragment ze strony:
„Kooperatywa jest własnością kolektywną tzn. wspólną, w równym
stopniu należy ona do wszystkich członkiń i członków. Co za tym idzie
prawa i obowiązki są równomiernie rozłożone pomiędzy wszystkich kooperatystów i kooperatystki. Celem własności kolektywnej jest upodmiotowienie oraz nadanie tytułu prawnego do kontroli i zarządzania każdej
osobie należącej do kooperatywy.”
Poznaliśmy kooperatywy z Warszawy, Krakowa, Poznania, Białegostoku
i Gdańska, Lublina. W kwietniu 2012 odbył się pierwszy Otwarty Zjazd Kooperatyw. Kolejny, II Ogólnopolski Zjazd Kooperatyw Spożywczych odbył się
w dniach 25–26 maja w Łodzi.
Kooperatywy są to typowe inicjatywy konsumenckie. Zakładają, że całkowitym odbiorcą korzyści wynikających z działania inicjatywy, będą jej członkowie.
Powstają dla realizacji oczywistych potrzeb, z którymi identyfikuje się każdy
z członków i które są w każdej publikacji w każdym wywiadzie czy publikacji
werbalizowane niemal identycznie:
• potrzeba zakupu podstawowych artykułów – przede wszystkim żywności –
po „rozsądnej cenie”;
• potrzeba zakupu artykułów wysokiej jakości (wyższej niż występująca
w handlu komercyjnym);
• potrzeba zakupu zdrowej żywności;
• realizacja wybranego stylu konsumpcji (najczęściej wegetariański lub
wegański);
• czynny protest przeciw łańcuchowi pośredników zarabiających na ostatecznym odbiorcy.
Proporcje czy natężenie występowania poszczególnych celów są w różnych
kooperatywach różne, ale z reguły wszystkie występują w wypowiedziach.
Mniej wymagające kooperatywy ograniczają się do zbiorowych zakupów na
giełdzie spożywczej. Realizują w ten sposób jedynie cel ekonomiczny, ewentualnie
także wymogi określonego stylu konsumpcji. Grupy o wyższych wymaganiach
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znajdują rolników (często kontrolując w różny sposób prawdziwość informacji
o ekologicznym sposobie produkcji) i kontraktują produkty bezpośrednio u nich.
Zamówienie z dostawą do miasta nie stanowi żadnej trudności. Z reguły koncentrują się one jednocześnie na żywności spełniającej wymogi określonego „stylu
konsumpcji”. Najczęściej są to artykuły kuchni wegetariańskiej lub wegańskiej.
W pierwszej kolejności kupowane/zamawiane są warzywa i owoce oraz wyroby
mleczne. W zasięgu kooperatyw znalazły się nawet możliwości importu owoców
z zagranicy. Rzadziej występuje natomiast mięso czy ryby.
Niejako przy okazji rozwija się oferta innych artykułów (ciasta, nawet czekolada czy mydło domowego wyrobu).
Kooperatywa Dzielnicowa: (źródło: wywiad w ramach badania)
Poza produktami rolniczymi pojawiają się inne możliwości. Np. okazuje się, że kolega robi coś-tam albo ciocia koleżanki czy różni kooperanci
albo kooperantki coś-tam produkują. Czekoladę dziewczyna robi sama –
w mieszkaniu. Sprowadza ziarna kakao, ma maszyny do robienia. To jedna
z osób, które działają w szarej strefie, bo nie można [inaczej]. Sprawdzali, że
musieliby z każdej partii dowozić do sanepidu, musieliby spełniać warunki większego zakładu. Oni to zrobią, chcą się rozwinąć za jakieś pół roku.
Szara strefa to stan przejściowy.
Kooperatywy powstają w naturalny sposób. Może to być krąg przyjacielski
osób w podobnej sytuacji życiowej (np. matki małych dzieci, niepracujące – na
urlopach, zajmujące się domem). Może to być także krąg skupiony wokół miejsca pracy – na przykład centrum coworkingowego, albo środowisko squatu.
W wielu wypadkach inicjatorami powstania kooperatywy są osoby z wyższym
wykształceniem. Dosyć szybko następuje jednak rozrost inicjatywy i kooptacja
przedstawicieli różnych warstw społecznych.
Kooperatywa Dzielnicowa (źródło: wywiad w ramach badania):
To zaczęło się od kilku mam z okolicy. Kilka mam zaczęło wspólnie zamawiać na nieistniejących już portalach, takich jak np. „paczka od rolnika”,
żeby zaoszczędzić na wysyłce. Jak kilka osób zamawia razem to koszt przesyłki jest mniejszy. Przy większych ilościach można już negocjować ceny.
Grupa założycielska to młode mamy z małymi dziećmi, myślę, że w 100%
z wyższym wykształceniem. Tak było na początku, teraz nie jestem w stanie
tego zweryfikować – na podstawie rozmów mogę powiedzieć, że jest to raczej
inteligencja. Natomiast jeżeli chodzi o przekrój wiekowy – tutaj jest pełen
przekrój [prawdopodobnie nie jest równomierny].
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Kooperatywa Dzielnicowa (źródło: wywiad w ramach badania):
Mamy taką grupę ścisłą i „całość”. Na liście mailingowej jest ok 200 osób –
po stronie „odbiorców”. Część jest „bo jest” i nic nie zamawia, ale grupa zamawiająca jest już na tyle duża, że myślimy, żeby zacząć ograniczać. Grupa
„rdzeniowa” to około 10 osób. Jeżeli mamy Panią pod Łomżą i ona ma dwie
krowy, która robi nam śmietanę i masło, to to jest tylko dla tej grupy.
Równocześnie rośnie zasięg terytorialny inicjatywy. Przy wielkości listy wynoszącej 200 osób pojawiają się trudności zarządzania, obciążenie pracą, czasami dojazdów i mnożą przypadki łamania reguł oraz wzajemne rozczarowania.
Pojawiają się wtedy dwa typy dostosowań:
• rozważa się „legalizacje”, sformalizowanie inicjatywy, zatrudnienie personelu, itp.;
• kooperatywa dzieli się na mniejsze części.

Fall Line Farm Swap – pracująca z kooperatywą
z Richmond, fot. U.S.

Kooperatywy powiązane z inicjatywami o bardziej uniwersalnym charakterze (ruch społeczny czy ośrodek o wyrazistym programie społecznym czy politycznym) szerzej formułują cele społeczne inicjatywy:

Typowy schemat rozliczeń finansowych to rozliczenie – zbilansowanie „do
zera” każdej pojedynczej operacji czy zakupu. Odbiorcy produktów opłacają koszty nabycia, ew. transportu czy pomocy przy wyładunku. Niektóre kooperatywy stosują niewielki odpis na cele ogólne. Może to być swojego rodzaju „fundusz socjalny”, z którego można udzielić pomocy członkowi będącemu
w potrzebie.

Squat w dużym mieście (źródło: wywiad w ramach badania):
Działalność Kooperatywy polega na tym, by przerwać kapitalistyczny trend
do tego, by mnożyć liczbę pośredników, którzy zarabiają na obrocie na żywnością, eliminować pośrednika w postaci hurtownika, w postaci kolejnego
hurtownika, dwóch, czy trzech detalistów i bezpośrednio kontaktować się
z rolnikami, którzy produkują żywność. Dzięki temu są w stanie zaproponować im wyższą cenę niż ci rolnicy mogą dostać od hurtownika, jednocześnie
jest ta cena bardziej sprawiedliwa i niższa dla klientów kooperatywy.

Kooperatywa Spożywcza (https://www.facebook.com/kooperatywa.
wspolpracownia, dostęp: maj 2013):
przy centrum coworkingowym: „Zakupy robimy w środy co dwa tygodnie,
i także wtedy mamy spotkania. Dwie osoby jadą po towar i przywożą go do
miasta. Tam z kolei po godzinie 16:00 jeden lub dwoje członków Kooperatywy będzie rozdawać zakupione produkty przez parę godzin, w ciągu jednego
dnia. Wszyscy członkowie (…) są zobowiązani do odbioru zamówionych
przez siebie towarów w danym terminie. (…) Ponieważ ceny płodów rolnych
zmieniają się z tygodnia na tydzień, przy odbiorze towaru nastąpi ostateczne rozliczenie zakupów. Do kosztu naszych zakupów dodajemy kilka
złotych, by pokryć koszty transportu.”

Trudno ocenić wielkość kooperatyw. Przede wszystkim są one bardzo różne
i z reguły nie prowadzą ewidencji członków. Cykl transakcji zamyka się z reguły
w ramach jednej dostawy. Skupia ono doraźne grono zainteresowanych. Wydaje
się, że grupa jednej transakcji mieści się miedzy 10 a 50 osób a najczęściej nie
przekracza 20–30. Listy mailingowe służące do rozpowszechniania informacji
i zbierania zamówień dochodzą do kilkuset osób.

Warto zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych procesów toczących się
wewnątrz i wokół ruchu kooperatyw i kilka charakterystycznych dylematów,
które się z nimi wiążą:.
• z zakładaniem i prowadzeniem kooperatywy nie wiąże się oczekiwanie
wsparcia publicznego. Jest to ekonomia społeczna w formie czystej, bo jest
rodzajem samodzielności, sposobem „radzenia sobie”;
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• operacja wspólnego zakupu i wspólnego pokrywania kosztów tej operacji
jest odbierana jako działalność, która powinna być sformalizowana, zarejestrowana czy zalegalizowana. Unikanie legalizacji jest odbierane jako
naruszenie prawa. Wiąże się z tym znaczny dyskomfort i lek, że pojawi się
kontrola skarbowa czy inna służba i cała działalność zakończy się karami.
Za szczególnie niebezpieczne uważa się składanie się na koszty obsługi
(transport, wyładunek). Za równie niebezpieczne działanie traktuje się
przelewanie pieniędzy z konta bankowego.
Kooperatywa Dzielnicowa (źródło: wywiad w ramach badania):
Ekspertyza, którą kiedyś Kooperatywa Warszawska zamówiła u prawnika,
mówi, że to jest wszystko nielegalne. Bo [opłaty] to teoretycznie jest zarobek
kooperatywy i od tego powinna ona płacić podatek. Ten problem powstał 2
miesiące temu. Wtedy była ta pierwsze duża dostawa. To przechodziło przez
moje konto i ja się przestraszyłam, ze w końcu ktoś się przyczepi, że siedzę
w domu z dzieckiem i mam takie przypływy. Boje się, że jak się kiedyś nie
wytłumaczę, to wiem co Urząd Skarbowy potrafi zrobić.
• częstokroć jedynym powodem unikania legalizacji jest przekonanie, że
koszty i mitręga związana z legalnym działaniem zlikwidują pożądane
efekty: taniość i prostotę;
• zmora nielegalnego działania jest ewidentnie mniej dolegliwa dla bardziej
zideologizowanych kooperatyw (anarchistycznych), bowiem jednym z ich
celów jest kwestionowanie roli władz i administracji oraz zinstytucjonalizowanego prawa;
• organizatorzy kooperatyw są w pełni świadomi więziotwórczej roli kooperatyw. Wspólne działanie, integracja wokół wspólnych wartości, doświadczenie współpracy, budowanie wzajemnego zaufania i obywatelskiej
organizacji wzmacniają kapitał społeczny.
http://www.kooperatywy.pl/spoldzielnia.php (dostęp: maj 2013), fragment
ze strony: „Chcemy budować solidarną społeczność ludzi sobie życzliwych
i gotowych do pomocy wzajemnej. Oprócz zaspokajania swoich potrzeb
żywieniowych jesteśmy też instytucją socjalno-oświatową. Nasze wspólne
oszczędności, tj. 10% od sumy zakupów każdej z osób, trafiają do funduszu socjalnego, dzięki któremu będziemy mogli dofinansowywać zakupy
osobom tego potrzebującym, wspierać finansowo przy zakupie np. okularów, opłacie za dentystę czy lekarza. Fundusz ubezpieczeniowy będzie
zabezpieczeniem finansowym dla osób potrzebujących pomocy prawnej
w skutek zatrzymań i procesów o charakterze politycznym. Finansowaniu
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warsztatów, konferencji i wyjazdów będzie służył fundusz edukacyjny. Zaś
środki niezbędne do dokonywania zakupów zapewni fundusz zakupowy.”
Zasady zarządzania są charakterystyczne dla demokracji bezpośredniej i dobrze przystają do celów i sposobu działania ekonomii społecznej:
http://www.kooperatywy.pl/spoldzielnia.php (dostęp: maj 2013), fragment
ze strony: „Przyjęliśmy konsensualny sposób podejmowania decyzji. Nie
przeprowadzamy głosowań, tylko staramy się osiągnąć konsensus, który
będzie w jakiejś mierze satysfakcjonował wszystkich. Celem jest również
nauka kulturalnego dyskutowania i racjonalnej argumentacji.
Kooperatywa ma niehierarchiczną strukturę organizacyjną. Wszelkie
decyzje podejmujemy wspólnie na spotkaniach organizacyjnych oraz na
forum internetowym. Zadania i funkcje mają charakter rotacyjny i w pełni odpowiedzialnie biorą je na siebie ochotnicy.”
Na podstawie wywiadów i publikacji można sądzić, że dominujący typ wiejskiego partnera kooperatywy to gospodarz, który nie ma wielkiego gospodarstwa i łączy zaangażowanie rolnicze z oferowaniem usług agroturystycznych
i innymi zajęciami pozwalającymi domknąć bilans ekonomiczny gospodarstwa.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż kooperatywy budują łańcuchy współpracy między producentami a konsumentami. Wpływają na lepsze („prawdziwsze”) rozpowszechnienie idei zdrowej żywności i zasad rolnictwa ekologicznego.
W szczególnym stopniu dotyczy to mniejszych gospodarzy, do których te wartości trudniej docierają oficjalnymi kanałami adresowanymi do producentów
przemysłowych. Kooperacja ta działa jako dźwignia ekonomiczna, wspomagając
restrukturyzację gospodarki wiejskiej. Nie bez znaczenia jest tu zaufanie, jakie
powstaje między stronami.
Kooperatywa Dzielnicowa (źródło: wywiad w ramach badania):
Nawet za duże zamówienie zapłaciliśmy tydzień po tym, jak je dostaliśmy.
To wszystko działa na zasadzie zaufania. Wszyscy dostawcy nam ufają.
Producenci zaopatrujący kooperatywę często działają w szarej strefie. Jest to
jednak zwykle faza przejściowa, charakterystyczna dla uruchamiania działalności gospodarczej, testowania i zbierania doświadczeń.
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4.4. Łańcuchy handlu i wymiany
Handel uliczny i targowiskowy – katalizator wielu inicjatyw 14
Bazary są miejscem interakcji społecznych. Stanowią rozrywkę i infrastrukturę
kontaktów społecznych. Korzyści te są szczególnie cenne dla ludzi związanych
z miejscem zamieszkania: osób starszych, opiekujących się dziećmi i innych.
Handel bazarowy tworzy miejsca pracy i daje pracę w swoim otoczeniu. Co
ważne, jest to praca dostępna dla grup szczególnie trudno zatrudnialnych dla
publicznych służb zatrudnienia. Ważną cechę tych zajęć stanowi ich powstawanie przy znacznej inicjatywie i zapobiegliwości samych zainteresowanych. Dla
ogromnej części jest to jedyne realnie dostępne zajęcie dochodowe. Większość
sprzedających pracuje bardzo ciężko i zdecydowanie więcej niż modelowe osiem
godzin. Krótka i dorywcza praca charakteryzuje raczej osoby zbierające pieniądze na piwo15.
Rynek jest miejscem socjalizacji. Handel tworzy struktury i role; narzuca
współpracę i przestrzeganie reguł. Jest więc naturalnym systemem integracji
społecznej.
Każda transakcja ma tu wymiar osobisty. Łatwo tu porozmawiać o swoich
problemach i uzyskać poradę na dowolny niemal temat; handlarz jest ogniwem
obiegu informacji. W stosunku do ludzi marginesu, wykluczonych, słabych może
być skuteczniejszy niż informator, opiekun, gazeta czy callcenter.
Bazar jest dostawcą dóbr wyprodukowanych w regionie, które według badania OECD obejmowały 87 proc. produktów sprzedawanych na rynku16. Tworzy
więc lokalne łańcuchy zaopatrzenia. Ma tu także miejsce komercjalizowanie
produktów z ogródka czy dzieła własnych rąk albo zawartości szafy.
Otoczenie instytucjonalne i prawne bazaru jest z reguły wrogie. Władze
i różne straże i inspekcje niejednokrotnie kryminalizują tą działalność. Dzieje
się tak, mimo że kultura bazaru, handlu ulicznego na ulicach wielkich miast,
a nawet w całych centrach miasteczek Francji czy Włoch jest znana i pozytywnie odnotowywana.

14. Wykorzystano fragmenty tekstu Krzysztof Herbst: Handel uliczny i targowiskowy, w: Aleksandra Wasilkowska [red]: Architektura cienia, Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa 2012
15. Nie należy lekceważyć negatywnych zjawisk towarzyszących spontanicznym formom organizacji społecznej. Łatwo tu o kryminalizację obyczajów.
16. J.M. Fresno, R. Koops: Market Trading In Europe. Methodological guide for the analysis and
enhancement of markets in public areas, Union Européenne du Commerce Ambulant (UECA)
(European Union of Door-to-Door Trade – EC, Exchange for Community Development in
Europe (OECD), 2000

Sprzedawcy uliczni, Brick Lane, Londyn,
fot. ceridwen

Wartości dodane handlu ulicznego17
1. Bezpośrednie i pośrednie generowanie zatrudnienia;
2. Zaopatrzenie mieszkańców. Badania wskazują takie wielkości jak 40,
50 a nawet 60% ogółu zakupów danej grupy artykułów kupowanych
na rynku i ulicy.
3. Znaczenie ekonomiczne tego rodzaju handlu nie ogranicza się do
tworzenia zatrudnienia. Badania wskazują, że nawet ponad 80%
sprzedawanych produktów może być wyprodukowane w otaczającym regionie.
4. Spójność społeczna. Rynek to nie tylko zaopatrzenie. Pełni on także
funkcje socjalizacyjne, ułatwia nawiązywanie kontaktów, buduje relacje między ludźmi. Potwierdza to około 60% badanych. Jako ważny
powód odwiedzania rynku podaje się atmosferę kontaktu z ludźmi.
5. Przestrzeń relacji międzygeneracyjnych i międzykulturowych.
6. Społeczna przestrzeń konsumpcji i rozrywki. Chodzi nie tylko
o „specjalistyczne usługi”. Taką role gra sam sposób sprzedawania
i kupowania.
17. J.M. Fresno, R. Koops: Market Trading In Europe. Methodological guide for the analysis and
enhancement of markets in public areas, Union Européenne du Commerce Ambulant (UECA)
(European Union of Door-to-Door Trade – EC, Exchange for Community Development in
Europe (OECD), 2000
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Miasto – wieś
Inicjatywy nieformalne, których cele związane są z żywnością, są atrakcyjnym
polem obserwacji problemów polityki integracji. Inicjatywy prywatne, oparte
na więzi osobowej i lokalnej znajdują tu swój odpowiednik – lustrzane odbicie
w obszarze wytwarzania i handlu żywnością. Mimo, że strona „popytowa” czyli
kupujący nie mogą istnieć bez producentów i – w większości – bez pośredników,
sprzedawców, niewiele wiemy o tym, jak te powiązania funkcjonują. Przytoczymy tu kilka obserwacji, aby pokazać znaczenie łańcuchów żywnościowych,
zarówno gospodarcze jak i społeczne (integracyjne). Przede wszystkim znacząca
jest skala obrotu poza dużymi sieciami korporacyjnymi.

Społeczny charakter bazaru sprawia, że targowiska mogłyby być jednostkami
ekonomii społecznej zarządzanymi przez społeczność sprzedających. I, jak wskazują badania, niezależnie od istnienia formalnych właścicieli, mają społecznych
przywódców i systemy arbitrażu18 19. Mogłyby stać się integratorem nurtu konsumenckiego ekonomii społecznej, przynosząc w zamian wzmocnienie kapitału
społecznego i wspólnot lokalnych. Władze miast mają tu potencjalnie szerokie
pole do działania. Zaczyna się ono od pozytywnego nastawienia do handlu
spontanicznego i uznania wynikających stąd korzyści. W następnej kolejności
powinny zapadać decyzje organizacyjne umieszczające bazar raczej w orbicie
zadań polityki społecznej niż rejestracji handlu i usług.

Skala obrotu bezpośredniego
Gospodarstwa orientujące się na specyficznego odbiorcę, jakim są miłośnicy
agroturystyki, kuchni regionalnej, żywności ekologicznej, a także bezpośrednich form zaopatrzenia (zakresy te w dużej mierze nakładają się na siebie, co jest
czynnikiem wzmacniającym motywacje producentów) to ważny nurt uzupełniający rozwój terenów wiejskich w kierunku produkcji towarowej. Jest to jeszcze
jeden powód, aby na rozwój inicjatyw nieformalnych patrzeć jak na fragment
szerszego procesu.
Powstawanie i rozwój „krótkich łańcuchów żywności” – jak się to określa w języku polityki – obejmuje m.in. takie dziedziny jak agroturystykę, produkty regionalne i tradycyjne i sprzedaż bezpośrednią. Jak wynika z publikacji poświęconych
tym zagadnieniom20, pojawiają się tu problemy podobne to tych, jakie spotykamy
w wypadku inicjatyw miejskich. Należą do nich zbyt sztywne regulacje prawne,
w tym także wymogi sanitarne, przewidujące odmienny reżym dla niektórych rodzajów produkcji, na przykład na potrzeby usług agroturystycznych. Ta sama żywność sprzedawana „do miasta” już z tych ułatwień nie korzysta. Wymogi dotyczące
produktu regionalnego „oscypka” doprowadziły do załamania w jego produkcji
i powstania produktów zastępczych – „obejściowych”. „Proces rejestracji i certyfikacji oscypka otworzy nowe możliwości rynkowe dla pewnych grup producentów,
ale jednocześnie doprowadzi do marginalizacji kilku innych kategorii aktorów
społecznych”, piszą autorzy. Upadek sektora „popularnego oscypka” może mieć
szczególnie negatywne skutki społeczne i ekonomiczne dla lokalnej społeczności21.
60% gospodarstw powyżej 1 ha. sprzedaje swe produkty bezpośrednio konsumentom: 10% gospodarstw sprzedaje w ten sposób co najmniej 75% swojej
produkcji. Jak pisze Autorka: część produkcji jest zbywana w bezpośrednim
obrocie między rolnikami, część trafia bezpośrednio do konsumentów lub na
lokalne targowiska, tradycyjne lokalne krótkie sieci komercjalizacji produktów.

18. Bronisław Misztal: Zróżnicowanie społeczne zbiorowości przekupniów na bazarze Różyckiego,
„Studia Socjologiczne” nr 3/1971
19. Weronika Piluchowska: Ład interakcji w obrocie handlowym (analiza przypadku), praca magisterska, IPSIR Uniwersytet Warszawski, 1978

20. Zofia Winawer (red.): Produkty regionalne i tradycyjne w krótkich łańcuchach żywności. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa 2013
21. Tomasz Adamski, Krystyna Dzwonkowska, Krzysztof Gorlach, Andrzej Pilichowski, Paweł
Starosta: Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi. Programy – projekty – działania; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

Handel uliczny, Bukiniści, fot. Aleksandra Wasilkowska
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Sprzedawane artykuły rolne pochodzą najczęściej z gospodarstw usytuowanych
w danym regionie, a artykuły żywnościowe od lokalnych przetwórców22.
Sprzedaż bezpośrednia dla konsumentów (% gosp. producentów)23

Ogółem
Wyszczególnienie

5

O obszarze

Ogółem

w tym
0-1 ha

1
i więcej

1–5

5–10

10–15
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50 i w

Nie
sprzedają
w ogóle

41,2

40,3

41,5

37,4

41,9

47,0

51,4

60,9

Sprzedają
75% i więcej

8,9

4,0

10,2

11,4

1,2

,9

,6

10,2

Nie rozstrzygając o racjach, nie jest to bowiem nasze zadanie, zwróćmy tylko
uwagę, że strach przed kontrolą skarbowa czy sanitarną nie poprawia jakości,
dostępności ani ceny produktów. Powoduje wycofanie się do szarej strefy i ogranicza wpływ polityki na tę dziedzinę społeczną i gospodarczą.

Przedsiębiorczość i praca

Interesującą grupę inicjatyw stanowią przedsięwzięcia, których istotne (choć
niejedyne) cele leżą w sferze bytowej (zarobek, praca, ułatwienia organizacyjne
związane z funkcjonowaniem rodziny, itp.). Spośród przeprowadzonych wywiadów wyodrębniliśmy opisy takich inicjatyw. Jak wykażemy niżej, również
te inicjatywy mają jasno wyrażony cel społeczny, a inicjatorów charakteryzuje
krytyczny osąd rzeczywistości, który uzasadnia wybrany, alternatywny sposób
realizacji swoich potrzeb.
Nie byliśmy w stanie objąć badaniem zjawisk czy działań będących bezpośrednim skutkiem transformacji systemowej z lat 90. Uważamy jednak, że powinny one zostać odnotowane, aby nie wymknęły się uwadze przy ew. modernizowaniu instrumentów polityki społecznej. Dlatego zamieszczamy tu krótkie
omówienie badań Tomasza Rakowskiego nad skrajnymi efektami transformacji.
Z obszernego materiału wydobywamy elementy pozwalające na refleksję nad
obecnością metod ekonomii społecznej w środowiskach zdegradowanych przez
kryzys.

5.1. Opieka nad dziećmi

Handel, Sprzedawcy
uliczni, fot. Aleksandra
Wasilkowska

22. Z niepublikowanych materiałów badania udostępnionych przez prof. Marię Halamską
23. Op.Cit.

Przedszkole. Elementarną, niejako klasyczną formę stanowi współpraca w opiece nad dziećmi. Respondentka raz nazywa tę formę żłobkiem a raz przedszkolem.
Na pierwszym miejscu stawia korzyści dla dzieci płynący ze spersonalizowanego charakter opieki (źródło: wywiad w ramach badania): stopniowy rozwój
emocjonalny dzieci, oparty na głębokim zaufaniu, życie towarzyskie rodziców.
Celem inicjatywy jest dostarczenie zaprzyjaźnionym rodzicom z Dzielnicy możliwości korzystania z domowego przedszkola i współtworzenia go, socjalizacja
dzieci (wszystkie w podobnym wieku, rok z kawałkiem) w domowych warunkach
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i integracja małej grupy rodziców (socjalizacja mam i tatów, wymiana doświadczeń rodzicielskich itp.). Fakt, że przedszkole prowadzone jest w domach, sprawia,
że godziny opieki są bardziej elastyczne niż w tradycyjnych żłobkach i tańsze niż
prywatna opieka opiekunki nad jednym dzieckiem, a jednocześnie przedszkole
to ma „fajniejszy” charakter niż żłobki państwowe, kontakt dzieci z opiekunem
jest głębszy i jest tańsze niż mniejsze, przyjaźniejsze żłobki prywatne. Jednym
z celów jest też przyzwyczajenie dzieci (akurat wszystkie są jedynakami teraz) do
obecności innych dzieci, do bliskiego kontaktu rodziców z innymi dziećmi, jako
„wstęp do rodzeństwa”. Placówki publiczne to „masówka” i rodzice nie chcą aby
ich dzieci przechodziły zbyt wcześnie przez takie doświadczenie.
W związku z tak postawionymi celami opracowano proste zasady zachowania,
aby osiągać zamierzone efekty socjalizacyjne i wychowawcze.
Inicjatywa jest zorientowana wyłącznie na swoich członków, co jest częste lub
wręcz typowe w ekonomii społecznej. Wspólne zajmowanie się opieką nad dziećmi
(współdzielenie) realizuje istotne potrzeby rodziców (źródło: wywiad w ramach
badania): jak urodziłam, zaczęłam odczuwać samotność, dziecko bardzo absorbuje, coraz rzadziej widuję się ze znajomymi i całymi dniami siedziałam w domu
albo byłam na spacerze, głównie sama, bo K. cały czas pracuje. A tak to regularnie
sobie z kimś pogadam, z kimś w podobnej sytuacji, zawsze milej. Przedszkole jest
też tańsze od placówek prywatnych. Każdy z rodziców pracuje, więc dzielenie się
obowiązkami znacznie ułatwia łączenie zadań rodzinnych i zawodowych.
Zasadą organizacyjną jest przebywania na zmianę w domach każdej rodziny.
Opiekę sprawuje za każdym razem przedstawiciel „gospodarzy” oraz stale zatrudniana opiekunka. W ten sposób tworzą nieformalne ale stałe miejsce pracy
dla jednej osoby. Uważają to za element ekonomii społecznej.
Grupa nie korzysta z pomocy gminy, bo konkursy na funkcję „opiekuna
dziennego” są ogłaszane bardzo rzadko. Nie chcą też rejestrować swojej inicjatywy bo to dużo pracy papierkowej i organizacyjnej, kompletnie niepotrzebnej
rodzinom (mało mają czasu – dzieci + praca) i w sumie niepotrzebnej w tej sytuacji
(źródło: wywiad w ramach badania). Rozliczenia odbywają się najprostszą drogą.
Rodzice zrzucają się na opłacenie opiekunki a jedzenie zapewnia każdorazowo
rodzina goszcząca dzieci.
Wypożyczalnia. Inicjatywa wspomagająca opiekę nad dziećmi, ale adresowana do szerszej społeczności, to wypożyczalnia. Inicjatorka mówi (źródło: wywiad
w ramach badania): To coś w rodzaju niesformalizowanego klubu matek, można
chyba użyć słowa sieć, zainicjowanego przeze mnie. Do aktywnych twórców grupy
dołączyło trochę bardzo zaangażowanych osób. Sieć pozwala na integrację i aktywizację społeczną rodziców. Przez 2 lata dość intensywnie spotykaliśmy się w realu,
organizując różne warsztaty i biorąc w nich jednocześnie udział. Wśród tego powstała społeczna wypożyczalni zabawek dla dzieci. Aktywizacja społeczna polega
np. na zachęcanie innych do dzielenia się zabawkami i wzięcia odpowiedzialności
za jej zasoby, promowanie i funkcjonowanie. Dzieci szybko tracą zainteresowanie
jedną rzeczą, więc wypożyczalnia umożliwia częstą zmianę bodźców i rzeczy do
zabawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Lista mailingowa użytkowników liczy około 300 adresów. Poza aspektem
oszczędnościowym, założyciele podkreślają (źródło: wywiad w ramach badania):
bliskie są mi pobudki ekologiczne (nie produkujemy w ten sposób dodatkowych
śmieci, ograniczamy konsumpcję, stosujemy „reusing”), podobnie jak „sharingeconomy” . Zainspirowało mnie Toys libraries (działające w UK, Australii, Skandynawii), podpatrzone w internecie.
Zasadą funkcjonowania jest zaufanie. Książki (poza kupionymi z pierwszej
dotacji) nie są ewidencjonowane. Częste są przedłużenia terminu wypożyczenia,
ale książki są zwracane.
Również ta inicjatywa, rozpoczęta w ramach organizacji pozarządowej świadomie wybrała ścieżkę nieformalną (źródło: wywiad w ramach badania): Pomimo, iż mamy możliwość działać pod egidą organizacji NGO, to świadomie nie
chcę tego formalizować, ponieważ formalizacja zabija spontaniczność i wymusza
planowanie działań z dużym wyprzedzeniem czasowym (często na rok do przodu,
jeśli chcemy się starać o dofinansowanie/granty z projektów). Dlatego też podjęłam
decyzję o odejściu z zarządu fundacji, zbyt cenię sobie swobodę działania nieformalnego. Podobne uczucia towarzyszą osobom, które najaktywniej uczestniczą
w naszych akcjach – po doświadczeniach w organizacjach NGO (jako członkowie,
czy zarząd) wycofują się z powrotem do działań nieformalnych. Czy planują sformalizowanie? Nigdy więcej.
Doświadczenia współpracy z administracją publiczną mam dobre, ale zyski
(wysokość dotacji), biorąc pod uwagę konieczność wgryzania się w „projektową” nowomowę i dostosowania do procedur, uważam za niewspółmierne do wkładu pracy
związanego ze sprawozdawczością (przykładowo otrzymaliśmy 5000zł w dwóch
transzach po 2500zł. Każdą transzę trzeba było rozliczyć oddzielnie na skomplikowanym formularzu liczącym kilkanaście stron, dołączając skserowane faktury
opisane przez księgową i załączniki dokumentujące projekt – zdjęcia, artykuły w gazetach itp. Czyli minimum trzy wycieczki do urzędu, koszty ksero, druku, poczty –
w sumie minimum kilkanaście godzin pracy, a raczej wolontariatu, ładnie nazywanego kosztem własnym, jednak niewspółmiernym do otrzymanej w dotacji kwoty).

