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Peer2Peer: Wzmacnianie zaangażowania peerów w
pracę outreach

Projekt Peer2Peer ma na celu wzmocnienie zdolności organizacji
społeczeństwa obywatelskiego (CSO) pracujących metodą outreach do
ograniczania popytu na narkotyki zgodnie ze Strategią i Planem Działań UE w
sprawie Narkotyków. Dąży on do zwiększenia skuteczności działań pracy
outreach prowadzonej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego poprzez
promowanie włączenia peerów oraz poprzez badanie najlepszych praktyk we
współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

Podejście zastosowane w projekcie jest inspirowane europejską tradycją praw i
wolności, która ceni aktywne uczestnictwo wszystkich obywateli. Opiera się
ono również na badaniach, które wykazały, że zaangażowanie społeczności jest
niezbędne dla ograniczania popytu na narkotyki. Uznaje się, że w kontaktach z
osobami używającymi środków psychoaktywnych drogą iniekcji zaangażowanie
peerów, w szczególności przyjaciół, kolegów lub osób zaangażowanych w tę samą
działalność lub kontekst, jest skuteczniejsze niż interwencje podejmowane przez
placówki opieki zdrowotnej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dogłębne badania w celu
opracowania opartego na dowodach programu na rzecz stworzenia bardziej
równych i opartych na współpracy relacji między różnymi zaangażowanymi
podmiotami, takimi jak specjaliści, pracownicy środowiskowi, peery, drobni dilerzy
narkotyków i siły policyjne. Strategia projektu kładzie nacisk na prawa człowieka i
godność, i aktywnie włącza użytkowników w planowanie i wdrażanie procesów.
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Poniższy program szkoleniowy został opracowany przez De Regenboog Groep (NL)
i Free Clinic (BE) na podstawie wiedzy uzyskanej w trakcie działań badawczych w
ramach projektu Peer2Peer [WP2] oraz wiedzy specjalistycznej obu organizacji w
tej dziedzinie. Szkolenie będzie wspomagane przez De Regenboog Groep (NL), Free
Clinic (BE) i specjalistów ASUD, przy czym każda z organizacji będzie działać w
jednym z krajów wdrażających pilotażowe interwencje (Polska, Grecja i Litwa).
Wymiar szkoleniowy jest istotnym punktem wyjścia dla integracji peerów w pracy
środowiskowej i powinien uwzględniać specyfikę roli, stanowiska i zadań, jakie
każdy z peerów wykonuje w zespole ds. pracy outreach, a mianowicie zdolność do
nawiązywania relacji z dilerami w celu zmniejszenia zanieczyszczenia substancji.
Podręcznik szkoleniowy jest zatem ogólnym narzędziem zawierającym główne
treści i strategie szkoleniowe do przeprowadzenia szkolenia i stanowi podstawę dla
lokalnych adaptacji zgodnie z konkretnym planem interwencji w poszczególnych
krajach pilotażowych. 
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WPROWADZENIE 

Celem szkolenia jest poprawa zdolności 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

działających w dziedzinie narkotyków do 

współpracy między różnymi 

zainteresowanymi stronami. Konkretnie, 

podczas szkolenia przedstawiona zostanie 

metodologia, która będzie wspierać 

integrację osób z doświadczeniem 

życiowym w pracy outreach, a jednocześnie 

stworzy warunki do dzielenia się metodami 

i strategiami współpracy między różnymi 

zainteresowanymi stronami. 

 

W rezultacie organizacje będą w stanie 

lepiej rozumieć, jak tworzyć i/lub 

utrzymywać programy partnerskie, jak 

wspierać osoby z doświadczeniem 

życiowym w organizowaniu działań 

związanych z pracą outreach oraz jak 

wzmacniać istniejące struktury współpracy. 

Z drugiej strony, w przypadku, gdy inni 

interesariusze również wezmą udział w 

szkoleniu, zrozumieją oni dodatkową 

wartość współdziałania z peerami w pracy 

outreach. 

 

Niniejszy Program szkoleniowy jest 

wynikiem różnych procesów: i) rezultatów 

WP2, w szczególności oceny i określenia 

zakresu potrzeb; ii) odpowiedzi z 

kwestionariusza przygotowawczego i 

spotkań online z osobą kontaktową w 

Grecji, Polsce i na Litwie, w celu 

zidentyfikowania głównych potrzeb i 

charakterystyki potencjalnych uczestników, 

a następnie zdefiniowania głównych 

kategorii treści, które należy uwzględnić w 

szkoleniu (i po interwencji pilotażowej); iii) 

spotkań online z De Regenboog, Free Clinic, 

ASUD i APDES w celu zdefiniowania treści, 

struktury poszczególnych modułów i 

rozsądnego podziału zadań. 

 

Każdy moduł składa się ze wstępu, ram(y) i 

ćwiczeń. W niniejszym podręczniku 

szkoleniowym przedstawimy 

wprowadzenie, prezentację PowerPoint 

zawierającą rozważania teoretyczne i 

ćwiczenia. Treści są dostosowywane do 

konkretnych lokalnych potrzeb i możliwości 

wraz z EHRA, Praksis i Prekursor, a wyniki 

pracy zostaną włączone do planu 

interwencji (zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi interwencji pilotażowych). 

Każde szkolenie będzie trwało trzy dni, w 

modułach dwu- lub trzygodzinnych; 

konkretny czas trwania każdego modułu 

zostanie określony zgodnie z potrzebami 

grupy. W skład grupy wejdą peery i 

pracownicy socjalni oraz, w niektórych 

przypadkach, inni interesariusze, w 

zależności od konkretnego celu szkolenia. 

 

Wszystkie materiały będą miały logotyp 

projektu, logotypy partnerów oraz logotyp 

UE i zrzeczenie się odpowiedzialności. 
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TYTUŁ Praktyki współpracy w pracy outreach 

 

CZAS TRWANIA 3 dni  

 

     CELE OGÓLNE 

- Poprawa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w 

dziedzinie narkotyków do rozwiązywania problemów związanych ze współpracą 

między różnymi zainteresowanymi stronami. 

- Wspieranie integracji osób z doświadczeniem życiowym w pracy outreach. 

- Dzielenie się metodami i strategiami współpracy pomiędzy różnymi 

zainteresowanymi stronami. 

- Zaangażowanie zainteresowanych stron z każdego obszaru eksperymentalnego 

w poszczególnych krajach. 

- Zwiększenie liczby peerów zdolnych do integrowania zespołów outreach. 

- Zwiększenie liczby zainteresowanych stron, które mogą być zaangażowane w 

interwencje mające na celu ograniczenie szkód związanych z narkotykami. 

- Zwiększenie zdolności peerów do współpracy z różnymi zainteresowanymi 

stronami w ramach swoich interwencji. 

- Zwiększenie zdolności organizacji do integrowania peerów w swoich zespołach. 

- Stworzenie możliwości spotkania się różnych zainteresowanych stron w 

dziedzinie eksperymentów i wywołanie pozytywnych reakcji i procesów 

wdrażania na szczeblu lokalnym.  

 

SŁOWA KLUCZOWE  

− Współpraca  

− Praca outreach 

− Redukcja szkód 

− Praca peer 

− Zaangażowanie społeczności 

  

TREŚĆ 

1. Praca z peerami  i praca outreach: ramy koncepcyjne 
2. Logistyka projektu i współpraca z zainteresowanymi stronami 
3. Wzmocnienie komunikacji: nie można się nie komunikować 
4. Granice, wartości, zasady i rozwiązywanie konfliktów 
5. Rzecznictwo (orędownictwo) 
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PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH 

 

Moduł 1 | Praca peer i praca outreach: ramy 

koncepcyjne  

Pierwszy moduł zapewnia ramy teoretyczne 

dotyczące wzajemnego wsparcia i pracy 

outreach, a mianowicie tego, co oznacza i 

co pociąga za sobą praca outreach  i praca 

peer, pozwalając na różne interpretacje i 

podejścia. Z tego powodu konieczne jest 

zdefiniowanie tych pojęć i wyjaśnienie, 

czego dotyczą. 

W tym module zostanie przedstawione 

wprowadzenie do różnych sposobów 

rozumienia tego, czym jest wsparcie i praca 

peer, jakie są różne modele i jakie są 

główne pojęcia stojące za ich wdrożeniem. 

Na koniec, organizacje i osoby biorące udział 

w tym module będą w stanie określić, jaka 

praca jest najbardziej odpowiednia dla ich 

celów i lokalnego kontekstu. 

Wzajemne wsparcie jest częścią strategii 

ograniczania szkód i może stanowić dla 

organizacji dodatkową wartość dodaną do 

tej pracy. Na przykład, praca z peerami 

ułatwia budowanie relacji i wzajemnego 

zrozumienia z PWUD i oferuje dodatkowy 

wymiar w wielodyscyplinarnym zespole. 

Jednakże, aby to zapewnić, organizacje 

muszą zrozumieć, dlaczego zamierzają 

pracować z peerami. Uzupełniając teorię, 

Moduł 1 zawiera ćwiczenie, które pomoże 

im wyjaśnić, jaki program pracy z peerami 

chcą rozpocząć, jak będzie on pasował do 

ich lokalnego kontekstu i jaki będzie 

najbardziej odpowiedni sposób jego 

organizacji. 

Podobnie, Moduł 1 zawiera ćwiczenie, które 

pomoże organizacji lepiej zrozumieć, 

jakiego rodzaju działania pomocowe 

najlepiej pasują do jej celów i kontekstu. Te 

dwa ćwiczenia są częścią budowania 

współpracy z peerami i pracy outreach. 

 

Moduł 2 | Logistyka projektu i współpraca z 

interesariuszami 

Na podstawie Modułu 1, druga część 

szkolenia poprowadzi organizacje do 

podjęcia niezbędnych kroków w celu 

zaprojektowania interwencji programu peer. 

Moduł 2, pomyślany jako seria powiązanych 

ze sobą ćwiczeń, przedstawi metodologię 

VMOSA i podkreśli znaczenie opracowania 

planu strategicznego i planu działania. 

Planowanie jest rozumiane jako proces 

tworzenia logicznej sekwencji kroków. 

Poprzez planowanie organizacje są w stanie 

zapewnić, że opracowywane przez nie 

interwencje odpowiadają potrzebom 

społeczności, które wspierają. Co więcej, 

pozwala im to na dokonanie podziału pracy 

i zapewnienie, że wszystkie kroki są jasne, a 

także, że wszystkie obowiązki są 

odpowiednio rozdzielone.  

Skuteczne projekty peer są wynikiem 

wspólnego wysiłku wielu interesariuszy. Z 

tego powodu druga część tego modułu 

koncentruje się na budowaniu struktur 

współpracy z innymi organizacjami, 

usługodawcami i instytucjami. 

Identyfikacja potencjalnych 

współpracowników zakłada zrozumienie, 

jakie są stanowiska, postawy i argumenty 

innych interesariuszy za i przeciw celom 

interwencji oraz jak odnieść się do każdego 

z nich. Ponadto, wymaga to zrozumienia 

zasobów, które każdy z nich wnosi do 

dyskusji, niezależnie od tego, czy jest to 

wiedza i kontakty, czy też zdolność do 

przydzielania lub odmawiania finansowania. 
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Podczas tej drugiej części organizacjom 

zostaną zaproponowane modele, za 

pomocą których będą mogły w praktyce 

odwzorować swój kontekst lokalny, 

zidentyfikować najbardziej odpowiednie 

zainteresowane strony i ustalić, jak stworzyć 

z nimi udane struktury współpracy. 

Planowanie na przyszłość 

Jako organizatorzy społeczności często 

myślimy o celach, które chcielibyśmy 

osiągnąć, takich jak eliminacja zakażeń HCV, 

zniesienie kary śmierci dla użytkowników 

substancji psychoaktywnych, dom dla 

wszystkich i znalezienie lekarstwa na HIV. 

To tylko kilka przykładów wizji ludzi dla 

naszej społeczności.   

Realizowanie naszych celów i idei jest 

możliwe. Wiele z tych pomysłów i celów 

można zrealizować dzięki odpowiedniemu 

planowaniu, pracy zespołowej i stworzeniu 

solidnych podstaw, na których można 

budować. 

To, na czym polega VMOSA, planowanie 

strategiczne, to budowanie fundamentów 

dla projektów społecznościowych, takich jak 

zapewnienie prewencji HCV i promowanie 

leczenia lub wdrażanie testów na HCV i 

usług wsparcia.  

Chodzi o to, aby grupy ludzi wspólnie 

decydowały, co chcą osiągnąć i jak mają 

zamiar dotrzeć do celu. 

Jednym ze sposobów, aby tak się stało, jest 

planowanie strategiczne, proces, w którym 

grupa definiuje swoje własne „VMOSA”, tj. 

Wizję, Misję, Cele, Strategie i Plany 

Działania (Vision, Mission, Objectives, 

Strategies, and Action Plans). 

VMOSA to praktyczny proces planowania, 

który może być stosowany przez każdą 

organizację lub inicjatywę wspólnotową.  

 

Moduł 3 | Wzmocnienie komunikacji: nie 

można się nie komunikować 

Komunikacja ma zasadnicze znaczenie dla 

wszystkich rodzajów pracy, ale w 

szczególności dla pracowników 

środowiskowych. Budowanie relacji ze 

społecznościami narażonymi na zagrożenia 

wymaga budowania relacji opartych na 

zaufaniu, dzielenia się informacjami, a 

często także rozwiązywania konfliktów. 

Podstawą tego wszystkiego jest 

komunikacja.  

Moduł 3 będzie oferował organizacjom 

podstawowe koncepcje i modele 

komunikacji. Komunikacja to nie tylko 

mówienie. Obejmuje ona również 

umiejętności słuchania, mowę ciała i gesty. 

Podczas pracy na ulicy bardzo ważna jest 

znajomość i stosowanie komunikacji 

niewerbalnej. Naświetlamy większość z tych 

umiejętności komunikacyjnych. 

Komunikacja wymaga również zrozumienia 

osoby, z którą się komunikujemy i 

stanowiska, z którego to robimy. Ludzie 

podlegają ciągłym przemianom. Model 

zmian (Proshaska i DiClimente, 1982) 

pozwala uczestnikom określić stan zmian, w 

jakim znajdują się osoby, z którymi pracują.  

Model FRAMES i model BMI – 

wykorzystywane głównie w poradnictwie – 

oferują narzędzia do pracy z ludźmi podczas 

bardzo krótkich kontaktów. Uzupełniając 

wszystkie te modele, PLISSIT zaoferuje 

peerom ramy, które pozwolą im przyjrzeć 

się różnym rolom i dadzą wgląd w 

zachowanie własnych granic. 

Uzupełniając przedstawioną teorię, Moduł 

3 zawiera ćwiczenie, które pomoże 

organizacjom zrozumieć, jakie rodzaje 

komunikacji najlepiej pasują do ich sytuacji. 

Identyfikując, z kim muszą się 

komunikować, będą w stanie ocenić, jakie 

jest najlepsze podejście. Może to być 
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przygotowanie do uzupełnienia działań, 

które ludzie planują w ramach projektu. 

 

Moduł 4 | Granice, wartości, zasady i 

rozwiązywanie konfliktów 

Moduł 4 został pomyślany jako kontynuacja 

poprzedniego. Kiedy już zrozumiemy 

znaczenie komunikacji, od razu jesteśmy 

zachęceni do zadawania pytań, jakie są 

wytyczne, które ukierunkowują i wyrażają 

nasze interakcje z innymi ludźmi.  

Rozumiane jako wytyczne lub granice, które 

dana osoba tworzy, aby pomóc sobie w 

określeniu bezpieczeństwa, granice są 

podstawą udanych i trwałych relacji. Poprzez 

praktykę i dyskusję uczestnicy nauczą się, 

jak rozpoznawać własne granice i oceniać, 

jak je negocjować w tzw. środowisku 

zawodowym w dziedzinie pracy społecznej. 

Są to na przykład kwestie jak i kiedy ćwiczyć 

ujawnianie własnych doświadczeń, czy też 

jak zapewnić dobre samopoczucie. 

W tym celu w Module 4 zostanie również 

omówiona rola, jaką wartości odgrywają w 

praktycznej realizacji naszych relacji z 

innymi. Zaangażowanie i wsparcie dla 

społeczności nie pojawiają się znikąd. 

Pochodzą z zasad, założeń i wartości, które 

wynikają z naszych kultur i doświadczeń. 

Rozumiejąc je jako wytyczne dla życia i 

zachowania, będziemy podchodzić do 

wartości poprzez serię ćwiczeń, które dadzą 

uczestnikom wgląd w leżące u podstaw 

oczekiwania działające w ich własnym 

kontekście i w społecznościach, z którymi 

pracują. Kiedy już zostanie to 

zidentyfikowane, uczestnicy zrozumieją, jak 

formalizować swoje granice i wartości, 

tworząc zasady, którymi będą się kierować 

w swoich projektach współpracy.  

 

Wreszcie, Moduł 4 zaproponuje 

uczestnikom fundamentalne zrozumienie 

rozwiązywania konfliktów. Kiedy granice są 

przekraczane, wartości nie są wprowadzane 

w życie lub reguły nie są przestrzegane, jak 

możemy poradzić sobie z ewentualnymi 

konsekwencjami? Wzajemne tarcia, 

nieporozumienia i niezaspokojone 

oczekiwania są również czasami 

rzeczywistością między peerami. Bazując na 

rolach mediacyjnych, uczestnicy zostaną 

wyposażeni w podstawową wiedzę, dzięki 

której będą mogli podejść do 

nieoczekiwanych sytuacji w swoich 

programach peerowych. 

     Moduł 5 | Rzecznictwo  

Po konsultacji z trzema organizacjami, które 

skorzystają ze szkolenia, oraz po zapoznaniu 

się z informacjami przekazanymi za 

pośrednictwem kwestionariusza, określono 

m.in. obszar rzecznictwa. 

Po pierwsze, należy pamiętać, że 

rzecznictwo na rzecz osób używających 

narkotyków narodziło się w czasie walki z 

epidemią HIV w latach 80-tych i 90-tych 

zależnie od kraju. Ludzie, którzy zażywają 

narkotyki i ci, którzy byli z nimi blisko (na 

początku bardzo niewielu pracowników 

służby zdrowia, jak lekarze i pielęgniarki i 

większa grupa pracowników socjalnych i 

ulicznych), zaczęli mówić, że nawet jeśli 

zażywanie narkotyków było nielegalne, 

zwłaszcza od czasu ogłoszenia przez Nixona 

wojny z narkotykami w 1970 roku (bardzo 

błędne stanowisko polityczne, za którym 

poszły praktycznie wszystkie rządy, i które 

jest odpowiedzialne bezpośrednio lub 

pośrednio za śmierć milionów osób 

zażywających narkotyki na całym świecie), 

nie było obowiązku umierania z powodu 

HIV lub przedawkowania. Oznacza to więc, 

że sami użytkownicy z własnymi 

organizacjami biorą swój los w swoje ręce i 

zaczynają orędować za swoimi prawami i 

potrzebami. 
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Tak więc, jednym z najlepszych sposobów 

rzecznictwa na rzecz walki ze stygmatyzacją 

społeczną jest podejście do osób 

zażywających narkotyki przez pryzmat praw 

człowieka, niezależnie od tego, czy używają 

oni nielegalnych (na razie) narkotyków. 

Pozwala to na łatwiejszą pełną integrację 

użytkowników/peerów z zespołami 

programów. W ten sposób Moduł 5 jest 

podzielony na trzy główne aspekty. 

⁄ Po pierwsze aspekt praw człowieka: 

rzecznictwo musi walczyć z 

zakazem narkotyków, ponieważ 

wiele problemów związanych z 

narkotykami (można nawet 

powiedzieć, że niemalże większość 

z nich) wynika z tej sytuacji! 

 

⁄ Po drugie, prawo do zdrowia: Jest 

to prawo każdego pacjenta 

zdolnego do rozeznania, w pełni 

świadomego faktów, do odrzucenia 

lub zaakceptowania 

zaproponowanego leczenia, jest to 

prawo ludzi do informacji o ich 

chorobach, leczeniu i sposobach 

poprawy jakości ich życia. Peery 

dużo wiedzą o tym, co działa, a nie 

o tym, co działa w ośrodku leczenia 

substytucyjnego osób 

uzależnionych od opioidów lub 

programach redukcji szkód, 

doskonale wiedzą, kiedy niektóre 

zasady nie mogły respektować 

wolności, praw jednostki i praw do 

zdrowia innych przychodzących tam 

użytkowników. Oczywiście w tym 

prawie mamy prawa ludzi, którzy 

używają narkotyków, którzy nie 

mają żadnych papierów 

ubezpieczenia społecznego i 

statusów prawnych (głównie 

imigrantów, ale nie tylko), należy 

się nimi zająć. 

 

⁄ Trzecią i ostatnią kwestią jest 

kwestia prawna: dzięki szkoleniu 

P2P mamy nadzieję, że to 

doświadczenie otworzy szeroko 

możliwość zmiany prawa w krajach 

takich jak Francja, gdzie praca w 

programach redukcji szkód i 

leczenia substytucyjnego osób 

uzależnionych od opioidów jest 

całkowicie zabroniona i nielegalna, 

jeśli używa się narkotyków. 

Oczywiście, niektóre organizacje, 

takie jak Gaïa (odpowiedzialna za 

pierwsze pomieszczenie do 

konsumpcji narkotyków (DCR) w 

Paryżu), mają w swoich zespołach 

pewną liczbę użytkowników, ale 

zawsze w pracy outreach, i nigdy 

nie pracują za normalną pensję, 

przynajmniej oficjalnie. Ta ostatnia 

kwestia musi ulec zmianie, jeśli 

chcemy pełnej integracji w 

zespołach zajmujących się 

ograniczaniem lub leczeniem 

substytucyjnym osób uzależnionych 

od opioidów w całej Europie, 

zwłaszcza w tych krajach, w których 

zatrudnianie użytkowników jest 

nadal nielegalne. Pozwólmy więc im 

pracować jak każdemu innemu 

profesjonaliście za 

wynagrodzeniem w programach 

redukcji szkód i leczenia 

substytucyjnego; 

użytkownicy/peery muszą być 

dumni z tego, kim są i co wiedzą! 
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MODUŁ I 

Praca peer i praca outreach |  

Ramy koncepcyjne 
 

 

PRACA PEER |  

Ramy koncepcyjne 
 

1. Definiowanie pracy peer 

Pracownik z doświadczeniem życiowym 

W najszerszym tego słowa znaczeniu, 

możemy rozumieć peerów  jako ludzi, 

którzy pomagają i wspierają innych, 

opierając się na ich własnych 

doświadczeniach życiowych. Na podstawie 

swojego doświadczenia życiowego, peery 

mogą pełnić rolę przewodnika, tłumacza lub 

pomostu między społecznościami, do 

których należą, a organizacjami i 

programami, z którymi współpracują. W ten 

sposób, włączanie pracowników z 

doświadczeniem życiowym do programów i 

organizacji może pomóc w pokonaniu tzw. 

„podziału na my i oni”. Bycie i stawanie się 

peerem wymaga jednak czegoś więcej niż 

tylko osobistego doświadczenia w używaniu 

narkotyków. 

Definiowanie pracy peer i edukacji peer 

W swoim Europejskim podręczniku 

wsparcia dla peerów 1, Trautmann i 

Barendregt, dokonują wyraźnego 

rozróżnienia między peer edukacją a peer 

                                                           
1 Opracowany w 1994 roku Europejski podręcznik 
wzajemnej pomocy jest jednym z najwcześniejszych 
środków ograniczania szkód, który aktywnie 
promował zaangażowanie w sprawy osób 

wsparciem. Chociaż te dwa terminy wydają 

się być prawie wymienne, istnieją pewne 

zasadnicze różnice, jeśli chodzi o rolę i 

pośrednictwo osób z doświadczeniem 

życiowym w zapewnianiu wsparcia i 

pomocy.  

Rozumieją oni peer edukację jako 

profesjonalnie opracowaną interwencję, 

która aktywizuje peerów jako „posłańców”, 

co sprawia, że zadanie edukatora polega na 

uczeniu innych osób zażywających narkotyki 

zasad bezpieczniejszego używania. Peer 

wsparcie natomiast odnosi się do procesu 

współpracy, który angażuje ich społeczności 

zarówno w projektowanie, jak i realizację 

programów. 

W ten sposób koncepcja wsparcia peer 

przedstawia szersze ramy, w których 

dominuje idea wzajemnego wsparcia.  

Nacisk kładzie się na wspólnotę i równość. 

W rezultacie wsparcie rozumiane jest nie 

tylko jako wpływanie na zachowania innych 

osób zażywających narkotyki w kierunku 

używających narkotyków i jako taki stanowi punkt 
wyjścia do zrozumienia źródeł tych koncepcji i 
praktyk.  
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bezpieczniejszego używania narkotyków i 

bezpieczniejszych praktyk seksualnych, ale 

także jako tworzenie lepszych warunków 

dla bezpieczniejszego używania narkotyków 

i bezpieczniejszego seksu. 

Praca peer w ramach strategii redukcji 

szkód 

Peer wsparcie i peer edukacja są częścią 

strategii redukcji szkód, a ich podstawowym 

celem jest poprawa warunków życia osób 

używających narkotyków (PWUD). Zamiast 

koncentrować się na abstynencji, celem jest 

rozwijanie relacji z PWUD oraz dostęp do 

wsparcia społecznego i zdrowotnego. 

U podstaw programów redukcji szkód i peer 

wsparcia leży zaangażowanie na rzecz praw 

człowieka, uznając też prawa PWUD. W 

praktyce urzeczywistnia się to jako prawo 

do wyboru sposobu życia i tego, czy 

wsparcie w związku z zażywaniem przez 

nich narkotyków jest konieczne i jak ma być 

udzielane. To właśnie na podstawie tego 

uznania prawa do samostanowienia 

ograniczanie szkód proponuje pomoc bez  

warunków wstępnych, takich jak 

zaprzestanie używania narkotyków. 

Oferowanie niskoprogowych „usług pomocy 

związanej z narkotykami” stwarza 

możliwość skutecznego dotarcia do PWUD.

 

 

2. Po co pracować z peerami?

Tworzenie i wdrażanie programów 

peerowych ma wiele korzyści dla wszystkich 

zainteresowanych stron: organizacji 

działających na rzecz wspierania zdrowia i 

dobrego samopoczucia PWUD oraz samych 

PWUD. Poniżej dzielimy się z Państwem 

kilkoma ważnymi powodami, dla których się 

to robi. 

Zaangażowanie organizacji 

Opracowywanie programów peer i 

najmowanie ludzi z doświadczeniem 

życiowym świadczy o zaangażowaniu 

organizacji w poprawę ich zdrowia i praw 

człowieka. Jako takie, dostarcza jasnego 

przesłania nie tylko dla społeczności PWUD, 

ale także dla całego środowiska 

pracowników służby zdrowia i pracowników 

socjalnych: PWUD są doceniani jako 

równoprawni członkowie naszych 

społeczności, posiadający umiejętności i 

wiedzę. 

PWUD jako wzory do naśladowania  

Kiedy osoba z doświadczeniem życiowym 

staje się pracownikiem w organizacji, 

stanowi to wzór dla innych ludzi, którzy 

używają narkotyków. Jako taka staje się ona 

punktem odniesienia, który mówi o 

możliwości by inni PWUD stali się 

pracownikami w dziedzinie, w której są oni 

doświadczeni. Kiedy tak się dzieje, peery 

również doświadczają wzrostu poczucia 

własnej wartości, ponieważ budowanie 

doświadczenia zawodowego nie jest 

jedynym celem programów peer. 

Peery jako skuteczni komunikatorzy 

Doświadczenie pokazało, że wielu PWUD 

nie ufa wszystkim pracownikom służby 

zdrowia czy pracownikom socjalnym, 

szczególnie tym, którzy nieustannie 

zachęcają ich do zaprzestania używania 

narkotyków. Z tego powodu czasami 

informacje dotyczące zdrowia publicznego 

mogą być postrzegane jako wzmacniające 

program abstynencji narkotykowej. 

Strategią na rzecz rozwiązania tej sytuacji 

jest zaangażowanie i współpraca z peerami. 

Peery jako eksperci w zakresie potrzeb i 

praktyk swoich społeczności 

Ze względu na ich [dawne] używanie 

narkotyków, peery są ekspertami w 
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dziedzinie nielegalnych substancji i 

używania narkotyków.  Jako tacy są 

świadomi między innymi wzorców 

konsumpcji w swoich społecznościach, 

różnych substancji, poziomów czystości, ich 

dostępności lub ceny. Ponadto opracowali 

własne strategie oceny i radzenia sobie z 

ryzykiem, a jest to wiedza, której 

profesjonaliści, którzy nie używają 

narkotyków, nie wygenerują samodzielnie. 

Poprawa poczucia własnej wartości 

Możliwość przyczynienia się do dobrobytu 

swoich społeczności jest ważnym wkładem 

społecznym. Przez ten pryzmat możemy 

zobaczyć, jak rozwój i wdrażanie 

programów peer przyczynia się do 

[samo]upodmiotowienia i wzrostu poczucia 

własnej wartości. Doświadczenie pokazuje, 

w jaki sposób wpływa to na podejmowanie 

bezpieczniejszych wyborów, jeśli chodzi o 

ochronę zdrowia, co może z kolei wpłynąć 

na innych PWUD w ich społecznościach. 

Rozwijanie umiejętności zawodowych 

Uczestnictwo w programach peerowych 

daje nie tylko możliwość uaktywnienia 

wiedzy fachowej osoby z doświadczeniem 

życiowym, ale także zdobycia nowych 

umiejętności, wiedzy i doświadczeń 

zawodowych. Począwszy od zadań 

administracyjnych do świadczenia usług 

socjalnych i zdrowotnych, a nawet ról 

związanych z koordynacją, programy peer 

oferują możliwość dostępu do 

profesjonalnego wykształcenia i 

doświadczenia, które w przeciwnym razie 

mogłyby nie być dostępne, i specjalizowania 

się w zakresie najbardziej 

zmarginalizowanych i zaniedbanych osób w 

społeczności używającej narkotyków. 