5.2. Wytwórczości i praca zarobkowa
Nieformalne inicjatywy podejmowane są także celem stworzenia lub lepszej organizacji miejsca pracy. Założycielka inicjatywy, którą nazwaliśmy Ciasteczka,
mówi (źródło: wywiad w ramach badania): dorabiamy sobie w ten sposób. Stworzyłyśmy sobie własne miejsce pracy, takie jakie chciałybyśmy mieć. Uwielbiamy to
naprawdę. Zadowolenie wynika z poczucia dobrej roboty: Wychodzimy do dzieci,
do ludzi w naszym wieku, którzy mają dosyć proszkowych ciast z cukierni i szukają
smaków, które są naturalne albo dziwne. Do osób, które szukają czegoś więcej, niż
mogą znaleźć w cukierniach. Poza tym, że produkty mają być naturalne i zdrowe,
chcemy robić, i myślimy, że robimy desery, które kojarzą się z takim domowym
klimatem, spotkaniami z przyjaciółmi i wspólnym pieczeniem.
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Na ich produkcje jest popyt. Widać też, że Ciasteczka nie nastawiają się na
seryjną produkcję ani na samą produkcję: są „nieformalną cukiernią”. Szerzą też
kulturę i umiejętności dotyczące wypieków. Robią głównie babeczki na eventy
kulturalne, imprezy oddolne i prywatne – np. urodziny. Organizują również
warsztaty dla dzieci ze zdobienia muffinów. Prowadzą warsztaty dla NGO. Nie
sprzedaję [wtedy] muffinów, tylko robię bazy i potem warsztaty ze zdobień. Są
oddolne inicjatywy modowe, robione przez zajawkowiczów i my tam robimy babeczki. Również dla znajomych, którzy mają jakieś imprezy, pikniki.
Całe przedsięwzięcie to dwie osoby pracujące stale, choć nie w pełnym wymiarze czasu. Jedna osoba pracuje na etat, zarobek z tej inicjatywy ocenia na
około 10% jej dochodów. Druga osoba jest studentką, pracuje dorywczo, dla niej
dochód z Ciasteczek stanowi ok. połowę wszystkich dochodów.
Fakt, że nie są jeszcze sformalizowane wynika z tego, że nie stać ich na otworzenie cukierni, tzn. na spełnienie wszystkich wymogów. Głównie ze względów
finansowych, jak masz lokal i sprzęt, to ci Sanepid nie grozi (źródło: wywiad
w ramach badania). I: Wiesz, jakby się zmieniło trochę prawo polskie, to ja bym
to nawet zalegalizowała. Prawda jest taka, że jakby to było wszystko formalne, to
by dawało więcej możliwości chociażby zarobkowych. Z drugiej strony, jak mówi
Respondentka: Ja się czasem boję tego, ze jakbyśmy się sformalizowały, to byśmy
się bardzo skomercjalizowały i tak jak te wszystkie piekarnie i cukiernie, straciłybyśmy tego ducha, tą pasję pieczenia, byłybyśmy jak jakieś Grycanki.
Przywiązanie do sfery wartości jest wyrażone znacznie dobitniej w wypadku
dwóch inicjatyw dotyczących ubrań i mody. Przedstawicielka inicjatywy „Uszyte” mówi (źródło: wywiad w ramach badania): Celem inicjatywy jest stworzenie,
zbudowanie od podstaw takiej marki dla dzieci, która będzie miejska i będzie
reprezentowała zdrowy i ekologiczny styl życia, a jednocześnie będzie przystępna
cenowo. Przesłanie to adresowane jest do określonego klienta: Nasza mama to
nie jest mama, która nakarmi swoje dziecko parówką. Zależy nam na świadomych
klientach, dla których wartością jest jakość i naturalność produktów. Których nie
będziemy musiały przekonywać, a które przekona sama jakość i wykonanie ubrań.
Bardzo zależy nam na kliencie, który rozumie i docenia miejski szyk.
Przedsięwzięcie jest na początku rozwoju. Grupa jest zamknięta póki co, ale
z biegiem czasu i rozwoju interesu będziemy poszukiwać kolejnych osób, które
będą mogły z nami szyć. Przykładowo wykonie jednej koszuli zajmuje około 3 dni,
to jest misterna robota.
Tu także istotnym, problemem jest rejestracja działalności. Formalności trochę
nas przerastają. Mimo zniżek, jakie są oferowane dla początkujących przedsiębiorców, boimy się, że sformalizowanie naszego projektu mogłoby zrujnować start biznesu. Formalizacja wbrew pozorom dużo kosztuje i zajmuje okropnie dużo czasu,
a nas jeszcze na to nie stać, najnormalniej w świecie. (…) Chcemy działać w sposób
ciągły i rozwijać się. Zależałoby nam na doprowadzeniu projektu do takiej fazy,
w której mógłby on stać się źródłem naszego utrzymania.
Druga inicjatywa dotycząca szycia to „Ciuchy”. Respondentka tak mówi o jej
celu (źródło: wywiad w ramach badania): Chcemy tworzyć ubrania, które same

chcemy nosić, ale nie możemy ich nigdzie zdobyć, w tym sensie zaspokajamy nasze
potrzeby względem rynku, niezaspokojone. Ja od kilku lat szyję dla siebie samej.
Szyłam ubrania, które chcę nosić. A skoro mogę robić to dla siebie, to mogę też
szyć dla innych. O. też uwielbia projektować i szyć i wiem, że decyduje się na nasze
współdziałanie głównie ze względu na możliwość rozwoju twórczego w tworzeniu
mody, nie tylko ze względu na dodatkowe zarobki. Najważniejszym celem dla mnie
jest właśnie na pewno możliwość działania w ramach tych czynności, które uwielbiam, zawodowo, rozwoju. Projektujemy i produkujemy ubrania, sprzedajemy je.
To jest moda miejska, codzienna. Używając języka, którym kategoryzuje się teraz
ubrania, można powiedzieć, że robimy streetwear połączony z basic, czyli ubrania
uliczne, takie wywodzące się z kultury ulicy o bardzo minimalnym designie. (…)
Realizujemy prostą oczywistą potrzebę. Zależy nam na produkcji fajnych miejskich
ciuchów. Najważniejsza jest dla nas forma, kształt i dobra organiczna bawełna.
Materiał to bardzo ważna rzecz, dbamy o to, by był świetny.
Inicjatorki także mają jasna wizję adresata swojej działalności (źródło: wywiad w ramach badania): Szyjemy dla kobiet. Jak zaczynałyśmy, myślałyśmy, że
będziemy projektować i szyć dla nastolatków. Kiedy ubrania zaczęły się sprzedawać, a tym samym my nawiązałyśmy kontakt z klientami, okazało się jednak, że
głównymi zainteresowanymi są kobiety trochę starsze od nas, czyli w okolicach
trzydziestki i grupa kobiet pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Jest to moda tak zwana
miejska, a więc dedykowana jest dla mieszkanek miast. Naszymi klientkami są
kobiety, które cenią sobie niecodzienne formy, ale nie zależy im na wyszukanych
projektach rzucających się w oczy. Jak się to często zdarza, inicjatorki obywają się
bez nakładów na reklamę. Wykorzystują możliwości promowania się na Facebooku. Widzą jednak, że dalszy rozwój będzie wymagał reklamy.
Jasno widzą też złe i dobre strony działalności nieformalnej (źródło: wywiad
w ramach badania): Nie stać mnie na utrzymanie firmy, nawet przy zniżkach, jakie
są proponowane dla wchodzących na rynek młodych firm. Nie chcę, żeby zobowiązania formalne zablokowały nasz rozwój i uniemożliwiły stanięcie na nogi. Nie jesteśmy anarchistkami, nie zależy nam, żeby nie płacić ze względów ideologicznych,
chociaż i te są dla nas oczywiste. Chcemy się sformalizować, bo zależy nam na
spokojnym, życiu, w którym nikt nagle nie wejdzie nam na głowę, ale musimy z tym
niestety poczekać, bo przy teraźniejszej skali działań nie stać nas na założenie firmy.
O rezultatach mówią (źródło: wywiad w ramach badania): Dałyśmy sobie
zatrudnienie, to jest fajne, bo ja jakoś nie bardzo mogłam się odnaleźć inaczej na
rynku pracy, a O. nie zarabia wiele w firmie. Mam wrażenie, że można to jakoś
interpretować w kontekście ekonomii społecznej, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt,
że nie mogłam inaczej stanąć na nogi, finansowo.
Na perspektywy rozwoju patrzą realistycznie (źródło: wywiad w ramach badania): Bardzo nam zależy, żeby skala produkcji wzrosła na tyle, żebyśmy mogły
swobodnie utrzymywać się z tej działalności i pozwolić sobie na niezależne finansowo od matek i mężów życie. Po rozliczeniach i zwrotach inwestycji chciałabym
zarabiać 7 tysięcy miesięcznie. Wtedy mogłabym spokojnie zatrzymać rozwój
marki i skupić się na pracy kreatywnej, projektowaniu.
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5.3. Coworking
Coworking to rozwiązanie dla ludzi, którzy pracują samodzielnie albo w bardzo
małych zespołach, od projektu do projektu. Zakładanie odrębnego przedsiębiorstwa z biurem i personelem nie ma w ich wypadku sensu. Każde zadanie
może być inne; tworzenie przedsiębiorstwa wokół takiego freelancera nie jest
racjonalne. Niemniej jednak tacy ludzie potrzebują mieć miejsce do pracy, czasem minimum obsługi biurowej, a ponadto otoczenie, w którym można tworzyć
doraźne zespoły czy utrzymywać kontakt z rynkiem – światem.
Biuro czy pracownia z miejscami dla grupy podobnych, ale pracujących
osobno osób, w którym można mieć biurko albo stół do rysowania na stałe czy
nawet na godziny – zależnie od potrzeb, pozwala utworzyć centrum coworkingu. Racjonalność takiego działania daje się obronić w kategoriach czystej
logistyki.
Ośrodki tego typu stają się w Polsce coraz popularniejsze. Mogą być one organizowane w pełni legalnie i funkcjonować jako oficjalne rozwiązanie. Warto
więc przyjrzeć się ośrodkowi, który działa w sferze nieformalnej, przestrzegając
zasad, które pozwalałyby jego członków nazwać spółdzielnią podnajemców lokalu. A oto opis racjonalności przedsięwzięcia przedstawiony przez respondenta,
który udzielił nam wywiadu:
Pracuję tutaj, a nie w domu, po pierwsze dlatego, by mieć kontakt z ludźmi,
to jest ważne w pracy freelancera. Jeśli siedzi się samemu w domu, to nie ma się
z nikim kontaktu, prócz klientów. Można czasem wyjść do kawiarni i popracować, ale to nie o to chodzi. Oczywiście posiadanie stanowiska pracy tutaj wiąże

Coworking, Saint Petersburg, fot. Wikimedia Commons
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się z dodatkowymi kosztami, ale to nadaje rytm pracy: że wychodzisz do pracy, że
jesteś w pracy. Ale też spotykam się tu z ludźmi, których mogę się o coś poradzić,
skonsultować z nimi coś. Wydaje mi się bardzo ważne to, co się tutaj dzieje. Na jednej przestrzeni zgromadziło się sporo jednostek, które robią ciekawe rzeczy. Może
kiedyś będzie tak, że będzie się mówiło, że przez Coworking przewinęło się dużo
osób, które miały w sztuce jakieś znaczenie i na przykład miały wpływ na rozwój
polskiej grafiki. Zasadą działania tego centrum jest osobista znajomość wszystkich użytkowników przestrzeni. Każda nowa osoba musi być „wprowadzona”
przez kogoś z istniejącej załogi, musi podzielać z grupą kierunek zawodowy.
Centrum coworkingu ma więc zdolność (potencjał) integrowania grupy. Równocześnie atmosfera grupy o podobnych wartościach skłania do angażowania się
w akcje społeczne (na przykład projektowanie dla potrzeb ruchów społecznych,
wydarzeń czy manifestacji). Rozwijają się też formy współpracy poza zawodowej. Można tu przytoczyć przykład centrum coworkingu, przy którym powstała
kooperatywa spożywcza.
Wśród przyczyn wybrania nieformalnego sposobu działania należy wymienić:
• trudności dostępu do odpowiednich, niezbyt kosztownych lokali oraz ograniczenia w formalnym podnajmie przestrzeni, charakterystyczne przede
wszystkim dla tańszych zasobów komunalnych;
• postrzegane jako przesadne wymogi prawne i administracyjne związane
z rejestracją i działaniem legalnym.
Niedogodności formalnego funkcjonowania są dla zespołu coworkingu tak
znaczne, że wolą przyjaźnić się z ochroniarzem, który niewątpliwie jest świadom,
że oficjalny najemca łamie zasady najmu określone w umowie.

Typowy Coworking, Glasgow, fot. Desk Union
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5.4. Inicjatywy zorientowane na samorealizację
Jak wszystkie grupowania i klasyfikacje, tak i to wydzielenie ma charakter formalny. Respondenci wszystkich inicjatyw objętych tym badaniem podkreślają,
że ich działania odwołują się do istotnych wartości i realizują je. Wspólne działanie pomaga im też osiągać różnego rodzaju cele osobiste.
W tej części opracowania zgromadziliśmy te inicjatywy, których celem głównym jest rozwój osobisty, doskonalenie i spełnienie. Ponieważ (jedyna albo najlepszą) drogą ich realizacji jest współpraca, formy ekonomii społecznej znajdują
tu naturalne zastosowanie.
Taki właśnie charakter ma inicjatywa Samoedukacyjna. Jest to grupa, której
celem jest wspólna nauka języków na zasadzie wymiany umiejętności. Grupa
lektorów języka A spotyka się regularnie z grupą lektorów języka B. Respondent
określa zasadę wymiany jako barter. Jedne zajęcia poświęcona są nauce języka
A drugie – języka B. Kolejno zmieniają się role uczestników; raz jedni raz drudzy są nauczycielami albo słuchaczami. Umożliwia to naukę języków za darmo,
w formie wymiany umiejętności. Dzięki pomocy jednej z jednostek samorządu
maja za darmo salę do dyspozycji na zajęcia. W efekcie koszty ograniczają się do
przygotowania (najczęściej kopiowania) materiałów do lekcji. Koszty te ponosi
każdorazowo kolejny wykładowca.
Respondent podkreśla, że rekrutacja nie była trudna, okazało się, że jest wielu
zainteresowanych. Kanałami informacyjnymi, jakimi się posługują, jest „poczta pantoflowa” i Facebook. W sprawach organizacyjnych przydatne okazują się
doświadczenia osobiste członków grupy z aktywności w różnych organizacjach
i inicjatywach. Lider grupy ma doświadczenia ułatwiające mu odgrywanie roli
„facylitatora” procesów. Prosty cel i nieskomplikowana zasada organizacyjna nie
wymagają żadnych struktur decyzyjnych. Koordynacja i ustalenia, kto poprowadzi następne zajęcia, dokonują się w sposób naturalny.
Mają też jasny stosunek do kwestii formalizowania działalności (źródło: wywiad w ramach badania): nie ma po co, może moglibyśmy co prawda dzięki sformalizowaniu zdobywać jakieś dofinansowania na lektora i materiały, ale nikomu
z nas nie chce się zajmować takim ogromem pracy papierkowej i księgowej, by
założyć fundację czy stowarzyszenie. Każdy z nas jednak jeszcze gdzieś na co dzień
pracuje i tylko fakt, że nikt z nas przy tym działaniu nie musi właśnie zajmować
się papierkami, sprawia, że rzeczywiście mamy czas na wspólną i wzajemną naukę.
Inicjatywa Zespół powstała natomiast w kręgu znajomych. Członkinie inicjatywy zorientowały się, że wszystkie interesuje śpiewanie tradycyjnych pieśni
i muzyki. Po różnych incydentalnych próbach zdecydowały się działać stale
razem. Pomysł dojrzewał, obrastał w doświadczenia, aż się utrwalił. Występują
jako grupa od 2006 roku.
Działania inicjatywy wiążą się z kierunkami studiów i/lub pracy zawodowej
poszczególnych osób. Respondentka nie postrzega działania grupy w kategoriach „pożytku społecznego”. Jest to raczej integracja i zdobywanie doświadczeń
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zawodowych przez działalność. W ten sposób spontanicznie buduje się ścieżka
dojrzewania zawodowego i osobistego. Działanie w grupie jest wymogiem – koniecznością przy tego rodzaju muzyce.
Grupa nie ma typowego lidera – choć istnieją naturalne role wynikające
z osobistego doświadczenie, posiadania znajomych mogących udzielić pomocy w różnych kierunkach. Ten sposób działania nie powodował dotychczas
konfliktów w grupie. Członkowie grupy nie mają też znaczących doświadczeń
organizacyjnych.
Grupa nie korzysta z dotacji. Przyjmują nieformalne opłaty zbierane np. na
koncertach przy wejściu do puszki. Czasem przyjmują zapłatę od organizatora.
Bywa, że są opłacane na zasadzie indywidualnych honorariów. Czasem wydawca
płyty daje im trochę płyt, które sprzedają. Pieniądze składane są do wspólnej
kasy i wykorzystywane na działalność zespołu. Czasem trzeba zapłacić za używanie sali. Także w Domu Kultury czy innej instytucji publicznej zwykle trzeba
płacić za sprzątanie i za pracę obsługi technicznej. Potrzebują też pieniędzy na
opłacenie studia nagrań.
Nie widzą powodu, żeby się w tej fazie działania rejestrować. To by chyba
utrudniało życie. Mnóstwo papierowej pracy. Ale to nie jest decyzja ideologiczna,
mówi Respondentka. Po prostu łatwiej się żyje bez tego obciążenia. Niemniej,
uznają konieczność zarejestrowania swojej działalności kiedy będą zdolne do
działania zarobkowego.
Innym rodzajem działania wspólnego, nastawionego na rozwój osobisty, jest
Drama. Respondentka mówi (źródło: wywiad w ramach badania): drama polega na wchodzeniu w role, w inne niż ludzie na co dzień wchodzą; każdy w jakiejś
grupie wchodzi w inną ze swoich ról. Założeniem dramy jest, że człowiek w każdej
relacji z inną osobą/grupą osób/instytucją jest w jakiejś roli (te role zmieniają się:
rola matki, ucznia, pracownika, przełożonego, kolegi z pracy itp.). Chodzi o to,
żeby świadomie przećwiczyć się w różnych rolach, w których na co dzień się jest,
po to by być bardziej świadomym siebie w tych rolach. Celem ostatecznym jest:
dobra komunikacja z innymi ludźmi, asertywność, umiejętność rozwiązywania
konfliktów, lepsze poznanie samego siebie itp.
Grupa składa się z osób o różnych doświadczeniach, także takich, które przeszły tzw. „wypalenie zawodowe”. Są w niej osoby pracujące i żyjące z oszczędności. Obecne jest także doświadczenie z pracy dla organizacji pozarządowych.
Założeniem jest opanowanie warsztatu zawodowego tak, aby możliwe było
oferowanie usług, szkolenie i zarabianie pieniędzy. Na razie inicjatorki pracują
nad sobą. Mają tez świadomość zobowiązania „wzajemnościowego” (źródło:
wywiad w ramach badania): Ważne jest, że na początku dostaliśmy darmowe
szkolenie i to jest szkolenie, które nas bardzo dużo nauczyło. Nauczyliśmy się
technik komunikacji, dostaliśmy narzędzia do analizy, nauczyliśmy się sposobów
rozwiązywania konfliktów. To są rzeczy, za które się płaci, a my to dostaliśmy
i z tego miejsca działamy dalej. Ktoś się z nami podzielił wiedzą, która jest cenna.
Działalność nieformalna jest w przypadku tej grupy jedynie etapem (źródło:
wywiad w ramach badania): każdy projekt ma swoje etapy. Na tym etapie nie
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czerpiemy profitów finansowych, ani nie jesteśmy organizacją. Jesteśmy grupą
fascynatów, ludzi, którzy chcą lubią to, lubią siebie nawzajem – to jest ważne.
Moim celem są także, w przyszłości, jakieś tam korzyści materialne, ale na razie
jest to nieosiągalne.
Niezależnie od nieformalnego charakteru, grupa ma mocnego lidera i dosyć
sformalizowane zasady działania. Każda osoba otrzymuje zadanie do wykonania
przed każdym spotkaniem. Regularna obecność na spotkaniach jest egzekwowana, są też zadania dotyczące przygotowania logistycznego spotkań.
Grupa zaczęła od spotkań w mieszkaniach prywatnych, obecnie uzyskała
dostęp do darmowej sali i planuje pokaz dostępny dla osób z zewnątrz. Kiedy
potrzebowały do sesji fotograficznej przestrzeni biurowej typu „open space” to
znalazła się firma, która im udostępniła swoje biuro.

na opał). Gospodarskie samozatrudnienie stanowi coraz bardziej formę zastępczej aktywności. Surowce, materiały, rzeczy podlegają jakby nasilonej cyrkulacji.
Praca dorywcza jawi się jako bezproduktywna. Pola przemieniają się w ugory.
Wzmacnia się nieufność co do otrzymania zapłaty za wykonane prace. Praca
w firmie prywatnej (jeżeli jest) nie daje poczucia stabilności. Rozwijają się „zawody ekologiczne”: zbiór jagód, ziół, jedliny, itp. Nasila się tez kradzież drewna
z lasów. Rozwija się handel obwoźny. Towar jest droższy i gorszej jakości, ale
można wziąć na kredyt i nie trzeba jechać do miasta, co oznacza opłatę za podróż
i ryzyko nie-niezbędnych wydatków.
Wyniki badania wskazują, że na terenach wiejskich, w obliczu kryzysu, aktywizują się głęboko zakorzenione „odruchy kulturowe”. Nasilają się mechanizmy
wspólnotowe. Rozwija się współpraca, wymiana usług przy remontach. Zatrudnianie się do robót bywa nawet pozorne; w każdym razie nie zawsze łączące się
z zapłatą. Jest to niejednokrotnie „wspólnotowy barter”; także szycie i naprawy.
Nadmiar czasu to jednocześnie bycie koło domu. Powraca funkcja drogi wiejskiej (centralnej ulicy) jako społecznej tablicy. Na drodze widać, kto ma pracę.
Biedaszyby. Kopalnie zaczęto likwidować w Wałbrzychu na początku lat 90.
Obejmowało to należące do nich jednostki (żłobki, przedszkola, domy kultury).
Bezrobocie rosło gwałtownie. Gdy zakończył się okres ochrony zwalnianych
osób (koniec lat 90.), zaczęły powstawać biedaszyby. Byli górnicy dysponowali maszynami do prac ziemnych. Po okresie ich konfiskat (głównie rok 2002),
wszystkie prace wykonuje się ręcznie. Szacunki z roku 2004 mówiły o 5–6 tys.
kopiących węgiel. Inne ówczesne formy zarabiania to sprzedawanie pozostałości
po zakładach: złomu (rozbiórka całych obiektów), papier, drewno opałowe, szkło.
Oficjalna droga – otrzymanie zasiłku – wymagało zebrania około 10 pieczątek
o odmowie przyjęcia do pracy. Koszt opłat za przejazd komunikacją publiczną
przewyższał wysokość zasiłku.
Społeczność biedaszybników była w dużej mierze wspólnotą mieszkającą
w domach pokopalnianych i pracującą wspólnie. Zdolna była też do zorganizowania się na wspólnotowych zasadach. Wyzwoliło to specyficzne – wspólnotowe – mechanizmy radzenia sobie. Wchodziło w ich liczbę codzienne zdobywanie
rzeczy umożliwiających bieżące przeżycie; dzielenie się z sąsiadami. Kto akurat
miał coś, dzielił się z innymi. Do mieszkań odciętych od prądu przeciągano kabel
od sąsiadów i rachunki płacono wspólnie.
Wspólnota wydobywająca węgiel obejmuje jeden lub kilka pobliskich „szybów”. W każdym pracuje od trzech do 8–9 osób. Na dole jeden lub dwóch rębaczy, potem ciąg osób podających urobek. Na górze sypie się węgiel do worków,
następnie odnosi się do samochodów. Zadania na powierzchni wykonywać mogą
chłopcy w wieku szkolnym. Doświadczeni górnicy pracują przy budowaniu
umocnień i przy rąbaniu. Doświadczeni górnicy umacniają także szyby innych
grup. Dla powodzenia przedsięwzięcia ważne są „pogórnicze” kwalifikacje dotyczące sortowania i pakowania węgla. Dotyczą one obsługi urządzeń i pracy ciała.
Wspólna praca tworzy rytmy wysiłku i odpoczynku.

5.5. Biedaszyby
Dla pokazania wpływu traumy transformacyjnej na życie i przemiany małych
grup i społeczności przydatny okazał się warsztat badawczy etnografa. Przeprowadzenie własnych badań w ramach niniejszego opracowania nie było wykonalne. Dlatego omówimy tu opublikowane wyniki badań Tomasza Rakowskiego24.
Bada on kategorię – ludzi przegranych w procesie transformacyjnym i zwraca
uwaga na takie nurty ich aktywności, jak zdobywanie zarobków, aktywność
półlegalną i eksploatację materialnych pozostałości gospodarki socjalistycznej.
Zajmuje się on aktywnością mieszkańców wsi i ludzi „na dziko” eksploatujących złoża węgla. Poniższa relacja jest próba wydobycia z jego tekstu informacji
o mechanizmach wspólnotowych działających w dwóch badanych przez niego
społecznościach.
Wieś (Zwracamy uwagę, że nie prezentujemy tu „raportu o wsi”, a omawiane
są wyniki badania dotyczące sytuacji skrajnych). Upadek przemysłu przenosi
kryzys na wieś. Następują powroty z miasta, rośnie bezrobocie jawne i ukryte.
Dotychczasowe łączenie gospodarowania na niewielkich gospodarstwach, gdzie
normą była obecność w gospodarstwie kogoś, kto pracował w przemyśle, traci
sens. Łączone dochody z pracy i efekty gospodarowania pozwalały na pewną
swobodę ekonomiczną (rozwój). Rośnie rola nawet bardzo niewielkich świadczeń socjalnych i udostępniania zaniedbanych zasobów. Nasila się sezonowa
migracja zarobkowa.
Rozwija się „wspólnota bezrobocia”, powracają głęboko zakorzenione wzory
dla „złego czasu”. Jest to temat zamknięty dla obcych. Autor opisuje obserwowane zachowania jako znieruchomienie, zawieszenie bytu, trzymanie się ziemi.
Następuje redukowanie własnych potrzeb i zaniżanie kosztów egzystencji – aż
do granic możliwości i nadmiarowe nieraz gromadzenie zapasów (np. drewna
24. Tomasz Rakowski: Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego,
Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009
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Doświadczenia wymaga jednak także „słuchanie” górotworu. Daje to bezpieczeństwo. Słuchanie jest czynnością zespołową. Jest w jego ramach komunikacja w grupie i wzajemne poleganie na sobie. „Każdy każdego pilnuje”. Wielkie
znaczenie ma też pomoc i dzielenie się radami przy wszystkich czynnościach.
Istnieje jednocześnie pośrednik, który organizuje zbyt i wypłaca zaliczki.
Społeczne znaczenie „dziedziny”, jaką jest (czy właściwie coraz bardziej
„było”) biedaszybnictwo potwierdza fakt, że brud oznacza „czynnego” biedaszybnika. Mijani ludzie zaczepiają go i umawiają się na dostawę węgla. Po „brudnej”
stronie życia wszyscy mówią sobie po imieniu, po „czystej” bywa, że przechodzą
na „pan”. Od kopaczy nikt nie pobiera opłat w prywatnych liniach autobusowych
w mieście.
Rakowski ocenia, że działania biedaszybników budują wspólnotową strategię oporu. Uczestnictwo w kreatywnym działaniu buduje jednocześnie pozycję
społeczną uczestników.
Stosunek władz (prawa) do biedaszybów jest jedna chwiejny. Dotyczy to zakazanych aspektów działania: niszczenia przyrody, narażania siebie i innych.
Z drugiej strony waży społeczna niezbędność zdobywania środków utrzymania.
Pracują ciężko, kopią węgiel fachowo, zarobek oddają żonom, nie czynią nikomu
krzywdy. Pod presją okoliczności następuje więc modyfikacja stosowania norm
prawnych.

6
Wnioski i rekomendacje

6.1. Uwagi ogólne
W opracowaniu przeprowadziliśmy analizę nieformalnych inicjatyw i ruchów,
które wykazują cechy wspólne z metodami ekonomii społecznej. Nie ograniczaliśmy się do inicjatyw czysto zarobkowych. Interesowały nas te, które stawiają
sobie cele ekonomiczne (nawet jeśli jest to tylko obniżenie kosztów utrzymania
czy współpraca w gospodarowaniu), ale zakładaliśmy ponadto, że mogą one
sobie stawiać mniej lub bardziej proste lub złożone cele społeczne, kulturalne,
lokalne, obywatelskie, artystyczne, czy inne.
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów, a także wykorzystanych źródeł
pisanych, możemy powiedzieć, że inicjatywy te (przybierające czasami również
formę ruchów społecznych) odwołują się do istotnych wartości ekonomii społecznej oraz wykorzystują pochodzące z niej metody i rozwiązania organizacyjne.
Równocześnie inicjatorzy nie identyfikują się z sektorem – z reguły nie uczestniczą w projektach, spotkaniach, w życiu ruchu ekonomii społecznej. Jeśli pojawiają się na nich, to z reguły jednorazowo, wskutek zaproszenia. Wypowiedzi
naszych respondentów wskazują zarówno na niską ocenę formalnego ruchu, jak
i na nieidentyfikowanie własnych zasad działania jako wspólnych z ekonomią
społeczną.
Mimo, że opisane przez nas inicjatywy nie postrzegają się jako część ekonomii społecznej, podzielają one wiele wartości bliskich ES, zwłaszcza zasady
demokracji bezpośredniej: „głos to człowiek”, prawo wypowiedzi dla każdego,
dążenie do konsensusu zamiast przegłosowywania. Grupy te nie uznają relacji ze
strukturami czy interesariuszami anonimowymi, niezależnie od tego, czy chodzi o hierarchie administracyjne czy o pieniądze. Są one zdecydowane nieufne
wobec anonimowego kapitału, a często też wobec nadmiernej władzy własności
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prywatnej. Jak twierdzą, pieniądze są częstokroć potrzebne czy przydatne, ale
nie powinny być podstawowym celem działalności. Wśród celów czy motywów
działania badanych przez nas grup znajdowały się projekty lub inicjatywy większych lub mniejszych grup znajomych i szerszych zrzeszeń zawierające cele lub
komponenty nastawione na:
• przetrwanie albo obniżenie własnych kosztów utrzymania;
• samopomoc lub pomoc innym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej lub mającej wymiar ekonomiczny;
• wspólne działanie z elementami gospodarowania wspierające realizację
celów danej grupy czy społeczności (samorealizacja, realizacja projektów,
nauka, wspólna działalność kulturalna).

karno-administracyjną, spotykamy tu przykłady ewidentnego pomieszania pojęć. Uczestnicy wielu inicjatyw radzą się prawników i zamawiają ekspertyzy,
otrzymując podobną odpowiedź: grupa osób prywatnych może być oskarżona –
i ukarana – za naruszenie regulacji dotyczących życia korporacyjnego. Mówiąc
publicystycznie, człowiek dający innemu 10 złotych za pomoc w przyniesieniu
skrzynki jabłek jest przestępcą skarbowym, bo nie zarejestrował umowy. Inspektor nie czuje się bowiem ograniczony normą mówiącą, że działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność mająca na celu osiągnięcie zysku. I może
potraktować komunijny prezent albo stary komputer jako zysk.