Budowanie społeczności 

Jak już widzieliśmy wcześniej, wspieranie 

dobrobytu naszych społeczności jest 

ważnym wkładem społecznym. Ta rola i 

pozycja wpływa nie tylko na nasze poczucie 

przynależności, ale także 

odpowiedzialności.  Wspieranie naszych 

społeczności oznacza nie tylko wzięcie 

odpowiedzialności za pomyślności ludzi, 

którym oferujemy wsparcie, ale także za 

skutki i wpływ, jaki nasze działania mają na 

tę właśnie społeczność. Z tego właśnie 

powodu budowanie wspólnoty wiąże się ze 

zmniejszeniem tzw. „zachowań 

antyspołecznych”.  

Oprócz tego, nawiązując kontakt z innymi 

społecznościami i/lub populacją danego 

obszaru, peery mogą zmienić jej pogląd na 

temat PWUD. 

Zaangażowanie obywatelskie  

Organizacje peerowe, jako aktywni 

uczestnicy i siła napędowa w społeczności, 

mogą odgrywać kluczową rolę w badaniach 

i tworzeniu polityki. Peery mogą bardziej 

adekwatnie reagować na potrzeby 

społeczności, ponieważ lepiej rozumieją 

wpływ polityki w swoich społecznościach. 

Co więcej, różne społeczności czują się 

reprezentowane. 

 

3. Różne rodzaje pracy peer 

Trzy modele organizacyjne peer wsparcia  

Najczęściej spotykane modele udzielania 

peer wsparcia to programy 

samoorganizujące się – na przykład 

inicjowane przez organizację prowadzoną 

przez osobę zażywającą narkotyki, 

programy tworzone przez organizację 

prowadzoną przez profesjonalistów 

[wolontariuszy] bez doświadczenia 

życiowego z narkotykami – na przykład 

służbę zdrowia lub organizację zajmującą 

się ograniczaniem szkód – lub wspólne 

przedsięwzięcie PWUD i profesjonalistów  

U podstaw tych modeli można znaleźć 

dyskusje na temat stopnia autonomii lub 



Podręcznik szkoleniowy | 15  

 

integracji w ramach już istniejących modeli 

świadczenia usług. Przy opracowywaniu 

programu peer wsparcia ważne jest, aby 

wybory te zostały dokonane przed 

rozpoczęciem projektu. 

Korzyści z peer wsparcia w organizacjach 

nieprowadzonych przez partnerów 

peerowych 

Doświadczenie pokazuje, że nadal wiele 

organizacji prowadzonych przez 

użytkowników substancji psychoaktywnych 

napotyka na trudności w utrzymaniu swojej 

działalności. Wynika to m.in. z szeregu 

różnych uwarunkowań, jak kryminalizacja 

lub brak odpowiedniego finansowania, 

które zakłócają zdolność do stałego i 

stabilnego zaangażowania. W takich 

przypadkach, włączenie peer wsparcia do 

organizacji, które nie są prowadzone przez 

peerów, może być strategią zapewniającą 

ciągłość programu. Dążenie do zapewnienia 

ciągłości programów. 

 

Inną ważną zaletą tego modelu jest 

możliwość wykorzystania istniejącej sieci, 

utworzonej prze organizację. Zapewniłoby 

to praktyczne kontakty z innymi 

organizacjami, takimi jak pomoc medyczna i 

społeczna. Jest to szczególnie ważne i 

ułatwiłoby konsultacje w razie potrzeby. 

Ponadto, dzięki tej sieci i relacjom 

organizacja może być w stanie wspierać 

mediacje z organami ścigania i wymiarem 

sprawiedliwości. 

 

Istotne warunki włączenia peer wsparcia do 

organizacji nieprowadzonych przez peerów. 

Po pierwsze, praca organizacji musiałaby 

być dostosowana do zasad ograniczania 

szkód. W związku z tym profesjonaliści bez 

doświadczenia w używaniu narkotyków w 

pełni wsparliby tych, którzy je mają, w 

sposób otwarty i bez osądzania.  

Wsparcie to jest często artykułowane na 

trzech różnych poziomach:  

- - Rozwój zawodowy, w tym 

szkolenia i budowanie potencjału, 

co pomaga w zdobywaniu nowych 

informacji, umiejętności 

metodycznych, a także 

odpowiedniego nadzoru i 

mentoringu. 

- Organizacja i koordynacja, m.in. 

zapewnienie odpowiednich struktur 

zespołowych lub rozwiązywania 

konfliktów. 

- - Rozwój osobisty, na przykład 

wsparcie w przypadku zmiany 

wzorców konsumpcji lub innych 

powiązanych problemów 

osobistych, czynników 

wyzwalających lub doświadczeń, 

które mogą prowadzić do szkody. 

Poza tym organizacja musiałaby opracować 

strategie wspierające wymianę wiedzy 

fachowej między specjalistami, którzy nie 

mają doświadczenia życiowego, a tymi, 

którzy je mają. 

Powody włączenia peer wsparcia w 

organizacjach prowadzonych przez 

użytkowników 

Niestety, negatywne nastawienie 

pracowników służby zdrowia i opieki 

społecznej do osób używających 

narkotyków jest nadal powszechne. W 

rezultacie zwiększają się bariery w dostępie 

do wsparcia, w zależności od tego, czy 

osoby te akceptują używanie narkotyków, 

czy też nie. Ponadto, w sytuacjach, w 

których dostęp jest możliwy, ze względu na 

wcześniejsze doświadczenia, może dojść do 

braku zaufania. Na przykład dla aktywnego 

użytkownika trudna może być szczera 

rozmowa z profesjonalistą, zwłaszcza jeśli 

zażywanie narkotyków nie jest wyraźnie 

akceptowane.  

Jak zaangażować ludzi z doświadczeniem 

życiowym?  

Aby projekt zakończył się sukcesem, ważne 

jest, aby wcześniej zdecydować, jakie cele 

chciałbyś osiągnąć w swoim projekcie i jakie 
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role pełniliby peery w projekcie 

pilotażowym, czy jest to peer edukacja 

rói/lub wzajemne wsparcie. 

 

 

 

 
Chociaż później rozważymy dogłębniej 
rozwój projektu, na razie ważne jest, żeby 
skupić się na następujących krokach: 
 
1. Zdefiniować cel projektu. 
2. Zrozumieć jasno, jaka będzie pozycja 
peerów w organizacji, jakie wsparcie będzie 
potrzebne i jakie są rzeczywiste możliwości 
w tym zakresie. 
3. Gdy stanowisko będzie jasne, należy 
określić różne role i działania, które będą 
rozwijane przez peerów, jasno określając 
cele. 
4. W zależności od celów, ról i działań, 
wybrać najbardziej odpowiednią osobę.  

 

 

Profil pracownika peer 

Tak jak w przypadku każdego innego 

stanowiska zawodowego, profil osoby z 

doświadczeniem życiowym będzie zależał 

od zadań do wykonania i związanych z nimi 

obowiązków. Doświadczenie pokazało 

jednak, że ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest, 

żeby osoba, która zażywa[ła] narkotyki 

miała lub rozwijała niektóre z poniższych 

umiejętności/postaw 

 
Cierpliwość 
Bez osądzania  
Mocna zdolność 
komunikacji 
Otwartość 
Zorientowanie na 
zespół  

 
Samoświadomość 
(szczególnie w 
odniesieniu do granic) 
Stabilna (mniej więcej) 
sytuacja osobista 
Stabilny wzorzec 
zażywania | 
niezażywanie podczas 
pracy  
Umiejętność 
korzystania z 
informacji zwrotnych 

 

Aby wspierać peera i zapewnić rozwój tych 

umiejętności jeżeli nie są rozwijane, 

organizacje powinny rozważyć 

wprowadzenie elastycznych godzin pracy, a 

w razie potrzeby wziąć na siebie nieco 

większą odpowiedzialność, jak również 

wspierać administracyjnie. 
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PRACA OUTREACH |  

Ramy koncepcyjne 
 

1. DEFINICJA I PODSTAWOWE ZASADY  

Co to jest docieranie do środowiska 

(outreach)? 

Praca w środowisku to skupiona na osobie i 

oparta na społeczności strategia redukcji 

szkód. Jej celem jest nawiązanie kontaktu z 

ludźmi i/lub zapewnienie im usług 

socjalnych i zdrowotnych w miejscu, w 

którym się znajdują. Tradycyjnie, podejście 

do świadczenia usług skupiało się wokół 

instytucji i organizacji. Jednak często 

kryminalizacja używania narkotyków, 

stygmatyzacja użytkowników, a także 

pewne progi usług – takie jak godziny 

otwarcia, lokalizacje,... – stanowią barierę w 

dostępie PWUD do usług i wsparcia ze 

stałych lokalizacji. 

W pracy outreach można spoglądać na 

nawiązywanie kontaktów z dwóch różnych 

punktów widzenia. Z jednej strony, z punktu 

widzenia organizacji społecznych i 

zdrowotnych, wsparcie środowiskowe może 

pomóc w nawiązaniu lub poprawie 

kontaktów ze społecznościami, którym mają 

służyć. Z punktu widzenia PWUD, usługi 

tego typu stanowią punkt wejścia do usług, 

których mogą potrzebować.  

Podstawowe zasady pracy outreach 

Dewaele, De Maeyer & Beelen (2012) 

proponują następujące rozumienie pracy 

outreach: 

Praca outreach jest to metoda, która 

opiera się na aktywnym podejściu i 

skupia się na wspieraniu dobrego 

samopoczucia. Pracownik odchodzi od 

podstawowej postawy partycypacyjnej i 

                                                           
2 De Maeyer, J., Dewaele, C., & Beelen S., (2012) 
Outreachend werken Praktijkkader in ontwikkeling. 
https://bit.ly/2Zr5x7F 

skupia się na grupach wrażliwych, do 

których nie docierają lub docierają 

niewystarczająco oferty usług, pomocy i 

opieki. Dzieje się to poprzez 

przeniesienie się do ich środowiska przy 

równoczesnym uznaniu panujących 

wartości i norm. W pracy outreach dąży 

się do wzajemnej koordynacji między 

docelowymi odbiorcami, ich siecią, 

proponowaną ofertą i szerszym 

społeczeństwem.2 

Przyjmując tę definicję jako punkt wyjścia, 

możemy wyodrębnić szereg podstawowych 

zasad, które mogą pomóc nam zorientować 

się w rozwoju i realizacji działań w pracy 

outreach z peerami. 

1. Aktywne podejście  

Pomimo ogólnego uznania znaczenia 

łatwego dostępu do usług, doświadczenie 

nadal pokazuje, że PWUD pozostają 

zaniedbani. W odpowiedzi na tę sytuację 

usługi środowiskowe są budowane na 

proaktywnej i celowej postawie, która ma 

na celu oferowanie usług bezpośrednio na 

miejscu lub nawiązywanie kontaktów z 

odpowiednimi placówkami wsparcia. 

Zamiast czekać, aż PWUD sami zgłoszą się 

po usługi, pracownicy zewnętrzni przenoszą 

się do społeczności, które chcą wspierać.  

2. Upowszechnianie dobrego samopoczucia 

Mieszcząc się w ramach redukcji szkód, 

działania środowiskowe miały na celu 

zapewnienie praw socjalnych oraz 

promowanie i poprawę jakości życia PWUD. 

Spotykanie się z ludźmi tam, gdzie się 
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znajdują, w tym przypadku nie tylko 

wskazuje na fizyczne miejsce, w którym się 

znajdują, ale także wymaga pracy z i nad 

mocnymi stronami jednostek i społeczności. 

W ten sposób działania środowiskowe 

mogą przyczynić się do procesu 

emancypacyjnego, który dąży do autonomii 

PWUD, opierając się na wyborach i planach 

zdrowotnych, które jednostki tworzą dla 

siebie. 

3. Postawa uczestnictwa 

Doświadczenie pokazało, że następujące 

postawy pracowników outreach mają 

pozytywny wpływ na jakość świadczonych 

przez nich usług: 

  
| Bycie prawdziwym | Zaangażowanie | 

Uczciwość | Otwartość | Bezwarunkowość |  
| Pozytywna postawa | Profesjonalne 

podejście | Solidność | Szacunek | 

 

 

4. Zaniedbane społeczności  

PWUD często doświadczają krzyżujących się 

wzorców wykluczenia, takich jak 

odpowiednie warunki mieszkaniowe i inne 

warunki materialne, a także stygmatyzacja i 

kryminalizacja. W rezultacie stają się oni 

bardziej bezbronni społecznie niż inne 

populacje, co generuje złożoną potrzebę 

wsparcia i izolacji społecznej. 

Działania outreach dają odpowiedź na te 

warunki strukturalne poprzez usprawnienie 

usług i pomocy. Poprzez nacisk na 

nawiązanie w pierwszej kolejności kontaktu 

przed bezpośrednią realizacją wcześniej 

ustalonych planów wsparcia, peery mogą 

opracować działania, które odpowiadają 

rzeczywistym potrzebom jednostek i 

społeczności. Stamtąd może odbywać się 

budowanie mostów z odpowiednimi 

organizacjami. 

5. Praca poza kontekstami organizacyjnymi | 

instytucjonalnymi  

Praca w środowisku oznacza opuszczenie 

znanego nam otoczenia naszych własnych 

organizacji i pracę dokładnie tam, gdzie 

potrzebne jest wsparcie i pomoc. Są do 

przełamania granice oddzielające pomoc i 

jest miejsce na budowanie zaufania3. W ten 

sposób można nawiązać kontakt z ludźmi, 

do których w przeciwnym razie nie można 

by dotrzeć bez konieczności 

przemieszczenia ich z miejsc, w których 

normalnie przebywają.  

6. Uznanie panujących wartości  

Praca poza organizacją lub instytucją 

wymaga szacunku i otwartości na 

napotykane aktualne wartości i formy 

opieki, które już istnieją indywidualnie i 

wśród członków społeczności. W tym celu 

potrzebna jest elastyczność i kreatywność 

pracowników outreach. Aby zapewnić 

wszystkim bezpieczniejszą przestrzeń, 

ważne jest, aby mieć świadomość, jakie 

kolidujące ze sobą wartości mogą wchodzić 

w grę, jakie są nasze granice i jaka jest 

różnica między poszanowaniem a 

aprobowaniem czyichś wartości i norm.  

7. Wzajemne pojednanie 

W praktyce działania outreach mogą 

przywrócić lub wzmocnić więzi pomiędzy 

społecznościami a profesjonalną opieką i 

wsparciem. W związku z tym pracownicy 

środowiskowi mogą pełnić rolę mediatorów 

lub łączników. 

Grupa docelowa i podatność na zagrożenia 

społeczne 

 

 

 

                                                           
3 (Baart 2003) 
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2. Dlaczego docieranie do środowiska? 

Pracownicy outreach zapewniają dostęp do 

usług – takich jak informacje, sprzęt, 

poradnictwo lub skierowania – które 

umożliwiają PWUD ograniczanie ryzyka 

związanego z zażywaniem narkotyków i/lub 

zachowaniami seksualnymi. Dlatego dzięki 

działaniom środowiskowym organizacje 

przyczyniają się do bezpieczniejszego 

zażywania narkotyków i zachowań 

seksualnych. 