Badane grupy unikają formalnej rejestracji i funkcjonowania w ramach stabilnych struktur. Zależnie od przypadku decyzja ta jest różnie uzasadniana.
Z jednej strony wskazuje się powody praktyczne: rejestracja, sformalizowane
działanie, mechanizmy kontrolne i sprawozdawcze są odbierane jako niebywale uciążliwe i oderwane od celowości działania oraz od zdrowego rozsądku. Na
dodatek korzyści z podporządkowania tym rygorom są zdecydowanie mizerne.
Jest to głownie niewielkie i niepewne finansowanie. Nie są to wypowiedzi gołosłowne. Większość respondentów naszego badania miała za sobą negatywne
doświadczenia pracy w organizacjach pozarządowych.
W wypowiedziach respondentów wyraźnie słyszalny jest też brak zainteresowania obecnymi formami współpracy z sektorem publicznym i finansowania
publicznego. W obiegu funkcjonują nawet prześmiewcze terminy – „grantoza”
i „wolontokracja”. Warto zderzyć ten fakt z omawianymi w niniejszym opracowaniu włoskimi doświadczeniami sektora publicznego we współpracy ze squatami, zwanymi CentriSociali. Wskazuje się, że ośrodki finansowane z kasy
publicznej maja mniejszą efektywność od bardziej niezależnych.
Obok celów pragmatycznych, liczne inicjatywy powiązane są z ruchami o rozleglejszych celach – społecznych lub politycznych. W wypowiedziach respondentów spotykamy się z deklaracjami lewicowymi lub anarchistycznymi. Odmowa
współpracy z władzami czy bycie przeciw jest deklarowaną zasadą tych ruchów.
Niemniej we wszystkich omawianych wypadkach ewidentną cechą charakterystyczną jest zgodność celów działania grup czy ruchów z celami czy programami polityki społecznej realizowanej praktycznie przez administracje publiczne.

6.2. Niezrzeszony podmiot pożytku publicznego
Na podstawie niniejszego badania i obfitej publicystyki należy uznać, że pojawiła się w życiu publicznym nowa figura: niezrzeszony podmiot pożytku publicznego. Ta forma cywilna i prawna okazuje się niezwykle twardym orzechem
do zgryzienia dla naszego życia administracyjnego. Pomijając na razie kwestię,
na ile mamy do czynienia z literą prawa, z jego duchem, a na ile z praktyką

Niektórzy członkowie banków czasu obawiają się (…), że Ministerstwo
Finansów będzie chciało opodatkować ich działanie. – Na świecie były
takie próby i nigdzie się to nie udało. Nałożenie na banki VAT-u byłoby
idiotyzmem – mówi Kamila Jastrzębska. Opolski bank w oczekiwaniu na
opinię ministerstwa wstrzymał nawet pisemne odnotowywanie wymian.
Na szczęście resort finansów uspokaja: – Trudno uznać, iż osoba korzystająca z usług innej osoby w ramach banku czasu otrzymuje z tego tytułu
dochód – mówi Anna Adamiewicz z Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Finansów. – Ale w sytuacji, gdy za pracę w banku czasu osoba
fizyczna otrzymałaby jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym o charakterze
rzeczowym (na przykład używany komputer), to jego wartość stanowiłaby
dla tej osoby przychód i podlegałby on opodatkowaniu – wyjaśnia25.
Dylematy podobne do wyżej opisanych mogą zablokować działanie nowej
formy partnerstwa, czyli inicjatywy lokalnej26. Jako człowiek, który zapłacił
kiedyś podatek od wzbogacenia za przydział mieszkania kwaterunkowego (terminologia z epoki), jestem skłonny uwierzyć, że mogą zostać opodatkowani ci,
których dom w efekcie realizacji inicjatywy obywatelskiej będzie podłączony do
sieci gazowej.
Jaki jest wkład inicjatyw nieformalnych w ograniczanie zasięgu wykluczenia społecznego? Do etosu inicjatyw nieformalnych należy działanie na rzecz
słabszych członków społeczeństwa. Pomoc w zaopatrzeniu, przygotowanie do
pracy lub organizowanie działalności gospodarczej, edukacja czy wdrażanie
do zaangażowania obywatelskiego niewątpliwie mają taki charakter. Jeśli nie
25. http://www.wabrzezno-bc.freehost.pl/index.php?go=czas_na_bank (dostęp: maj 2013)
26. Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (art. 2 pkt. 4). Obywatele, którzy uznają, że na
terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja
lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej
organizacji pozarządowej)
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spełniają formalnych kryteriów oficjalnych programów, to, być może, gorzej
dla programów.
Działania omawianych ruchów są skierowane albo na siebie (wspólnota potrzebujących), albo na wszystkich (obywatele miasta, miast, państwa, czy też
jeszcze szersze zbiorowości). Mniej interesują się (to nie znaczy, że się nie interesują) bezpośrednim otoczeniem. Ale jednak inicjatywy i ruchy te skupiają ludzi
w potrzebie, będących potencjalnymi adresatami pomocy społecznej. Co więcej
dokonują one ich włączenia – integracji w aktywność, obieg idei i projektów,
a także w kręgi społeczne nieskładające się z samych wykluczonych. W tym sensie następuje ich swoista detoksykacja – powrót do otwartego obiegu społecznego.
Wywiady, które przeprowadziliśmy w ramach badania, nie odpowiadają na
pytanie o skalę owej działalności integracyjnej. Dyrektor jednostki Urzędu dużego Miasta, zajmujący się współpracą z NGO, nie ma wątpliwości co do jej
realnego zasięgu:
Badacz: To nas wprowadza w drugi wątek: w to, co się dzieje w squatach poza
samym zamieszkiwaniem. To są przecież elementy programu integracji i reintegracji społecznej.
Respondent: Moim zdaniem to są wyjątki. Jak się przyjrzeć, to nie do końca one
tak funkcjonują. Być może nie wchodzę głęboko, ale jak się przyglądam – a próbuję śledzić działania programowe – to one nie są takie do końca. Tam jest taki
element, zgadzam się. Jakbyśmy powiedzieli, że taki squat jest taką komuną, która
ma świadczyć i pomoc sobie i innym, to nasze squaty nie są. (…) One raczkują.
Konkludując, działalność inicjatyw i ruchów nieformalnych może być dla
polityki społecznej bardzo ważnym partnerem operującym w obszarach szczególnie mało dostępnych dla administracji publicznej. Trzeba jednak w tym celu
wypracować szereg rozwiązań i procedur pozwalających na:
• uznanie podmiotów niezrzeszonych za partnerów realizujących zadania
pożytku publicznego – niekoniecznie w sensie formalnej zgodności z oficjalnymi programami, a w znaczeniu realizacji celów i wypracowania form
współpracy / dialogu;
• stworzenie możliwości certyfikowania wybranych działań na rzecz włączenia społecznego, niezależnie od statusu podmiotu prowadzącego;
• rozwój istniejącej już prawnej formuły inicjatywy lokalnej27 do postaci
umożliwiającej wykorzystanie jej przez inicjatywy nieformalne. Wymaga
to monitorowania obecnych zastosowań i występujących problemów (np.
warunek podjęcia uprzedniej uchwały Rady Gminy).
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6.3. Rekomendacje
a) Nowy podmiot pożytku publicznego
Dynamika inicjatyw nieformalnych, których cele i metody działania są zbieżne
z ES, pokazuje, że niezbędne jest uznanie ich za niezrzeszone podmioty pożytku publicznego. Konieczne jest stworzenie płaszczyzny partnerstwa w ramach
polityk społecznych. Wymaga to:
• rozpoznania i uznania charakterystycznych działań, metod działania oraz
zasięgu (terytorialnego i społecznego) tych podmiotów;
• włączenia ich jako partnerów polityki społecznej;
• wypracowania sposobów rozwoju odpowiedniej infrastruktury oraz
finansowania.
Wyniki niniejszego badania pozwalają na zaproponowanie kluczowych
elementów. Czynimy to poniżej. Trzeba jednak założyć, że szybko pojawią się
nowe, trudne dziś do przewidzenia płaszczyzny współpracy, a z nimi także nowe
potrzeby.
b) Infrastruktura
Niezbędne jest stworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi inicjatyw nieformalnych. Jako infrastrukturę określamy rozwiązania instytucjonalne i prawne ustalające sposoby (procedury), warunkujące lub ułatwiające realizację zamierzonych działań i osiąganie celów, dla których są one podejmowane. Słabością
wielu polityk jest określanie celów i przydzielanie środków bez zapewnienia dróg
(czyli infrastruktury) umożliwiających ich realizację. Mowa przede wszystkim o:
Finansowanie
Niezbędne jest wypracowanie lekkich form finansowania uwalniających
od presji psychologicznej: pieniądze = podległość. Nie chodzi o nowy „program wsparcia”, ale o zasilenie finansowe projektów czy partnerstw spójnych
przynoszących społeczną wartość dodaną albo zgodnych z celami i kierunkami
polityki społecznej. Nie jest konieczne finansowanie ciągłe grup, raczej punktowe wsparcie umożliwiające zrealizowanie konkretnych działań.
NGO jako „fiscal agent”
Ciężar uporządkowanego zarządzania pieniędzmi publicznymi i ich rozliczania mogłyby wziąć na siebie niewielkie jednostki agencyjne. Rolę, wyraźnie
określoną jako współpraca dla rozwoju a nie „zarządzanie funduszami”, mogłyby pełnić dobre organizacje pozarządowe.

27. W ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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Podobnym problemem zajmuje się m.in. Koalicja „Proste Granty”28 – nieformalne zrzeszenie NGO, tworzone obecnie przez 77 organizacji. Ich działania
skupiają się na Wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie aplikowania i rozliczania środków dla organizacji pozarządowych, rzecznictwie zmian w odpowiednich aktach prawnych, regulaminach i procedurach, które określają zasady
aplikowania i rozliczania wsparcia przez organizacje pozarządowe.
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Crowdfunding powinien zostać włączony do
repertuaru instrumentów finansowych ekonomii
społecznej, ze szczególnym nastawieniem na wsparcie inicjatyw nieformalnych. Niewątpliwie będzie to
wymagało przeglądu sytuacji prawnej, jak i metod
współpracy z publicznymi źródłami finansowania.

Crowdfunding
Ważnym instrumentem finansowym, umożliwiającym wsparcie inicjatyw
ze źródeł prywatnych, powinien być rozwinięty crowdfunding. Ta forma finansowania społecznościowego pozwala na bezpośrednie zaangażowanie społeczności, a przy tym pozwala na stwierdzenie (zmierzenie) stopnia poparcia dla
danej inicjatywy.
„Finansowanie społecznościowe to źródło kapitału dostarczanego przez
szeroką społeczność wirtualną, która chce wesprzeć kreatywnego pomysłodawcę. Crowdfunding to „rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za
określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi,
niż ogólnodostępne na rynku”29.
Nieformalny crowdfunding jest raczej niemożliwy. Naruszałoby to
istotne przepisy o bezpieczeństwie obrotu finansowego. Niemniej, może
to być istotne źródło doinwestowania inicjatyw nieformalnych.
W Polsce działa Polskie Towarzystwo Crowdfundingu, została już zwołana pierwsza konferencja „Crowdfunding w Polsce 2012” (12 grudnia
2012), a wśród działających portali crowdfundingowych znajdziemy między innymi30: beesfund.com; siepomaga.pl; polakpotrafi.pl; megatotal.pl;
crowdfunders.pl; wspieramkulture.pl; wspieram.to; czy crowdfunding.pl.
The Economist w numerze z 18 maja 3013 (wydanie międzynarodowe)
zamieszcza z kolei artykuł o nowym kierunku finansowania obywatelskiego, skierowanym na poprawę stanu najbliższego otoczenia (sąsiedztwa)
w mieście. Jest to idea, która mogłaby wspierać inicjatywy obywatelskie.
Wsparcie finansowe obywateli bazuje na deklaracjach finansowych realizowanych dopiero wówczas, gdy projekt stanie się realny i wykonalny.

28. http://www.schuman.pl/koalicja-proste-granty (dostęp: maj 2013)
29. Karol Król: Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce,
http://crowdfunding.pl/crowdfunding-w-polsce/#.UW7iGUoqJqE (dostęp: 10.06.2013)
30. Podajemy za cytowanym artykułem Karola Króla

Crowdfunding, Polak Potrafi

c) Wykorzystanie przestrzeni miejskiej
Jak wynika z przeprowadzonych przez nas wywiadów, dostęp do przestrzeni
publicznej ma istotne znaczenie dla powstawania i realizacji inicjatyw nieformalnych. Chodzi zarówno o otwartą przestrzeń, jak i o pustostany (zarówno budynki mieszkalne, jak i produkcyjne). Co ważne, chodzi o stworzenie możliwości
wykorzystywania zarówno terenów i obiektów publicznych, jak i prywatnych.
Konieczne jest stworzenie procedur pozwalających na i ułatwiających podpisanie umowy o czasowe użytkowanie. Choć niektóre samorządy (np. Warszawa)31 uznały już, że różnego rodzaju wydarzenia artystyczne w przestrzeni
publicznej (w tym te organizowane przez nieformalne grupy) są wartością dla
miasta i tworzą poradniki ułatwiające ich zorganizowanie, to ich skuteczność
należy uznać za niewielką. Decyduje o tym częściej formalistyczne traktowanie
norm prawa niż samo prawo.
W większości polskich samorządów utarła się jednocześnie praktyka zaniedbywania zamierających obiektów i fragmentów miasta. Warto więc rekomendować opracowanie na ich użytek wzorców i dobrych praktyk, wskazujących,
że:
• osada, miasto czy gmina odpowiada za zarządzanie racjonalnym zagospodarowaniem przestrzeni;
31. Patrz Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej Warszawy?, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Warszawa 2013
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/przewodnik_dzialaj_w_przestrzeni.pdf (dostęp: 20.05.2013).
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• jego/jej obowiązkiem jest przeciwdziałanie (na ile to wykonalne) powstawaniu pustek, martwych obszarów i pustych, zaniedbanych budynków;
• konieczną cechą dobrego miasta czy osady jest otwartość na zachowania
spontaniczne i umiejętność adoptowania – wkomponowywania ich dobrych skutków w tkankę miejską i życie miasta.
Pustostany przestrzenią inicjatyw nieformalnych
Stworzenie systemowego rozwiązania ułatwiającego tymczasowe wykorzystanie pustostanów jest ważnym czynnikiem wspierającym działania nieformalnych inicjatyw. Otwarcie się na nieformalne podmioty realizujące działania
zbieżne z ES wydaje się tym ważniejsze, że obecnie jedynie działania związane
z kulturą są traktowane przez samorządy jako sposób na zapełnianie pustych
budynków i lokali32.
Co więcej, użyczanie pustostanów może być traktowane jako ważny element
zarządzania rozwojem terenów zaniedbanych. Na ten punktu widzenia zwraca
uwagę Ingeborga Junge-Reyer, senator odpowiedzialna za rozwój urbanistyczny
(Senator for Urban Development) z Berlina33. Twierdzi ona, że czasowe użytkowanie jest cechą strukturalną współczesnej gospodarki. Wprowadza ono nowe
życie i podnosi atrakcyjność terenu. Opuszczone, ale ożywione obiekty stanowią
przesłankę rozwoju. Obiekty w zaniedbanych dzielnicach nie mogą osiągnąć
przyzwoitej wartości rynkowej. Ożywienie, aktywność podnoszą ich atrakcyjność. Obecnie nawet deweloperzy uznali oddziaływanie tego czynnika i udostępniają puste lokale, zmniejszając efekt martwoty – podnosząc atrakcyjność –
nowych inwestycji. Niektóre z projektów czasowych zakorzeniają się i stają się
elementem trwałego zagospodarowania.
Warto zwrócić uwagę, że podobnie zaczynają działać niektórzy polscy deweloperzy. Przykładem może być Soho Factory na Mińskiej 25 w Warszawie.
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musi spełnić, by bezpiecznie handlować oraz projekt „samoczynnej procedury”
zaproponowanej przez Aleksandrę Wasilkowską34.
Porównanie graficzne procedur dostępu do przestrzeni w Warszawie, dla sprzedawcy ulicznego w Nowym
Jorku i w projekcie A. Wasilkowskiej (źródło: przewodnik Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie, http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/
zalaczniki/artykuly/przewodnik_dzialaj_w_przestrzeni.pdf oraz http://streetvendor.org/ i http://www.
olawasilkowska.com/75-bazaromat.html, dostęp: maj 2013)

Otwarta przestrzeń miejska
Mimo, że różnego rodzaju inicjatywy coraz częściej wkraczają w przestrzeń
miejską, jest to nadal obszar, w którym powinno się dążyć do maksymalnego
uproszczenia procedur.
Dla ilustracji porównajmy symbolicznie różne typy procedur dotyczących
zajęcia przestrzeni. W lewej kolumnie widnieje proponowana procedura zorganizowania wydarzenia kulturalnego w Warszawie. W prawej ulotka informująca sprzedawcę ulicznego w Nowym Jorku o wszystkich wymogach, jakie

32. Przykładem takiego działania jest Poznań, w którym ZKZL oddaje artystom puste lokale użytkowe, których nie udało się wynająć za komercyjna cenę. Patrz, Jarosław Pucek, pustostany dla artystów, Gazeta Wyborcza, 25. lutego 2013
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,13454782,Jaroslaw_Pucek__Pustostany_dla_artystow_.html (dostęp maj 2013). Na podobne rozwiązanie zdecydowała się również Łódź.
33. Urban Pioneers – Berlin Stadtentwicklung durch Zwischennutzung (Temporary Use and Urban
Development in Berlin), Jovis Verlag GmbH, Berlin 2007

34. Elżbieta Jankowska przy współpracy Zespołu WARSZTATU: Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie, http://ngo.um.warszawa.pl/
sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/przewodnik_dzialaj_w_przestrzeni.pdf
(dostęp maj 2013), Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2013
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d) Restrukturyzacja jako pole działania inicjatyw nieformalnych
Naturalnym obszarem działania dla inicjatyw nieformalnych może być udział
w przedsięwzięciach restrukturyzacji wielkich przedsiębiorstw lub całych
regionów przemysłowych. Główna fala procesów restrukturyzacyjnych zapoczątkowanych w latach 90-tych jest już niemal zakończona. Warto więc zwrócić
uwagę, że restrukturyzacje mające charakter globalny, nadal mają miejsce w skali pojedynczych miast. Cechą gospodarki globalnej są, powtarzające się w czasie,
likwidacje przedsiębiorstw zatrudniających poważną część kadr pojedynczego
miasta.
Obok przedsięwzięć głównego nurtu, potrzebne są tam inicjatywy w skali
małych grup i niszowych projektów. Stworzenie modeli działania, jak i odpowiednich ram instytucjonalnych jest zadaniem polityki społecznej.
Przykładem takiego działania może być projekt „Wałbrzych Kopalnia
Możliwości”.
„Wałbrzych Kopalnia Możliwości” to oddolna inicjatywa wymyślona ponad rok temu przez wałbrzyszankę, Magdalenę Wach. Działający w projekcie wałbrzyszanie razem chcą zmienić miasto i jego postrzeganie, ale
także nastawienie mieszkańców.
Kopalnia chce realizować własne projekty, ale też wspierać projekty
tych, którzy chcą działać, ale nie bardzo wiedzą jak. Chcemy stworzyć
platformę dialogu i współpracy dla różnych ludzi, grup i instytucji – opowiada Magdalena Wach35.
e) Łagodne przejście ze sfery nieformalnej do działalności gospodarczej
W wielu wywiadach przewijają sie informacje o podejmowanych przez badanych
działaniach z pogranicza działalności gospodarczej i „gospodarskiej”. Otacza je
atmosfera zagrożenia czy nawet leku. Wydaje sie, ze podobnie do klimatu towarzyszącego istnieniu tzw. „szarej strefy” w gospodarce.
W Polsce toczy sie dyskusja o zakresie swobody gospodarczej. Przygotowywane są kolejne modyfikacje prawa i procedur stosowanych przez poszczególne
instytucje. Najnowszym takim działaniem jest przygotowywana zmiana Ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej (https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/
decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swobodziedzialalnosci.html, dostęp: czerwiec 2013).

35. Źródło: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/2029020,35771,10633964.html (dostęp maj 2013)
Zob. także: http://wkm2011.blox.pl/html oraz https://www.facebook.com/ck.kopalnia (dostęp maj 2013)
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Należy więc, na zakończenie, rekomendować uruchomienie monitoringu
i dialogu poświeconego ustaleniu społecznie uznanej linii demarkacyjnej
pomiędzy sferami działań gospodarskich i próbami – testowaniem własnych
możliwości w dziedzinie gospodarki a regularną przedsiębiorczością.
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Drama
Duże miasto
Przedsięwzięcia kulturalne
Integracja społeczna, obniżenie kosztów przedsięwzięć kulturalnych
Deklaracja celu
Drama to działania parateatralne, nie trzeba mieć wykształcenia teatralnego; drama polega na wchodzeniu w role, w inne niż ludzie na co dzień wchodzą;
każdy w jakiejś grupie wchodzi w inną ze swoich ról. Założeniem dramy jest, że
człowiek w każdej relacji z inną osobą/grupą osób/instytucją jest w jakiejś roli (te
role zmieniają się: rola matki, ucznia, pracownika, przełożonego, kolegi z pracy
itp.). Chodzi o to, żeby świadomie przećwiczyć się w różnych rolach, w których
na co dzień się jest, po to, by być bardziej świadomym siebie w tych rolach. Celem
ostatecznym jest dobra komunikacja z innymi ludźmi, asertywność, umiejętność
rozwiązywania konfliktów, lepsze poznanie samego siebie itp.
Nasz cel jest szkoleniowy, to znaczy my ćwiczymy komunikację i rozwiązywanie konfliktów. I to jest cel główny.
Jak to działa
Nasza Drama, która w tej chwili funkcjonuje już od września, czyli około pół
roku, to jest pomysł zaczerpnięty z Teatru Forum, a Teatr Forum to jest rodzaj
teatru „w interwencji”. Czyli jest grupa aktorów, to znaczy oni nie muszą mieć
żadnych umiejętności, ale też żeby nie byli banalni na tej scenie, którzy wchodzą
i odgrywają jakieś anty-scenki. [Respondentka opowiada czym są anty-scenki: 10
minutowe scenki, w których główny bohater zmierza do zagłady, czyli sytuacji
krytycznej, z której trudno wyjść; bohaterowi wali się życie na wszelkich obszarach]. Odgrywamy anty-modelowe sytuacje, po czym osoby z publiczności, które
nas obserwują, za drugim razem jak to odgrywamy mogą powiedzieć „stop” [widzowie, podpowiadają bohaterce jak nie dopuścić do zagłady; widz podpowiada
swoją modelową scenkę, jakby to zagrał, by nie dopuścić do „sytuacji krytycznej”;
jest osoba prowadząca dramę].
Drama to jest inicjatywa trzech kobiet, takich po 50-tce (podaję ich wiek ze
względu na ich duże doświadczenie). Jedna z nich ma duże doświadczenie w organizacjach pozarządowych i w koordynacji i w zarządzaniu grupami i projektami. Ale też i biznesowe doświadczenie, ponieważ jest prezesem w wielkiej firmie.
Inna z kolei jest trenerką, a trzecia z nich pracowała w korporacjach.
Mamy bardzo fajny czas, spotykamy się, były momenty, że było to dwa razy
w tygodniu, teraz to jest raz w tygodniu, więc nie jest to takie intensywne. Mieliśmy intensywny czas i to był czas dla nas samych na szkolenie. I ani na razie nikt
na tym nie zarabia, bardzo dużo czasu się temu poświęca, łącznie z nauczeniem
się roli, dobieraniem kostiumu, z spotykaniem się i gadaniem. Ważne jest, że
na początku dostaliśmy darmowe szkolenie i to jest szkolenie, które nas bardzo
dużo nauczyło. Nauczyliśmy się technik komunikacji, dostaliśmy narzędzia do
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analizy, nauczyliśmy się sposobów rozwiązywania konfliktów. To są rzeczy, za
które się płaci, a my to dostaliśmy i z tego miejsca działamy dalej. Ktoś się z nami
podzielił wiedzą, która jest cenna.
Na tym etapie jesteśmy skupieni na takiej misji, takiej idei. Tak jak były te
dwa przedstawienia, one były darmowe, bardzo rzeczywiście pomogły innym
osobom i też pokazały bardzo dużo mechanizmów, ludzie po tym naszym półtoragodzinnym spotkaniu wychodzą z nową wiedzą. Natomiast każdy projekt ma
swoje etapy. Na tym etapie nie czerpiemy profitów finansowych, ani nie jesteśmy
organizacją. Jesteśmy grupą fascynatów, ludzi, którzy chcą lubią to, lubią siebie
nawzajem – to jest ważne. Moim celem jest także, w przyszłości, jakieś tam korzyści materialne, ale na razie jest to nieosiągalne.
Pojawiła się dziewczyna, która zrobiła nam szkolenie z ruchu scenicznego,
bo to też jest ważne. I to też było za darmo, nikt z nas z tego nie czerpie korzyści
finansowych. Założenie jest oczywiście takie, że będziemy, bo taki jest cel, ale
zanim się dojdzie do celu, to trzeba też się wielu rzeczy nauczyć. Przypuszczam,
że za jakieś trzy miesiące zaczniemy realizować nasze cele. Teraz jesteśmy na
etapie robienia sesji zdjęciowej. To jest bardzo złożony twór, duża grupa osób,
my bardzo w to wierzymy i mieliśmy już doświadczenia z publicznością: my
mogliśmy popraktykować, a publiczność bardzo się zaangażowała.
Jeżeli chodzi o przestrzeń, to na początku były to nasze mieszkania, spotykaliśmy się u mnie, spotykaliśmy się u J., która ma wielki dom i można było tam
ćwiczyć….w zasadzie były cztery domy, z których się przemieszczaliśmy.
W tej chwili współpracujemy z teatrem, gdzie dostaliśmy darmowo salę, bo
drama nie wymaga sceny, bo nie może być podziału między widzem a aktorem. Ta
I tam rzeczywiście niedługo planujemy kolejny pokaz dla ludzi z zewnątrz. Natomiast, tak jak mówię, będzie drugi etap tego, czyli będzie to etap, gdzie już będziemy się skupiać na zarobkach i wtedy kierujemy się do firm i do korporacji. To znaczy, z takim modelem komunikacji i konfliktów, jakie występują w korporacjach.
Na początku było miło i strasznie sympatycznie i wszyscy byli tak bardzo
zachwyceni sobą i tym, co się dzieje. Natomiast w pewnym momencie nastąpił
konflikt. I– wiadomo – opóźnił pracę, każdy z nas indywidualnie się podłamał.
I wyszliśmy z tego, i to też było kolejne fajne doświadczenie, bo teraz jest ten etap
normalizacji i to jest super, że…taka wiedza, że można mieć w zespole różne etapy, jest według mnie niezbędna żeby potem robić cokolwiek z grupami.
Ja podjęłam się różnych działań w swoim życiu, ale zazwyczaj kończyły się
na tym etapie konfliktu, chyba, że były to działania pod jakąś organizację i były
z tego pieniądze. To jest też inne działanie. Bo jeżeli działasz dla organizacji, to
robisz swoje i wiesz, że masz z tego inne korzyści.
Sposób podejmowania decyzji, struktura organizacji i rozdział zadań
Według mnie jest to kwestia dobrego lidera, bo naprawdę my mamy dobrą liderkę. Ona też oczywiście miała moment kryzysu, ale wtedy to przejmuje
inna osoba…muszą być bardzo dobrze określone role w zespole, żeby przetrwać
kryzys i moim zdaniem to jest clue. My na szkoleniu uczyliśmy się o procesie
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grupowym i wiedzieliśmy, że coś takiego przyjdzie, więc byliśmy po pierwsze
przygotowani do tego. Nie byliśmy przygotowani na emocje związane z tym i to
nas frustrowało. Poza tym zaufanie do lidera i ten lider musi być w każdej grupie. W pewnym momencie doszliśmy do normalizacji i teraz są kolejne etapy.
I strasznie ważne jest, na każdym spotkaniu, żeby każda z osób powiedziała,
wypowiedziała swój cel – dlaczego tu jest, po co tu jest, żeby była świadoma
swojego celu i celów przyszłościowych.
Po pierwsze jawne są role, jawne są cele i jawne są zasady. I to są zasady, które
tak naprawdę są banalne, chociażby to, że spóźniać możemy się maksymalnie
15 minut, a potem nie bierzemy udziału w spotkaniu. Jeżeli jesteśmy chorzy, to
możemy nie przyjść, ale jeżeli nam się nie chce – to przychodzimy. I co się z tym
wiąże – jeśli nie kogoś na spotkaniach trzy razy z rzędu, to pojawi się dubler,
czyli osoba, która zostanie przeszkolona i wejdzie na miejsce tej osoby. Czyli jest
trochę taki bat nad nami. Niektóre zasady pojawiły się na początku, a niektóre z czasem, bo potem wyklarowało się, co jest ważne. Jest też zasada podziału
obowiązków i wywiązywania się z tego, to znaczy, że jeżeli ktoś się zajmuje scenografią, to dopilnowuje tego by na pokazie był stolik, laptop. Każdy dba o swój
kostium – to też jest zasada. Każdy ma scenariusz na spotkanie, jeżeli nie zna roli
i każdy odpowiada na maile, co jest strasznie ważne. Jeżeli jest puszczony mail,
to każdy musi na niego odpowiedzieć: jeżeli jest spotkanie, każdy musi napisać
czy będzie, czy nie będzie, dlaczego nie będzie. I to jest kwestia wypracowania
sobie tego, tego wcześniej nie było, to jest kwestia dobrego przywódcy i sprawa
naszego celu, kwestia też takiego nie ściemniania sobie nawzajem.
Trzeba od samego początku zbudować sobie cele, na każdym spotkaniu wyrazić swój cel, wyraźny lider, profesjonalizm – to już jest zachęcenie, to już zbudowało się samo, w tej chwili już nie trzeba zachęcać. Natomiast, tak jak mówię,
lider ma tu znaczenie, to znaczy sama postać osoby, która jest świetna w tym co
robi – zachęca. Nie ma absolutnie takiej zachęty na siłę, każdy jest tu dobrowolnie
i to daje do myślenia, bo nie przerzuca się odpowiedzialności na kogoś innego,
tylko na siebie samą.
Kto pilnuje przestrzegania zasad i czy zasady są spisane? Koordynatorka, są
spisane, ale to wszystko funkcjonuje mailowo, w mailu, zawsze można sobie to
przypomnieć

udział w tych szkoleniach. Był też taki projekt edukacyjny w szkołach, w gimnazjach. Ten pierwszy trwał dłużej, dwa lata. Mam doświadczenie organizacyjne, łącznie z zakładaniem spółdzielni i prowadzeniem takich grup. Teraz nie
działam w żadnej organizacji. Zarabiam tak, że robię filmy, to znaczy jestem
w zespole produkcji filmowej.
Są osoby, które żyją z oszczędności i to sporych, bo na pewnym etapie swojego
życia się po prostu się wypaliły i wzięły się za inne działania, trochę ideowe. Są
osoby, które pracują poza tym, ale nikt nie jest zrzeszony w taką organizację – ja
mówię o organizacjach pozarządowych. Na pewno większość osób ma już jakieś
doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, ale nie wszyscy. Wiele
osób pracowało w korporacjach, w firmach. Jeden z naszych aktorów jest trenerem piłki nożnej. Każdy coś robi.

Dlaczego robią to w grupie
Przede wszystkim, dlatego, że to co robię nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdybym była sama. I to typowe działanie projektowe, że jest koordynatorka,
jest liderka, jest osoba odpowiedzialna za PR, ale też ściąganie ludzi na te spektakle darmowe – to też jest sztuka. W tym przypadku w ogóle nie miałabym
szansy w pojedynkę.

Dlaczego jako grupa nieformalna?
Dlatego, że nie ma takiej potrzeby na razie, ponieważ na razie nie zarabiamy.
Jak będziemy zarabiać, co jest jednym z celów, to naturalnie będzie trzeba to robić albo na firmę, wtedy jedna z osób założy sobie firmę i będzie można rozliczać
się. Na razie nie ma to sensu, bo to działanie samo w sobie jest istotą i esencją
naszych spotkań. Jest plan żeby stworzyć fundacje i ona pewnie powstanie, ale
co to da? Co to zmieni? Jeżeli ludzie mają ideę i pomysł, to lepiej skupić się na
tym, niż zakładać organizację pod to, bo wtedy wytrąca się cel i działanie. Zakładanie organizacji też jest pracochłonne i też wiąże się z kosztami. Na pewno
to kiedyś powstanie, ale na razie jest nam świetnie bez tego, bez takiej struktury
ograniczającej nas poniekąd.
Ja w ekonomii społecznej też robiłam różne rzeczy i też pracowałam w jakiejś
spółdzielni. Natomiast różnica jest taka: my widzimy fajność, realność, innowacyjność tego, co robimy, ale my nie mamy misji żeby zbawić świat. My się nie
skupiamy na żadnej idei, którą będziemy pokazywać innym dookoła, żeby ich
uzdrawiać, czy żeby ich zaangażować. Nie. Bardzo jesteśmy skupieni na tym, co
my robimy, na nas samych, na profitach z tego i na każdym etapie jakiś profit
musi być, niekoniecznie finansowy. Widzę, że w ekonomii społecznej przyświeca
jednak idea misji, działanie pod kątem idei.
U nas jest tak, że my maksymalnie wiemy, że to jest świetne, ale nie na zasadzie
misji, tylko….jeżeli chcesz to skorzystaj, wejdź w to, co robimy, ale tylko dlatego,
że masz taką chęć. Nie chcemy włączać wykluczonych na przykład. Chcemy pokazywać możliwości i rozwiązania, ale pod warunkiem, że ma ta druga strona
chęci. Integracja społeczna, może to tak. Bo rzeczywiście ludziom to otwiera oczy,
w jakich funkcjonują rolach, w jakich układzikach, układach, jak się komunikują,
jacy są nie wprost, jak zrobić by byli bardziej asertywni, jak bardzo manipulują
albo nie manipulują. To wszystko, to są poniekąd działania uzdrawiające.

Wcześniejsze doświadczenia organizacyjne
Byłam koordynatorką w takim projekcie stowarzyszenia. To był mój pomysł,
organizowałam działania i przepływ informacji między ludźmi i też brałam

Rozliczenia i zasoby
Koszty minimalizujemy, póki co, bo szukamy sal do prób, robienia zdjęć do
przedstawień za darmo itp.
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Świat zewnętrzny nam sprzyja. Teraz będziemy mieli sesje zdjęciową, potrzebujemy open space, to znaczy ogromną przestrzeń biurową. Żeśmy trochę
zwątpili i poszliśmy do takiej drukarni, gdzie było ciemno i tam żeśmy trzaskali
zdjęcia i to oczywiście wyszło kiepsko. I nagle pojawiła się osoba, która powiedziała „dobra masz moją firmę, cykaj tam zdjęcia”. Dostaliśmy przestrzeń open
space i to jest niesamowite. Firma jest wielka, bardzo znana, posiada wielkie, kilku poziomowe biura i okazało się, że chętnie nam użyczą tego miejsca na zdjęcia.
[pytam, jak zorganizowali sobie wypożyczenie tej przestrzeni] Osoba w naszej
grupie – nowa – powiedziała, że to załatwi i rzeczywiście załatwiła.
Plany finansowe są, też chciałabym to podkreślić, że ja na tym etapie czuję:
„ok, to teraz już dużo się nauczyliśmy, dużo wiemy, dużo zbudowaliśmy. Co dalej?” Część osób chciałaby cały czas rozwijać się: i jeszcze jakieś ciekawe informacje i techniki i tak dalej. Ale to są dwie osoby, większość myśli jednak teraz
o profitach finansowych, bo dlaczego nie? Dlaczego nie czerpać z czegoś zysków?
Mamy już budżet rozpisany i wiemy jak by to miało wyglądać i ile kasy mielibyśmy zarabiać. I to jest dosyć fajne i teraz uderzamy w PR.
W pewnym momencie życie nas zmusi, by wejść w strukturę, bo trzeba się
rozliczać i jeżeli będziemy zarabiać to się to stanie. Ale to się stanie, dlatego, tak
jak już mówiłam, że takie są wymogi funkcjonowania obywateli w państwie.
Elementem naszego celu, celem jest prowadzenie szkoleń dla firm, szczególnie
korporacji: zyski mają pozwolić rozwinąć się działalności Dramy.
Docelowo będziemy jeździć jako grupa szkoleniowa, czyli jest to 10 osób, które
trzeba gdzieś przenocować i dać im żreć i kasę. Dlatego mamy już rozpisane, ile
każda z osób zarabia, żeby to było jasne, że ty przy tej roli zarabiasz tyle i tyle.
To jest fajne, bo dzięki temu nie tykamy się propozycji za mniejszą sumę. To będzie, to się może pojawić za trzy miesiące. Jeszcze z ofertą nie wyszliśmy. Powoli
przymierzamy się do pokazu już dla ewentualnych klientów, to znaczy szefów
firm, prezesek, prezesów.

potem pojawiła się potrzeba nazwania się, określenia swoich celów, a w końcu –
rejestracji stowarzyszenia.
Na początku była to spontaniczna potrzeba posiadania własnego miejsca,
w którym mogliby realizować działania artystyczne i kulturalne. Później podjęli
próbę określenia „co robią i po co”. „Doświadczeniem fundującym”, była organizacja wydarzenia artystycznego w ramach Biennale w Berlinie.

Kolektyw
Duże Miasto
Przedsięwzięcia kulturalne, ochrona wartości, promocja rozwiązań, edukacja,
promocja idei
Integracja społeczna wokół niezależnej kultury, obniżenie kosztów działań
społeczno – kulturalnych
Cel inicjatywy
Kolektyw zajmuje kamienicę w centrum miasta. Celem jest stworzenie przestrzeni, w której grupa przyjaciół – studentów kierunków artystycznych i humanistycznych – może realizować swoje działania, a jednocześnie otworzyć się
i wpływać na swoje otoczenie. Nie są kolektywem artystycznym, chodzi im raczej
o stworzenie inkluzywnej przestrzeni kulturalnej. Na początku nie mieli nazwy,

Jak działa inicjatywa
Są dwie grupy adresatów. Pierwsza, to młodzież w wieku 18-25 lat, osoby
działające w ruchach miejskich, lubiące alternatywne miejsca i muzykę, artyści,
hipsterzy, czasem anarchiści. Druga to otoczenie, czyli sąsiedzi ze szczególnym
uwzględnieniem seniorów.
Organizują wystawy, projekcje filmów, wykłady interaktywne, współpracują
z wystawą komiksów, pokazują prace dyplomowe studentów. Prowadzą animację
kulturalną okolicy – nawiązują kontakty z sąsiadami i starają się ich włączyć do
współpracy (jeden z sąsiadów organizuje np. gry dla dzieci), organizują spotkania
integracyjne dla seniorów w formie np. warsztatów filmowych, oprowadzania po
wystawach. Angażują się również w kształtowanie przestrzeni miejskiej wokół
ich kamienicy, np. razem z sąsiadami chcą otworzyć furtkę do pobliskiego parku,
który jest niedostępny dla mieszkańców.
W możliwość użytkowania z lokalu weszli dzięki legalnemu najemcy, który
nie potrzebował całego obiektu. Są więc nieformalnym podnajemcą
Sposób podejmowania decyzji, struktura
„Stałe jądro” to 8 osób –przyjaciół z liceum i ze studiów. Jedni są bardziej zaangażowani i biorą na siebie odpowiedzialność, inni – zadowoleni, że są częścią
czegoś. Na razie wszyscy szukają naturalnych dróg kariery, nie ma planu, żeby
kolektyw przekształcić w swoje miejsce pracy. Nie ma jednej linii programowej, program też powstaje spontanicznie. Działają w grupie, ponieważ jednym
z głównych celów było wspólne działanie. Jak zaczęło być o nich głośno, pojawiło
się kilka osób, które chciały się przyłączyć, ale nie chcieli za bardzo rozszerzać
grupy, żeby zapewnić stabilność kolektywu. Wokół nich funkcjonuje również
grupa przyjaciół, którzy nie należą oficjalnie do kolektywu, ale pomagają, uczestniczą w działaniach. Kolektyw jest otwarty na współpracę z osobami z zewnątrz:
jeżeli ktoś ma ciekawą propozycję wspólnych działań, to się zgadzają, ale niekoniecznie muszą tę osobę dołączać do „twardego jądra”. Przynależność do
„twardego jądra” zapewnia: „poczucie własności, że jest się od początku, dostęp
do strony internetowej, do reprezentowania, do występowania jako członek tego
miejsca.” Nie ma formalnych zasad współpracy, „każdy szuka swojego miejsca
i wybiera sobie zadania”.
Podstawowym celem jest przejęcie tego budynku. Każdy coraz bardziej zajmuje się swoimi rzeczami i to jest ten moment, kiedy coraz mniej wszyscy chcą
na to płacić skoro to nie jest nasze. Formalizacja jest koniecznością, ale widzą jej
minusy: nie stać ich na księgową, wszystkiego musieliby się nauczyć. Kolektyw
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liczył 13 osób, ale 2 trzeba było dokooptować, aby móc się zarejestrować. Problem stanowić może również kwestia władzy w stowarzyszeniu: obecnie (w statucie) to samo prawo reprezentacji ma 6 osób naraz. Nie wiadomo, kto ma być
szefem? „Bo niekoniecznie jest w tej grupie lider. Są bardziej aktywne i mniej,
część która bardziej chce i część która mniej chce”. Formalizację traktują jako
narzędzie, które posłuży grupie nieformalnej, ale nie przekształci jej w klasyczną
organizacje pozarządową. „nie interesuje nas żeby działać w ramach prawnych,
być stowarzyszeniem które żyje z grantów”.
Zanim zdecydowali się zarejestrować, działali nieformalnie przez dwa lata.
Obecnie poprawiają wniosek do KRS (pierwsza wersja została odrzucona z przyczyn, które uznali za biurokratyczne). „Jądro”– osoby bardziej zaangażowane
pełnią funkcje (zarząd, skarbnik itd.). W statucie stowarzyszenia jest zapis, że
przyjmowanie nowych osób możliwe jest na wniosek 3 członków.

Sprzęt dostali w spadku po jakiejś galerii, dostawali też rzeczy od ludzi, jak
ogłaszali, że czegoś potrzebują – zlew, zapasy sztućców, talerzy, lampy, dużo
kanap, stoliki, szafki.

Rozliczenia
Chcą stworzyć przestrzeń coworkingu, żeby miejsce w ciągu dnia służyło
do pracy artystom i innym chętnym i pobierać za to niewielką opłatę w formie
darowizny. Nie przemyśleli jeszcze kwestii płacenia podatku od darowizn i rejestracji zbiórek publicznych, na razie zamierzają zbierać pieniądze do puszki i nie
rozliczać ich z Urzędem Skarbowym. Po konsultacji z prawnikiem okazało się,
że chociaż jest to niebezpieczne, to fiskus przychodzi, jak obraca się poważnymi
kwotami, więc realne zagrożenie konfliktu z prawem jest niewielkie. Oprócz
rozmówcy nie ma osób, które miałyby obawy w tym zakresie – prawnik im doradził, żeby nie ogłaszać w internecie, że pobierają opłaty, więc wykasowali, teraz
umieszczają w komentarzach, które później usuwają.
Jako nieformalni podnajemcy opłacają czynsz, plus rachunki. Składają się na
to z własnych pieniędzy. Jest jedna osoba, która jest skarbnikiem i założyła konto
w banku, na które wpłacają pieniądze na czynsz i opłaty, ona to kontroluje, zawiaduje rachunkami. Poza rachunkami składali się na odmalowanie kamienicy
i produkty spożywcze.
Za niektóre filmy czy inne specjalne wydarzenia mają dochód, uzyskane w ten
sposób pieniądze dokładali do innych inicjatyw, albo do długu za czynsz. Realizują też projekt finansowany z grantu legalnego stowarzyszenia, złożyli dwa
projekty w innym konkursie, żeby spłacić zaległy czynsz.
Te dochody są niewystarczające, więc zasadniczo dokładają do interesu z własnych funduszy.
Dochody i wydatki kontroluje wyżej wymieniona osoba. Jeśli ktoś realizuje
własny projekt, to również finansuje go z własnej kieszeni. Za kawę czy herbatę
nie biorą pieniędzy, zależy im żeby ludzie mogli się poczuć swobodnie i niekoniecznie płacić, przy niektórych okazjach sprzedawali ciasta. Zbierają pieniądze
do puszki, są to bardzo niewielkie sumy. Takie zbiórki zdarzają się 2-3 razy
w miesiącu. Pieniądze z takiej zbiórki przeznaczane są na zwrot kosztów członków kolektywu, którzy ponieśli je w związku z realizacją własnych projektów,
to, co zostaje, idzie na wspólne konto.

Kuchnia
Duże miasto
Ochrona wartości, promocja rozwiązań, edukacja
Promocja kuchni wegetariańskiej, weganizmu i integracja społeczna
połączone ze zbiórką funduszy na cele społeczne
Deklaracja celu
„Stwierdziliśmy, że chcemy coś robić, a to była bardzo fajna, lajtowa inicjatywa, w której mogliśmy się sprawdzić. Chcieliśmy też włączyć do tego jak najwięcej osób, nie chcieliśmy tego robić tylko jako my, chcieliśmy przekazać też ludziom odpowiedzialność za tę inicjatywę. Chcieliśmy promować prawa zwierząt,
dlatego inicjatywa jest wegetariańska, chcieliśmy promować prawa człowieka,
ale też dać pretekst do tego, żeby ludzie mogli się spotkać, poczuć takie fajne,
bezpieczne miejsce, w którym mogą coś razem zrobić.”
„Celem kuchni jest również generowanie nowych działań i pomysłów. Wiem, że
część ludzi zaangażowała się w wolontariat na rzecz fundacji wykupującej konie.”
„Kuchnia nie jest ostatecznym celem. Jest dużo osób, które można zagospodarować, na nowo zaangażować. (…) Jakbyśmy chcieli się najeść, to zrobilibyśmy
sobie domówkę w domu. Kuchnia ma być więziotwórcza, chodzi o generowanie
nie tylko zysków, ale też konkretnych rozwiązań”. W wyniku uczestnictwa w takim wydarzeniu ludzie mogą zaangażować się np. w wolontariat.
Planowane są kolejne Kuchnie, za każdym razem będzie inny temat przewodni, nie zawsze zamierzają zbierać środki na jakiś cel – może być też dyskusja,
film itd.
Nie planują przyszłości i dopuszczają, że jak formuła Kuchni się wyczerpie, to
zaczną robić coś innego. Ich inicjatywa ma generować nowe pomysły i działania,
nie jest celem samym w sobie, więc jej trwałość nie jest nadrzędną wartością.
Jak to działa
Organizatorzy poprosili mieszkańców, żeby przynieśli swoje wegańskie i wegetariańskie potrawy, a ci, którzy z jakichś powodów nie mogli sami nic, ugotować, mogli wpłacić 5-10 złotych. Podczas spotkania fundacja wykupująca
konie z rzeźni opowiedziała o swojej działalności, następnie „zaczęła się wielka
wyżera”, po niej licytacja prac zaprzyjaźnionej studentki ASP i na koniec deser.
Kuchnia organizowana jest też w innych polskich miastach – każda edycja
działa trochę inaczej, cały czas zastanawiają się nad nazwą i nad formułą, ponieważ kiedy odchodzą od formuły wypracowanej gdzie indziej, ludzie robią im
z tego zarzut. Korzystają z praktycznych doświadczeń innych miast dotyczących
organizacji wydarzenia (co zrobić, żeby ludzie się nie znudzili).
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W wydarzeniu brało udział ok. 120 osób, zebrano 2tys. PLN na fundację wykupującą zwierzęta z rzeźni. Uczestniczyli w wydarzeniu nie tylko ludzie z tzw.
środowiska wolnościowego, ale również wielu „zwykłych mieszkańców”, osób
związanych ze stowarzyszeniem udostępniającym lokal. Część uczestników zaangażowała się w wolontariat dla fundacji wykupującej zwierzęta. Poproszono
również uczestników o przesłanie swoich przepisów, które umieszczone zostały
na stronie wydarzenia.
Działają w siedzibie innego stowarzyszenia. Stowarzyszenie również na tym
zyskuje, bo Kuchnia to również promocja ich działań.
Nie chcą współpracować ani z państwem czy samorządem, ani z biznesem,
nie chcą mieć z tym nic wspólnego, państwo ma nie przeszkadzać. Współpracują
z zaprzyjaźnionymi organizacjami w sposób nieformalny, nie ubiegają się o granty. Nie chcą się na stałe wiązać z jednym miejscem ani za bardzo uzależniać od
zaprzyjaźnionego stowarzyszenia, rozglądali się już za innym lokalem.
„Jesteśmy w stanie działać na jakimś tam poziomie np. z tym stowarzyszeniem, ale nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby być na przykład programem-maskotką, narzędziem PRowym Urzędu Miasta, nie chcemy mieć z tym nic
wspólnego. Jedyne co nam miasto czy tam strona samorządowa może pomóc,
to może nie przeszkadzać.”

biurokracji jest śmiercią dla takich oddolnych inicjatyw. Formalizacja mogłaby
tylko generować problemy: gdyby musieli się rozliczać, to straciliby zapał do
działania; prowadzenie NGOsów jest czasochłonne; w dodatku – założenie organizacji wprowadziłoby hierarchię.

Sposób podejmowania decyzji, struktura organizacji i rozdział zadań
Zespół powstał spontanicznie – „jedna osoba rzuciła pomysł i potem samo
poszło”. Grupa już wcześniej działała razem, organizatorzy grają w zespole „Samba ” i mają próby w siedzibie zaprzyjaźnionego stowarzyszenia, które udostępniło
salę również na Kuchnię.
Kto zainicjował?
Dwie osoby, które szukały swojego miejsca w nowym mieście (po przeprowadzce) : prawniczka i pracownik fizyczny, zaangażowani w inicjatywy wolnościowe już w poprzednim miejscu zamieszkania.
Działają niehierarchicznie, na zasadach wolnościowych, bardzo się tego trzymają: nie ma głosowań, decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu, tematy
sporne dyskutowane są, dopóki wszyscy nie zgodzą się na podjęcie jakiejś decyzji.
Jak się przyłączyć
Cały czas tworzy się formuła, są otwarci na nowe osoby, chcą ich włączyć jak
najwięcej. Zaczęło się od grupy znajomych i mogliby to robić sami, ale uznali,
że jeśli nie będzie nowych osób, to oni sami się w końcu wypalą i znudzą. Chcą
żeby to kręciło się samo, żeby generowało ludzką energię.
Dlaczego jako grupa nieformalna?
Chcą coś robić, ale nie chcą iść na kompromisy, na które muszą iść NGOsy –
nie było rozmowy na ten temat, to jest oczywiste. Pomijając kwestie ideologiczne, że nie chcą mieć z tym nic wspólnego, to też nie ma takiej potrzeby. Rozwój

Rozliczenia
Nie potrzebują funduszy z zewnątrz, kiedy potrzebują na coś pieniędzy, grają
muzykę na ulicy. Kiedy potrzebowali pieniędzy na kawę i herbatę – zagrali na
ulicy i zebrali 100zł w godzinę. Nigdy nie grają po to, żeby samemu zarobić.
Prowadzili bar, w którym sprzedawali kawę, herbatę, wino. Była dyskusja, czy
w ogóle go robić w przyszłości, bo zysków z baru było bardzo mało, a jest to dużo
pracy i wymaga lepszej organizacji niż dotychczas – nie używają plastikowych
kubków, naczynia trzeba zmywać. W tym celu zmierzają kupić zlew za pieniądze
zarobione podczas grania samby na ulicy. Będą musieli to uzgodnić ze stowarzyszeniem, które udostępnia im lokal.
„Ryzykiem jest dla nas, że ktoś po prostu tam wpadnie i powie, że robimy
imprezę, która jest niebiletowana, nie mamy pozwolenia…
– Czy to podpada pod zbiórki publiczne?
Nie wiem, chyba tak. Nie wiemy tego do końca, tak naprawdę to nam jakoś nie
spędzało snu z powiek. Kwestia finansów to jest coś, co jest takim ryzykownym
obszarem dla nas.”(…)
„ – Czy ta fundacja wykupująca zwierzęta nie musi się z tego potem rozliczyć?
Wiem, że oni starają się właśnie o pozwolenie na zbiórkę publiczną i w ogóle
status organizacji pożytku publicznego, są w trakcie załatwiania tego, więc…
– Czyli można im wpłacić pieniądze?
Myślę, że można im wpłacić, ale jeżeli wpłacamy im gotówkę, to omijamy
pewne, jakieś tam… To co mogliśmy im dać do ręki…”
(…)
„Bylibyśmy spokojniejsi, jeśli wiedzielibyśmy, że te wpłaty nie zrobią im
krzywdy, że nie będą dla nich kłopotem. (…) Też mieliśmy wątpliwości, wiem od
tej babeczki, która jest szefowa tej fundacji, że możemy im wpłacać. Ale dokładnie jaka jest sytuacja prawna, też nie wiem, nie jestem zorientowana w tej kwestii.
[czy była o tym dyskusja]
To się pojawiło dopiero później, bo na początku to było oczywiste, że im
wpłacamy. Dopiero później, po imprezie, pojawił się problem, czy te przelewy
powinniśmy rozbijać, czy lepiej jeden duży itd. No i zdecydowaliśmy, że skoro ta
babeczka nie miała z tym problemu, to jest dla nas też ok. Ale zdecydowaliśmy,
że skoro możemy, to wolimy dać gotówką.”
Na Facebooku napisali, ile pieniędzy zebrali podczas pierwszej edycji wydarzenia. „Gdyby się cały czas bali, to nie ruszyliby z niczym”. Byliby spokojniejsi,
że przelewy nie będą dla tej fundacji kłopotem, ale ponieważ nie wiedzą, jaka
jest sytuacja prawna, zebrane pieniądze przekazali w gotówce. Dyskusja na ten
temat pojawiła się po imprezie, na początku to było oczywiste.
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Coworking
Duże miasto
Inicjatywy lokalowe
Coworking, wspólny najem studia do pracy grafików, obniżenie kosztów
utrzymania, działań kulturalnych, integracja społeczna
Deklaracja celu
Pracuję tutaj, a nie w domu, po pierwsze dlatego, by mieć kontakt z ludźmi,
to jest ważne w pracy freelancera. Jeśli siedzi się samemu w domu, to nie ma się
z nikim kontaktu, prócz klientów. Można czasem wyjść do kawiarni i popracować, ale to nie o to chodzi. Oczywiście posiadanie stanowiska pracy tutaj wiąże
się z dodatkowymi kosztami, ale to nadaje rytm pracy: że wychodzisz do pracy,
że jesteś w pracy. Ale też spotykam się tu z ludźmi, których mogę się o coś poradzić, skonsultować z nimi coś.
Wydaje mi się bardzo ważne to, co się tutaj dzieje. Na jednej przestrzeni zgromadziło się sporo jednostek, które robią ciekawe rzeczy. Może kiedyś będzie tak,
że będzie się mówiło, że przez Coworking przewinęło się dużo osób, które miały
w sztuce jakieś znaczenie i na przykład miały wpływ na rozwój polskiej grafiki.
Dobrze, że tego typu przestrzenie powstają, bo one pomagają w wykluwaniu się
nowych inicjatyw, projektów. I z tego, co wiem, dużo takich przestrzeni powstaje
i jest na nie duże zapotrzebowanie, dużo ludzi szuka takich pracowni.
Jak to działa
Coworking powstał jakieś 4-5 lat temu. Na początku była to pracownia fotograficzna jednego artysty. Potem czynsz zaczął wzrastać i on razem ze swoimi
znajomymi razem zaczęli wynajmować to miejsce (umowa najmu formalnie była
podpisana na niego, a on zaczął „zapraszać” coraz więcej ludzi, którzy mu płacili
za nieformalny wynajem lokalu. On zbierał te pieniądze i płacił najemcy).
Jego znajomi – pięć osób – to byli graficy. No i powoli my doszliśmy, ja się
zajmuję grafiką wydawniczą. I powoli zaczęła się ta przestrzeń wypełniać, aż
w końcu jest nas tu około 22 osób.
Jesteśmy grupą osób, która się na pewno zna. Nie jest tak, że każdy może tu
należeć i jeśli jest wprowadzana nowa osoba, to ktoś musi ją znać. I też ona musi
być w kręgu naszych artystycznych zainteresowań, czyli w jakiś sposób musimy
ją cenić.
Nie wszyscy przychodzą naraz. Na początku obawialiśmy się, że wszyscy
będą gadać i nie będzie atmosfery pracy, ale jest i każdy przychodzi tu do pracy
i się skupia i siedzi przed swoim komputerem. Są też rozmowy w kuchni, jak się
robi kawę.
Jak ma się zlecenie, to zawsze można z kimś współpracować albo, jeśli wyjeżdżasz, to możesz poprosić kogoś, by skończył twój projekt, bo mu ufasz. I umawiacie się na jakieś pieniądze. Niektórzy pracują w pojedynkę, niektórzy mają
swoich asystentów, coraz bardziej to się rozrasta.
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Jeszcze z 2 lata temu miałam taką chęć, by zrobić stowarzyszenie, by nadać
temu profil organizacji, która skupia wokół siebie ludzi, którzy razem współpracują, tworzą podobne rzeczy. Ale związek, ścisłość naszej społeczności nie jest
dość wielka. Ja nawet zbierałam podpisy, wszystkie potrzebne dane do zrobienia
stowarzyszenia. Ale nie ma takiej chęci, czy czasu. Więc zarzuciłam ten pomysł,
bo nie ma sensu robić tego na siłę. Ja podejrzewam, że ludzie by chcieli, ale
nie chce im się tym zajmować. Dzięki utworzeniu stowarzyszenia moglibyśmy
otrzymać dotacje, na przykład na sprzęt do pracy, być może łatwiej byłoby nam
organizować jakiś event, który jest związany z nami.
Była taka kryzysowa sytuacja, że więcej osób chciało stąd odejść i wtedy zastanawialiśmy się, czy dalej to robić, czy każdy powinien sobie znaleźć jakieś
oddzielne miejsce, ale jednak jest wola, by to przetrwało. Potencjał tej przestrzeni – pomimo, iż to jest open space i nie ma za dużo prywatności – jest
duży, ludzie decydują się tu zostać, nawet w momencie, kiedy mają 3 biurka, 2
asystentów. Koszta są wtedy około 1500 zł i mogliby wynająć za tą cenę mieszkanie, ale zostają.
Wydaje mi się, że jesteśmy trwali, chyba, że zabije nas zbyt wysoki czynsz.
Ale wtedy, sądzę, że zdecydowalibyśmy się przenieść całą grupą gdzieś indziej.
Sposób podejmowania decyzji, struktura. Czujemy się ze sobą bezpiecznie
i ufamy sobie. O bezpieczeństwo staramy się wspólnie dbać, mamy jeden klucz
do tego miejsca, bierze się klucz od ochroniarza, ten, kto ostatni wychodzi, musi
wszystko zamknąć. Nie zdarzyło się, by coś zginęło.
Mamy też świat całego tego budynku, musimy się przyjaźnić z ochroniarzem,
by potem pozwolił nam coś większego wieźć windą, albo składować na podwórku. Prócz tego jest administrator, z którym nie możemy się konfliktować, ale też
musimy pilnować swoich praw. Na przykład chcą nam podnieść czynsz, więc
musimy…nie konfliktować się, tylko negocjować.
Nasze spotkania organizacyjne nie są regularne. Mamy forum na facebooku,
na którym piszemy wszystkie rzeczy, które nas dotyczą, albo jak na przykład
chcemy wynająć tę salę na spotkanie, żeby się na przykład daty nie pokrywały.
Albo, jeśli trzeba zrobić zakupy, to piszemy tam listę. I ta komunikacja rzeczywiście sprawnie działa, każdy, nawet, jeśli go nie ma w studiu, może wejść na forum
i zobaczyć co się dzieje. Jeśli nazbiera się spraw, to robimy spotkanie i dyskutujemy oraz głosujemy. Czy wolimy odmalować bramę w tym miesiącu, czy kupić
zmywarkę. Tak około raz na 3 miesiące spotykamy się. Też jesteśmy na co dzień
w studiu i te osoby, które bardziej się angażują, mogą się na co dzień wymienić
jakimiś uwagami czy coś.
Zasady, których trzeba przestrzegać
Na pewno wszyscy muszą płacić na czas. Nie bałaganić za dużo, raczej, jeśli
ktoś ma swoje miejsce, to trzymać rzeczy przy swoim miejscu. Chociaż niektórym się to wybacza. Sprzątanie po sobie…takie organizacyjne rzeczy, więcej się
raczej nie wymaga. Zasady nie są spisane. Ogólnie, ci, którzy bardziej się angażują, to coś robią, ci, którzy się nie angażują, to nie robią. I to jest naturalne, nikt
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nie ma za złe, że tego nie robią. Chyba, że zaczynają wymagać, by coś zrobić, to
wtedy prosi się je o większe zaangażowanie.
Mamy sprzątaczkę, która przychodzi raz w tygodniu, w poniedziałki, ale
często już w środy jest taki bałagan, że wygląda, jakby to był piątek. Niektórzy
tu na miejscu gotują i jedzą, a inni robią w kuchni tylko kawę. I czasami jest o to
konflikt: ktoś nie pozmywa po sobie talerzy, czy coś takiego.

Z wsparcia publicznego nie korzystamy. Jeśli już to może osoby pojedyncze
mają jakieś swoje inicjatywy i próbują brać dotacje.