 

Przykładem tego wkładu jest wpływ, jaki 

usługi środowiskowe miały i nadal mają, 

jeśli chodzi o substancje przyjmowane 

inikcyjnie. Poprzez dystrybucję 

wystarczających i odpowiednich materiałów 

tam, gdzie są potrzebne, służby 

środowiskowe przyczyniają się do 

zmniejszenia ryzyka przeniesienia lub 

nabycia HIV, HCV i innych wirusów 

krwiopochodnych. Ponadto, dzięki 

odpowiedniemu i terminowemu udzielaniu 

porad i informacji, a także dzięki dystrybucji 

naloksonu w miarę możliwości, usługi 

środowiskowe przyczyniają się do 

zapobiegania przedawkowaniu.  

Gdy informacje i wsparcie pochodzą z 

zaufanego źródła, wpływ jest silniejszy. Z 

tego właśnie powodu pracownicy 

środowiskowi są często peerami lub innymi 

szanowanymi członkami społeczności. 

Redukcja szkód a praca outreach 

Programy redukcji szkód skupiają się raczej 

na zapobieganiu szkodom związanym z 

używaniem narkotyków psychoaktywnych 

niż na zapobieganiu samemu używaniu 

narkotyków. Biorąc pod uwagę fakt, że 

wiele osób nie może lub nie chce zaprzestać 

używania narkotyków, interwencje mające 

na celu ograniczanie szkód obejmują 

świadczenie usług i dostarczanie informacji 

mających na celu zapewnienie ludziom 

zdrowia i bezpieczeństwa. 

Działania środowiskowe oparte na 

społeczności stanowią skuteczne podejście 

do świadczenia usług i dostarczania 

informacji w zakresie ograniczania szkód w 

sposób nieosądzający i przyjazny. 

Dzięki pracy outreach możemy zapewnić 

osobom używającym narkotyków środki 

umożliwiające przyjęcie mniej ryzykownych 

praktyk i zachowań, w tym zmniejszenie 

ryzyka przeniesienia lub nabycia HIV i 

innych wirusów krwiopochodnych 

związanych ze wspólnym sprzętem do 

iniekcji i uprawianiem seksu bez 

zabezpieczenia. 

Praca outreach | Łączenie ludzi i powiązanie 

z opieką 

Co ważne, praca środowiskowa pomaga też 

łączyć ludzi z odpowiednimi usługami, do 

których mogą potrzebować dostępu – albo 

przez mobilne kliniki albo pracowników 

edukujące użytkowników np. o dostępnych 

usługach zdrowotnych i skuteczności 

leczenia HIV lub uzależnienia od 

narkotyków. Praca środowiskowa jest 

istotnym ogniwem łączącym użytkowników 

– z których wielu jest zmarginalizowanych 

lub obawia się korzystania z formalnych 

usług zdrowotnych – z systemem opieki 

zdrowotnej. 

Praca outreach | Służba społeczna 

Odpowiednio przeszkoleni pracownicy 

środowiskowi mogą być wiarygodnym 

źródłem informacji i usług w zakresie 

redukcji szkód, nie tylko dla użytkowników i 

ich rodzin, ale także dla innych osób, np. 

osób ze społeczności lokalnej lub okolicy, 

gdzie odbywa się praca środowiskowa, 

policja i przedstawiciele różnych agencji 

świadczących usługi dla użytkowników. 

Pracownicy outreach mogą pozytywnie 

wpływać na opinie i podnosić świadomość 

na temat HIV i używania narkotyków wśród 

społeczności. 

Zespół outreach 

W większości przypadków zespół składa się 

z dwóch osób z plecakiem lub workiem 

zawierającym sterylny sprzęt do 
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wstrzykiwania, odpornym na przebicie 

pojemnikiem na zużyte igły i strzykawki 

(jeśli projekt obejmuje usługę wymiany igieł 

i strzykawek), ulotki informacyjne i inne 

druki oraz prezerwatywy i środki 

nawilżające. Konfiguracja ta pozwala na 

połączenie bardziej doświadczonego 

pracownika z mniej doświadczonym lub na 

dobranie dwóch różnych osób, które razem 

mogą stać się bardziej reprezentatywne i 

dostosowane do społeczności, którym 

oferują usługi. 

 

 

 

3. Trzy metody pracy środowiskowej 

Istnieje wiele rodzajów działań, które 

mieszczą się w kategorii „praca outreach”. 

Działania środowiskowe to wszelkie 

działania, które zapewniają wsparcie i usługi 

dla populacji, które obecnie nie są objęte 

stałymi programami. 

Aby ułatwić określenie i ustrukturyzowanie 

programu outreach, tak aby był 

odpowiednim wsparciem dla konkretnych 

społeczności, podzielimy te działania na trzy 

kategorie na podstawie miejsca, w którym 

ma miejsce kontakt i wsparcie. 

Praca outreach w oddzieleniu  

Znana też jako praca uliczna (streetwork), ta 

metoda zakłada pracę poza wszelkimi 

miejscami kontaktu, takimi jak m.in. 

przestrzeń publiczna, puby, kluby czy squaty 

(pustostany). Zależnie od celów, praca 

uliczna może wykazywać bardziej 

kategoryczne podejście – skupiając się na 

określonych kategoriach jednostek lub 

społeczności - lub bardziej przestrzenne lub 

geograficzne – ukierunkowane na określony 

obszar, gdzie wiele kategorii jednostek lub 

społeczności może korzystać z przestrzeni. 

Praca outreach w oddzieleniu wymaga 

zwykle działań bardziej długotrwałych i 

intensywnych, które ułatwiają dostęp do 

nich tym, którzy zazwyczaj są bardziej 

wykluczeni z bardziej instytucjonalnych 

form opieki. 

Głównym celem jest nawiązanie kontaktu. 

Kiedy już się to stanie, pracownicy outreach 

współtworzą działania i strategie poprzez 

metodologie dialogu opierając się na 

potrzebach społeczności i jej wartościach. 

To dzięki tym rozmowom pracownicy mogą 

bronić interesów społeczności, którym 

służą, w sposób bardziej skuteczny i pełen 

szacunku, niezależnie od normatywnych lub 

oficjalnych poglądów wyrażanych przez 

politykę i/lub własną organizację. 

W tym trybie pracy outreach należy zwrócić 

szczególną uwagę na słabe punkty, które 

mogą powstać w wyniku pracy w 

przestrzeni publicznej i otwartej, a także na 

potencjalny sceptycyzm, z jakim mogą 

spotkać się pracownicy socjalni w 

społecznościach, które zamierzają wspierać. 

Praca środowiskowa domowa  

Tę metodę pracy środowiskowej podejmuje 

się w domach osób lub społeczności, do 

których chcielibyśmy dotrzeć. Dlatego też 

model ten jest bardziej ukierunkowany niż 

przy pracy w oddzieleniu. Jednostki są 

identyfikowane z góry, często na podstawie 

konkretnych informacji, obserwacji lub 

działań osób trzecich. 

Rzadko spotyka się pomoc domową w 

zakresie używania narkotyków. 

Zapewnienie wsparcia w czyjejś prywatnej 

przestrzeni wymaga subtelniejszego i 

bardziej wrażliwego podejścia, ponieważ 

powszechne jest ryzyko poważnych napięć 
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w zależności od sposobu negocjowania, 

ustanawiania i utrzymywania kontaktu i 

zgody. 

 

Praca outreach w placówkach 

W porównaniu z poprzednimi metodami, 

model ten skupia się bardziej na 

organizacjach niż na jednostkach i/lub 

społecznościach. Pracownicy outreach 

świadczą swoje usługi na rzecz innych 

organizacji i/lub instytucji społecznych, 

takich jak więzienia, szkoły lub schroniska. 

W ten sposób praca środowiskowa 

wędrowna przyczynia się do dobrego 

samopoczucia jednostki jako element 

istniejącego już planu wsparcia opieki 

zdrowotnej. Ponadto wspiera inne 

organizacje społeczne i zdrowotne, 

świadcząc konkretne usługi i/lub budując 

ich potencjał poprzez szkolenia. 

Przy wdrażaniu tego modelu należy zwrócić 

szczególną uwagę na potencjalne 

komplikacje, które mogą pojawić się w 

związku z różnicami w metodach, 

podejściach lub wartościach projektu 

pomocy środowiskowej oraz zasadach i 

protokołach, które mogą być stosowane w 

konkretnej organizacji lub instytucji 

społecznej. 

 

 

4. Modele pracy outreach 

Modele pracy outreach opierają się na 

połączeniu podejść i narzędzi, które 

wspierają osoby używające narkotyków w 

zmniejszaniu indywidualnego i społecznego 

ryzyka związanego z używaniem substancji, 

a także w pozytywnym wpływaniu na 

zachowania, przekonania i normy, które 

przyczyniają się do zwiększenia podatności 

tej społeczności na zagrożenia. 

W dalszej części rozdziału przedstawimy 

serię modeli historycznych. Każdy z nich 

oferuje nam szereg punktów wyjścia do 

zrozumienia, jakie różne formy współpracy 

istnieją między pracownikami używającymi 

narkotyków a tymi, którzy nie używają a 

także między ich społecznościami. Ponadto 

są one również dowodem na zmianę 

podejścia do tych działań. O ile pod koniec 

lat 80-ych. działania ukierunkowane były na 

zmianę indywidualnych zachowań, w 

kolejnych dekadach nastąpił rozwój w 

kierunku włączenia działań, które 

podkreślają społeczności lub sieci 

społeczne, a także systemowe i 

instytucjonalne warunki, które wpływają na 

                                                           
4 Więcej informacji: Wiebel 1993 + 1988 

życie i doświadczenia osób używających 

narkotyków. 

Modele pracy outreach z lokalnym 

liderem [ILOM]4 

Wdrożony w 1986 r. model świadczenia 

usług środowiskowych opiera się na byłych 

i/lub obecnych użytkownikach 

zatrudnionych w mobilnych zespołach 

pracowników środowiskowych. W ten 

sposób organizacje społeczne i zdrowotne 

polegały na PWUD, mając dostęp do 

konkretnych społeczności użytkowników 

oraz wiedzę o systemach społecznych w 

nich funkcjonujących. 

 

W modelu tym liderzy wybierani są w 

ramach epidemiologicznych i 

etnograficznych poprzez wstępne kontakty, 

które obejmują również dyskusje z innymi 

osobami przyjmującymi narkotyki drogą 

iniekcji (PWID) w obrębie społeczności. 

Celem jest zrozumienie, czyje głosy są w 

danej społeczności cieszą się zaufaniem i 

szacunkiem. Po zidentyfikowaniu są oni 

poddawani indywidualnej ocenie ryzyka i 

otrzymują podstawowe informacje na 

temat redukowania szkód, które następnie 
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mogą być rozpowszechniane wśród 

społeczności. Opierając się na relacjach 

zaufania, liderzy angażują członków swojej 

społeczności w dyskusje na temat ryzyka 

oraz dostarczają informacji i materiałów 

zmniejszających ryzyko. 

 

ILOM skupia się na tworzeniu zmian 

zarówno na poziomie indywidualnym, jak i 

wspólnoty poprzez ukierunkowanie na 

konkretną kulturę. Jako taka, aktywizuje 

ona zdolność sieci osób używających 

narkotyków do wpływania na ryzykowne 

zachowania, szczególnie jeśli chodzi o 

zapobieganie zakażeniom HIV. Celem jest 

stworzenie trwałej i samoutrzymującej się 

kultury, w której PWID będą aktywnie 

zniechęcać się nawzajem do zachowań 

takich jak m.in. dzielenie się strzykawkami 

czy innymi akcesoriami do iniekcji. 

Model pracy outreach oparty na 

społeczności5 

Wspólnotowy model działań 

środowiskowych, który zaczęto wdrażać w 

połowie lat 90-tych, poszerzył rolę 

pracowników środowiskowych. Oprócz 

zapewniania poradnictwa w zakresie 

zmniejszania ryzyka, materiałów 

informacyjnych i akcesoriów, takich jak 

strzykawki, prezerwatywy i wymazy 

alkoholowe, ułatwiano też również dostęp 

do badań na obecność wirusa HIV i 

poradnictwa oraz innych usług medycznych, 

w tym leczenia na życzenie. 

Ten model pracy outreach obejmuje dwa 

powiązane ze sobą elementy, które mają na 

celu ułatwienie zmiany zachowań. 

Obejmują one działania informacyjne 

oparte na społeczności lokalnej oraz 

obecność w miejscach publicznych 

odwiedzanych przez PWID, a także dwie 

osobiste sesje edukacyjne i ograniczające 

ryzyko, po których następuje stały kontakt. 

Pierwsza sesja zwykle odbywa się przed 

                                                           
5 Więcej informacji: 
https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/cb
om.pdf  

wykonaniem testu, dostarcza 

podstawowych informacji na temat 

zapobiegania i przenoszenia HIV, zakażenia 

wątroby i infekcji przenoszonych drogą 

płciową (STI). Druga sesja, odbywająca się 

po przeprowadzeniu testów, ma na celu 

wzmocnienie i wsparcie zmiany zachowań i 

obejmuje dyskusje na temat sposobów 

zmniejszania ryzyka. 

Oprócz tego, że docierają do użytkowników 

w różnych środowiskach, pracownicy 

outreach stanowią wzory do naśladowania, 

są też wychowawcami i rzecznikami, którzy 

mogą dostarczyć osobom zażywającym 

narkotyki zmieniających się i dokładnych 

informacji na temat ograniczania ryzyka w 

znanych im środowiskach i w okresach 

największego ryzyka. Poszczególne strategie 

informacyjne obejmują przekazywanie 

podstawowych informacji na temat 

ograniczania ryzyka; przedstawianie 

hierarchicznych ram dla zrozumienia 

względnej skuteczności różnych strategii 

ograniczania ryzyka; dostarczanie literatury 

i innych materiałów wspierających zmianę 

zachowań; oraz ułatwianie dostępu do 

leczenia uzależnień od narkotyków, badań 

na HIV/AIDS i usług doradczych oraz innych 

usług medycznych i społecznych 

dostępnych w lokalnej społeczności. 

Aby szybciej rozpowszechniać informacje, w 

tym modelu pracownicy outreach 

nawiązują kontakt z osobami w małych 

grupach, chociaż w niektórych miejscach 

formalnie skupiają się na istniejących 

sieciach osób używających narkotyków, 

często angażując liderów sieci w nauczanie 

lub modelowanie ograniczania ryzyka HIV. 

 

 

 

 

https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/cbom.pdf
https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/cbom.pdf
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Programy pracy outreach oparte na 
społeczności skierowane do ludzi, którzy 
używają narkotyków, mogą różnić się w 
zależności od: 
 
• rodzaju i liczby osób, do których trzeba 

dotrzeć (osoby przyjmujące lub 
nieprzyjmujące w iniekcjach, młodzież, 
osoby stosujące środki pobudzające itp.) 

• miejsc pracy środowiskowej (ulice, 
miejsca zamieszkania użytkowników, 
slamsów, „shooting hotspots” (miejsca 
wstrzykiwania), itp. 