Rozliczenia.
Jesteśmy grupą ludzi, która wynajmuje przestrzeń i się dzieli czynszem. Prócz
tego mamy fundusz socjalny, czyli taką naszą składkę na mleko, kawę, papier
toaletowy itd.
Zawsze jedna osoba zarządza w jakimś okresie przepływem pieniędzy, bo
jednak umowa jest podpisana na jedną osobę, czy firmę i cała reszta zrzuca się na
pieniądze dla tej osoby. Tu pracują osoby, które mają działalności gospodarcze,
ale nie wszyscy. Mniej więcej pół na pół.
Oczywiście jest to nielegalne, by tak komuś podnajmować.
Osoby, które biorą na siebie wynajem tej przestrzeni, zmieniają się raz na jakiś
czas. To jest duży koszt dla firmy i może być podejrzane, że wynajem pomieszczenia na magazyn jest związany z tak dużymi kosztami. Chyba, że komuś nie zależy
i nie boi się kontroli, ale na ogół jest tak, że ludzie nie chcą już po jakimś czasie tego
robić, bo uważają, że to jest męczące. Cześć osób płaci przelewem, a część gotówką.
Osoba, która ma podpisaną umowę czuje się też najbardziej odpowiedzialna
za to wszystko i zazwyczaj, jak ktoś ma jakiś problem, to do niej się zwraca. Ta
osoba pilnuje, by wszyscy płacili na czas. Jeśli ma już dosyć tego, to wtedy ma
pomocnika, który zbiera te pieniądze i jej przekazuje. Pomocnik jest wybierany
na spotkaniu. Inna rzecz, że osoba, która ma podpisaną umowę na tą przestrzeń,
może sobie ten koszt odpisać od podatku, więc jest to profit dla niej.
Poszczególnymi problemami zajmują się wybrane na zebraniu osoby: oddzielnie, jeśli chodzi o czynsz, oddzielnie jeśli chodzi o fundusz socjalny. Oddzielnie
jest też wyznaczona osoba, która robi zakupy z tego funduszu. Fundusz socjalny
to są stałe składki. Raz w miesiącu zbierane jest 30 zł od osoby. Ale nie jest tak,
że wszystko od razu wydajemy, tylko mamy swój taki skarbiec, gdzie te pieniądze
trzymamy. Zakupy robimy internetowo, bo jest łatwiej, dowożą zakupy na to 3
piętro. A jak coś zostanie albo uzbiera się więcej po paru miesiącach, to robimy
coś dodatkowego, na przykład odmalowywanie czegoś, kupno zmywarki, rolet
czy innych rzeczy.
Wszystkie koszty są też po równo dzielone. Jedyna, że tak powiem, niesprawiedliwość, to to, że nowa osoba ma przez kilka pierwszych miesięcy stałą kwotę
do zapłaty za biurko. Wynika to z tego, że my wszyscy, którzy jesteśmy tu od
początku, ponieśliśmy koszta w związku z zaaranżowaniem tej przestrzeni.
Dlatego nowe osoby przez pierwsze pół roku dopłacają troszeczkę więcej, a potem przychodzą na normalny system. Ale ta stała stawka nie jest dlatego, że my
chcemy zarobić na tych osobach, jeśli coś zostanie z nadpłaty, to też idzie do
funduszu socjalnego.

Wypożyczalnia zabawek
Średnie miasto
Wymiana usług i produktów (bezgotówkowo)
Społeczna wypożyczalnia zabawek dla dzieci, obniżenie kosztów utrzymania
i edukacji dzieci, integracja społeczna
Deklaracja celu
To coś w rodzaju niesformalizowanego klubu matek, można chyba użyć słowa sieć, zainicjowanego przeze mnie. Do aktywnych twórców grupy dołączyło
trochę bardzo zaangażowanych osób. Sieć pozwala na integrację i aktywizację
społeczną rodziców. Przez 2 lata dość intensywnie spotykaliśmy się w realu, organizując różne warsztaty i biorąc w nich jednocześnie udział. Wśród tego powstała
społeczna wypożyczalni zabawek dla dzieci. Aktywizacja społeczna polega np.
na zachęcanie innych do dzielenia się zabawkami i wzięcia odpowiedzialności za
jej zasoby, promowanie i funkcjonowanie. Dzieci szybko tracą zainteresowanie
jedną rzeczą, więc wypożyczalnia umożliwia częstą zmianę bodźców i rzeczy do
zabawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Adresaci to rodzice z małymi dziećmi (0-6 lat) z naszego miasta. Umożliwia to rodzicom i ich dzieciom wypożyczanie zabawek edukacyjnych i książek
o tematyce rodzicielskiej, bezpłatnie, na zasadzie dobrowolności i własnego zaangażowania. Zabawki i książki są przynoszone przez rodziców, oddawane do
Wypożyczalni, a część kupiliśmy.
Inspiracja
Wydaje mi się, że nadinterpretacją byłoby mówić tu już o systemie wartości,
aczkolwiek bliskie są mi pobudki ekologiczne (nie produkujemy w ten sposób
dodatkowych śmieci, ograniczamy konsumpcję, stosujemy „reusing”), podobnie
jak „sharing economy” . Zainspirowało mnie Toys libraries (działające w UK,
Australii, Skandynawii), podpatrzone w internecie.
Dlaczego jako grupa nieformalna
Kiedyś robiliśmy to wszystko z ramienia fundacji, ale dość temu, to do niczego niepotrzebne – lepiej działać nieformalnie. Organizujemy też sobie różne
spotkania, warsztaty, koła itp., żeby się integrować. I współtworzymy stronę internetową razem, blog i grupę na facebooku, żeby być w kontakcie, wymieniać
się doświadczeniem i informować o tym, co się u nas dla dzieci dzieje.
Pomimo, iż mamy możliwość działać pod egidą organizacji NGO, to świadomie nie chcę tego formalizować, ponieważ formalizacja zabija spontaniczność
i wymusza planowanie działań z dużym wyprzedzeniem czasowym (często na
rok do przodu, jeśli chcemy się starać o dofinansowanie/granty z projektów).
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Dlatego też podjęłam decyzję o odejściu z zarządu fundacji, zbyt cenię sobie
swobodę działania nieformalnego. Podobne uczucia towarzyszą osobom, które
najaktywniej uczestniczą w naszych akcjach – po doświadczeniach w organizacjach NGO (jako członkowie, czy zarząd) wycofują się z powrotem do działań
nieformalnych.

stron, dołączając skserowane faktury opisane przez księgową i załączniki dokumentujące projekt – zdjęcia, artykuły w gazetach itp. Czyli minimum trzy
wycieczki do urzędu, koszty ksero, druku, poczty – w sumie minimum kilkanaście godzin pracy, a raczej wolontariatu, ładnie nazywanego kosztem własnym,
jednak niewspółmiernym do otrzymanej w dotacji kwoty.
Współpracujemy także z innymi organizacjami NGO, ale borykają się one
z podobnymi problemami (kadrowymi, finansowymi, lokalowymi, organizacyjnymi), więc jest to raczej współpraca sporadyczna niż ciągła, przy czym dochodzi
aspekt rywalizacji o ograniczoną pulę pieniędzy w danym konkursie organizowanym przez miasto plus animozje towarzyskie, co zawęża tak naprawdę możliwości współpracy do kilku grup.

Jak to działa
Zgromadziliśmy ponad 100 książek i książeczek oraz ok. 100 zabawek edukacyjnych różnego typu (gry, układanki, sortery, klocki, puzzle, zabawki naśladowcze, instrumenty muzyczne itp.), część zakupiono z dotacji z urzędu miasta,
część przynoszą rodzice jako wkład własny. Korzysta około 20 osób miesięcznie,
może się to wydawać niedużo, ale dyżury (możliwość wypożyczenia) odbywały
się tylko raz w tygodniu przez 2 godziny. Łącznie w ciągu dwóch lat działalności
przewinęło się ok. 60 osób/rodzin. W wydarzeniach bierze udział około 50 osób.
Trudno mi określić, jak duża jest ta sieć. Osób identyfikujących się z Wypożyczalnią i aktywnie organizujących wydarzenia jest ok.5-7; liczba uczestników
i osób „przewijających się”, które pojawiają się nieregularnie, albo zainteresowanych tylko jednym typem wydarzeń jest pewnie ok. 20-50. Na liście mailingowej
jest ponad 300 adresów
Od początku działania do dziś (2011-2013) Wypożyczalnia opiera się na zaufaniu – książki i zabawki nie są ewidencjonowane (oprócz zakupionych z dotacji). Istnieje regulamin, którego nikt specjalnie nie przestrzega (wypożyczanie
jest bezpłatne, w teorii na miesiąc, potem wg regulaminu trzeba zapłacić karę
za przetrzymanie, w praktyce nikt tego nie robi, a przetrzymuje się książki i zabawki nagminnie, ale dzieje się to w małym kręgu ludzi, którzy się znają, więc
nie mamy problemów).
Czy planują sformalizowanie? Nigdy więcej
Czy widzą podobieństwa i różnice z działaniami pomocy społecznej
i integracji, przedsiębiorczości, ekonomii społecznej?
Tak, ekonomia społeczna jest mi bliska ideowo, natomiast formalnie mnie
przerasta. Wolę działania oddolne i niewymagające analizy SWOT – są dla mnie
bardziej autentyczne, świadczą o rzeczywistej potrzebie społecznej. Formalizacja
niesie z sobą ryzyko działania niezgodnego z początkową ideą, która przyświeca
grupie. Aby zdobyć dofinansowanie trzeba dostosować swoje priorytety do wymogów aktualnego konkursu (np.). Mogą też stracić czas na rzeczywiste działanie w związku z ogarnianiem papierologii, szkoleniami itp.
Doświadczenia z administracją publiczną
…mam dobre, ale zyski (wysokość dotacji), biorąc pod uwagę konieczność
wgryzania się w „projektową” nowomowę i dostosowania do procedur, uważam
za niewspółmierne do wkładu pracy związanego ze sprawozdawczością Przykładowo – otrzymaliśmy 5000zł w dwóch transzach po 2500zł. Każdą transzę trzeba
było rozliczyć oddzielnie na skomplikowanym formularzu liczącym kilkanaście

Przestrzeń, obiekty, narzędzia publiczne i prywatne, potrzebują ich czy nie?
Kiedyś marzyłam o własnym lokalu. Jednak okazało się, że to, co oferuje
miasto to rudera nieprzystosowana do charakteru naszej działalności, za którą
w dodatku trzeba zapłacić z własnej kieszeni (w projektach z miasta nie był to
koszt kwalifikowalny). Na wynajęcie lokalu po cenach rynkowych również nas
nie stać, a zatem działamy gościnnie, co ma swoje plusy (nie trzeba płacić za
czynsz) i minusy (jesteśmy ograniczeni i nie mamy możliwości decydowania
o wystroju wnętrza, czy terminie spotkań).
Organizacja i rozdział zadań
Dyżury prowadzone były przez 1-2 osoby w lokalu organizacji, która udostępnia nam salę, gdzie trzymamy zabawki i mamy dyżury właśnie (głównie
prowadzimy je ja i właścicielka lokalu goszczącego, a podczas naszej nieobecności osoby zapoznane z projektem). Był pomysł z dyżurami chętnych rodziców,
ale z powodów logistycznych, np. kwestii przekazywania klucza, dostosowania
godzin otwarcia do możliwości rodziców, czy obecności na dyżurze w razie nieoczekiwanej choroby własnego dziecka – niestety nie wypalił.
W naszej grupie pełnię zarówno rolę inicjatorki wielu akcji/spotkań, jak
i „czarnowidza”, który wynajduje słabe strony przedsięwzięcia. Odpowiedzialność bierze na siebie organizator/ka/rzy danego przedsięwzięcia.
Chwilowo inicjatywa jest zawieszona z powodu braku chętnych na kolejne dyżury i zabawki. Tzn. nadal można wypożyczać rzeczy, ale tylko raz na 2 tygodnie
lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Poszukiwania sponsora na
razie spełzły na niczym, ale będziemy próbować. Działamy wirtualnie poprzez
stronę (prowadzoną także społecznie), ale może jak znajdziemy jakieś dofinansowanie, albo źródło pieniędzy, uda nam się uruchomić regularne działanie
Rozliczenia
(Projekty oficjalne lub spontaniczne i niedotowane – np. kolędowanie, wymianki, Klub, projekcja filmu: oficjalne projekty są robione we współpracy z różnymi organizacjami czasami, a w przypadku jakiejś „skuchy” finansowej organizowana jest dobrowolna zrzutka wśród osób-uczestników)
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Nasza działalność jest teraz w sferze grupy nieformalnej, ale przez 2 lata była
w sferze organizacji pozarządowej, kwestie finansowe ogarniał zarząd (ja z koleżanką) przy pomocy księgowej. Teraz nie mamy kwestii finansowych, a jak jakiś
projekt zabiega o dotacje, to rozlicza to fundacja, która z nim pracuje akurat.
Czasem się na coś zrzucamy między sobą, wtedy po prostu ten, kto na coś zbiera,
zbiera od reszty chętnych uczestników i już (np. na jakiś warsztat, czy coś). Nie
mamy innych rozliczeń już.

sztuczne i wędką łowili rybki, które ten dziadek zrobił z balonów.” Ludzie jedli
to, co przynieśli: jajecznicę, sałatki, kanapki, ciasta.
O pikniku: „To było zupełnie nielegalne, zajechał patrol, wyskoczyła pani inspektor w płaszczu, zapytała przeciwko czemu protestujemy, za nią wyskoczyło 4
po zęby uzbrojonych byczków, a ja jako sprawca tego zamieszania wyszedłem do
nich i powiedziałem, że nie wiem skąd są ci ludzie, że przyszli z Internetu, że chodzi tylko o zjedzenie śniadania i że przed 18 się rozejdziemy i posprzątamy. Ona
musiała kogoś spisać, więc wzięliśmy przypadkową osobę z tłumu, to był organizator oświetlenia, jego twarz pewnie kojarzyła z telewizji i dlatego go spisała”.

Przyjmowanie pieniędzy
Osobiście na spotkaniu, kiedy potrzeba pieniędzy np. na ulotki; podczas imprez . Kilka osób upiekło ciasto, a pieniądze wrzucane przez gości do pudełka
z napisem „co łaska za ciasto” zostały wykorzystane na wynajem sali; przez internet/ogłoszenie na fb – np. zrzutka na przedłużenie strony internetowej; przez
dobrowolne składki /opodatkowanie się – np. grupa zrzuca się po 30zł kwartalnie
na oddzielne konto – z tej kasy kupiłyśmy koszulki, rollup, plakaty itp.

Piknik na placu miejskim
Duże miasto
Tym kryptonimem obejmujemy szereg inicjatyw czy projektów realizowanych
w przestrzeni miejskiej
Przedsięwzięcia kulturalne
Obniżenie kosztów działań kulturalnych i społecznościowych, prężnie
działająca siec lokalnych aktywistów i twórców kultury
Cel inicjatyw
„Zaczarowanie przestrzeni”. Wyszukiwanie nieprzyjaznych i zaniedbanych
miejsc w mieście i ożywianie ich na chwilę. Potrzeba jest określana jako oczywista – chęć oswojenia nieprzyjaznej przestrzeni miejskiej, zagospodarowania
jej na chwilę przez mieszkańców. Rozmówca jest studentem 2 roku architektury:
„chciałbym robić fajne rzeczy i z tego żyć, w taki miękki sposób dotykać architektury. Póki co zajmuję się nią, nie robiąc jej. Póki co uczę się miasta. Jak to dobrze
poznam, to będę mógł dobrze projektować.” Inspiracją są „podróże do bardziej
kulturalnych krajów”.
Piknik
– Plac, o którym mowa, jest przykładem nieprzyjaznej przestrzeni, chodziło o to, żeby go ożywić. W rozmowie ze znajomymi, narzekali oni, że brakuje
życia w mieście. Respondent wybrał więc plac, utworzył wydarzenie na Facebooku, zaprojektował plakat i zaczął go rozsyłać do znajomych i do mediów. To
nakręcało się jak kula śnieżna. Na pierwszy piknik przyszło 200 osób, potem
500, a w tym roku 1000, była duża rotacja. „Przyszli wszyscy, którzy potrzebują
otwartej i przyjaznej przestrzeni publicznej. Przyszedł mały Franek z dziadkiem
i ustawili jezioro: rozwinęli jakąś folie niebieską na ziemi, zrobili chaszcze jakieś

Akcja YK
„Z K. wpadliśmy na pomysł, żeby zaprosić mieszkańców do starego koryta rzeki, które leży odłogiem, jest zaniedbane i nikt się nim nie interesuje. Zaprosiliśmy
wszystkich na nocny piknik”. Pożyczyliśmy agregaty i każdy się podłączał. Było
cicho i kulturalnie, pięknie i magicznie. Wydarzenie zostało zorganizowane tylko raz, w przyszłości jest szansa, że mogliby podciągnąć prąd ze stałego źródła.”
Pogrzeb pory
Organizuje go duża grupa znajomych, jedni robią Marzannę, inni grzechotki,
inni malują twarze dzieciom. Uczestnicy dopisują się do tego scenariusza: niektórzy przynoszą smutne bałwany, inni swoje własne marzanny, inni przebierają się
na kolorowo. Grupa muzyczna gra cygańskie marsze pogrzebowe. Nawet w tym
roku była duża frekwencja mimo złej pogody. W zeszłym roku była piękna pogoda i całodniowy piknik, w tym roku była gastronomia (bike-cafe, wata cukrowa,
ciastka itd.), stali na mrozie, rzucali się śnieżkami, pili kawę. Przyszli wszyscy,
którzy lubią przebywać w mieście i wszyscy którzy lubią ludzi.
Kino
Wydarzenie finansowane przez lokalną knajpkę z winem. Przenieśli ideę kina
na placyk 300m od kina, który na co dzień jest parkingiem i pokazywali filmy
dotyczące miasta, reportaże, materiały archiwalne wyszperane przez jednego
z organizatorów.
Działania skierowane są do wszystkich mieszkańców miasta. W wydarzeniach uczestniczy po kilkaset osób – cały przekrój społeczny. „Robię takie akcje
od 3 lat, jestem zadziwiony i dumny, cieszę się że udaje się tyle osób zainteresować
tą aktywnością w mieście.
Wydarzenia organizowane są spontanicznie, nie ma stałego zespołu. Respondent jest liderem i inicjatorem akcji. Realizacja opiera na sieci przyjaciół. „Nic
bym nie zrobił, gdybym nie miał tylu przyjaciół. Oni i ci ludzie którzy przychodzą, to jest prawdziwa treść tych wydarzeń”.
Rozmówca nie traktuje swoich działań jako działania w grupie – poniższe
inicjatywy wymyślił sam albo ze znajomymi, jednak są to grupy przyjaciół zbierające się ad hoc. Nawet Pogrzeb, którego organizacja wymaga udziału dużej
grupy osób, za każdym gromadzi trochę inne osoby poprzez otwartą grupę na
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Facebooku. Podkreśla również to, że działania są realizowane praktycznie bez
pieniędzy. Kino było wydarzeniem jednorazowym, na którym zarobiła winiarnia, która sfinansowała prawa do projekcji filmów (podczas pokazów sprzedawali
wino). Bilans reszty działań jest albo zerowy albo ujemny (organizatorzy dokładają drobne sumy na zakup potrzebnych rekwizytów).
Rozmówca nie myśli o formalizacji z dwóch powodów: po pierwsze „nie znam
się na papierkowej robocie (…) nie wyobrażam sobie rozliczania się z księgowymi, zbierania faktur.” Poza tym studiuje i nie chce się deklarować i angażować
na dłuższy czas, bo nie wie, jak się potoczy jego życie zawodowe.
W ramach każdej wyżej wymienionych inicjatyw podział ról odbywa się
spontanicznie, nie ma sformalizowanych zasad. Każda opiera się na chęci współpracy w ramach grupy przyjaciół i znajomych. Np. w ramach Pogrzebu rozmówca zazwyczaj zajmuje się grafiką i kontaktem z mediami, jest rzecznikiem
prasowym. Inne osoby zgłaszają się do tworzenia Marzanny, do warsztatów
z dziećmi, inne zapraszają kuglarzy, ludzi którzy chodzą na szczudłach. Inicjatorzy zapraszają wszystkich którzy chcą dołączyć i uczestniczyć w takim miejskim święcie. W styczniu budzi się otwarta grupa na fejsbuku, sprawdzają kto
jest zainteresowany, kto chce dołączyć i rozdzielają role.
Niektóre inicjatywy wymagają własnych nakładów: w ramach akcji YK z własnej kieszeni zapłacili za paliwo do agregatów, które pożyczyli od zaprzyjaźnionej
galerii. Kino zostało sfinansowane przez prywatną firmę i w ramach projektu
organizatorzy otrzymali wynagrodzenie. Pogrzeb opiera się na pomocy darczyńców – głównie zaprzyjaźnionych osób.
Jak w grupie nieformalnej zorganizowane są czynności gospodarcze i kto robi
poszczególne rzeczy:

(akurat wszystkie są jedynakami teraz) do obecności innych dzieci, do bliskiego
kontaktu rodziców z innymi dziećmi, jako „wstęp do rodzeństwa”.
„Poza tym, jak urodziłam, zaczęłam odczuwać samotność, dziecko bardzo
absorbuje, coraz rzadziej widuję się ze znajomymi i całymi dniami siedziałam
w domu albo byłam na spacerze, głównie sama, bo K. cały czas pracuje. A tak
to regularnie sobie z kimś pogadam, z kimś w podobnej sytuacji, zawsze milej”.

Przedszkole – Dzielnica dużego miasta
Grupowe współdzielenie się zadaniami
Współopieka nad dziećmi w prywatnych domach, przedszkole domowe,
obniżenie kosztów utrzymania, integracja społeczna
Deklaracja celu
Stopniowy rozwój emocjonalny dzieci, oparty na głębokim zaufaniu, życie
towarzyskie rodziców. Celem inicjatywy jest dostarczenie zaprzyjaźnionym rodzicom z Dzielnicy możliwości korzystania z domowego przedszkola i współtworzenia go, socjalizacja dzieci (wszystkie w podobnym wieku, rok z kawałkiem)
w domowych warunkach i integracja małej grupy rodziców (socjalizacja mam
i tatów, wymiana doświadczeń rodzicielskich itp.). Fakt, że przedszkole prowadzone jest w domach, sprawia, że godziny opieki są bardziej elastyczne niż
w tradycyjnych żłobkach i tańsze niż prywatna opieka opiekunki nad jednym
dzieckiem, a jednocześnie przedszkole to ma „fajniejszy” charakter niż żłobki
państwowe, kontakt dzieci z opiekunem jest głębszy i jest tańsze niż mniejsze,
przyjaźniejsze żłobki prywatne. Jednym z celów jest też przyzwyczajenie dzieci

Inspiracja
Latające przedszkola z czasów wczesnego rodzicielstwa dziadków dzieci i zasady rodzicielstwa bliskości (głęboki kontakt z dzieckiem, pełen uwagi, świadome rodzicielstwo)
Pomysł powstał wśród znajomych. Zespół powstał bez problemów, bo wszyscy się znali i sobie ufali – „nie mieliśmy z tym problemów, bo się przyjaźnimy
, przyszła do mnie znajoma z takim pomysłem, jak urodziłyśmy w tym samym
czasie, bo było jej samotnie, jak jej chłopak chodził do pracy, a nie chciała oddać
dziecka do żłobka. Pomyślałam, że to świetny pomysł, mi też było samotnie, bo
„mój” K. pracuje całymi dniami. A tak to mam trochę czasu dla siebie i jeszcze
stały kontakt z innymi dziećmi i rodzicami. Z drugiej strony nie stać mnie na
prywatny żłobek albo opiekunkę tak po prostu, a nie chcę oddawać córki do
żłobka państwowego, bo to masówka.”
Teraz, przy szukaniu piątej rodziny, jest trudniej, bo szukają rodziny o podobnych poglądach i stosunku do wychowania, już spoza znajomych, więc spotykają
się z różnymi chętnymi. Opiekunka też jest znajomą inicjatorki, więc tu także
nie było problemu
Jak działa
Przedszkole zainicjowała matka w wieku 29 lat ze wcześniejszym doświadczeniem w pracy w NGO. Każdy z rodziców poza jedną matką gdzieś pracuje.
Tworzą je cztery pary rodziców (docelowo pięć). Spotkania odbywają się
w wybrane dni tygodnia, trzy razy w tygodniu, pomiędzy godziną 10ą i 14ą.
Z czwórką dzieci zostaje za każdym razem jeden rodzic i opiekunka. Dzieci
z opiekunką i jednym z rodziców spotykają się za każdym razem w innym mieszkaniu (jednym z mieszkań jednej z rodzin). Dzięki temu dzieci uczą się socjalizacji w przyjaznych, domowych warunkach, elastyczności w przebywaniu w różnych środowiskach i korzystają z różnych zabawek (każdego z dzieci po kolei).
Teraz szukają piątej rodziny chętnej do tworzenia przedszkola – pocztą pantoflową i dzięki ogłoszeniom w lokalnych miejscach dla dzieci i rodziców z dziećmi
(ale rodzina dołączająca będzie oceniana na spotkaniu z resztą rodziców).
Czy widzą podobieństwa i różnice z działaniami pomocy i integracji
społecznej, walki z bezrobociem, ekonomii społecznej?
Częściowo – „fajnie jest dać opiekunce pracę, zarabia więcej, niż by zarabiała przy opiece nad pojedynczymi dziećmi i pracuje w fajniejszej atmosferze, bo
z jedną mam albo z jednym z tatów, a nie sam”.
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Dlaczego jako grupa nieformalna? Myśleli nawet, by zorganizować to w ramach możliwości tzw. opiekuna dziennego, czyli możliwości wynikającej z ustawy żłobkowej. Wtedy opiekunkę po kursie opłacałaby gmina. Nie wyszło to
w praktyce, bo mało gmin ogłasza konkursy na opiekuna dziennego, jak się okazało i robią to bardzo rzadko. Nie myślą o założeniu stowarzyszenia, bo to dużo
pracy papierkowej i organizacyjnej, kompletnie niepotrzebnej rodzinom (mało
mają czasu – dzieci + praca) i w sumie niepotrzebnej w tej sytuacji.

Nasz Squat

Struktura organizacji
Największa odpowiedzialność leży na inicjatorce, na P. i myślę, że to ona
trzyma wszystko w ryzach. Podział ról – koordynacją zajmuje się inicjatorka,
ona też zbudowała zespół.
Każda z rodzin (mama lub tata) ma dyżury regularne z opiekunką, wtedy
odpowiedzialna jest też za zorganizowanie jedzenia dla dzieci i atrakcji.
„Jest trochę zasad, po pierwsze odprowadzając dzieci, trzeba się z nimi żegnać,
a nie wychodzić po angielsku, by uniknąć „sceny”. Po drugie jesteśmy umówieni,
że mając swój „dyżur” w przedszkolu, nie faworyzujemy swoich dzieci. Po trzecie
każda płaci i każda ma obowiązek prowadzić spotkanie u siebie i mieć dyżur (nieważne, czy na dyżurze zostaje mama czy tata, obowiązek leży po stronie danej
rodziny). Wiemy też, o której dzieci jedzą.”

Deklaracja celu
Żyć. Mieliśmy jakiś pomysł, coś do zaoferowania, chcieliśmy zmieniać świat,
mieliśmy określoną postawę wobec świata, na przykład wegetarianizm, czy antykomunizm, antyfaszyzm.
Żyć w szkole, żyć w domu, kiedy funkcjonuje się w pewnym systemie wartości
jest dosyć połowiczne. Chcieliśmy sprawdzić, czy można wobec naszych wartości
żyć na co dzień, jak daleko można się posunąć.
My nie tylko kontestujemy rzeczywistość, która nam nie odpowiada, ale tworzymy alternatywę. Co zrobić, żeby świat był lepszy, jak się do tego aktywnie
ustosunkować? Żeby nie było tak, że ludzie mają 20 lat i przestają kontestować,
bo nie wypada, tylko jak z tym żyć przez całe życie.
Jestem anarchistą. Bliski jest mi model egalitarny, równościowy, który jest
oparty o pomoc wzajemną, solidarność, a nie hierarchiczna skostniała, centralistyczna struktura. W naszej społeczności ważniejsza jest praca, niż pieniądze.
Klasyka anarchizmu – praca czyni własność.
Jesteśmy anarchistami, więc podmiotami, dla których pracujemy, są różni
ludzie, przede wszystkim są to ludzie, którzy są w beznadziejnej sytuacji, są po
prostu biedni. Nie tylko na poziomie finansowym, ale też społecznym, czy kulturalnym. Ci, którzy nie są w stanie stworzyć czegoś w tym mieście, u nas mogą.
(Respondent podaje przykład artysty, któremu miasto zdjęło z galerii miejskiej
wystawę, ponieważ obiektem była krytyka firmy, która jest silnym pracodawcą
w mieście.)
Squat zainicjowały trzy osoby, które po prostu przespały się w opustoszałych
barakach byłej hurtowni. Robotnicy, dwóch mężczyzn i kobieta. Wtedy mieli
po dwadzieścia parę lat i poza ideologią robili to też z przyczyn ekonomicznych.
I potem przyszły następne osoby. A później zaczęli przychodzić ludzie z zewnątrz i się okazało, że sam squat w sferze mieszkalnej jest za wąski, za mały.
Pojawił się problem, kto ma decydować o tym, kto tu będzie mieszkał, czy i gdzie
ma powstać siłownia. Czy ci, którzy tam mieszkają, czy ci, którzy pracują na
komputerach. Więc powstał kolektyw. Kolektyw jest zarządem squatu.

Potrzeby i oczekiwania dotyczące współpracy z administracją publiczną,
biznesem i organizacjami obywatelskimi
Dobrze by było dostać np. lokal na te działania, by móc czasem spotykać się
też poza domami + dofinansowanie na opłacenie opiekunki i nowe zabawki.
Rozliczenia
Każda para rodziców zrzuca się na opłacenie pracy opiekunki, po 260 zł (opiekunka kosztuje 20 zł/h) miesięcznie, bez względu na to, czy dziecko korzysta
z przedszkola 3 razy w tygodniu, czy nie. Pieniądze przyjmuje opiekunka.
Dzięki temu opiekunka zarabia sobie więcej niż normalnie, więcej niż opiekując się jednym dzieckiem, a rodzicom wychodzi mniej za godzinę, bo się zrzucają.
Własne mieszkania, jedzenie, pieniądze, zabawki. Nie ma innego wsparcia,
zewnętrznego. Jedzenie dostarczają rodzice, głównie ci, u których akurat są dzieci, czasem ktoś odprowadzając jeszcze dziecko, coś drobnego
przyniesie, ale nie rozliczają tego nijak, nie zrzucają się na koszty jedzenia,
pokrywa je rodzina dyżurująca.