• dostarczanych środków (strzykawki, igły, 
prezerwatywy, wybielacze, informacje o 
redukcji ryzyka, wymazy alkoholowe, 
łyżki, kuchenki, opaski uciskowe) 

• innych usług poprzez skierowania 

• ról i zakresu odpowiedzialności 
pracowników środowiskowych oraz 
charakteru szkolenia, które otrzymują  

• typów podgrup osób zażywających 
narkotyki, do których docierać będzie 
pomoc środowiskowa 

• organizacji zaangażowanych w 
świadczenie usług (NGO, organizacje 
rządowe) 

• nadzoru i zarządzania pracownikami 
outreach oraz systemu monitorowania i 
oceny. 

 

Model interwencji zbudowany na pracy 

peerów - Peer-driven intervention6 

Również wdrażany od połowy lat 90-tych, 

PDI jest modelem „skierowań 

łańcuchowych”, który jest skierowany raczej 

do sieci społecznych PWID niż do jednostek. 

Pierwotnym celem było szkolenie osób 

przyjmujących narkotyki drogą iniekcji na 

temat rekrutacji i prowadzenia interwencji 

w zakresie profilaktyki HIV dla 

użytkowników w społeczności w zamian za 

nagrodę pieniężną. 

 

                                                           
6 More information : 
https://chipcontent.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/P
DI%20Summary.pdf  

Podstawowe działania w ramach tego 

modelu obejmują: 1) rekrutację PWID do 

wywiadów i szkoleń, a także testowanie 2) 

edukację PWID w społeczności i 

rozpowszechnianie informacji na temat 

zagrożeń dla zdrowia, 3) przenoszenie PWID 

na potrzeby wywiadów uzupełniających i 

dalszej edukacji zdrowotnej, 4) dystrybucję 

materiałów i informacji na temat 

ograniczania szkód oraz 5) kierowanie PWID 

na testy i inne usługi.  

W przeciwieństwie do modelu pracy 

outreach „dostawca-klient”, w którym 

ochotnicy zazwyczaj tylko rozprowadzali 

materiały wśród społeczności, PWID 

zaangażowani w PDI edukują również 

użytkowników na tematy związane z 

zapobieganiem HIV i bezpieczniejszym 

używaniem narkotyków. Model ten opiera 

się na aktywnych PWID, którzy wykonują 

podstawowe działania, które wykonywaliby 

profesjonaliści nieużywający narkotyków, 

zapewniając im wskazówki i bezpośrednie 

nagrody pieniężne za poszczególne zadania 

związane z pracą środowiskową.  

Pierwszy kontakt PWID ma miejsce, gdy jest 

on lub ona rekrutowany(-na) i kształcony(-

na) przez przeszkolonych peerów. Ponadto, 

proces rekrutacji ma na celu zaangażowanie 

członków sieci w dyskusję między sobą na 

temat redukcji ryzyka HIV, co ma skutkować 

wzmacnianiem norm bezpieczniejszych 

zachowań. 

PDI okazał się skuteczny w ograniczaniu 

zachowań związanych z ryzykiem HIV. 

Ponadto PDI pozwolił zrekrutować znacznie 

większą liczbę IDU do otrzymywania 

informacji na temat HIV i wykonywania 

testów w kierunku HIV i kosztował znacznie 

mniej niż tradycyjne działania. Z tego 

powodu model został również rozszerzony i 

przystosowany do wykorzystania w 

dostępie do innych grup ryzyka i sieci, 

https://chipcontent.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/PDI%20Summary.pdf
https://chipcontent.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/PDI%20Summary.pdf
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takich jak osoby świadczące usługi 

seksualne, mężczyźni, którzy mają seks z 

mężczyznami, heteroseksualiści wysokiego 

ryzyka oraz osoby doświadczające 

bezdomności. 

Model pracy outreach w naturalnym 

otoczeniu [ONS] 

Kierując się wpływami społecznymi i 

kompetencjami, ONS opiera się na osobach 

posiadających status w swoich sieciach 

narkotykowych, szkoląc je w zakresie 

promowania zapobiegania HIV w sieci ich 

kontaktów seksualnych i narkotykowych, a 

także poza nimi. 

Osoby przyjmujące narkotyki dożylnie, 

które zostały zrekrutowane na ulicy, 

proszone są o przyprowadzanie osób, z 

którym wstrzykiwały narkotyki, na serię 

sześciu spotkań, podczas których wspólnie 

omawiają zagrożenia, co można zrobić z 

tymi zagrożeniami oraz potencjalne 

przeszkody społeczne i praktyczne. 

PWID są szkoleni w zakresie prowadzenia 
pracy środowiskowej z członkami swoich 
sieci narkotykowych i seksualnych.  
 
Model samopomocy 
Model ten polega na pracy outreach z 
użytkownikami narkotyków w celu dotarcia 
do innych użytkownik w kwestiach 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym HIV/AIDS. Ten typ 
pracy środowiskowej jest najbardziej 
powszechny we Francji, Niemczech i 
Niderlandach, ale występuje również w 
Belgii, Danii, we Włoszech, w Hiszpanii i w 
Zjednoczonym Królestwie. W ostatnich 
latach model ten został zaadaptowany do 
pomocy PWID żyjącym z HIV/AIDS. 
Przykładem działań środowiskowych jest 
biuletyn informacyjny na temat zagadnień 
istotnych dla PWID. Taki biuletyn 
wykorzystywałby proces cyrkulacyjny i 
badania ankietowe w celu ustalenia, jakie 
zagadnienia są najbardziej interesujące, a 
następnie ośrodek ekspercki złożony z 
wyspecjalizowanych edukatorów 
zdrowotnych i pracowników outreach 
znajdowałby wymagane informacje 

techniczne i tłumaczył je na odpowiedni dla 
danej społeczności język.  

 

Model zdrowia publicznego 

Opierając się na modelu samopomocy, 

PWID i byli użytkownicy pracują z lekarzami, 

pielęgniarkami i innymi pracownikami 

służby zdrowia, aby dotrzeć do PWID i 

zapewnić im informacje dotyczące 

zapobiegania zakażeniom HIV, często igły, 

strzykawki, prezerwatywy i inny sprzęt oraz, 

w niektórych przypadkach, opiekę i 

wsparcie (w tym leczenie) dla PWID. 

Program ten ma na celu połączenie PWID 

(zwłaszcza tych, którzy nie mogą lub nie 

chcą zaprzestać używania narkotyków) z 

instytucjami pomocowymi w zakresie 

informacji i szeregu usług.  

Pracownicy uliczni odwiedzają miejsca 

odwiedzane przez osoby zażywające 

narkotyki i nawiązują z nimi kontakt  

Środowiskowa wymiana igieł [ONE] 

Podstawowy pakiet materiałów 

dostarczanych poprzez ONE może 

obejmować: 

• sterylne strzykawki i igły, 

prezerwatywy i wymazy 

alkoholowe.  

• Ale w zależności od praktyk 

związanych z ryzykiem i potrzeb 

osób używających narkotyków, 

możemy również rozprowadzać 

sterylną wodę do wstrzykiwania, 

kuchenki lub łyżki, opaski uciskowe i 

filtry.  

• - Organizacje mogą również 

dostarczać bandaże, watę, środki 

dezynfekujące, roztwór wybielacza, 

witaminy, środki przeciwbólowe, 

takie jak aspiryna, maści do leczenia 

ran i infekcji bakteryjnych lub leki 

zapobiegające przedawkowaniu (na 

przykład Nalokson). 

Przy wymianie igieł w tym modelu, zaleca 

się dostarczanie sterylnych igieł i 
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strzykawek w ilościach żądanych przez 

osoby używające narkotyków, bez proszenia 

ich o zwrot zużytych, ale raczej motywując 

klientów do oddawania ich poprzez 

dystrybucję małych pojemników na igły.  

Model wtórnej wymiany igieł  

Wtórna wymiana igieł jest to model 

wymiany igieł i strzykawek, w którym osoby 

używające narkotyków otrzymują dużą 

liczbę czystych strzykawek i igieł do 

dystrybucji wśród użytkowników, którzy w 

przeciwnym razie nie dotarliby do tych 

usług.  

Wraz z igłami i strzykawkami użytkownicy 

biorący udział w wymianie igieł mogą 

rozprowadzać prezerwatywy, wymazy 

alkoholowe i materiały informacyjne. 

Nie jest konieczne, aby osoba chcąca 

uczestniczyć w wymianie strzykawek była 

popularna w środowisku. Główne warunki 

to motywacja do udziału w programie i 

szerokie grono kontaktów. 

Pozyskiwanie klienta 

Model pozyskiwania klient jest stosowany 

głównie przez wspólnoty terapeutyczne i 

inne instytucje leczenia uzależnień od 

narkotyków, gdzie pracownicy 

środowiskowi zachęcają użytkowników 

narkotyków do leczenia.  

Edukacja w zakresie zapobiegania 

zakażeniom wirusem HIV jest również 

działaniem środowiskowym, ale główny 

nacisk kładzie się na pomoc osobom 

używającym narkotyków w rzuceniu nałogu.  
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MODUŁ II 

Planowanie i interesariusze  

 

 

PLANOWANIE 
 

1. WPROWADZENIE DO PLANOWANIA  

Dlaczego planowanie? 

Planowanie jest procesem tworzenia 

logicznej sekwencji strategii i kroków. 

Istnieją różne powody dla podjęcia 

kompleksowego procesu planowania. Na 

przykład, planowanie: 

1. Oszczędza czas i pieniądze. 

2. Pomaga zapewnić, że interwencje 

odpowiadają potrzebom w danej 

społeczności. 

3. Pomaga w przydzielaniu zasobów 

niezbędnych do realizacji. 

4. Rozdziela pracę i dba o to, aby 

wszystkie kroki zostały 

sprecyzowane i aby obowiązki były 

dobrze rozłożone. Pomaga również 

w monitorowaniu rozwoju sytuacji.  

5. Zachęca do zaangażowania 

członków. Ponadto, dopasowanie 

ludzi do konkretnych zadań może 

zmaksymalizować umiejętności i 

powiązania ze społecznością.  

6. Wpływa na przyszłe możliwości 

finansowania. 

7. Promuje ukierunkowanie na 

działania, a spotkania na wszystkich 

poziomach są bardziej 

produktywne. 

8. Wspomaga ukierunkowaną 

rekrutację i współpracę. 

Jak planować? 

Skuteczny plan strategiczny i plan działania 

wymaga zaangażowania różnych 

zainteresowanych stron oraz 

zaangażowania członków społeczności. 

1. Proces ten powinien być otwarty 

dla wszystkich zainteresowanych 

stron. Nie oznacza to, że duża liczba 

osób musi uczestniczyć we 

wszystkich aspektach 

opracowywania planu. Powinny 

jednak istnieć punkty, w których 

można zapewnić wkład/wynik.  

2. Procesy same w sobie powinny 

wprowadzać w życie wartości i 

zmiany, które chcą zobaczyć w 

świecie. Np. kto jest włączany do 

procesu, a kto jest wyłączany i 

dlaczego? Jakie są role w tym 

procesie i jakie są ich obowiązki? 

Dlaczego? Jakie są struktury 

odpowiedzialności? 

3. Koordynatorzy procesu powinni 

dążyć do wypracowania 
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konsensusu. Procesy grupowe 

muszą być opracowywane w taki 

sposób, aby zapewnić powstanie 

reprezentatywnej wizji wspólnoty.

 

 

Podstawowe zasady planowania  

Co chcesz osiągnąć? Co będziesz robić? Skąd wiesz, co zostało 
osiągnięte? 

 
Słowa kluczowe: cele, 
założenia, bliższe cele, 
przedstawienie problemów, 
grupy docelowe, wizje. 

 

 
Słowa kluczowe: działania, 
podejścia, inicjatywy, wkład, 
metody, misje, polityki, 
praktyki, programy, 
strategie. 

 

 
Słowa kluczowe: benchmark, 
wskaźnik, pośredni  

Wyniki, wpływ, miara, 
kamień milowy, wynik, 
wydajność, wynik, rezultat 

 

 

2. Opracowanie planu strategicznego i planu działania 

 

WYMAGA OCENY  

Częstym błędem popełnianym przez 

niektóre organizacje jest rozpoczynanie 

wyboru strategii, które chcą zastosować, 

zanim zdefiniują problem i co chcą w 

związku z nim zmienić. Skuteczna ocena 

potrzeb obejmowałaby cztery kluczowe 

elementy: 

1. Sformułowanie problemu lub 

określenie celu, opisanie potrzeby 

uzasadniającej projekt. 

2. Informacja kontekstowa. 

Obejmowałoby to nie tylko wiedzę 

na temat polityki narkotykowej, ale 

także inne informacje o warunkach, 

które kształtują rzeczywistość i 

doświadczenia społeczności, z którą 

pracujemy. 

3. Ocena potrzeb społeczności. 

Obejmowałoby to jasne 

zrozumienie samej społeczności i 

potrzeb. 

4. W miarę możliwości, dane 

uzasadniające (albo ilościowe, albo 

jakościowe) wszystko powyżej.  

 

KRÓTKI PRZYKŁAD  

Jest nowa grupa osób używających 
narkotyków (około 50-100 osób), składająca 
się z migrantów i osób ubiegających się o 
azyl. Znajdują się oni w parku w środku 
popularnej i modnej dzielnicy, która w ciągu 
ostatnich 10 lat szybko się zmieniła. 
Renowacja mieszkań, sprzedaż przystępnych 
cenowo mieszkań oraz otwarcie modnych 
kawiarni i sklepów przyspieszyło proces 
gentryfikacji w dzielnicy. Nowa populacja 
tego obszaru składa się z osób w średnim 
wieku oraz par z dziećmi i dobrymi 
dochodami. Nie są oni zadowoleni z nowej 
sytuacji i czują się zagrożeni. 

Istnieją trudności w zbliżeniu się do grupy 
osób używających narkotyków. Większość z 
nich nie ma legalnego pozwolenia i nie zna 
języka danego kraju. Większość z nich 
pochodzi z krajów afrykańskich, ale grupa ta 
jest mieszana i są też migranci z innych 
obszarów. Ze względu na barierę językową i 
„nielegalny” status tej grupy, dostęp do 
usług pozostaje ograniczony. Trudno jest 
nawiązać pełne zaufania stosunki z 
członkami grupy. Boją się oni policji i nie 
ufają tym, którzy nie są częścią ich 
społeczności. 
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Z obserwacji wynika, że większość z nich 
przyjmuje narkotyki w formie iniekcji. Nie 
przychodzą oni do instytucji zajmującej się 
redukcją szkód, lecz do programu wymiany 
igieł i strzykawek. Większość z nich jest 
bezdomna i mieszka w opuszczonych 
domach. Prawie wszyscy z nich są 
mężczyznami, a niektórzy z nich zarabiają na 
sprzedaży narkotyków lub seksu i popełniają 
drobne 
przestępstwa.
  

 

 

 

 

WIZJA | WPŁYW - Do której fundamentalnej 

zmiany przyczynia się wasz projekt? 

Opisuje to jedno lub więcej wyrażeń lub 

wizji, które są zwięzłymi deklaracjami 

wyrażającymi idee lub cele wspólnoty na 

przyszłość. Opracowując wizję, twoja 

organizacja jasno określa wartości i zasady 

organizacji projektu dla społeczności 

lokalnej, w tym dla pracowników, 

uczestników i/lub wolontariuszy. 

 

KWESTIE DO ROZWAŻENIA: 
1. Do jakiej szerszej zmiany doprowadzi 
wykorzystanie wyników projektu? Należy 
opisać tę zmianę w kategoriach możliwych 
do zaobserwowania zmian? (Czego 
naprawdę możesz doświadczyć?) 

2. Jaka jest rola waszej organizacji w 
osiąganiu zmian dla waszej grupy docelowej, 
czy mieści się to w ramach mandatu waszej 
organizacji? 

3. Dlaczego chcecie zrealizować ten projekt? 

4. Jakie są problemy i potrzeby, które 
staracie się rozwiązać poprzez ten projekt? 

 

 

WSKAZÓWKI 

Zwróć uwagę na sposób, w jaki zapisujesz 
swoją wizję. Na przykład: 

 

Rzeczowniki i 
przymiotniki 

Bezpieczny, 
ogólnospołeczny, 
zadbany, 
samowystarczalny, 
wspierany, zdrowy, 
integracyjny, 
ceniony,...  

 

Czasowniki  

Budować, 
współpracować, 
orędować, 
edukować, 
promować, 
ograniczać, 
zmieniać, 
wzmacniać, 
koordynować, 
organizować, 
przynosić, 
generować, 
mobilizować, 
zwiększać, 
ulepszać,... 

 

 

 

KRÓTKI PRZYKŁAD 

„Chcielibyśmy promować bezpieczną i 
integrującą przestrzeń publiczną, w której 
każdy ma prawo wstępu do parku. 
Wyobrażamy sobie zaangażowany ruch 
społeczny, który współpracuje w celu 
wspierania potrzeb wszystkich 
odwiedzających park”. 

 

 

 

 

MISJA 

Kolejnym krokiem w procesie planowania 

działań jest opracowanie deklaracji misji. 

Deklaracja misji organizacji opisuje, co 

grupa zamierza zrobić i dlaczego zamierza 

to zrobić. Deklaracje misji są czasami 

mylone z deklaracjami wizji. Te pierwsze są 

jednak bardziej konkretne i zdecydowanie 

bardziej „zorientowane na działanie” niż te 

drugie.  

Misja może odnosić się do problemu – 

takiego jak nieodpowiednie warunki 

mieszkaniowe – lub celu – takiego jak 

zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej 
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dla wszystkich. Choć nie wnikają w 

szczegóły, zaczynają bardzo szeroko 

podpowiadać, jak organizacja może 

poradzić sobie z problemami, które 

zidentyfikowała.  

Niektóre ogólne zasady przewodnie 

dotyczące deklaracji misji mówią, że są one: 

Zwięzłe. Chociaż nie tak krótkie, jak 

deklaracje wizji, to jednak deklaracja misji 

powinna wyrazić istotę rzeczy w jednym 

zdaniu. 

Zorientowane na wyniki. Deklaracje misji 

objaśniają nadrzędne cele, które 

organizacja stara się osiągnąć. 

Otwarte. Podczas gdy deklaracje misji 

mówią o nadrzędnych celach grupy, bardzo 

ważne jest, aby robić to szeroko. Dobre 

deklaracje misji nie ograniczają strategii ani 

sektorów społeczności, które mogą zostać 

zaangażowane w projekt.  

 

WSKAZÓWKI 

Zazwyczaj deklaracje misji organizacji 
działających w obszarze narkotyków 
obejmują jeden lub więcej z poniższych 
punktów:  

 

1. Przekształcanie. Społeczności 
poszukują informacji, aby 
zrozumieć, co należy zmienić, a 
następnie działać tak, aby 
wprowadzić potrzebne 
przekształcenia.  

2. Maksymalne wykorzystanie 
dostępnych środków. Ocena 
społeczności może prowadzić 
społeczność do wniosku, że obecne 
usługi są słabo skoordynowane, 
niedofinansowane, a nawet mogą 
konkurować ze sobą o przetrwanie. 
W tych okolicznościach koalicja 
może przyjąć misję stworzenia 
optymalnego systemu usług.  

3. Podnoszenie świadomości i 
zrozumienia.  

4. Skupienie istniejących środków na 
problemie. Niektóre społeczności 
mają dostęp do odpowiednich 
zbiorów zasobów i dobrze 
funkcjonujących systemów 
lokalnego zarządzania i 
podejmowania decyzji. W tych 
społecznościach organizacje mogą 
zdecydować się na przyjęcie misji 
polegającej na skoncentrowaniu 
istniejących zasobów na kwestiach, 
które nie były wcześniej poruszane 
lub którymi zajęto się w sposób 
niewystarczający. 

 

KRÓTKIE PRZYKŁADY 

„Zbudowanie i zmobilizowanie 
kompleksowego, ogólnospołecznego ruchu 
społecznego w celu znacznego zmniejszenia 
ryzyka związanego z używaniem narkotyków 
na terenie Green Parku”. 
 
„Rozwijanie bezpiecznej i zdrowej okolicy 
poprzez wspólne planowanie, działania 
społeczne i wspieranie polityki”. 

 

 

 

CELE 

Cele są to konkretne, wymierne rezultaty, 

które zamierzamy osiągnąć. Ile z czego 

zostanie osiągnięte do kiedy? Cele służą też 

jako podstawa do oceny opracowanej przez 

nas pracy. Po zbadaniu i zrozumieniu 

problemów w społeczności, spojrzeniu na 

kontekst i uszeregowaniu ich według 

ważności, możemy rozpisać nasz cel 

używając różnych formatów i składni. 

Jednak niezależnie od tego, jak cel jest 

napisany, powinien on odpowiadać na 

następujące pytania:  

- Co zostanie zmienione?  

- Jak bardzo?  

- Jak zostanie to zmierzone?  

- Do kiedy?  

- Jaka jest podstawa lub punkt 

wyjścia?  
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PODSTAWOWE TYPY CELÓW  

Cele behawioralne. Cele te dotyczą zmiany 
zachowań ludzi (co robią i mówią) oraz 
produktów (lub wyników) ich zachowań. Na 
przykład, grupa zajmująca się poprawą 
warunków mieszkaniowych w okolicy może 
opracować cel dotyczący zwiększenia liczby 
remontów w domu (zachowanie) lub 
poprawy warunków mieszkaniowych 
(rezultat). 

Cele w zakresie wyników na szczeblu 
wspólnotowym. Są one związane z celami 
dotyczącymi wyników behawioralnych, ale są 
bardziej skoncentrowane na poziomie 
społeczności, a nie na poziomie 
indywidualnym. Na przykład, ta sama grupa 
może sugerować zwiększenie odsetka 
przystępnych cenowo mieszkań w 
społeczności jako cel wynikowy na poziomie 
społeczności. 

Cele procesowe. Są to cele, które odnoszą się 
do realizacji działań niezbędnych do 
osiągnięcia innych celów. Na przykład, grupa 
może przyjąć kompleksowy plan poprawy 
warunków mieszkaniowych w dzielnicy. 

 

 

PISANIE DOBRYCH CELÓW  

Ważne jest, aby organizacje pisały cele, które 
mogą być dzielone z członkami społeczności i 
partnerami w sposób, który jasno 
komunikuje to, co koalicja chce zmienić w 
społeczności.  
 
Przy pisaniu celów koalicje mogą używać 
akronimu „SMART + C”. Cele muszą być 
konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, 
określone w czasie i na poziomie 
wspólnotowym. (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Timed & Community-
level). 

 

 

 

PRZYKŁADY CELÓW  
Stwierdzenie problemu: brak jest kontaktu ze 
społecznością użytkowników narkotyków w 
Green Parku. 

 
Podstawowa przyczyna: społeczność nie zna 
lokalnego języka, a z powodu braku 
pozwolenia na pobyt nie ufają ludziom spoza 
swojej społeczności. 
 
„Przeszkolić do końca 2020 r. 4 pracowników 
rówieśniczych o podobnym pochodzeniu 
migracyjnym, którzy posługują się tym 
językiem.” 

 
Co zostanie zmienione? Organizacja będzie 
mogła wejść w kontakt ze społecznością 
osób używających narkotyków.  

 
Jak zostanie to zmierzone? Ukończenie 
programu szkoleniowego, ilość kontaktów 
nawiązanych przez pracowników peerów. 

 

 

 

STRATEGIE 

Zmiana warunków, które wpływają na 

społeczność, a także wspieranie zmian, 

które chcieliby wprowadzić nie jest łatwym 

zadaniem. Opracowanie odpowiednich 

strategii przyczyni się do osiągnięcia 

pożądanego rezultatu. Główna kwestia tutaj 

to: w jaki sposób osiągniesz swoje cele.  

Strategie wyjaśniają, w jaki sposób 

inicjatywa osiągnie swoje cele. Ogólnie 

rzecz biorąc, organizacje i/lub projekty będą 

wdrażać różne strategie, które mogą 

obejmować osoby z różnych organizacji, 

sektorów lub społeczności. Strategie te 

mogą mieć bardzo szeroki zakres, włączając 

w to ludzi i zasoby z danej społeczności, aż 

do bardzo specyficznych, ukierunkowanych 

na konkretne, określone obszary. 

 

Kompleksowe, uzupełniające się i oparte na 

dowodach. 

Kompleksowość oznacza, że istnieje 

wystarczająco dużo strategii, aby zmienić 

każdy z lokalnych warunków określonych w 

modelu logicznym waszej koalicji. 

Uzupełniające się oznacza, że poszczególne 
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wdrożone strategie opierają się na sobie 

nawzajem w sposób, który wpływa na całą 

docelową społeczność. Oparte na 

dowodach oznacza, że wdrażane strategie 

opierają się na badaniach i doświadczeniu. 

 

 

NIEKTÓRE KATEGORIE STRATEGII 

Dostarczanie informacji. Celem tej strategii 
jest zmiana wiedzy i przekonań związanych z 
używaniem substancji, zrozumienie 
fizycznego i społecznego kontekstu używania 
substancji oraz zwiększenie świadomości.  

Rozwijanie umiejętności. Oprócz 
ukierunkowania na postawy lub wiedzę, 
wysiłki mogą również zmierzać do nadania 
ludziom nowych zdolności do podejmowania 
działań.  

Dostarczanie wsparcia. Można to 
wyartykułować np. poprzez grupy peer 
wsparcia, doradztwo, działania informacyjne, 
.....  

Zmiana dostępu/barier. Ważną strategią jest 
zapewnienie, że nie ma żadnych barier dla 
rozwoju celów i zmian, które chcielibyśmy 
widzieć.  

Zmiana konsekwencji/bodźców. Bodźce lub 
kary mają silny wpływ na wybory zachowań, 
których ludzie dokonują. Pomyśl na przykład 
o wpływie, jaki egzekwowanie prawa ma na 
społeczności osób używających narkotyków.  

Zmiana systemowa   Strategie mogą być 
ukierunkowane na szersze siły fizyczne, 
społeczne, kulturowe i instytucjonalne, które 
warunkują, powodują lub wpływają na 
problemy, którymi chcecie się zająć. 

Zmiana polityki, reguł, praktyk i procedur. 
Ważną rolą organizacji jest zapewnienie, że 
zasady i reguły są odpowiednie. Często 
zdarza się, że decydenci nie są świadomi 
skutków ubocznych danej polityki lub 
odpowiedniej polityki, która nie jest 
egzekwowana.  

 

 

Nadawanie priorytetu strategiom  

Po określeniu przez organizację 

kompleksowego zestawu strategii 

dotyczących lokalnego stanu rzeczy na 

podstawie ich modelu logicznego, a przed 

przejściem do planowania działań, ważnym 

krokiem jest nadanie priorytetu strategiom, 

które powinny zostać wdrożone w 

pierwszej kolejności, w drugiej, trzeciej i tak 

dalej. 

Wysiłek zmierzający do ustalenia 

priorytetów strategii obejmuje dwa 

kluczowe zadania: 1) uszeregowanie 

strategii według kolejności – określenie, 

kiedy należy je wdrożyć oraz, 2) określenie 

potencjału koniecznego do wdrożenia 

strategii. Rozważania dotyczące 

sekwencjonowania obejmują takie kwestie: 

- Czy wszyscy zaangażowani są 

wystarczająco przygotowani do 

pracy? Jeśli nie, przed 

zaangażowaniem się w inne 

strategie mogą być potrzebne 

informacje lub budowanie 

umiejętności. 

- Czy strategie te wymagają 

wprowadzenia w życie, modyfikacji 

i egzekwowania konkretnych 

przepisów prawa/polityki? 

 

Budowanie zdolności do planowania i 

wdrażania strategii sekwencji działań  

Może to obejmować identyfikację nowych 

partnerów, zaangażowanie przedstawicieli 

społeczności, określenie zasobów 

niefinansowych, uzyskanie dodatkowych 

funduszy lub zapewnienie szkoleń lub 

instrukcji. 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA 

Opisuje, w jaki sposób organizacja 

wykorzysta swoje strategie, aby osiągnąć 

swoje cele wraz z krokami działania lub 

zmianami, które zostaną wprowadzone w 

danej społeczności. Oprócz tego, plan 
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działania określa obowiązki poszczególnych 

osób. W związku z tym określa, krok po 

kroku, jakie działania zostaną podjęte w 

celu osiągnięcia rezultatów, kto, co i do 

kiedy zrobi. 

 

ELEMENTY PLANU DZIAŁANIA  
Działania.  
Każdy krok wymagany do wykonania 
całościowego zadania lub wysiłku jest 
całkowicie określony. Plan działania będzie 
określał poszczególne kroki wymagane do 
zaplanowania, wdrożenia i oceny projektu.  

 
Kto jest odpowiedzialny  
Plany działania określają szczegółowo, kto 
będzie odpowiedzialny za poszczególne 
etapy lub działania, które mają zostać 
zrealizowane.  

 
Do kiedy 
Dla każdego etapu lub zadania, które ma być 
wykonane, przewidziany jest konkretny 

termin lub ramy czasowe. Planowanie 
działań tworzy odpowiedzialność za zadania 
wykonywane na rzecz członków grupy. Jeśli 
terminy nie są dotrzymane, grupa może 
ocenić konkretny etap działania, pytając, czy 
termin był odpowiedni, czy zaangażowanym 
osobom przydzielono zadanie o rozsądnej 
wielkości lub czy nieoczekiwane problemy 
lub opór zostały spełnione. 

 
Bariery / Wąskie gardła 
Jakie są potencjalne problemy, które można 
napotkać i jak przewidzieć ich rozwiązanie?  

 

Współpracownicy  
Kto będzie współpracował i wspierał 
działania opracowane przez odpowiedzialną 
osobę / zespół ludzi? Jak będzie to 
zorganizowane?  
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WSPÓŁPRACA 

Z INTERESARIUSZAMI  

zbiór narzędzi  

 
1. WPROWADZENIE 

Co rozumiemy przez interesariuszy? 

Według luźnej definicji interesariusz to 

osoba lub grupa osób, na które dany projekt 

może mieć wpływ lub które mogą mieć 

wpływ. Interesariusz może być aktywnie 

zaangażowany w pracę nad projektem, 

dotknięty jego wynikami lub być w stanie 

warunkować jego rozwój i wyniki. 

W zależności od złożoności i zakresu 

projektu, może być bardzo mała lub bardzo 

duża liczba zainteresowanych stron. W 

naszym przypadku, nie tylko społeczność 

osób, które używają bądź używały 

narkotyków, ich rodzin lub przyjaciół, ale 

nawet bardziej odległe osoby z dużym 

zainteresowaniem i zaangażowaniem na 

polu nauki lub polityki, by wymienić tylko 

niektóre. 