Duże miasto
Inicjatywy lokalowe i mieszkaniowe
Integracja społeczna wokół niezależnej kultury, obniżenie kosztów
utrzymania i działań społeczno – kulturalnych, współgospodarowanie,
samopomoc

Jak działa squat
Nasz squat to są budynki, w których po pierwsze ludzie mieszkają i którymi
współgospodarują, dzielą się różnymi rzeczami i zrzucają na różne rzeczy, po
drugie są tam pomieszczenia adoptowane np. na księgarnie, bibliotekę, salę prób
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dla zespołów, salę prób dla teatrów, jest galeria, warsztat rowerowy i inne rzeczy
(z lokali korzysta się za darmo).
Sam kolektyw zajmuje się administrowaniem miejsca. To jest ciało, które spotyka się raz w tygodniu i podejmuje dyskusje oraz działania, które dotyczą tego
miejsca, obsługi, np. wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw, przedstawień
teatralnych, filmów. Kolektyw jest już tak dobrze zorganizowany, że się już o tym
nie gada, to się robi szybko.
Teraz omawiamy jak mają działać trzy miejsca, które są autonomiczne, powstał nowy squat. Jest księgarnia z kawiarnią. Teraz trzeba podzielić obowiązki,
zastanowić się, jak te rzeczy mają działać, trzeba zdecentralizować, zdekomponować strukturę, oddać miejsce innym. To są dyskusje np. odnośnie bezpieczeństwa, czy tego, kto będzie nowym mieszkańcem, ustalamy wspólny budżet, na
który się zrzucamy.
Odbywają się spotkania lokatorskie, czy związkowe, zapraszamy wykładowców, profesorów, czy nasze wykłady są. Gadamy o ekonomii, polityce, prawie. Tak
było w ciągu ostatnich kilu lat, bo teraz mnóstwo rzeczy się zdecentralizowało.
Ze ściepy gotowane są też obiady, które są rozdawane bezdomnym na dworcu.
Zauważyliśmy, że obecnie panuje dyskurs neoliberalny, wywodzący się bezpośrednio z ekonomii, wzmocniony tożsamością prawicową. Logika systemu jest
skrajnie kapitalistyczna, ta logika ma na celu zabrać ludziom demokracje. 30 lat
temu wepchnęło się ludziom do głowy, że jedyny sens ma logika zysku i strat. Na
przykład miasta są zarządzane jako firmy, ogranicza to nam prawo do miasta.
Można to krytykować z pozycji przegranej, ale to jest defensywne, trzeba to zaatakować z poziomu, z którego to wychodzi, czyli z poziomu ekonomii. Dlatego
zrobiliśmy spółdzielnie; obserwujemy bacznie, co się dzieje w spółdzielczości
i jesteśmy tym zażenowani, bo to jest dystrybucja biedy. Chcemy to zmienić
przez działania dotyczące eksmisji, demonstracje np. odnośnie podwyżki cen
biletów.
Zaczęliśmy robić spółdzielnię. To jest spółdzielnia socjalna. Założyliśmy ją
jako odpowiedź polityczną, ale w kontekście ekonomicznym i używamy jej do
konkretnych celów, ale nadal bardzo dużo, większość dzieje się poza nią i nie
wszyscy członkowie kolektywu do niej należą.
Mamy też swoje wydawnictwo i chcieliśmy je usystematyzować. A jedyny
ruch, taki parawan, który nam odpowiadał, to była spółdzielnia. Stworzyliśmy
lokal – księgarnie i sprzedajemy tam kawę, herbatę. A jednocześnie zatrudniamy
tam ludzi. Chcemy stworzyć taką ekonomię, która pozwoli też coś do gara włożyć. Ludzie idą demonstrować, kleić plakaty itd., ale między działaniem, a działaniem potrzeba też jakoś żyć i części z nas dajemy taką możliwość.
Jesteśmy nieformalną organizacją. Spółdzielnia działa jako parawan. Mamy
mnóstwo takich ciał. Mamy takie Stowarzyszenie, które powołaliśmy jeszcze
w latach 90-tych, po to by mieć instrument do dyskusji z władzą. Nasz kolega
siedział w więzieniu ze względów politycznych i to był instrument, by bronić
jego. Wykorzystujemy to stowarzyszenie, gdy trzeba coś zarejestrować, czy zrobić coś oficjalnego.

Dlaczego kolektyw nie jest grupą formalną?
A po co? Po co mnożyć byt, który jest niepotrzebny. A spółdzielnie zarejestrowaliśmy, bo trzeba było z tym pójść do przodu, to było potrzebne. Na przykład, jeżeli ja chcę zatrudnić sąsiada, to muszę mieć możliwość zrobienia tego.
Wcześniej zarabiał 700 zł, bo był zatrudniany przez pośredników. Po naszej
interwencji podniesiono mu pensje do 1000 zł, ale za to zabrano mu wszystkie
świadczenia społeczne. To był rozbój w biały dzień. Więc my go zatrudniliśmy,
płacimy mu 2000 zł.
Sposób podejmowania decyzji, struktura organizacji i rozdział zadań
Sam Kolektyw skupia ponad 50 osób. Na zebrania nie wszyscy przychodzą,
bo mamy też listę dyskusyjną. Co tydzień się spotykamy, wypisuje się po kolei
punkty – problemy do omówienia i siedzimy tak długo, aż omówimy. Potem jest
głosowanie. Nie ma listy obecności, kogo nie ma na zebraniu, ten tego dnia nie
ma głosu. Ostatnio była dyskusja, żeby spisywać to, co było na zebraniu i wysyłać tym, którzy nie byli. Ale zostało to mocno skrytykowane, bo jeśli ktoś chce
to spisywać, to spisze, ale jeśli nie ma na to ochoty, to dlaczego ma to robić? Nie
dostaje się za to pieniędzy. Ten, kto nie przyjdzie, to po prostu nie przyjdzie.
Wszystko jest umowne, ale jest na przykład prawo veta. Pewne rzeczy są regulowane, na przykład samo mieszkanie na squacie. Ja, jak jeszcze tam mieszkałem,
sam spisałem taki antyregulamin, to wisiało na ścianie.
U nas jest jak w prawdziwej demokracji, ta demokracja cały czas się rekonstruuje, redefiniuje. Wszystko się dzieje, jest żywe, to jest proces – wszystko jest
poddawane pod dyskusje. Kodeks to są umowy między nami i one są redefiniowane między nami – cały czas.
U nas nie ma członków, u nas jest się uczestnikiem. Albo przychodzisz na
spotkania, uczestniczysz w działalności, na przykład w remontach, albo nie.
I tyle. Ale była taka sytuacja, przyszła nowa dziewczyna i od razu wpisała się na
dyżur. Powiedziałem jej, że to zbyt odpowiedzialna dla niej rzecz, niech najpierw
przyjdzie tak po prostu, zobaczy jak to funkcjonuje, niech zobaczy, czy w ogóle
jest tym zainteresowana, pobędzie z nami. A jakby w trakcie jej dyżuru przyszła
jakaś prawicowa bojówka i wpadną tu w pięciu? My mamy świadomość tego,
to jest poważne, to nie jest zabawa, trzeba być doświadczonym. Nasz ruch jest
otwarty…ale bardziej pół-otwarty.
Teraz ktoś się upomina o te tereny – wierzyciel, ten teren jest zadłużony. Właściciela terenu nie ma, ale wierzyciel żąda sprzedaży, by oddać mu pieniądze,
które były od niego pożyczone.
Kłótnie są, ale to są bzdury.
Rozliczenia –finanse, formalizacja
Ustalamy wspólny budżet, na który się zrzucamy. Robimy te zakupy i rozliczamy je tak, jak je trzeba rozliczać. Jak potrzebujemy na przykład kupić wiertarkę, to kupujemy wiertarkę, albo jest ściepa albo zbiórka pieniędzy na to. Po
tylu latach działalności mamy dużo możliwości załatwiania pieniędzy, akurat
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ta struktura jest dosyć wydolna. Na początku było ciężko, był chaos, później
wszystko się poukładało. Ciężką pracą. Są osoby, które są odpowiedzialne za
pieniądze, czasem jedna osoba jest za to odpowiedzialna, czasem inna. Tych
skarbników mamy kilku, bo są różne kasy, bo te pieniądze mamy z różnych
źródeł. Ale to jest transparentne. Te osoby mówią nam, ile mamy pieniędzy. Na
przykład, jak się kasa kończy, to mówi „kurczę, kończą się pieniądze, słuchajcie,
trzeba się złożyć”. I się składamy.
Co by nam dało zarejestrowanie kolektywu? To nieracjonalne. Wręcz byłoby
[p…e], bo trzeba by się specjalnie po to spotykać, rozliczać, robić spotkanie zarządu, rozliczenie roczne, założyć konto i inne pierdoły. A my tego nie potrzebujemy. Po co nam utrzymywać konto? Po co mam się spotykać i pisać biurokratyczne pierdoły. I tak mamy już jedno stowarzyszenie.

10 zł za wstęp, a jak się nic ze sobą nie miało, płaciło się 20. Na stołach połączonych tworzących dużą platformę wszyscy wykładają, wyrzucają to, co przynoszą
i potem się przez to przekopuje, w poszukiwaniu swoich zdobyczy. Zazwyczaj
kilka chętnych do tego osób sprzedaje jakieś swoje „rękodzieła”, niedrogo.
Zawsze organizujemy jednocześnie te spotkania w miejscach z kulturotwórczym potencjałem, albo w miejscach zagrożonych, żeby przyłożyć się do ich
obrony. Ostatnia edycja była luksusowa, bo zrobiłyśmy ją w lokalu miejskim.
Mieliśmy też na nią sponsora pierwszego, ale bez żadnej formalnej umowy prawnej itp., po prostu dał nam pieniądze w zamian za tytuł sponsora głównego i loga
na materiałach promocyjnych.
Korzystają z tego bardzo różne grupy społeczne i wiekowe – wszyscy chętni,
ale w większości to się okazują kobiety (szukające rzeczy dla całych rodzin), dzieci i mniejszość homoseksualna, jakoś tak wychodzi. Każdy może przyjść i pojawia się pełen zakres grup, od emerytek po dzieciaki. Emerytki np. czasem dzwonią do mnie i mówią „dzień dobry, to Pani organizuje? Bo ja nie mam facebooka,
a bardzo chciałabym wziąć udział i mam kilka pytań”. Przychodzą też imigranci,
biedni ludzie, biedne dzieciaki, nie jest to jakiś posthipsterski wymysł, widać,
że to jest potrzebne, naprawdę. Jedna fundacja przeprowadziła badania wśród
lokalnej społeczności i zgłosili się do nas po nich, bo w ich badaniach wyszło, że
mieszkańcy chcą kolejną edycję. Nawet więc jakbym chciała zrezygnować z tego
działania, to już nie bardzo mam jak, bo jest potrzeba społeczna na nie, na serio.
Widzę też, że weszliśmy do języka codziennego. Świetnie to działa też wśród
emerytów, którzy korzystają z tego na poziomie zdobywania rzeczy, pozbywania
się ich i też jako miejsca do spotkań ze znajomymi i wspólną aktywność.

Inicjatywy handlowe działające na zasadach ES
Nieformalny jarmark
Duże miasto
Wymiana usług i produktów (bezgotówkowo)
Wydarzenia społeczno-kulturalne umożliwiające wymianę niepotrzebnych
rzeczy i ubrań, samopomoc, obniżenie kosztów utrzymania, propagowanie
postawy ekologicznej, integracja społeczna
Celem naszej inicjatywy
jest wymiana ciuchów i niepotrzebnych rzeczy w domu. Na organizowane przez
nas spotkania każdy może przynieść to, czego nie potrzebuje i wziąć sobie coś
innego. Chodzi o to, żeby zaopatrywać się w jak najtańszy sposób, wspierać
ekologię i też przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, bo za stosunkowo niewielką cenę można sobie trochę rzeczy zdobyć, wymienić. Jednocześnie też mam
potrzebę rozwijać to przedsięwzięcie w bardziej proekologicznym kierunku
i upowszechniania jak największej samowystarczalności, dlatego podczas wymian robimy warsztaty przerabiania rzeczy; pokazujemy, jak zrobić coś z czegoś
innego, z różnych materiałów (od tkanin po plastik) i też jak przerabiać ciuchy,
jak są za małe.
Jak działa system
Co jakiś czas, nieregularnie organizujemy w różnych miejscach spotkania –
wymiany. Dotąd odbyło się 14 edycji, 3 lata działamy. Pierwszą zorganizowałyśmy w 2009. Zorganizowałyśmy w 10 dni i przyszło 200 osób. Nie spodziewałyśmy się w ogóle, że stworzymy kultową markę miejskiej imprezy o ważnym
i cenionym charakterze społecznym. Spotkania organizujemy nieregularnie
w różnych miejscach, głównie w klubach i knajpach. Przyjść może ten, kto chce.
Zasada jest taka, że są bilety, które się kupuje na wstępie. Ceny są różne, ostatnio
np. było tak, że jak się coś przynosiło ze sobą na Jarmark do wymiany, płaciło się

Źródła inspiracji
Anarchizm, pomoc wzajemna – wynika to z potrzeby mojej działania socjalnego, skoro państwo nic z tym nie robi, nie pomaga biednym, bo jednak jest potrzeba taka, ludziom brakuje rzeczy na serio, podstawowych ubrań, to ja chętnie
coś zrobię. Nasze wartości to ekologia, zrównoważony rozwój, przeciwdziałanie
wykluczeniu, integracja społeczna, aktywizacja lokalnej społeczności i podnoszenie kapitału społecznego, czyli dobry świat po prostu
Dlaczego jako grupa nieformalna
Nie chcemy tego formalizować na pewno, bo żadna z nas nie ma wiedzy,
konkretnych narzędzi, wyobrażenia, jak działają NGOsy, nie mamy też czasu na
te wszystkie formalności. Myślałyśmy o tym, chciałyśmy zrobić stowarzyszenie
i znak towarowy, ale nas przerosła biurokracja po prostu. Boimy się jednocześnie
tego, że przyjmujemy pieniądze na „lewo”, bo nie mamy kasy fiskalnej, to jest na
pograniczu anarchii. Ale mamy nadzieję, że następną edycję może uda nam się
już zrobić z jakąś fundacją, w formie porozumienia. Nie chcemy tego na pewno
formalizować. Dziękuję bardzo za to piekło, miałam już firmę i wiem co prowadzenie czegoś znaczy, większość czasu użera się z biurokracją i papierami. A np.
miejski lokal wynajmujemy jako osoba prywatna od miasta, nie pytają się nawet,
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czy mamy jakieś ciało prawne. Trochę to takie najciemniej pod latarnią, bo pewnie kontrola nie przyjdzie do lokalu miasta. Ale stresuje mnie to bardzo i myślimy
teraz o tym, jak sobie z tą sytuacją poradzić. 700 zł na głowę na miesiąc to jest
maks, więcej nie wyciągamy, to nie są duże pieniądze, bardzo nam przydatne, ale
nieduże, a jednak dla urzędu skarbowego wystarczy, żeby się przyczepić, pewnie.
Ale są też inne korzyści. Dostałam np. parę innych zleceń, ludzie się cieszą, istnieje
fajna marka społeczna. Dużym dylematem było to też pytanie, czy skorzystać ze
sponsoringu, bo bałam się, że możemy stracić wizerunek niszowej marki, ale możemy lepiej to zrobić, lepszą salę wynająć itp., jak są jakieś pieniądze zewnętrzne.

Jak to działa
Te językowe to jest tzw. Tandem Learning i to jest zasada wzajemnego uczenia
się, wymiany języków. Nie zawsze to jest za darmo, ale my akurat zrobiliśmy za
darmo, bo tak chcieliśmy. A artystyczne działania, no to multum grup tak działa,
po prostu chcemy grać i pisać poezje i pokazywać to razem.
W grupie spotykamy się w czwartki w centrum działań społecznościowych,
które prowadzi teraz Dzielnica. O godzinie 18ej wybrana osoba z grupy (zazwyczaj za każdym razem inna) spotyka się z członami grupy pochodzenia chińskiego i uczy ich polskiego. O 19ej role się zamieniają i wybrany członek grupy z Chin
uczy chętnych Polaków chińskiego. To jest wymiana i często osoba ucząca, lektor,
tak jak mówię, się zmienia, co tydzień uczy ten z naszej grupy, kto akurat ma
ochotę i czas poprowadzić zajęcia i się do nich przygotować. Bo ten lektor, który
ma dyżur, musi sam przygotować zajęcia i materiały wcześniej, w domu. Zanim
znaleźliśmy lektora chińskiego, tzw. nativa, ja uczyłem przez dwa tygodnie, bo
znam trochę chiński. W grupie jest zazwyczaj około 10 osób, z czego 5 to są
osoby, które są zawsze na spotkaniach, akurat, prawie zawsze, chyba że są chore
albo wyjadą, od początku, taki trzon grupy się zrobił, chyba im bardzo zależy,
albo się przyzwyczaili.
Jeżeli chodzi o grupę artystyczną, to jest tak, że każdy z nas coś robi – ja jestem performerem, mamy śpiewaka operowego, konferansjera, profesjonalną
piosenkarkę jazzową, poetów. Chcemy, żeby dołączyło do nas jeszcze więcej
artystów. Wymieniamy się doświadczeniami i raz na jakiś czas dajemy koncerty
w różnych knajpach, ale rzadko, żeby to jednak było wydarzenie ekskluzywne.
Koncerty są prowadzone przez konferansjera w języku rosyjskim i są w dużej
mierze skierowane właśnie do rosyjskojęzycznej części mieszkańców miasta, ale
teraz myślimy o tym, żeby prowadzić to po rosyjsku i polsku jednocześnie, żeby
poszerzyć publiczność. A i teraz też planujemy podróż do Chin i prowadzenie ich
też po chińsku, próbuję właśnie znaleźć kogoś w Chinach, kto by nas zaprosił tam
na swój koszt, może ambasada się zgodzi. Bo nie mamy pieniędzy, a chcemy tam
pojechać ma występy. Koncerty najczęściej, ale nie zawsze, współorganizujemy
z jakąś fundacją i na umowy dostajemy za to wynagrodzenie, ale wstęp jest wolny, bo nie chcemy ograniczać dostępu do naszych działań tym, którzy nie mają
pieniędzy. Jak dzieją się one w knajpach to nie płacimy za lokal.
Grupa językowa powstała szybko i łatwo, szybko wśród znajomych znaleźli
się chętni, później dzięki poczcie pantoflowej głównie szybko znaleźli się kolejni
i lektorzy chińskiego też. Od razu widać, kto chce się zaangażować i zresztą, jak
się zgłaszają, to działa zazwyczaj. A jeżeli chodzi o grupę artystyczną to też nie
było problemów, bo to jednak grupa znajomych jest.

Rozliczenia
Sprzedajemy bilety. Wkładamy pieniądze z biletów do pudełka, przy wejściu
mamy stolik i to jest tak, że potem wspólnie to liczymy i dzielimy na trzy, równo.
A jak sponsor dał teraz, to na moje konto poszło i też podzieliłyśmy na materiały
i wynagrodzenia. Jak doszło na moje konto od sponsora, opłaciłam salę w miejskim lokalu. Wcześniej sale miałyśmy za darmo, w klubach i knajpach. Czasem
jacyś rzemieślnicy sprzedają też swoje rzeczy. Też bez kasy zazwyczaj…fiskalnej.
Problemy dalszego rozwoju. Marzymy o ogromnej ogólnopolskiej imprezie,
a może nawet europejskiej, ale nie wiadomo, czy starczy nam na to sił i pieniędzy.
Fajnie by było zacząć działać w innych miastach.

Samoedukacja
Duże miasto
Edukacja
Wymiana nauki języków, wspólne uczenie się obcych języków
Deklaracja celu:
Współprowadzę dwa działania grupowe. Jednym z nich jest grupa językowa,
której celem jest wymiana umiejętności językowych. Spotykamy się w grupie
regularnie i dzięki temu część grupy uczy się za darmo chińskiego od lektorów
z Chin, część polskiego od Polaków. To jest takie działanie barterowe, które
ma na calu umożliwienie chętnym nauki chińskiego i polskiego za darmo, bo
kursy językowe są bardzo drogie, na rynku. Nie chcemy tak dużo za nie płacić,
w związku z czym zorganizowaliśmy sobie możliwość nauki języków za darmo,
w formie wymiany umiejętności – naprawdę za darmo, bo nawet salę mamy za
darmo od dzielnicy.
Drugą moją działalnością jest prowadzenie, no współprowadzenie grupy
artystycznej, która składa się z różnych artystów z byłych republik radzieckich,
mieszkających w Polsce. Naszym celem jest wspólna niezależna działalność artystyczna, rozwój, wymiana doświadczeń, przygoda, a w przyszłości chcemy to
działanie skomercjalizować, tak by na tym zarabiać. Nie jest to jednak łatwe, więc
trochę potrwa, ale chcielibyśmy zrobić tak, żeby różne firmy zamawiały koncerty
nasze i je opłacały. Pracujemy teraz nad taką komercyjną ofertą dla firm.

Sposób podejmowania decyzji, struktura organizacji i rozdział zadań
Rozsyłam maile znajomym, oni posyłają je dalej, wkładam też informacje na facebooka regularnie. A jeżeli chodzi o nasze koncerty, to działam tak samo, z tym,
że jeżeli organizujemy koncert, to reklamą zajmuje się też najczęściej knajpa, w której go robimy i fundacja, z którą współpracujemy, jeżeli akurat współpracujemy.
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W obydwóch przypadkach działa też poczta pantoflowa i to bardzo dobrze
działa, duża część ludzi w grupie językowej przyłącza się do nas, bo namówi ich
znajomy, który już chodzi na grupę. Poza tym w grupie artystycznej też tak jest,
teraz np. jak szukamy perkusisty, pytam znajomych różnych, czy znają kogoś, kto
umie grać, ma perkusje, chciałby pożyczyć albo grać z nami. A jakby się udało
skomercjalizować tę grupę, to będę robił oferty dla firm właśnie i reklamę na
wyższym poziomie zaawansowania jakoś.
Każdy z nas ma jakieś doświadczenia organizacyjne. U mnie wszystko zaczęło
się od bycia członkiem teatru studenckiego i organizowania wydarzeń w związku
z tym. Później współpracowałem też z Fundacją i przy jakichś projektach z inną
Fundacją. Przez 10 lat byłem też członkiem Toast Masters International, grupy
anglojęzycznej, która uczyła się występowania publicznego.
W grupie językowej odpowiedzialność jest podzielona, bo za lokal jest odpowiedzialna Agata, która prowadzi go, za maile organizacyjne ja, ja też zajmuje
się organizowaniem nowych członków grupy, ale robią to też inni, ale tak naprawdę teraz to oni znajdują się już sami, bo słyszą o naszej grupie drogą poczty
pantoflowej albo na fejsbuku i sami się zgłaszają. Z kolei za przygotowanie lekcji
i materiałów do niej za każdym razem odpowiedzialna jest inna osoba z grupy.
Mechanizm współpracy i tu i tu jest taki, że trzeba chcieć i się starać i dobrze bawić jednocześnie. Nie ma regulaminu, choć w grupie językowej może
powinniśmy ustalić, że się po sobie na myje kubki (śmiech). Podział ról jest taki,
w językowej, jak mówiłem – że jest lektor, który szykuje lekcję i to się zmienia,
zazwyczaj jest , kto inny, żeby rozłożyć obowiązki, ale ten, kto akurat chce i może.
Jak nikt nie może, ja prowadzę. Wszyscy już teraz reklamujemy naszą działalność – rozsyłamy maile itp., zapraszamy.
Jeżeli chodzi o grupę artystyczną, to jest podział taki, że ja pełnię funkcję
menadżera i performera i konferansjera, a reszta gra na tym, ma czym gra lub
czyta wiersze, tańczy.

Jeżeli chodzi o grupę artystyczną, to być może, jeżeli uda się zdobyć chętnych
na tę ofertę koncertów dla firm, założymy jakąś działalność, żeby łatwiej było je
obsługiwać, ale może uda się nie i robić to na umowy.

Dlaczego jako grupa nieformalna
Nie mamy czasu na działania związane z papierkami, wszystko opiera się na
tym, że możemy to robić po pracy, a prowadzenie formalnej, sformalizowanej
grupy dodałoby tyle obowiązków, że na pewno by się nie dało czasowo tego
zrobić.

Duże Miasto
Wymiana usług i produktów (bezgotówkowo)
Internetowa platforma informacji umożliwiająca wymianę usług i produktów
(operująca darmowym oprogramowaniem), integracja społeczna,
samopomoc, obniżenie kosztów utrzymania
Podobny projekt (ale internetowy), zobacz: http://swapmnie.pl/ oraz: http://
thingo.pl/

Czy planują sformalizowanie
Grupy językowej na pewno nie, nie ma po co, może moglibyśmy co prawda
dzięki sformalizowaniu zdobywać jakieś dofinansowania na lektora i materiały, ale nikomu z nas nie chce się zajmować takim ogromem pracy papierkowej
i księgowej, by założyć fundację czy stowarzyszenie. Każdy z nas jednak jeszcze
gdzieś na co dzień pracuje i tylko fakt, że nikt z nas przy tym działaniu nie musi
właśnie zajmować się papierkami, sprawia, że rzeczywiście mamy czas na wspólną i wzajemną naukę.

Rozliczenia
Jako grupa językowa spotykamy się w centrum społecznościowym dzielnicy.
Oni udostępniają nieodpłatnie lokal na spotkania różnym oddolnym inicjatywom i organizacjom NGO. Wykorzystujemy papier do przygotowywania materiałów na lekcje, komputery swoje do prowadzenia działalności reklamowej
(w obydwóch przypadkach tych grup) i do rozsyłania sobie wiadomości. Każdy,
kto szykuje zajęcia, musi kupić pewnie papier do drukarki i inne narzędzia biurowe, robi to samodzielnie i z własnych pieniędzy.
Jeżeli chodzi o wsparcie publiczne, to w grupie językowej wspiera nas, można
powiedzieć, dzielnica, pozwalając nam korzystać z sali.
Wkłady własne to w grupie artystycznej są wszystkie: umiejętności, czas, instrumenty. Wspierają nas fundacje czasem, finansując koncerty, ale nie zawsze,
bo czasem robimy je też za darmo. No i knajpy, w których robimy koncerty, też
mają jakieś wkłady swoje, np. w formie reklamy wydarzenia czy udostępnienia
nam sali nieodpłatnie. Niektórzy mają swoje instrumenty, czasem trzeba je naprawić czy podszlifować i to też każdy sobie robi na własną rękę
Czasami spotykamy się w domach, a próby mamy rzadko, ale poważne i wtedy to się dzieje w miejscu, w którym mamy koncert, też nieodpłatnie ich używamy, i na próby i na koncerty.
Nie zarabiamy tu na razie i każdy z nas skąd inąd ma pieniądze, więc to nie
jest walka z bezrobociem, ale jakby nam się udało komercjalizować koncerty, to
by było co innego, bo to już jest przedsiębiorcze.

LETS

Deklaracja celu. Jak to działa?
LETS to inicjatywa, która polega na stworzeniu możliwości wymiany informacji. LETS to społeczność ludzi, którzy wymieniają się między sobą usługami i rzeczami. To również miejsce w internecie, gdzie pojawiają się ogłoszenia
i oferty – od naprawy rowerów przez lekcje niemieckiego po warzywa z przydomowego ogrodu. LETS jest też systemem wymiany, który daje możliwość mierzenia i zapisywania wartości wszystkich tych krążących między nami rzeczy
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i dostarczanych usług. Dzięki temu zachowujemy (zdrową!) równowagę między
dawaniem a braniem. W skrócie: LETS jest społecznościowym, alternatywnym
systemem wymiany. LETS spełnia wiele różnych funkcji, ale podstawą systemu
jest lista ogłoszeń/ofert dostępna dla użytkowników po zalogowaniu się. W tym
sensie LETS jest bazą informacji o zasobach lokalnej (i nie tylko) społeczności.
Korzystanie z tych zasobów jest możliwe dzięki opcji wysyłania zamówień, ale
o warunkach wymiany decydują już strony w nią zaangażowane. ustalają również
wartość przedmiotu lub usługi (nie mylić z ceną). Wreszcie system, i tu tkwi jego
istota, umożliwia rejestrowanie wartości wymiany, a tym samym zobowiązań –
użytkownika wobec społeczności (w przypadku kiedy coś od kogoś nabył) i vice
versa (jeśli komuś oddał). Jest to klasyczny przykład Local Exchange Trading
System z alternatywną walutą jako sposobem na mierzenie wartości wszystkiego,
co jest zarejestrowane w systemie. Waluta jest istotą działania, quasi pieniądzem.
Różni ją od waluty narodowej to, że nie jest emitowana przez żadną centralną
instytucją, jest tworzona ad hoc przy transakcji. Osoba, która oferuje usługę (jaką
dysponuje, może to być jakaś rzecz, może być usługa), dostaje punkty dodatnie na
konto, a ta która korzysta z usługi, uzyskuje wartość ujemną – bilans zawsze jest
zerowy. Zależy nam na tym, by informacja o tym, co jesteśmy sobie winni, była
czysta. Wartości, które zapisujemy na swoich kontach, odzwierciedlają wartość
subiektywną tego, czym się wymieniają użytkownicy, nie ma ingerencji z zewnątrz i nikt nie może dodrukować pieniędzy oraz nie ma problemu niedoboru.
Słowo „dar” kojarzy się z czymś bezinteresownym, ale w rzeczywistości rzadko
taki bywa. Wszystkie „dary” mają swoją – relatywną – wartość i LETS pozwala
ją mierzyć i przez to pilnować, aby wymiana owych darów nie była dla nikogo
niekorzystna, to znaczy by nikt nie wykorzystywał pracy innych, nie dając nic
w zamian. (…) Można zatem funkcjonować bez pieniędzy jadąc na samym darze, jeśli wiemy, kto komu daje i jaką wartość ma dar. Alternatywna waluta to
umowna waluta, o wartości tylko w momencie, w którym dochodzi do transakcji,
nie można jej gromadzić. Ważna jest w tym przedsięwzięciu chęć dawania, wyrwanie się z systemu klasycznej ekonomii i nieczynienie towaru z pracy drugiego
człowieka oraz możliwość zaoszczędzenia, uzupełnienie budżetu domowego.

Motywacja
Lider: satysfakcja, że jego dzieło rośnie (coś co zainicjował); Członkini: dlaczego? Satysfakcja z realizowania czegoś, co sprawia innym przyjemność i ułatwia im życie. Skąd? Obydwoje: Indywidualne doświadczenia, sytuacja ekonomiczna – nie muszę kupować nowych rzeczy, a lista znajomych, którzy chcą się
czegoś pozbyć, w pewnym momencie się kończy, warto rozwijać dzielenie się +
LETS pozwala uświadamiać sobie, co się potrafi. Zapominamy o tym, że mamy
podstawowe umiejętności, którymi możemy się dzielić w szerszej grupie niż tylko znajomi. LETS pozwala więc uświadomić sobie, co potrafimy, dowartościować
się – bo trzeba opisać, co się umie, czym się można podzielić. Wielu nowych ludzi
wchodzi w system i nie umie się ocenić, „sprzedać się” – daje mi to satysfakcję,
pomaganie ludziom w dowartościowaniu się, wewnętrznym ubogacaniu się.

Adresaci
Adresatami są wszyscy, wszystkie grupy społeczne w całej Polsce. Zależy
nam też na dotarciu do grup wykluczonych, ale jeszcze dużo mamy do zrobienia
w tym temacie.
Inspiracja
Lider: u mnie jest to głównie motywacja wewnętrzna, chęć naprawy świata po
godzinach/po pracy, na pewno coś też wyniosłem z domu. Zainspirowały mnie
też banki czasu, ale bezpośrednim impulsem do stworzenia LETSu był obejrzany
przeze mnie wykład Tima Jenkina, aktywisty z RPA, twórcy sieci Community
Exchange System: https://www.youtube.com/watch?v=t6cNt0HDG3I Zobaczyłem go online, a później udało mi się porozmawiać w sieci z Timem.