 

PO CO IDENTYFIKOWAĆ I ANALIZOWAĆ 

INTERESARIUSZY I ICH INTERESY? 

Najważniejszym powodem, dla którego 

identyfikuje się środowisko 

zainteresowanych stron w projekcie, jest to, 

że pozwoli to zrozumieć i określić, które 

osoby i w jaki sposób mają być 

zaangażowane w dany projekt. Pomoże to 

nie tylko w stworzeniu sieci współpracy, ale 

również zapewni wsparcie w zakresie 

rzecznictwa, które należy przygotować lub 

w zakresie opozycji, z którą można się 

spotkać. 

 

Współtworzenie i partycypacyjne wysiłki, 

które obejmują reprezentowanie jak 

największej liczby zainteresowanych stron, 

ma wiele ważnych zalet: 

Stawia to przed nami więcej pomysłów niż 

miałoby to miejsce w przypadku, gdyby 

rozwój i realizacja starań ograniczały się do 

jednej organizacji lub do małej grupy 

podobnie myślących osób. 

Obejmuje to zróżnicowane perspektywy, 

dając tym samy wyraźniejszy obraz 

kontekstu społeczności oraz potencjalnych 

pułapek i atutów. 

Zyskuje się wsparcie przez uczynienie 

wszystkich interesariuszy integralną częścią 

rozwoju, planowania, wdrażania i oceny. 

Projekt staje się ich staraniem, a oni zrobią, 

co tylko będzie w ich mocy, żeby wszystko 

działało. 

Wspiera się równość. Wszyscy 

interesariusze mają coś do powiedzenia na 

temat rozwoju działań, które mogą mieć na 

nich poważny wpływ. 

Pomaga to w identyfikacji martwych 

punktów. Jeśli każdy ma miejsce przy stole, 

obawy mogą być zgłaszane i rozwiązywane, 

zanim staną się większymi problemami.  

Wzmacnia to twoją pozycję, jeżeli jest 

opozycja. Jeżeli ma się wszystkich 

interesariuszy w zarządzie, stanowi to 

ogromną różnicę pod względem możliwości 

politycznych. 

Zwiększa to wiarygodność organizacji lub 

projektu. Zaangażowanie i dbałość o 

interesy wszystkich interesariuszy zwiększa 

zmiany w organizacji, która działa na 
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sprawiedliwych, etycznych i przejrzystych 

zasadach. 

Zwiększa to szanse powodzenia. Ze 

wszystkich powyższych powodów, 

identyfikacja interesariuszy i reagowanie na 

ich obawy sprawia, że jest o wiele bardziej 

prawdopodobne, że wasze starania będą 

miały zarówno wsparcie społeczności, 

którego potrzebuje, jak i odpowiednie 

ukierunkowanie, aby były skuteczne. 

 

 

2. TYPOLOGIA INTERESARIUSZY 

Główni interesariusze   

 

Beneficjenci lub cele działań  

Beneficjentami są ci, którzy mogą coś 

zyskać – usługi, umiejętności, pieniądze, 

towary, więzi społeczne itp. – jako 

bezpośredni rezultat tych starań. Celami są 

ci, którzy mogą osobiście coś zyskać lub nie 

zyskać, lub których działania stanowią 

korzyść dla określonej (zwykle 

pokrzywdzonej) populacji lub dla 

społeczności jako całości. 

Niektóre przykłady to: konkretna populacja; 

osoby doświadczające lub zagrożone 

konkretnym problemem lub stanem 

zdrowia; osoby zaangażowane lub 

uczestniczące w konkretnej organizacji lub 

instytucji; osoby, których zachowanie ma 

się zmienić; decydenci i agencje, które są 

celem działań rzeczniczych. 

 

Interesariusze drugorzędni 

Osoby bezpośrednio zaangażowane w 

działania lub odpowiedzialne za 

beneficjentów lub cele działań  

Mogą to być osoby i organizacje, które 

mieszkają z danymi osobami, są im bliskie 

lub opiekują się nimi, a także te, które 

oferują im usługi bezpośrednio. Wśród nich 

mogą się znaleźć: ludzie w sieci, inni 

pracownicy służby zdrowia i opieki 

społecznej, członkowie społeczności. 

Osoby, na których pracę lub życie może 

mieć wpływ proces lub wyniki tych działań  

Niektóre z tych osób i grup pokrywają się z 

osobami i grupami z poprzedniej kategorii: 

policja i inne organy ścigania; personel izby 

przyjęć, nauczyciele, szkoleniowcy, 

pracodawcy; zwykli członkowie 

społeczności, na których życie, pracę lub 

rutynę może mieć wpływ wysiłek lub 

zmiana polityki, np. lokalizacja schroniska 

dla osób w kryzysie bezdomności w 

sąsiedztwie lub zmiany w przepisach 

dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Kluczowi interesariusze 

 

Urzędnicy rządowi i decydenci polityczni  

Są to ludzie, którzy mogą opracowywać, 

uchwalać i egzekwować prawa i przepisy, 

które mogą albo spełnić cele waszych 

starań, albo bezpośrednio je anulować. 

Mogą to być: ustawodawcy, gubernatorzy, 

burmistrzowie, lokalni członkowie zarządu, 

decydenci. 

Ci, którzy mogą wpływać na innych  

Mogą to być między innymi: media, osoby 

na stanowiskach, które przekazują wpływy 

(lekarze, dyrektorzy organizacji) lub liderzy 

społeczności. 

Ci, którzy są zainteresowani wynikiem 

starań  

Niektóre osoby i grupy mogą pozostawać 

poza wpływem starań lub nie być w nie 

zaangażowane, ale mimo to mogą troszczyć 

się o nie na tyle, że są chętne do pracy, aby 

wpłynąć na ich wyniki. Wiele z nich może 

mieć zwolenników lub naturalny okręg 

wyborczy – na przykład biznesmeni – i w 

związku z tym mogą mieć dużą siłę 
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przebicia. Mogą to być: adwokaci, 

przedstawiciele społeczności, naukowcy lub 

akademiccy, fundatorzy lub cała 

społeczność.  

 

 

 

Identyfikacja interesariuszy 

Przy identyfikowaniu interesariuszy, ważne 

jest, aby myśleć nie tylko o tym, co jest 

oczywiste. Beneficjenci, decydenci 

polityczni itp. są łatwi do zidentyfikowania, 

podczas gdy czasami trudniej jest zobaczyć 

skutki pośrednie – a w rezultacie także 

drugorzędnych interesariuszy 

 

 

3. Analiza pola sił  

Zmianom zawsze towarzyszą sceptycyzm i 

opór. Siły te mogą jednak zostać 

wykorzystane w trakcie tego procesu i 

poddane do pewnego stopnia kontroli. 

Analiza pola sił pozwala organizacjom i 

społecznościom dokumentować argumenty 

i wzorce zachowań, które zainteresowane 

strony wyrażają na korzyść lub w opozycji 

do celów projektu. Założeniem tego modelu 

analizy jest to, że wszystkie formy oporu 

mogą być postrzegane jako forma 

partycypacji, z którą można pracować. 

Poniższe narzędzie okazuje się szczególnie 

przydatne, gdy jest stosowane okresowo w 

trakcie procesu zmian, czyniąc zmiany 

widocznymi dla samych interesariuszy. 

Zwraca również uwagę na formy oporu 

wobec celów projektu i umożliwia 

zarządzanie zaangażowaniem tak, aby ten 

opór można było wyartykułować. Wreszcie, 

pozwala na identyfikację sprzeczności i 

ułatwia tworzenie jednorodnych lub 

niejednorodnych grup interesariuszy, w 

zależności od celu. 

 

 

KILKA PRZEWODNICH PYTAŃ: 

> Które argumenty i możliwe do zaobserwowania zachowania można zidentyfikować i jak 
powinny być one rozumiane w odniesieniu do celów projektu?  

> Które argumenty i zachowania występują często? 

> Które argumenty i zachowania wzmacniają się wzajemnie lub wskazują na sojusze między 
interesariuszami?  

> Jak należy zarządzać procesem zmian, aby wzmocnić lub złagodzić określone argumenty lub 
zachowania?  

> Które relacje między interesariuszami należy budować i konsolidować? 
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4. Wpływ i zaangażowanie interesariuszy  

 

Model ten umożliwia krytyczną analizę 

strategii zaangażowania. Opierając się na 

typologii interesariuszy i ich rozmieszczeniu 

przestrzennym wzdłuż osi, organizacje i 

społeczności mogą łatwo zaplanować 

poziomy zaangażowania i działania, które by 

je wspierały. 

 

UTAJENI  

Najlepszą strategią zaangażowania tych 

interesariuszy jest rozmowa z nimi 

bezpośrednio w celu włączenia ich do 

projektu. To, w jaki sposób 

ustrukturyzowane jest ich zaangażowanie, 

musi gwarantować, że powody i argumenty 

przedstawione w związku z ich negatywnym 

nastawieniem i sceptycyzmem mogą być 

jasno przedstawione i wzięte pod uwagę. 

Aktywny udział tej grupy interesariuszy w 

ocenie jest pomocny. 
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ANALIZA POLA SIŁ  

 

Argumenty i wzorce zachowań, które działają NA KORZYŚĆ 
celów projektu 

 

INTERESARIUSZE 

 

 

 

Interesariusz #1 

 

 

Interesariusz #2 

 

 

… 

 

Argumenty i wzorce zachowań, które działają PRZECIWKO 
celom projektu 

 

 

++ 

 

 

+ 

 

- 

 

- - 

 

++ 

 

 

+ 

 

- 

 

- - 

 

++ 

 

 

+ 

 

- 

 

- - 

 

++ 

 

 

+ 

 

- 

 

- - 

 

++ 

 

 

+ 

 

- 

 

- - 
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PROMOTORZY 

Projekty mogą odnieść korzyści z 

zaangażowania tych typologii interesariuszy 

we wszystkie procesy informacyjne i 

decyzyjne, jak również w ocenę. Zaleca się 

jednak, aby nie wchodzić pochopnie w 

sojusz z promotorami i zadbać o to, żeby 

stanowiska były zgodne. 

Innym sposobem współpracy z 

promotorami jest zbadanie ich własnych 

sieci w celu rozszerzenia i uzyskania 

dalszego wsparcia. Jest to szczególnie 

użyteczne w przypadku „utajonych” 

interesariuszy, ponieważ promotorzy mogą 

być pomocni w angażowaniu ich do 

działania.  

OBROŃCY  

Doświadczenie pokazało skuteczność 

regularnego informowania interesariuszy o 

postępach w realizacji projektu oraz o 

ocenach. W pewnych okolicznościach mogą 

oni odegrać ważną rolę we współpracy z 

innymi interesariuszami. 

APATYCZNI  

Interesariusze są regularnie informowani o 

postępach i wynikach interwencji oraz 

uczestniczą w procesach decyzyjnych 

dotyczących konkretnych kwestii; są 

konsultowani w celu zapewnienia, że ich 

doświadczenia i powody ich krytycznego 

stanowiska są włączone do procesu. 

 

 

KILKA PRZEWODNICH PYTAŃ: 

 

> Stosunek interesariuszy do projektu i jego celów: czy mają oni raczej negatywny stosunek do niego, 
czy też zasadniczo popierają interwencję? 

> Wpływ interesariuszy na osiągnięcie planowanego celu zmiany: jak duży wpływ mają interesariusze 
na projekt i realizację jego celów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odrzucenie 

 

silny wpływ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprobata 

UTAJENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTORZY 

APATYCZNI  

 

OBROŃCY  
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mały wpływ 
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5. Zasoby władzy interesariuszy  

Rozumienie władzy  

Pełna analiza interesariuszy nie może być kompletna bez zbadania relacji władzy, które między 

nimi istnieją. W niektórych przypadkach władza może być wykorzystywana w taki sposób, aby 

wspierać rozwój. W innych, z kolei, w formie restrykcyjnej i dyskryminującej.  

Jako taka władza jest zawsze obecna w relacjach społecznych, niezależnie od tego, czy 

podchodzi się do nich interpersonalnie, czy też z bardziej zbiorowego punktu widzenia. Władza 

przejawia się na wiele różnych sposobów, od „łagodniejszych” form – takich jak wpływ, 

negocjacje czy porady – po formy bardziej agresywne lub brutalne. Czasami władza może 

manifestować się jako zdolność do kierowania i organizowania. Czasami zaś jako przywilej 

kontrolowania dostępu do zasobów, wiedzy lub umiejętności.  

W ten czy inny sposób, procesy zmian i procesy sprawiedliwości społecznej są zawsze 

powiązane ze zmianami władzy i negocjacjami. Wszystkie role i relacje mogą się zmienić. 

Poniższe narzędzie oferuje prosty punkt wyjścia dla podstawowego zrozumienia relacji władzy w 

strukturach interesariuszy. Jako takie, narzędzia te pomagają zastanowić się nad pozycją władzy, 

jaką może zajmować dany interesariusz, jak ta władza wpływa na relacje z innymi 

interesariuszami i jak te relacje mogą się zmieniać. 

 

 

POMOC W DALSZYCH ROZWAŻANIACH  

 

Na wykorzystanie zasobów władzy w znacznym stopniu wpływają trzy czynniki: 

 

(1) Uprawniona władza: jak pozyskano ten zasób? Czy jest on uznany za legalny przez wszystkie 
zainteresowane strony?  

(2) Kultura organizacyjna: jakie są warunki w instytucji lub organizacji dla wykorzystania 
poszczególnych zasobów władzy? Do jakiego stopnia są one zgodne bądź nie? 

(3) Pozycje społeczne: jakie są różne kategorie społeczne, do których należy dany interesariusz 
(interesariusze)? Pomyśl o płci, orientacji seksualnej, rasie, zdolności ciała, poziomie 
wykształcenia. Jakie wartości społeczne są na nich oparte? Jakie są oczekiwania? Jak są one 
aktywowane jako relacja władzy? 
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WŁADZA INTERESARIUSZY 

 
 

 

INFORMACJE 
władza wywodząca się 
z kontroli przepływu 
informacji oraz 
wpływu na treść 
informacji  

 

KOMUNIKACJA 
I NEGOCJACJE  
władza wywodząca 
się ze zdolności 
rozumienia i 
jasnego 
komunikowania 
danej kwestii, 
przekonywania 
innych, a tym 
samym obrony 
własnych 
interesów.  

WIEDZA 
FACHOWA I 
SPECJALISTYCZNA  
władza oparta na 
specjalistycznej 
wiedzy, której inni nie 
posiadają, ale która 
jest kluczowa dla 
osiągnięcia celu. 

PRAKTYCZNE 
ODNIESIENIE 
władza 
wywodząca się z 
nabytych 
umiejętności i 
doświadczenia, 
dzięki którym 
można 
rozwiązywać 
praktyczne 
problemy. 

KREATYWNOŚĆ 
władza wywodząca 
się ze zdolności i 
umiejętności do 
aktywizacji wiedzy i 
doświadczenia w 
taki sposób, aby 
generować nowe 
pomysły, koncepcje 
i rozwiązania. 