Skala
W tej chwili zarejestrowanych jest około 750 użytkowników w całej Polsce
Kto zainicjował
Lider – lat 29, pracownik NGO, klasa średnia, syn senatora. Później dobrał
kumpla. Dziś trzonem są I., Lider oraz grupy robocze do konkretnych spraw,
ulotne, np. na początku działania portalu była to grupa tłumaczy do tłumaczenia
systemu internetowego. Teraz prężnie działa grupa tworząca nowe menu ofert
(narzędzie internetowe). Lider koordynator i administrator systemu. I. koordynacja i administracja, przyjmowanie nowych członków i koordynacja wydarzeń
towarzyszących, organizacyjnych i integracyjnych, promujących w rzeczywistości, np. warsztaty kulinarne, targi wymiany, wspólne robienie cydru, warsztaty
tańca (wynajmowanie przestrzeni w systemie LETS, walutę systemu, sieciowanie
takich różnych pomysłów; w zamian za udostępnienie przestrzeni ich gospodarze dostają punkty w internecie w tym systemie).
Dlaczego w grupie, nie w pojedynkę
Chodzi o działalność w grupie i kapitał społeczny, poza tym nie dałoby się
prowadzić takiej inicjatywy w pojedynkę. Przyłączyć się może każdy.
Jak powstał zespół
Najpierw była to inicjatywa znajomych. Później dzięki mediom – o dużym
zasięgu (prasa, radio) – i poczcie pantoflowej informacja o LETS poszła w świat.
Obawialiśmy się też nadużyć i dużo czasu poświęciliśmy rozmowom, jak sprawić,
by ludzie nie nadużywali usług innych. Okazało się, że problem jest odwrotny,
ludzie się boją, że nie będą mieli szansy się odpłacić i zobowiązanie będzie na
nich ciążyć (bariera psychologiczna – zadłużanie się, bo żeby wymiana doszła
do skutku, ktoś musi zaciągnąć zobowiązanie, ale rozkręciło się). Ale jak widać
przeskoczyliśmy ten brak zaufania, bo wszystko działa dobrze na takim poziomie, jak jest teraz.
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Dlaczego jako grupa nieformalna
A jaki jest sens w rejestrowaniu takiej działalności? Na razie nie ma takiej
potrzeby, staramy się działać autonomicznie, tworzymy enklawę w obrębie gospodarki pieniężnej. Idea jest też taka, by ten system utrzymywał się sam i by
ewentualne koszty jego obsługi były finansowane przy pomocy ledsowej waluty. Do tego dążymy. Sam system informatyczny został stworzony w RPA i jest
udostępniany niemalże bezpłatnie różnym takim grupom na całym świecie.
Raz na pół roku jest tylko pobierana z konta administratora opłata, procent od
dokonanych transakcji w alternatywnej walucie. I my jako lokalny LEDS pobieramy opłaty 1 procent od każdej transakcji, 1 procent od każdej strony – czyli
dwa procent w sumie. LEDS jest częścią sieci Community Exchange System,
sieci globalnej, co oznacza, że przynajmniej w teorii możliwe jest wykonywanie
transakcji bez użycia pieniędzy klasycznych. Stosowane są przeliczniki walut.
Nieformalna – nie bardzo widzę siebie w roli osoby, która jest prezesem zarządu
np. stowarzyszenia i dba o to, by ta organizacja trwała i się rozwijała. Nie chodzi
o to, by LETS jako organizacja się rozwijał, miał podtrzymywać siebie, w formalizacji działania tkwi groźba, to pułapka, w którą wpada wiele organizacji, że po
iluś tam latach już nie chodzi o to działanie, które było bodźcem na początku,a podtrzymywanie przy życiu organizacji w sensie formalnym staje się celem.
Pracuje teraz w NGO i nie podoba mi się to, jak one wyglądają, są w tak dużym
stopniu zależne od sponsorów, że stają się klientami, zanika pierwotna iskra.
Wykorzystanie zasobów własnych – wsparcia publicznego – wsparcia
prywatnego
Własnych – korzystamy z własnych: prądu, internetu, umiejętności. Lokale
zazwyczaj prywatne na spotkania organizacyjne i integrujące zdobywamy dzięki
barterowi, przekonując właścicieli do zapisania się do systemu i zdobycia przez
użyczenie nam lokalu trochę punktów w naszej walucie, które mogą wykorzystać
potem. Ludzie korzystający z systemu muszą czasem coś kupić, np. do produkcji
usługi czy produktu albo wysłania przedmiotów w wymianie. Z kieszeni płacimy
też za plakaty, ulotki. Program operacyjny z RPA dostaliśmy za opłatę w naszej
walucie, jak wspominałem.
Rozliczenia
System operacyjny prowadzi księgowość w alternatywnej walucie. Za plakaty
ulotki płaci Lider.
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Ciasteczka
Duże miasto
Usługi świadczone w domach
Produkcja i sprzedaż ciast domowej roboty w ramach dorabiania po
godzinach
Deklaracja celu:
„To jest nasza misja: żeby przekonywać tych, którzy nie jedzą ciast, żeby jedli.”
„Bardzo lubią karmić ludzi słodyczami, ważne jest też odkrywanie nowych smaków, eksperymentowanie. A poza tym dorabiamy sobie w ten sposób”. „Stworzyłyśmy sobie własne miejsce pracy, takie jakie chciałybyśmy mieć.” „Uwielbiamy
to naprawdę”
„Wychodzimy do dzieci, do ludzi w naszym wieku, którzy mają dosyć proszkowych ciast z cukierni i szukają smaków, które są naturalne albo dziwne. Do
osób, które szukają czegoś więcej, niż mogą znaleźć w cukierniach”.
Poza tym, że ich produkty mają być naturalne i zdrowe, „chcemy robić, i myślimy, że robimy desery, które kojarzą się z takim domowym klimatem, spotkaniami z przyjaciółmi i wspólnym pieczeniem, ale z drugiej strony smaki, które
tworzymy są niecodzienne. Oczywiście, jak ktoś chce, to zrobimy babeczki czekoladowe z truskawkami, to nie jest problem, ale chodzi o to, że szukamy czegoś
nowego, czegoś, czego żadna z nas nie spotyka w swojej kuchni. A poza tym zależy nam na jakości tego, co robimy. Żeby to było smaczne, ale też nie wyobrażam
sobie tego, żeby produkty, których używamy, były czystą chemią”.
„Jest to dla mnie forma relaksu, jak mogę wrócić z pracy i do trzeciej w nocy
piec babeczki”.
Jak działają Ciasteczka
Pieką muffiny, babeczki i inne ciasta, są „nieformalną cukiernią”. Robią głównie babeczki na eventy kulturalne, imprezy oddolne i prywatne – np. urodziny. Organizują również warsztaty dla dzieci ze zdobienia muffinów. Prowadzą
warsztaty dla NGO. Pieką ciasta na „wernisaże, imprezy rowerowe, imprezy
modowe”, „czasem się zdarza, że mamy umowę na przykład na wykonanie babeczek na jakiś tam event”. „Są oddolne inicjatywy modowe, robione przez zajawkowiczów i my tam robimy babeczki. Również dla znajomych, którzy mają
jakieś imprezy, pikniki”.
Myślę, że gdyby to było łatwiejsze, to byśmy już dawno otworzyły sobie
cukiernię”.
Zespół składa się z dwóch osób plus znajomych, którzy pomagają im od czasu
do czasu. Obie wcześniej piekły dla znajomych, to było ich hobby. Jako „firma”
funkcjonują od 3 lat. Można się przyłączyć, ale jeszcze nikt nie przyłączył się na
stałe. Są osoby, które pomagają w sytuacjach, kiedy same nie są w stanie wykonać
zamówienia (np. znajomi dekorują babeczki, albo pomagają je rozwozić). Jest
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koleżanka, która robi oprawę wizualną na Facebooku i naklejki. Są otwarte na
osoby, które chciałyby do nich dołączyć.
„Jak się jest młodym człowiekiem, to ciężko jest zarabiać na czymś, co się
lubi”.
Rozliczenia:
Jedna osoba pracuje na etat, zarobek z tej inicjatywy ocenia na około 10%
jej dochodów. Druga osoba jest studentką, pracuje dorywczo, dla niej dochód
z Ciasteczek stanowi ok. połowę wszystkich dochodów.
„Na samym początku, jak się rozkręcałyśmy, to bardzo dużo agencji PR-owych czy jakichś organizacji zgłaszało się do nas po babeczki jako reklamę,
czyli za barter, że my zrobimy babeczki, a oni będą nas reklamować. Ale się zorientowałyśmy za piątym razem, że nam się to nie opłaca, bo dla nas to nie jest
żadna reklama, że my więcej się reklamujemy wychodząc do ludzi, czy jak nasi
znajomi zamówią u nas babki. Ale jak są na przykład jakieś inicjatywy dla dzieci
i tak, jak ci mówię, że 100 babek za 200zł, to się w ogóle nie opłaca, ale my mamy
z tego frajdę, więc jak się zwraca za składniki, to spoko”.
W wypadku NGO „nie sprzedaję muffinów, tylko robię bazy i potem warsztaty ze zdobień. Bo to wtedy jest do zrobienia, bo jednak NGO też muszą się
rozliczać”. Wtedy ma umowę na warsztaty.
Fakt, że nie są jeszcze sformalizowane, wynika z tego, że nie stać ich na otworzenie cukierni, tzn. na spełnienie wszystkich wymogów. „Głównie ze względów
finansowych, jak masz lokal i sprzęt, to ci Sanepid nie grozi, nawet te jajka pewnie
nie byłyby problemem”.
„Wiesz, jakby się zmieniło trochę prawo polskie, to ja bym to nawet zalegalizowała. Prawda jest taka, że jakby to było wszystko formalne, to by dawało
więcej możliwości chociażby zarobkowych. Bo my nie możemy upiec babeczek
na imprezę firmową, bo nie wystawimy faktury”.
Jedna z nich jest jeszcze studentką, druga pracuje na etat, więc nie może się
zarejestrować jako bezrobotna i ubiegać się o dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej. „Gdybym miała taką możliwość, że mówią
mi: masz tutaj kasę, otwieraj cukiernię, to rzuciłabym wszystko, co robię, nie
miałabym chwili wahania”.
Minusy legalizacji: „Ja się czasem boję tego, ze jakbyśmy się sformalizowały, to
byśmy się bardzo skomercjalizowały i tak jak te wszystkie piekarnie i cukiernie
straciłybyśmy tego ducha, tą pasję pieczenia, byłybyśmy jak jakieś Grycanki”.
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Kooperatywa Dzielnicowa
Wspólne zaopatrzenie, ochrona wartości, promocja rozwiązań
Wspólne zakupy zdrowej żywności, obniżenie kosztów utrzymania
i zdobywania zdrowej żywności, integracja społeczna, wspieranie lokalnego
handlu
Deklaracja celu
To zaczęło się od kilku mam z okolicy. Kilka mam zaczęło wspólnie zamawiać na nieistniejących już portalach, takich jak np. „paczka od rolnika”, żeby
zaoszczędzić na wysyłce. Jak kilka osób zamawia razem, to koszt przesyłki jest
mniejszy. Przy większych ilościach można już negocjować ceny.
Grupa założycielska to młode mamy z małymi dziećmi, myślę, że w 100%
z wyższym wykształceniem. Tak było na początku, teraz nie jestem w stanie tego
zweryfikować – na podstawie rozmów mogę powiedzieć, że jest to raczej inteligencja. Natomiast jeżeli chodzi o przekrój wiekowy – tutaj jest pełen przekrój
[prawdopodobnie nie jest równomierny].
Jak działa kooperatywa
Okazało się, że im jest nas więcej, tym mamy większe możliwości. Coraz więcej osób jest tym zainteresowanych . [Dzięki bezpośrednim kontaktom] mamy
zaufanie do ludzi jako do ludzi. Na dodatek przywożą nam to jedzenie do domu.”
W większości w kooperatywie są ludzie, którym zależy, żeby nie było chemii.
Jest kilka kooperatyw, które robią wspólne zakupy w hurcie i sami to rozwożą
przez co mają dużo taniej, natomiast nas jakby to w ogóle nie interesuje. To są te
same warzywa, które mam w supermarkecie.
Poza produktami rolniczymi pojawiają się inne możliwości. Np. okazuje się,
że kolega robi coś-tam albo ciocia koleżanki czy różni kooperanci albo kooperantki coś-tam produkują.
Czekoladę dziewczyna robi sama – w mieszkaniu. Sprowadza ziarna kakao,
ma maszyny do robienia. To jedna z osób, które działają w szarej strefie, bo nie
można [inaczej]. Sprawdzali, że musieliby z każdej partii czekolady dowozić do
sanepidu, musieliby spełniać warunki większego zakładu. Oni to zrobią, chcą się
rozwinąć za jakieś pół roku. Szara strefa to stan przejściowy.
Nie jestem w stanie powiedzieć, co się spodoba, a co się nie spodoba. Poznaliśmy dziewczynę, która piecze ciasta. Było chętnych na trzy. Nie wyszło. Pod Poznaniem mamy gospodarstwo, które piecze prawdziwy, żytni 100% chleb w piecu
chlebowym opalanym drewnem. Zamawialiśmy raz w miesiącu to przychodziło
koło 20 bochenków mniej więcej. I to się utrzymywało na stałym poziomie.
Właściwie ze stałych zamówień to są cytrusy, warzywa, czekolada, chleb, mydła
i to są główne rzeczy. Reszta to [przy okazji] a, jeszcze mięso mamy. Wołowinę
ekologiczną.
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Organizacja
Mamy taką grupę ścisłą i „całość”. Na liście mailingowej jest ok 200 osób – po
stronie „odbiorców”. Część jest, „bo jest” i nic nie zamawia, ale grupa zamawiająca jest już na tyle duża, że myślimy, żeby zacząć ją ograniczać. Grupa „rdzeniowa” to około 10 osób
Jeżeli mamy Panią pod Łomżą i ona ma dwie krowy, która robi nam śmietanę
i masło, to to jest tylko dla tej grupy.
Ta pierwsza grupa to są mamy z dziećmi i my się znamy z forum internetowego, spotykałyśmy się i zaczęłyśmy zamawiać. Ktoś powiedział: wiem, że można
zamówić coś-tam dobrego, tylko musimy zamówić minimum tyle. I to się tak
rozrosło. A potem byli znajomi a potem znajomi znajomych.
Nie mamy strony internetowej. Mamy maila, bo trzeba to było zacząć jakoś
ogarniać. No i teraz trochę staramy się na fejsbuku, ale na to trzeba czasu. Tak
naprawdę to już na nie zależy, żeby więcej osób przychodziło. To jest kwestia
jakiegoś opanowania tego wszystkiego.
Póki jedna osoba zbiera zamówienia i to nie wymaga dziesiątków telefonów,
to wiadomo, że ta osoba dostaje sto złotych [zwrotu kosztów]. W momencie kiedy to zaczynają być duże zamówienia, trzeba zapłacić komuś, żeby pomógł nam
to nosić. Potrzebujemy pomocy i tym osobom, które pomagają, musimy jakoś
zapłacić. Czy damy im skrzynkę owoców czy zapłacimy im pieniędzmi, jest to
tak naprawdę … nieważne.

sypie wszędzie, to to przestaje być zabawne. Rozumiem, że zdarzają się wypadki losowe. Jak ktoś zadzwoni i mówi: coś się stało, nie mogę, to nikt nie będzie
robił z tego problemu. Ale niestety byli ludzie, którzy zamawiali i potem ja ich
musiałam ścigać.
Ja byłam naukowcem. jeżeli wrócę do pracy, tego się nie da robić wieczorem
w domu. Zostaje mi ewentualnie drugi zawód bo jestem też fotografem. Więc
powiedzmy, mam nadzieję, że nie będę pracować 8 godzin od-do.
Ponieważ grupa (sieć) zaczyna się rozrastać, zaczęliśmy się bać, że zaczną się
problemy
One się jeszcze nie zaczęły Ale boimy się, że się zaczną. Gdyby to się dało
robić legalnie to byłoby fantastycznie. Ale liczyliśmy, że jakby założyć firmę, to
koszty wszystko zjedzą. Wiadomo, że liczymy na zniżki, żeby mieć to taniej. To
się zrobi sklep ekologiczny i nie ma to sensu.
W Polsce nie ma żadnych przepisów [dostosowanych do sytuacji]. We Włoszech to może mieć jakąś osobowość I tak jak rozmawiałam z tymi ludźmi na
Sycylii, to tam działa na trochę innych zasadach i można to inaczej zrobić. U nas
nie można.
Ekspertyza, którą kiedyś Kooperatywa Warszawska zamówiła u prawnika
mówi, że to jest wszystko nielegalne. Bo [opłaty] to teoretycznie jest zarobek
kooperatywy i od tego powinna ona płacić podatek.
Prawdę powiedziawszy ten problem powstał 2 miesiące temu. Wtedy była ta
pierwsze duża dostawa 15 tys. To przechodziło przez moje konto i ja się przestraszyłam, ze w końcu ktoś się przyczepi, że siedzę w domu z dzieckiem i mam
takie przypływy. Boje się, że jak się kiedyś nie wytłumaczę, to wiem co Urząd
Skarbowy potrafi zrobić.
Niemniej na taka skalę nie będę w stanie tego prowadzić, jeżeli nie da się tego
jakoś zalegalizować.

Rozliczenia
Działamy na zasadzie zaufania. Nie ma takiego rozliczania, że tam 50 groszy na kilogram pomarańczy, itd. Jeżeli chodzi o duże kwoty, to ludzie wpisują
się do tabelki, gdzie składają zamówienie, oblicza im się, ile powinni przelać,
przelewają. Potem jak robimy zamówienie, to mamy wyliczaną zniżkę i potem
od tej zniżki zostaje odliczone to, co komuś zapłacimy (za pomoc), no i potem
ja to muszę rozliczyć i przelewam z powrotem na konta to, co jest zwrotem. Są
zamówienia takie jak warzywa i ci dostawcy, z którymi współpracujemy, wstają
o 5 rano, ścinają, zbierają i my to wieczorem mamy w domu. Ale czasem okazuje
się, że robaki wyżarły. Tu nikt nie może płacić z góry, bo nie wiadomo do końca,
ile tego będzie.
Przy każdym zakupie to jest osobno bilansowane. Oni nam to przywozili, ludzie płacili przy odbiorze za to, co brali, a my płaciliśmy tym rolnikom później,
przelewem czy przy następnym zamówieniu, jak tam ustaliliśmy.
Nawet za duże zamówienie zapłaciliśmy tydzień po tym, jak je dostaliśmy. To
wszystko działa na zasadzie zaufania. Wszyscy dostawcy nam ufają.
Problemy dalszego rozwoju
Dotychczas wszystkie rzeczy przychodziły do mnie do domu. No i jeżeli
przyjdzie do mnie 10 słoików miodu i jedna osoba nie odbierze i będą 1-2 słoiki
stało przez 2 tygodnie to jeszcze je gdzieś wsadzę. Ale kiedy ktoś przez tydzień
nie jest w stanie odebrać warzyw, które już są smętne, gniją i z ziemniaków mi się

Squat w Dużym Mieście
Inicjatywy lokalowe i mieszkaniowe, pomoc potrzebującym
Integracja społeczna wokół niezależnej kultury, obniżenie kosztów
utrzymania i działań społeczno – kulturalnych, współgospodarowanie,
samopomoc
Deklaracja celu
Czuliśmy, że potrzebujemy nazwać to, czym się zajmujemy i to, czym jest
Skłot. To miejsce, w którym lokatorzy, lokatorki, ludzie, którzy mieszkają w okolicy aktywnie biorą sprawy w swoje ręce i aktywnie włączają się w jakieś społeczności i reagują na to, co ich otacza. Spotykają się tu ludzie, którzy chcą zmienić
rzeczywistość i tak zawsze chcieliśmy by to miejsce wyglądało. Ja akurat tu
mieszkam, aczkolwiek Skłot to nie tylko ludzie, którzy tu mieszkają, ale też osoby,
które tu przychodzą, by organizować siebie, albo inne osoby organizować albo
ruch społeczny i tak dalej.
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To jest miejsce, do którego przychodzi bardzo dużo osób i w którym bardzo
dużo się dzieje, a więc mamy uczelnię uliczną, codziennie są warsztaty, prócz
tego mamy spotkania grupy stowarzyszenia lokatorów, kooperatywę spożywczą,
bibliotekę i wiele innych przedsięwzięć. Silnie działają u nas grupy, które zajmują
się kwestiami migracyjnymi.
To jest bardzo wiele osób, które w różnych grupach spotykają się, a mieszka
tam kilkanaście osób, które de facto nie są obecne przy wszystkich inicjatywach.
Są inicjatywy, które w ogóle nie skupiają „mieszkańców”, a są inicjatywy zdominowane przez osoby, które tu mieszkają.

aby budowało jeszcze więcej budynków komunalnych. Blokujemy eksmisje, staramy się udzielać pomocy dla wszystkich lokatorów i lokatorek, którzy walczą
z firmami próbującymi zreprywatyzować ich lokal oraz staramy się walczyć
z gentryfikacją poprzez wspieranie różnych lokalnych inicjatyw, poprzez przeciwdziałanie procesom, które czynią tą przestrzeń miejską niedostępną. Udzielamy porad prawnych, wspieramy się podczas procesów eksmisyjnych i staramy
się blokować eksmisje. Jeżeli ktoś jest w sytuacji „nędzy mieszkaniowej”, np.
mieszka w jednym pokoju, z mężem i trójką dzieci, to staramy się znaleźć jakiś
pustostan, który razem przystosowujemy do użycia z powrotem. Czyli staramy
się też znaleźć pustostany, które można użyć z powrotem w celach mieszkalnych.
Z kolei inicjatywa imigrancka wynika z tego, iż uważamy, że prawa człowieka
są uniwersalne i każdy ma prawo do wolności, do poruszania się i bez względu
na pochodzenie, takie prawa powinny być zagwarantowane. Jesteśmy świadomi
tego, że pewien komfort życia w Europie jest okupiony dyskomfortem w innych
rejonach świata, że dzięki polityce UE tak naprawdę nasz dobrobyt tutaj jest
kosztem krajów rozwijających się. W związku z tym jesteśmy za wyrównaniem
szans wszystkich ludzi, za otwarciem granic. Uważamy, że pozycja Europy jest
uprzywilejowana i wykorzystuje cały czas swoją przeszłość kolonizacyjną, a także eksploatuje kraje Afryki i kraje daleko-wschodnie. Wychodzimy z założenia,
że migracja – bez względu na przyczynę – jest uzasadniona. Najczęściej są to
motywacje ekonomiczne, ludzie uciekają przed głodem, jadą za pracą. Bieda, od
której ludzie uciekają, jest często wynikiem opresyjnej polityki Europy, lat kolonializmu. Wspieramy aktywnie akcje, które mają na celu przeciwdziałanie takiej
aparthaidowej polityce. Działamy informacyjnie, udzielamy informacji na temat
tego, czym jest okupiona polityka europejska, przeciwdziałamy złemu dyskryminującemu traktowaniu migrantów i migrantek przez służby więzienne, udzielamy migrantom porad prawnych. Potrzeby migrantów najczęściej dotyczą porad
prawnych, a także leczenia traumy, spowodowanej przebywaniem w więzieniu.
Przy tych akcjach…to nie jest tak, że my się zajmujemy jakąś akcją dobroczynną,
my się czujemy osobiście w to zaangażowani, to jest nasza sprawa. Imigranci są
tak samo ludźmi jak my. Współdziałamy z innymi ludźmi i innymi grupami.
Ja jestem zaangażowany w część tych rzeczy, nie jestem na przykład częścią
Kooperatywy Spożywczej, więc mogę mniej więcej powiedzieć, jak to działa, nie
chcę się wypowiadać w imieniu grup, które tym się zajmują. Wypowiadam się
we własnym imieniu: na Skłocie działa Kooperatywa Spożywcza, której działalność przerywa kapitalistyczny trend mnożenia liczby pośredników, którzy
zarabiają na obrocie żywnością. Jej członkowie eliminują pośrednika w postaci hurtownika, w postaci kolejnego hurtownika, dwóch, czy trzech detalistów
i bezpośrednio kontaktują się z rolnikami, którzy produkują żywność. Dzięki
temu są oni w stanie zaproponować im wyższą cenę niż ci rolnicy mogą dostać od hurtownika, jednocześnie jest ta cena bardziej sprawiedliwa i niższa dla
klientów kooperatywy. Starają się też oni stworzyć bazę klientów, bazę zainteresowanych i dzięki temu móc wpływać na jakość produktów, by móc promować
ekologiczną, zdrową żywność, bez tej całej medialnej life style otoczki, że to co

Jak działa Skłot
Inicjatyw w Skłocie jest dużo. Opowiem o inicjatywie lokatorskiej. Spadkobiercy (w tym rzekomi) zgłaszają się po własne, przedwojenne mienie, a państwo
oddaje im kamienice w stanie naturalnym; lokatorzy nawet nie są o tym informowani. A to są często ludzie, którzy ten budynek własnoręcznie remontowali
i nagle okazuje się, że mają właściciela, którym to naprawdę właścicielem jest
cwaniacka firma prawnicza podnosząca czynsz lub specjalnie doprowadzająca
budynek do ruiny, po to by na jego miejscu postawić inny budynek, typu bank
lub coś równie intratnego. Z drugiej strony mamy do czynienia z lokalami komunalnymi, które można było wynajmować za stawkę ustalaną nie przez rynek, ale
przez ustawy, dekrety itp. Ta stawka wynajmu była uzasadniona wysokością wartości budynku. Zakłada się, że przez 20 lat ktoś w tym budynku będzie mieszkał
i przez ten okres ten budynek musi się spłacić. I na tej podstawie wylicza się stawkę. Taka stawka jest odporna na spekulacje na rynku, na bańkę finansową i kryzys, gdyż opiera się na rzeczywistej wartości danej nieruchomości. W Polsce jest
bardzo duży niedobór tych mieszkań, komunalnych/socjalnych, w kolejce czeka
się mniej więcej trzy do pięciu lat. Miasto, jako organizacja społeczna powinna
zapewniać możliwość mieszkania ludziom za godne pieniądze, gdyż taka jest
funkcja tej organizacji, ale tego nie robi. Zamożni wykupują mieszkania, nieruchomości, nie po to, by w nich mieszkać. Nieruchomości uważane są za znacznie
bezpieczniejszą lokatę, niż pieniądze w banku. Doprowadziło to do sytuacji, że
jest coraz mniej lokali komunalnych, kamienice są reprywatyzowane, a z drugiej
strony powstaje coraz więcej nowych mieszkań, które stoją puste. Szacuje się, że
około 70% nowo wybudowanych mieszkań – w ciągu ostatnich 3 lat – stoi puste.
Miasto zamiast odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe lokatorów i lokatorek,
podtrzymuje tą wartość spekulacyjną nieruchomości i doprowadza do sytuacji,
w której nie ma tych lokali komunalnych. O tej sytuacji NIK wypowiada się, jako
o sytuacji „nędzy mieszkaniowej”: ta sytuacja określa cenę mieszkań w stosunku
do zarobków i też to, w jakich warunkach ludzie mieszkają, jeśli chodzi o liczbę
osób na metr i tak dalej. Szczególnie ludzie mieszkający w centrum są poddani
dużej presji, też w centrum jest najwięcej procesów reprywatyzacyjnych. W centrum dochodzi do bardzo wielu eksmisji, w centrum też mieszkania są bardzo
drogie i nikogo na to nie stać, dochodzi tu do procesów gentryfikacji. My staramy się przeciwdziałać temu procesowi, staramy się wywierać na miasto wpływ,
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eko i bio jest drogie i zapakowane osobno z kokardką. Tego rodzaju żywność też
się mieści w kapitalistycznej retoryce, która jest tak naprawdę sprzeczna z bio
i eko, bo kapitalizm polega na tym, że wszystko trzeba przemielić na pieniądze
i akumulować kapitał. KS eliminuje pośredników, narzuca swoją marżę, dzięki której członkowie kooperatywy mają fundusz. Na przykład, jeśli ktoś jest
członkiem w tej grupie i potrzebuje iść do dentysty i nie ma na to pieniędzy,
może się zwrócić z prośbą o dofinansowanie takiego zabiegu. I takie rzeczy się
zdarzają. Kooperatywa z jednej strony eliminuje pośredników, z drugiej stwarza
wspólnotę. Dzięki drobnej marży, którą narzuca, jest w stanie odpowiedzieć na
jakieś potrzeby tej wspólnoty. KS ostatnio podzieliła się na kilka różnych grup,
lokalne kooperatywy. Z tego, co wiem, ta grupa składa się z około 30 aktywnych
członków i członkiń. I jeśli przychodzą nowe osoby, to z tego, co wiem, są one
kierowane do lokalnych grup. Jest kooperatywa jednej dzielnicy, drugiej, trzeciej
i jest ta tutaj. To jest łącznie około 100-200 osób. Wiem, że było pozyskiwanie
kontaktów z rolnikami na targu, później te kontakty były osobiste, to znaczy jeździło się do nich bezpośrednio. Nie wiem, jak to teraz wygląda. [pytam o kontrolę
żywności] Umowa z rolnikami jest taka, że zamawia się u rolników pole, którego
on nie spryskuje, ale on dostaje gwarancje, że mimo, iż tego pola nie spryska,
to sprzeda z niego płody rolne. [pytam o sklepy z zdrową żywnością] Nie ma
takich sklepów, wiem, że się wciąż pojawiają pomysły, żeby to stworzyć. Teraz
to wygląda tak, że raz na dwa tygodnie są zbierane zamówienia i są osoby, które
jadą na targ pod miasto, czy gdzieś indziej do rolników i przywożą te warzywa,
które były wcześniej zamówione i ludzie kupują.
Mamy kolosalne doświadczenia. Chodzimy na sesje Rad Miasta, dyskutujemy
z politykami – ale z nimi mamy tragiczne doświadczenie. Z NGO-sami też mamy
doświadczenia, w dużej mierze złe. Bardzo duża część NGO-sów korzysta na tym
układzie społeczno-gospodarczym. My staramy się widzieć problemy u źródła,
większość z problemów wywodzi się z akumulacji kapitału, zasad kapitalizmu –
my to krytykujemy i NGO-sy dystansują się od nas. Z jednej strony nasza retoryka im nie sprzyja, bo kwestionuje ich istnienie. Choćby w kwestii migrantów –
wiele NGO-sów funkcjonuje dzięki udzielaniu pomocy migrantom. A to nie o to
chodzi. Chodzi o to, by ci ludzie – migranci – sami brali sprawy we własne ręce.
***z kolei na stronie FB pojawiła się informacja o otwarciu warsztatu rowerowego w Skłocie: „Rowerownia składa się z rowerów, ludzi, narzędzi, miejsca
i idei. Sprawdźcie w grafiku, kiedy mamy dyżury i przybywajcie!”.

zorganizowana, nie wszyscy mieszkają w tym samym pionie komunikacyjnym,
czy w tej samej klatce.
Nie mamy żadnej oficjalnej, zhierarchizowanej struktury, mamy grupy robocze, w których działamy, nie jesteśmy spójną grupą ideowo – polityczną. Wszystkie grupy skupiają się na tym, by brać sprawy we własne ręce i samemu decydować o swoim życiu. Wszystkie te grupy należą, a po części nie należą, nie mamy
oficjalnej listy członków i członkiń. Ja się czuję częścią Skłotu i pewnie sporo
osób się też tak czuje, ale też są osoby, które się tak nie czują, choć są mocno zaangażowane w różne projekty.
Skłot nie organizatorem, jest miejscem tych spotkań, rożnych spotkań. Spotykają się tu grupy formalne, jak i nieformalne. Są organizowane wydarzenia
kulturalne, spotykają się ekolodzy, obrońcy praw zwierząt, grupy lokatorskie,
grupy, które działają na rzecz komunikacji miejskiej, ruchy rowerowe, grupy
zajmujące się polityką śmieciową – biodegradacja śmieci itp. Niektóre z nich są
formalne, inne nie, niektóre mają własne strony, a inne są chwilowymi zrywami,
a niektóre długoletnimi inicjatywami.
Nie bardzo jest jak przyjąć się do Skłotu, bo mamy otwarte spotkania kolektywu, na które każdy może przyjść, można samemu też organizować grupę,
czy realizować pomysły – jeżeli pozostałym członkom się spodoba. Jeżeli nie, to
nie. Na ogół przychodzą ludzie, którzy mają rzeczywiste problemy, wynikające
z tego, co nas otacza.
Oczywiście są ludzie bardziej i mniej zaangażowani, nie każdy ma tyle samo
czasu i nie każdy jest tak samo efektywny. Oczywiście tworzą się jakieś struktury
zależności, od niektórych osób zależy więcej, bo mają jakieś umiejętności. Ale
nigdy nie wykorzystujemy tych zjawisk do tego, by ktoś mógł mieć prawo do stanowienia o innych. Oczywiście są tu różne grupy, różne dynamiki, czasem jedna
osoba ma do powiedzenia więcej, bo jest bardziej zaangażowana, ale nikt nie ma
więcej władzy, niż inni. Staramy się, aby tej władzy w ogóle nie było. Wychodzi
to różnie – raz gorzej, raz lepiej. Ogólnie uważam, że to bardzo pozytywnie wychodzi i każde działanie uczy mnie funkcjonowania w grupie. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, gdy grupa nie jest w stanie poradzić sobie z problemami i ich
rozwiązanie wymaga wtedy znacznie więcej wysiłku, pracy, czasu. Ja osobiście
uważam, że to wszystko ma wartość, to wszystko uczy ludzi.
Większość grup podejmuje decyzje w sposób konsensualny, czyli jest rozmowa, w której każdy, każda może zabrać głos i głos każdego i każdej jest tak
samo ważny. Grupa wspólnie dochodzi do wniosku odnośnie jakiegoś rozwiązania. Być może wydaje się to niemożliwe, ale de facto, nie jest aż tak trudne
w momencie kiedy dajemy sobie przestrzeń, czyli możliwość wypowiadania się,
krytykowania. Wspólna rozmowa, pozbawiona negatywnych opinii, umożliwia
wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania.
Aby te grupy mogły współdziałać razem jest stworzony regulamin, dzięki
któremu jest nam łatwiej komunikować się, pracować razem. W momencie, kiedy
powiesz, że chcesz się bardziej zaangażować, chcesz stać się częścią, że jest to dla
Ciebie ważne, to możesz oczywiście kwestionować ten regulamin. To wszystko

Sposób podejmowania decyzji, struktura organizacji i podział zadań
Skłot ma przestrzeń społeczną i mamy też przestrzeń prywatną. I to bardzo
różni wychodzi: niektórzy żyją bliżej z innymi, niektórzy dalej, część osób zamyka się we własnym mieszkaniu i część rzeczy mamy razem, część oddzielnie.
Mamy spotkania, staramy się odtwarzać model wspólnoty mieszkaniowej, mamy
na przykład wspólną suszarnię, ale także rowerownię, warsztatownię. Spotykamy się, ustalamy pewne zasady. Nie wszyscy biorą w tym udział, są ludzie, którzy siedzą w swoich pokojach, mieszkaniach zamknięci. Przestrzeń jest różnie
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jest do dyskusji. Regulamin dotyczy sposobu funkcjonowania grupy: wspieramy
niehierarchiczne rozwiązania, nie akceptujemy obecności żadnych partii politycznych, ani hierarchicznych grup. Zależy nam na tym, by upodmiatawiać ludzi,
by dać im narzędzia, po to, by wzięli życie w swoje ręce.
Oczywiście nie akceptujemy przemocy ze względu na płeć, kolor skóry, orientacji seksualnej. Próbujemy zapobiec budowaniu na ruchach społecznych własnej
partii. Dla osób, które przychodzą do nas z jakiejś partii, nasze zasady, regulamin
są bardzo trudne do zaakceptowania. Np. to, że ich zdanie jest kwestionowane
albo że nigdy nie będą mieli tu stanowiska, ani prestiżu, bo tu nie chodzi o prestiż, ale o cel, działanie. Nam kultura dominacji, rygoru partyjnego jest zupełnie
obca.
Rozliczenia
Różnie płacimy za prąd, bo są różne liczniki, ci się składają po równo, tamci – każdy ma swój licznik. Co innego jest z opłatą za wodę, bo to jest bardziej
ryczałt, ogólnie nie ma żadnej reguły. Jedyną regułą, którą mógłbym Ci podać
to, że osoby, których dotyczą konkretne opłaty za prąd, wodę – wspólnie decydują, jak się rozliczają.
Jedzenie każdy kupuje w swoim zakresie, ale gotują razem, co kto kupi, to ma,
a jak jedzą razem, jedzą, co mają.
Wiadomo, że różne grupy potrzebują różnych rzeczy: część samochodu, autobusu, po to by jeździć na demonstracje, część farby do malowania transparentów,
inni czego innego.
Jest skarbnik, składają się na to, czym współgospodarują, typu woda, łatanie
dziur w dachu i inne kwestie związane z utrzymaniem squatu oraz akcjami.
Skarbnik zbiera pieniądze I nimi zarządza, prowadzi rachunki.
Większość rzeczy starają się załatwiać na zasadzie pomocy znajomych I barterów (plakaty na akcje, naprawy itp.). Większość rzeczy mają za darmo (od ludzi
i znajomych – książki do biblioteki, meble itp.). Jak potrzebują na coś pieniędzy,
też na akcje, zrzucają się głównie – większość z nich (poza starszymi mieszkańcami, chorymi na rentach, emeryturach i dziećmi) pracuje, są to różne sektory – usługi, praca fizyczna – głównie. Mała część z nich ma pracę umysłową (na
uniwerkach itp.)
Poza tym czasem robią benefity sami, spotkania/imprezy, ale też ostatnio robił
na nich benefit np. Squat w Berlinie (w formie biletowanej imprezy).
Raz dostali grant jako grupa nieformalna na działania związane z obroną
lokatorów.
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Zespół
Duże miasto
Przedsięwzięcia kulturalne
Rozwój inicjatywy artystycznej, integracja społeczna
Deklaracja celu
Inicjatywa powstała w kręgu znajomych. Zorientowałyśmy się, że wszystkie
nas ciągnie śpiewanie starych – tradycyjnych pieśni i muzyki. Po różnych incydentalnych próbach zdecydowałyśmy się działać stale razem. Nie ma wśród nas
typowej liderki ani inicjatorki. Pomysł dojrzewał, obrastał w doświadczenia, aż
się utrwalił. W miarę formalnie występujemy jako grupa od 2006 roku. Przedtem były to próby.
Istotą działania jest wspólne śpiewanie tradycyjnego śpiewu ludowego różnych regionów (krajów). Trudno mówić o jednym źródle inspiracji. Raczej pojawiały się szanse, które wykorzystywałyśmy. W każdym razie zespół powstawał
powoli w kręgu znajomych.
Adresatami są wszyscy zainteresowani. Rekrutujemy widownię indywidualnie dla każdego występu. Używamy do tego Internetu, sieci znajomych i przyjaciół. Jeżeli występujemy w instytucjach (Dom Kultury, Teatr, restauracja, możemy wykorzystać ich sposoby organizacji publiczności.
Trudno mi oceniać to co robimy w kategoriach „pożytku społecznego”. Być
może jest to raczej integracja i zdobywanie doświadczeń zawodowych przez
działalność. W ten sposób spontanicznie buduje się ścieżka dojrzewania zawodowego i osobistego.
Jak to działa
Działanie w grupie jest wymogiem – koniecznością przy tego rodzaju muzyce.
Nie wiem zbyt dużo o doświadczeniach organizacyjnych pozostałych osób. Każdy ma swoje doświadczenia ale nie mamy uprzednich wspólnych doświadczeń
czy przynależności organizacyjnej.
Nie widzimy żadnego powodu, żeby się rejestrować. To by chyba utrudniało
życie. Mnóstwo papierowej pracy. Ale to nie jest decyzja ideologiczna. Po prostu
łatwiej się żyje bez tego obciążenia. Nie planujemy rozwoju (wzrostu) grupy.
W ogóle raczej na poważnie nie planujemy przyszłości jako grupa.
Nie interesowaliśmy się sensem czy bezsensem współpracy z administracją
publiczną albo tez nad dostępem do obiektów publicznych. Uzyskujemy ten dostęp na zasadach powszechnych (ogólnych)
Sposób podejmowania decyzji, struktura organizacji
Nie mamy żadnego regulaminu czy zasad formalnych. Decydujemy na zasadzie jednomyślności i dotychczas nie wynikały na tym tle żadne konflikty.
Nie mamy lidera – choć mamy swoje drobne, naturalne role wynikające
z osobistego doświadczenie, posiadania znajomych mogących udzielić pomocy
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w różnych kierunkach, i nie zarysował się podział funkcji w grupie. Ten sposób
działania nie powodował dotychczas konfliktów w grupie. Nie mamy też konfliktów zewnętrznych.

Jak działa inicjatywa
Jesteśmy siostrami. Mamy zupełnie inne umiejętności i predyspozycje. Moja
siostra jest projektantką, ma zdolności manualne, twórczy umysł. Ja jestem praktyczna, mam doświadczenie w pracy biznesowej, rozumiem mechanizmy, jakimi
rządzi się rynek i PR. Połączenie tych umiejętności w pewnym momencie stało
się po prostu oczywiste, co też umila sprawę – często chce się z kimś coś robić,
a nie bardzo ma się z kim, bo trudno się dogadać.
Ubrania produkowane są w krótkich seriach i wytwarzane ręcznie przez
moją siostrę. Najważniejsza jest dla nas jakość materiałów i kunszt wykonania.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że głównymi klientami tego typu marek są osoby
zamożne, dlatego zależy nam na tym, żeby pamiętać o wszystkich dzieciach
i prowadząc warsztaty i dawać im możliwość darmowej edukacji z zakresu projektowania, szycia i zajęć plastycznych.
Chciałybyśmy wejść we współpracę z klubami malucha i przedszkolami. Jeżeli
chodzi o oczekiwania to chcemy dawać, a nie oczekiwać, w tym kontekście –
uczyć projektować, szyć, czuć modę.
Cenimy sobie bardzo skandynawski styl. Podczas pobytu mojej siostry na
stypendium ze studiów w Danii narodził się pomysł na robienie mody, która będzie mieszać ekologiczne wartości, skandynawski design i polską rustykalność.
Póki co skala naszych działań jest niewielka, sprzedanych zostało około 20
modeli i przyjęłyśmy zamówienia na kolejne, ale zaczęłyśmy dopiero 3 miesiące
temu. Wystawiamy nasze rzeczy w jednym sklepie stacjonarnym i w 3 sklepach
internetowych. Dodatkowo wystawiamy się na tragach odzieżowych.
Grupa jest zamknięta póki co, ale z biegiem czasu i rozwoju interesu będziemy
poszukiwać kolejnych osób, które będą mogły z nami szyć. Przykładowo wykonie
jednej koszuli zajmuje około 3 dni, to jest misterna robota.

Rozliczenia
Nie korzystamy z dotacji. Staramy się zarabiać pieniądze przyjmując nieformalne opłaty – zbierane np. na koncertach przy wejściu do puszki. Sprzedajemy
płyty, czasem przyjmujemy zapłatę od organizatora. Bywa, że jesteśmy opłacane
na zasadzie indywidualnych honorariów. Czasem wydawca płyty daje nam trochę płyt i sprzedajemy je.
Pieniądze składamy do wspólnej kasy i wykorzystujemy na działalność zespołu. Czasem trzeba zapłacić za używanie sali. Nawet jeżeli to jest Dom Kultury
czy inna instytucja publiczna, zwykle trzeba płacić za sprzątane za prace obsługi
technicznej. Potrzebujemy też pieniędzy na opłacenie studia nagrań.
Potrzebujemy też pieniędzy na podróże: w poszukiwaniu muzyki (inspiracja)
i na występy.
Nie zarabiamy na swojej działalności. To co zbieramy, razem z okazjonalnym
wsparciem rodzin i znajomych, pozwala nam kontynuować działalność.
Jedna z koleżanek prowadzi rachunki; założyła też prywatne konto bankowe
na nasze potrzeby.

Uszyte
Duże miasto
Sprzedaż produktów
Projektowanie, produkcja i sprzedaż autorskich ubrań dla dzieci
Deklaracja celu
Celem inicjatywy jest stworzenie, zbudowanie od podstaw takiej marki dla
dzieci, która będzie miejska i będzie reprezentowała zdrowy i ekologiczny styl
życia, a jednocześnie będzie przystępna cenowo.
Nasza mama to nie jest mama, która nakarmi swoje dziecko parówką. Zależy
nam na świadomych klientach, dla których wartością jest jakość i naturalność
produktów. Których nie będziemy musiały przekonywać, a które przekona sama
jakość i wykonanie ubrań. Bardzo zależy nam na kliencie, który rozumie i docenia miejski szyk.
Większość tego typu marek jest autorstwa młodych mam, które wypadły
z rynku pracy i uważają tego typu działanie za potrzebne i dostępne. Żadna z nas
nie ma dzieci, a mimo tego temat urodził się z naturalnej potrzeby mojej siostry,
która któregoś dnia usiadła i uszyła prototypowe ubranka i ani nie próbowała
ich sprzedać, ani nie miała na nie zamówienia.
Chciałybyśmy móc się w przyszłości utrzymywać z tego.

Dlaczego jako grupa nieformalna
Formalności trochę nas przerastają. Mimo zniżek jakie są oferowane dla początkujących przedsiębiorców boimy się, że sformalizowanie naszego projektu
mogłoby zrujnować start biznesu. Formalizacja wbrew pozorom dużo kosztuje i zajmuje okropnie dużo czasu, a nas jeszcze na to nie stać, najnormalniej
w świecie.
Chcemy działać w sposób ciągły i rozwijać się. Zależałoby nam na doprowadzeniu projektu do takiej fazy, w której mógłby on stać się źródłem naszego
utrzymania.
Sposób podejmowania decyzji, struktura organizacji
Zachęcamy się nawzajem. Dzielimy się odpowiedzialnością finansową po
50 %. Ze względu na znajomość rynku to raczej ja ostrzegam przed kłopotami
i możliwym ryzykiem.
Zasady dotyczą tego, że każda zajmuje się tym, co do niej należy, nie mniej jednak konsultujemy ze sobą pola swoich działań. Regularnie widujemy się na spotkaniach, podczas których zdajemy sobie „raport” z przebiegu działań, jakich się
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pojęłyśmy. Podział ról jest konstruowany według kompetencji i doświadczenia,
każda z nas się zajmuje tym, co zna i w czym jest sprawna. Ważne jest też dla nas
to, że działamy w otwartej krytyce i uczymy się od siebie nawzajem, nieustannie.

powiedzieć, że robimy street wear połączony z basic, czyli ubrania uliczne, takie
wywodzące się z kultury ulicy o bardzo minimalnym designie. Projektujemy
i produkujemy górne elementy odzieży damskiej.
Realizujemy prostą oczywistą potrzebę. Zależy nam na produkcji fajnych
miejskich ciuchów. Najważniejsza jest dla nas forma, kształt i dobra organiczna
bawełna. Materiał to bardzo ważna rzecz, dbamy o to, by był świetny.
Szyjemy dla kobiet. Jak zaczynałyśmy, myślałyśmy, że będziemy projektować i szyć dla nastolatków. Kiedy ubrania zaczęły się sprzedawać, a tym samym
my nawiązałyśmy kontakt z klientami, okazało się jednak, że głównymi zainteresowanymi są kobiety trochę starsze od nas, czyli w okolicach 30tki i grupa
kobiet pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Jest to moda tak zwana miejska, a więc
dedykowana jest dla mieszkanek miast. Naszymi klientkami są kobiety, które
cenią sobie niecodzienne formy, ale nie zależy im na wyszukanych projektach
rzucających się w oczy.
Na początku to byly t-shirty. Mało było, jak zaczynałyśmy trzy lata temu, nietypowych t-shirtów w sklepach, które odpowiadały nam zarówno formą jak i treścią, to znaczy nie umiałyśmy się z tymi, które mogłyśmy kupić, zidentyfikować.
Z czasem nam się znudziło, okazało się, że same koszulki to nie to i zaczęłyśmy projektować też bluzy, tuniki, w których możemy się bardziej skupić na
formie, więc jest więcej zabawy z projektowaniem i materiałem. Wszystko płynie
z nas, z niezaspokojonych potrzeb.
Popularność nie jest duża, z tym że my nie zajmujemy się żadną reklamą, tylko wkładamy informacje na fejsbuka (fanpejdż: ponad 3000 lajków), ale w każdym tygodniu coś sprzedajemy.

Rozliczenia
Jestem przekonana, że rzeczywistość ekonomiczna wymusi na nas w końcu
założenie firmy. Nieformalne działanie dostarcza wielu trudności, zwłaszcza
przy rozliczeniach z punktami sprzedaży, które najczęściej realizowane są przy
pomocy umowy komisowej, a ta nie jest najwygodniejszą na świecie.
Korzystamy tylko z zasobów własnych. W tworzenie pierwszych projektów
i prototypów zainwestowane zostały nasze prywatne pieniądze. Cały czas inwestujemy z własnej kieszeni, a po sprzedaży produktu odliczamy koszt jego
produkcji i dzielimy się na pół. Narzędzia konieczne w procesie tworzenia ubrań
też są prywatne, już posiadane przez nas. Podobnie jest z przestrzenią, w której
działamy, też jest to przestrzeń prywatna.
Gospodarczymi kwestiami zajmuję się ja. Prowadzę w komputerze proste
księgi przychodów i rozchodów, dzięki czemu mogę kontrolować nasze inwestycje i wpływy, żeby potem móc rozliczać nas sprawiedliwie.
Zakupy i zamówienia robi głownie moja siostra, ona lepiej zna się na materiałach i akcesoriach, opłatami z kolei gównie zajmuję się ja.
Dystrybucją zajmuję się ja, to ja utrzymuje kontakty z klientami.
Pieniądze przyjmuje ja, po czym dziele zgodnie z zapiskami umieszczonymi
w księdze przychodów i rozchodów.

Ciuchy
Duże miasto
Sprzedaż produktów
Projektowanie, produkcja i sprzedaż autorskich ubrań dla dorosłych
Deklaracja celu
Celem naszego działania jest przede wszystkim zaspokojenie własnych potrzeb. Zarówno tych naszych względem rynku odzieżowego, jak i naszych prywatnych wewnętrznych, artystycznych. Chcemy tworzyć ubrania, które same
chcemy nosić, ale nie możemy ich nigdzie zdobyć, w tym sensie zaspokajamy
nasze potrzeby względem rynku, niezaspokojone. Ja od kilku lat szyję dla siebie
samej. Szyłam ubrania, które chcę nosić. A skoro mogę robić to dla siebie, to
mogę też szyć dla innych. Ola też uwielbia projektować i szyć i wiem, że decyduje
się na nasze współdziałanie głównie ze względu na możliwość rozwoju twórczego
w tworzeniu mody, nie tylko ze względu na dodatkowe zarobki. Najważniejszym
celem dla mnie jest właśnie na pewno możliwość działania w ramach tych czynności, które uwielbiam, zawodowo, rozwoju.
Projektujemy i produkujemy ubrania, sprzedajemy je. To jest moda miejska, codzienna. Używając języka, którym kategoryzuje się teraz ubrania, można

Jak to działa
Poznałyśmy się na studiach, kierunku związanym z projektowaniem ubioru
i postanowiłyśmy coś razem zrobić. Na początku wspólnie działałyśmy w projektach szkolnych, potem projekty wyszły poza szkołę i zaczęłyśmy robić to dla
siebie. To było połączenie pasji i przyjaźni z potrzebą niezależnej pracy i rozwoju.
Szybko się dogadałyśmy, bo znałyśmy się i rozumiałyśmy.
Dużo łatwiej jest ruszyć z miejsca z kimś niż w pojedynkę i wiedziałyśmy to
od początku. Więcej się produkuje, jako marka i ma się wsparcie, można z kimś
zawsze pogadać o koncepcjach, problemach w projektowaniu, pomysłach. Na
razie skala działania jest na tyle niewielka, że nie stać nas na dodatkowych pracowników, ale przydałby się wolontariusz np., który zajął by się naszym PRem
i reklamą. I pewnie jakby ktoś bardzo chciał, mógłby do nas dołączyć, ale musiałby nas przekonać, że interesują go podobne rzeczy do tych, które nas interesują.
Same nie szukamy kolejnych wspólników.
Ja zajmuję się tylko tym i nie należę do żadnych grup formalnych i nieformalnych. Nie potrzebuje się zrzeszać, nigdy nie byłam w tym dobra, chcę robić
i sprzedawać fajne ubrania. Ola pracuje normalnie w dużym sieciowym sklepie z odzieżą jako stylistka i też nie należy do żadnych grup formalnych lub
nieformalnych.
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Sposób podejmowania decyzji, struktura organizacji i rozdział zadań
Zachęcamy się nawzajem. Ja czuję się inicjatorką projektu, tak wiec to ja jestem bardziej zorientowana na przewidywanie i rozpoznawanie obszarów, które
mogą wiązać się z kłopotami. Odpowiedzialnością dzielimy się po równo. Ten
podział wychodzi jakoś naturalnie, ze względu na to, kto akurat co ma czas robić
i czyje ciuchy się sprzedają.
Taka samodzielna praca wymaga sumienności, terminowości i organizacji. To
jest jednak freelance czyli freestyle. Nikt nie stoi nad nami i nie mówi nam, co
robić, więc różnie bywa z motywacją, a to czasem powoduje konflikt, ale zawsze
jakoś go uspokoimy i opanujemy, naturalnie.
Każda z nas robi to, na co ma ochotę. Konsultujemy efekty naszej pracy twórczej i dzielimy się zadaniami koniecznymi przy realizacji projektu według potrzeb i możliwości chwili.

Trwałość, przyszłość.
Chcemy się rozwijać. Liczę na to, że można w ten sposób, oparty na pasji ,
utrzymać się na rynku i działać efektywnie
Projektujemy we własnych mieszkaniach. W nich też pakujemy wysyłki, stąd
wyjeżdżają paczki. Ciuchy szyte są w szwalni.
Bardzo nam zależy, żeby skala produkcji wzrosła na tyle, żebyśmy mogły swobodnie utrzymywać się z tej działalności i pozwolić sobie na niezależne finansowo od matek i mężów życie. Po rozliczeniach i zwrotach inwestycji chciałabym
zarabiać 7 tysięcy miesięcznie. Wtedy mogłabym spokojnie zatrzymać rozwój
marki i skupić się na pracy kreatywnej, projektowaniu.

Dlaczego jako grupa nieformalna
Nie stać mnie na utrzymanie firmy, nawet przy zniżkach, jakie są proponowane dla wchodzących na rynek młodych firm. Nie chcę, żeby zobowiązania
formalne zablokowały nasz rozwój i uniemożliwiły stanięcie na nogi.
Czy planują sformalizowanie
Nie jesteśmy anarchistkami, nie zależy nam, żeby nie płacić ze względów
ideologicznych, chociaż i te są dla nas oczywiste. Chcemy się sformalizować, bo
zależy nam na spokojnym, życiu, w którym nikt nagle nie wejdzie nam na głowę,
ale musimy z tym niestety poczekać, bo przy teraźniejszej skali działań nie stać
nas na założenie firmy.
Czy widzą podobieństwa i różnice z działaniami integracji społecznej, walki
z bezrobociem, przedsiębiorczości, ekonomii społecznej
Dałyśmy sobie zatrudnienie, to jest fajne, bo ja jakoś nie bardzo mogłam się
odnaleźć inaczej na rynku pracy, a Ola nie zarabia wiele w firmie. Mam wrażenie, że można to jakoś interpretować w kontekście ekonomii społecznej, jeżeli
weźmie się pod uwagę fakt, że nie mogłam inaczej stanąć na nogi, finansowo.
Rozliczenia
Wykorzystujemy tylko i wyłącznie zasoby prywatne. Wkładamy w interes
nasze własne pieniądze, naszą prywatną przestrzeń i nasze własne narzędzia.
Rozliczanie pieniędzy i „księgowość – rachunki”: plik w którym notowane
są przychody i rozchody, do którego mamy dostęp obydwie
Zakupy i opłaty: razem/ ta która chce, która może coś zaprojektować, uszyć
kupuje, inwestuje ze swoich pieniędzy, opłaca szwaczkę też ze swoich pieniędzy
Sprzedawanie: ta, która chce, która może i której coś się sprzeda, sprzedaje,
wysyła, opłaca wysyłkę. Dzielimy zyski naturalnie, tzn. ta, której ciuch się sprzeda, dostaje pieniądze

Wywiad z dyrektorem jednostki Urzędu Dużego
Miasta zajmującym się współpracą z NGO
Więc jeśli chodzi o politykę [wobec squatów], to nie czuję żeby cos takiego
istniało. Bo to jest związane z funkcjonowaniem instytucji „urzędowej”. Może
znajdą się 2-3 osoby z zarządu miasta, które inaczej będą na to patrzyły – liberalniej ale, jak popatrzeć na Urząd, to wydaje mi się, że podobne będzie podejście
w całej Polsce. Natomiast widzę szanse – w kontekście tego kryzysu. Pojawił się
kryzys, więc pojawiła się potrzeba interwencji. Pojawił się taki pomysł: no dobra,
to porozmawiajmy. I te rozmowy nie były łatwe, ale doprowadziły do jakiegoś
poczucia lekkiego zrozumienia jednej i drugiej strony.
Urząd mówił: słuchajcie, my jako Urzędnicy nie możemy pozwalać na to, że
ktoś, nielegalnie (w kontekście obowiązującego prawa) zajmuje przestrzeń. Nie
możemy na to pozwalać. Oni na to powiedzieli: Rozumiemy, tak, ale na przykład
na Zachodzie… A my wtedy: Ok, ale tam to jest uregulowane prawnie i to jest
zupełnie inna sytuacja. I osiągnęliśmy pewne zrozumienie.
Miasto jest w trudnej sytuacji w tych rozmowach. Już się znalazł ten lokal.
Ale jakiś urzędnik blokuje – nie urzędnik tylko przepisy. A urzędnik bardzo
radykalnie do tego podchodzi. Squatersi chcą to dostać za darmo. Miasto nie do
końca dzisiaj może za darmo. Miasto nie wie, jak ma współpracować z kimś, kto
nie jest grupą formalną, nie ma statusu prawnego.
Miasto za chwile nie będzie mogło używa tych argumentów, bo wejdzie w życie instytucja inicjatywy lokalnej. I wtedy oni będą mogli przyjść jako grupa
osób. Tylko będą musieli podpisać umowę, że miasto daje lokal, oni będą tam
prowadzić taką i taką działalność. Na rzecz miasta. A to oni deklarują od dawna.
Może dzięki temu, ale i dzięki rozmowom, ukształtuje się ta polityka. Można powiedzieć, że urząd potrzebuje narzędzia, żeby coś zrobić. Jak go nie ma to miasto
jest po prostu bezradne.
Ale jeśli chodzi o to, że to się dzieje w tkance infrastrukturalnej miejskiej, to
tu jest problem, że to się musi dziać legalnie. To nie jest tak, że każdy sobie wejdzie do każdego lokalu i będzie robił, co chciał pod szyldem, że „ja jestem squat”.
I jeżeli by była jakakolwiek procedura, to a uważam, że to [byłoby] w porządku.
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Badacz: Mam pytanie, czy samorząd nie może przyjąć jakichś zasad sam, na
zasadzie zobowiązania. Nie tylko wobec obiektów komunalnych, ale także wobec
obiektów prywatnych miasto mogłoby stosować – delikatnie mówiąc – „zachęty” skłaniające właścicieli, żeby te obiekty nie stały puste. Żeby były używane
prowizorycznie, ale żeby były używane. Miasto nie powinno być zainteresowane
powstawaniem obszarów martwych. Można sobie wyobrazić procedury, które
ułatwiają wykorzystanie obiektów nieużywanych – nawet jeśli za rok mają być
wyburzone.
Respondent: Nie chcę wchodzić w szczegóły, jak to mogłoby wyglądać, ale
teoretycznie mogłoby przynajmniej spróbować . Nie wiem, jaki byłby efekt, bo to
jest nowatorskie. Tu oczywiście jest problem nie tyle braku chęci . Chęci są wtedy,
kiedy jesteś przekonany, że mógłbyś coś zrobić. A tu jest taki poziom wcześniejszy. Tu nie ma nawet refleksji, że można by było coś takiego zrobić.
Usprawiedliwiając trochę urząd czy urzędników, to jest bez sensu, że nie ma
zespołu doradców, którzy by siedzieli i właśnie dokładnie mówili: dobra, posłuchajcie, mamy taki cel – nie chcemy żeby było martwe – co robimy? No to robimy
takie udogodnienia dla prywatnych, takie strefy. Mamy zespół ludzi zajmujących
się bieżączką. I oni nie mają czasu, żeby usiąść i pomyśleć sobie: dobra, mamy
problem squatowania. Wymyślmy procedurę ułatwiającą.
Bad: To nas wprowadza w drugi wątek: w to, co się dzieje w squatach poza
samym zamieszkiwaniem. To są przecież elementy programu integracji i reintegracji społecznej. To są różne usługi dla ludzi, którzy sobie z różnych powodów
w życiu nie radzą.
Resp: Moim zdaniem to są wyjątki
Bad: Ale nie ma squatu bez takiego programu. Czy to będę kursy szycia czy
wieczorowy uniwersytet.
Resp: Ale nie ma takich. Jak się przyjrzysz, to nie do końca one tak funkcjonują. Być może ja nie wchodzę głęboko, ale jak się przyglądam – a próbuję śledzić działania programowe – to one nie są takie do końca. Tam jest taki element,
zgadzam się. Jakbyśmy powiedzieli, że taki squat jest taką komuną, która ma
sobie pomoc świadczyć i pomoc innym, to nasze squaty nie są … One raczkują.
Bad: Ale to mógłby być taki standardowy ruch jak we Włoszech, gdzie squaty
typowo pełnia rolę centrów społecznych.
Resp: Dla tych grup? To by było takie naturalne. Prawdopodobnie oni znaleźli
formułę; przezwyciężyli tę barierę, mieli czas, żeby się zastanowić, znaleźli formułę. Z drugiej strony wydaje się to naturalne. Jeżeli mamy jakiekolwiek miejsce, które zbliża do siebie ludzi – szczególnie takich co wymagają jakiejś troski,
pod względem czegokolwiek. I jest naturalny mechanizm, który ich zbliża do
tego miejsca, to ci, którzy maja za zadanie troszczyć się o nich, powinni to wykorzystać. Jak byliśmy za granicą, to widzieliśmy bardzo fajną rzecz, taki prosty
mechanizm, że zrobili stołówkę, gdzie stoły były specjalnie duże, że trzeba się
było dosiąść, żeby nie byli sami. I mieli zatrudnioną osobę, której zdaniem było
„dosiadanie się”. Nikt nie powinien siedzieć sam przy stole. Dla przyrodzonych
„samotników” były małe stoliki. Okazywało się, że jak pracownik siadał, to inni

ludzie też się dosiadali. Bo nie chcieli wywiadu środowiskowego tylko – jemy
obiad, sobie rozmawiamy.
I myślę, że można by wykorzystać squaty jako takie naturalne miejsca do
takiej pracy. Ale znowu, nie wierzę że jakakolwiek dyrektywa z poziomu prezydenta miasta – jakiegokolwiek miasta – „teraz macie tak pracować” coś da. Ale
niech to zrobi jeden punkt, dwa trzy cztery, to się później rozejdzie.
Do pewnego stopnia oś obrotu jest na poziomie prezydenta . Dźwignia jest
tam. W kontekście takich nowatorskich – ryzykownych działań, które nie mają
procedur … Oni mają w duszy taką otwartość. Tylko ktoś musi dotrzeć do nich
i powiedzieć: pozwól nam na to. Jeden telefon z tego szczebla przełamuje opory
urzędników wobec niestandardowych projektów – wola „z góry”.
Tyle, że nie ma takich technicznych możliwości żeby pójść i powiedzieć. To
jest rola zespołu doradców. A druga rzecz z dyrektorami: oni nie zajmują się takimi rzeczami. Mówi się: kto rządzi w Urzędzie – dyrektorzy. Tak mówi się na
zewnątrz. Ze to jest Dyrektoriat. Dyrektorzy swoje robią, ale oni rządzą w standardzie. Jeżeli mówimy o innowacyjności, o zmianach, nic nie zrobią, bo to dla
nich jest za duże ryzyko. Żeby coś zmienić to trzeba liderów.