RELACJE 
SPOŁECZNE  
władza 
wywodząca się z 
przynależności do 
grupy społecznej, 
klasy, grupy 
rówieśniczej... jest 
chroniona przez 
relacje z innymi 
interesariuszami. 

Suma 

 

Interesariusz #1 

       

 

Interesariusz #2 

       

 

… 

       

 

… 
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MODUŁ III 

Wzmacnianie komunikacji 

 

KOMUNIKACJA  
 

1. Wprowadzenie  
Praca społeczna i wspólnotowa niesie ze 

sobą radzenie sobie zarówno z prostymi jak 

i złożonymi sytuacjami i doświadczeniami, 

które wpływają i warunkują dobre 

samopoczucie ludzi. Ich zrozumienie i 

reagowanie na nie wymaga ciągłego 

komunikowania się. To właśnie dzięki 

komunikacji zdobywamy i przekazujemy 

krytyczne informacje, podejmujemy ważne 

decyzje, radzimy sobie z konfliktami lub 

budujemy zaufanie do społeczności, z 

którymi pracujemy. 

Komunikacja taka może obejmować 

komunikację ustną i niewerbalną, jak 

również inne formy przekazu, takie jak 

komunikacja oparta na ICT. Umiejętności 

komunikacyjne obejmują słuchanie, 

mówienie, obserwowanie i empatyzowanie. 

Dlatego właśnie w tym module szkolenia 

przedstawimy szereg modeli, które pomogą 

lepiej zrozumieć, jak działa komunikacja, jak 

jest kształtowana przez nasze 

doświadczenia i systemy przekonań, a także 

przegląd modeli rozmowy kwalifikacyjnej, 

które zainspirują i wesprą was w projekcie 

pracy peer w outreachu.

 

 

2. Drabina wnioskowania  

Czy wprawiło cię kiedyś w zakłopotanie to, 

w jaki sposób ktoś inny zinterpretował coś, 

co powiedziałeś lub zrobiłeś, i nadał temu 

sens, którego nigdy nie miałeś na myśli? A 

może wpadłeś w furię z powodu czyjegoś 

komentarza lub działania, dochodząc do 

wniosku, że dana osoba na pewno działa 

przeciwko tobie? Jeśli odpowiedź na to 

pytanie jest twierdząca, to wspinałeś się na 

„Drabinę wnioskowania”. 

Drabina wnioskowania, zaproponowana po 

raz pierwszy przez Chrisa Argyrisa w 1970 

roku, jest modelem kroków, którymi się 

posługujemy, aby nadać sens sytuacjom, i 

dzięki temu działać. Pomaga nam to skupić 

się na naszym myśleniu i koordynować 

nasze myślenie z innymi. To, jak działamy, 

zależy od tego, jak rozumiemy sytuację, w 

której się znajdujemy. Nasze rozumienie 

często wydaje się nam oczywiste, jak gdyby 

nadawała mu je sama sytuacja. Jednak inni 

ludzie mogą rozumieć to zupełnie inaczej w 

zależności od tego, jakie aspekty sytuacji 

dostrzegają i jak interpretują to, co się 

dzieje. 
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KOMUNIKACJA W UŁAMKU SEKUNDY 

 

 

PO CO UŻYWA SIĘ DRABINY? 

Drabina wnioskowania jest użytecznym 

narzędziem do lepszego zrozumienia, jak 

tworzymy modele mentalne, które 

wpływają na nasze poglądy i działania. 

Niewątpliwie nasze założenia i 

doświadczenia z przeszłości pomagają nam 

w interpretacji i poruszaniu się po świecie. 

Często jednak te same przekonania 

kształtują nasze rozumienie w taki sposób, 

by przedstawić je jako obiektywną 

rzeczywistość. 

 

AUTOREFLEKSJA: Pomoże ci stać się bardziej świadomym własnego sposobu myślenia i rozumowania. 
Rozważając swoje własne procesy myślowe, strzeż się szczególnie informacji, które uważasz za 
oczywiste. Istnieje prawdopodobieństwo, że są one głęboko zakorzenione w twoim systemie 
przekonań, dlatego warto zatrzymywać się nad nimi, aby zbadać je i upewnić się, że naprawdę są 
faktami. Przynajmniej od czasu do czasu okaże się, że inni w ogóle nie uważają, że są one „słuszne”. 

 

RZECZNICTWO: Pomoże ci to w poprawieniu tego, jak inni rozumieją twoje myślenie i rozumowanie. 
Kluczowe zwroty, których należy używać przy wyjaśnianiu swojego rozumowania i myślenia to: 

„Słyszę więc, że podoba ci się ta część, ale nie ten aspekt. Czy zgodziłbyś się z tym?” | 

„Dla mnie to brzmi jak…” | „Myślę, że to, co mówi x, ma sens, ale czy inni się zgadzają?” 

 

DOCIEKANIE: Pomoże wyartykułować pytania, by zrozumieć, co myślą inni ludzie, i sprawdzić twoje 
założenia. Możesz również zadawać pytania w celu przetestowania danych. Istnieją trzy główne 

Działam na podstawie swoich przekonań, jak gdyby były 

dowiedzionymi faktami. I dopasowuję nowe dane, tak by 

pasowały do moich przekonań.  

Przyjmuję przekonania oparte na moich wnioskach, jak 

gdyby wszyscy mieli te same wnioski i wierzenia. 

Wyciągam wnioski na podstawie własnych założeń i na 

podstawie tego, co jest najlepsze dla mnie i dla tych, o 

których się troszczę. 

Zakładam, że moje dane i interpretacje są dokładne i 

przedstawiają rzeczywistość. 

Dodaję znaczenie (interpretację) na podstawie tego, co 

czuję, że jest sensowne według danych, które wybrałem. 

Wybieram dane, co do których czuję, że są istotne, i 

odrzucam dane, które wydają się nieistotne. 

Doświadczam i obserwuję dane jak kamera video 

przechwytuje dane. Słyszę słowa, obserwuję mowę ciała i 

zbieram informacje. 

Podejmuję 

działanie 

Przyjmuję 

przekonania 

Wyciągam 

wnioski 

Robię 

założenia 

Dodaję 

znaczenie 

Wybieram dane 

Doświadczam i 

obserwuję 
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rodzaje pytań. Możesz poprosić o dane, zadając otwarte pytania, przetestować swoje założenia lub po 
prostu zanotować obserwowalne dane. 

 

KORZYSTANIE Z DRABINY 

WSKAZÓWKA 1 

 

Korzystaj z Drabiny wnioskowania na każdym etapie swojego procesu myślenia. Jeśli zadajesz 
którekolwiek z poniższych pytań, model może okazać się użyteczną pomocą:  
 

- dlaczego robię te założenia? 
- Czy to jest „słuszny” wniosek? 
- dlaczego uważam, że „słusznie” będzie zrobić daną rzecz? 
- Czy jest to naprawdę oparte na wszystkich faktach?  
- Dlaczego ta osoba jest do tego przekonana? 

 

Użyj następujących kroków, aby rzucić wyzwanie myśleniu za pomocą Drabiny wnioskowania: 

 

1. Stop!  
Czas, by ponownie 
rozważyć swoje 
rozumowanie. 

2. Określ, gdzie jesteś 
na drabinie  
Czy wybierasz dane czy 
rzeczywistość? 
Interpretujesz 
znaczenie? Roisz 
założenia?… 

3. Analizuj 

Ze swojego aktualnego 
szczebla na drabinie 
prześledź fakty po kolei 
wstecz, po jednym 
szczeblu. Pomoże ci to 
mieć łączność z 
rzeczywistością, z którą 
pracujesz. 

4. Dostosuj 
Czyniąc to, zadawaj 
sobie pytanie na 
każdym etapie, o czym 
myślisz i dlaczego. Być 
może będziesz na 
przykład musiał 
zmienić niektóre 
założenia lub 
rozszerzyć pole 
danych, które 
wybrałeś. 

 

Poniższe pytania mogą pomóc w zejściu po drabinie: 
 

- Dlaczego wybrałem ten sposób postępowania? Czy są inne działania, które powinienem był 
rozważyć? 

- Jakie przekonanie prowadzi do tego działania? Czy było to dobrze uzasadnione? 
- Dlaczego wyciągnąłem taki wniosek? Czy ten wniosek jest słuszny? 
- Co zakładam i dlaczego? Czy moje założenia są słuszne? 
- Jakie dane wybrałem do wykorzystania i dlaczego? Czy wybrałem dane rygorystycznie? 
- Jakie są prawdziwe fakty, których powinienem użyć? Czy są inne fakty, które powinienem 

rozważyć? 

 

WSKAZÓWKA 2 
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Kiedy pracujesz nad swoim rozumowaniem, zwracaj uwagę na kroki, które zazwyczaj pomijasz. 

 

- Czy masz tendencję do robienia zbyt łatwych założeń?  
- Czy masz skłonność do wybierania tylko części danych? 
- Zwróć uwagę na swoje skłonności, aby w przyszłości nauczyć się tego etapu rozumowania z 

dodatkową ostrożnością. 

 

Dzięki nowemu zmysłowi rozumowania (i być może szerszemu zakresowi danych i bardziej 
przemyślanym założeniom), można teraz znów pracować do przodu – krok po kroku – po szczeblach 
drabiny 

 

 

 

WSKAZÓWKA 3 

 

Spróbuj wytłumaczyć swoje rozumowanie osobie, z którą rozmawiasz. To pomoże ci sprawdzić, czy 
twój argument jest rozsądny. 
 

Jeśli podważasz czyjeś wnioski, szczególnie ważne jest, abyś był w stanie wyjaśnić swoje rozumowanie, 
tak abyś mógł je wyjaśnić tej osobie w sposób, który pomoże ci dojść do wspólnego wniosku i uniknąć 
konfliktu. 

 

 

3. Komunikacja w praktyce 

Komunikowanie się z organizacjami w 

wewnątrz organizacji  

Jasność i zwięzłość. Zamiast mówić długimi, 

szczegółowymi zdaniami, ograniczenie 

przesłań do minimum zmniejszy 

prawdopodobieństwo nieporozumienia i 

pomoże innym szybko cię zrozumieć. O ile 

podanie kontekstu jest pomocne, o tyle 

najlepiej jest podać najbardziej potrzebne 

informacje podczas próby przekazania 

swojego pomysłu, instrukcji lub 

wiadomości.  

Empatia. Zrozumienie i uznanie 

perspektywy drugiej osoby poprzez 

identyfikację jej uczuć, pomysłów i celów 

pomoże ci w komunikowaniu się z nią. Na 

przykład, możesz potrzebować pomocy ze 

strony innych działów, aby rozpocząć 

projekt. Jeśli nie są chętni do pomocy lub 

mają obawy, praktyka empatii może pomóc 

umieścić swoje przesłanie w taki sposób, 

aby odpowiedzieć na ich obawy.  

Asertywność. Czasami będziesz musiał być 

asertywny, aby osiągnąć swoje cele, 

niezależnie od tego, czy prosisz o 

podwyżkę, szukasz możliwości projektu czy 

opierasz się pomysłowi, który według ciebie 

nie będzie korzystny. Prezentowanie spraw 

z pewnością siebie jest ważną częścią 

miejsca pracy, jednak w rozmowie zawsze 

należy okazywać szacunek. Zachowywanie 

jednakowego tonu i przedstawianie 

rozsądnych powodów swoich twierdzeń 
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pomoże innym być otwartymi na twoje 

myśli. 

Świadomość i spójność. Kiedy dochodzi do 

nieporozumień lub konfliktów, może się 

zdarzyć, że w swoich interakcjach 

zainscenizujesz emocje, które odczuwasz. 

W takich przypadkach, dla skutecznej 

komunikacji, ważne jest, aby pozostać 

świadomym swoich emocji. Należy również 

wziąć pod uwagę wpływ, jaki mowa ciała 

może mieć na innych. Utrzymanie spójnej 

mowy ciała i zachowanie równomiernego 

tonu głosu może pomóc w osiągnięciu 

rozwiązania w sposób spokojny i 

produktywny. 

Mowa ciała. Mowa ciała jest kluczowym 

elementem komunikacji i z tego powodu w 

tym module szkolenia poświęcimy mu całą 

sekcję. Podczas interakcji z innymi staraj się 

zwracać baczną uwagę na informacje, które 

ludzie przekazują za pomocą mimiki twarzy i 

ruchów. Podobnie, zachęcamy do 

uświadomienia sobie, w jaki sposób można 

komunikować się (celowo lub nie) z własną 

mową ciała. 

Wyczucie czasu i zdolność do reakcji. 

Niezależnie od tego, czy oddzwaniasz do 

kogoś, czy wysyłasz odpowiedź na e-mail, 

osoby, które szybko się komunikują, są 

zazwyczaj interpretowane jako bardziej 

efektywne niż te, które reagują powoli. 

Jedną z metod jest rozważenie, jak długo 

może potrwać odpowiedź. Czy jest to 

prośba lub pytanie, na które można 

odpowiedzieć w ciągu najbliższych pięciu 

minut? Jeśli tak, to może to być dobry 

pomysł, aby odpowiedzieć na nie, jak tylko 

je zobaczysz. W przypadku bardziej 

skomplikowanych próśb lub pytań, możesz 

jeszcze potwierdzić, że otrzymałeś 

wiadomość i poinformować drugą osobę, że 

odpowiesz w całości później. 

Zdolność przystosowania Skuteczna 

komunikacja jest zazwyczaj uzależniona od 

kontekstu. Z tego powodu ważne jest, aby 

zastanowić się, z kim się komunikujesz, z 

jakiego stanowiska to robisz, oraz jakie są 

zaangażowane wartości i normy. Na 

przykład, jeśli komunikujesz się z inną 

organizacją, bardziej efektywne może być 

wysłanie formalnej wiadomości e-mail lub 

kontakt telefoniczny. We własnym miejscu 

pracy może okazać się, że łatwiej jest 

przekazywać złożone informacje osobiście.  

 

Główne zasady w komunikacji 

Szacunek 

W komunikacji szacunek może być 

postrzegany jako wiedza o tym, kiedy 

zainicjować lub odpowiedzieć. Na przykład, 

w zespole lub grupie, umożliwienie innym 

mówienia bez przerywania im jest 

postrzegane jako niezbędna umiejętność 

komunikacji powiązana z szacunkiem. 

Szacunek w komunikacji przejawia się 

również w mądrym wykorzystywaniu czasu 

spędzonego z kimś innym – trzymaniu się 

tematu, zadawaniu jasnych pytań i 

udzielaniu pełnych odpowiedzi na 

zadawane pytania.  

 

Komunikacja z szacunkiem wymaga również 

od nas świadomości kontekstu, w którym 

się znajdujemy. Czy staramy się nawiązać 

dialog, gdy PWUD szuka dilera? Czy może 

staramy się dotrzeć do ludzi, dzieląc się 

danymi epidemicznymi, gdy jesteśmy na 

imprezie tanecznej? Istnieje szansa, że 

komunikacja nie będzie zbyt skuteczna, a 

my możemy być postrzegani jako 

pozbawieni szacunku dla czyjejś przestrzeni.  

 

Aktywne słuchanie  

Aktywne słuchanie polega na zwracaniu 

bacznej uwagi na osobę, która do ciebie 

mówi. Choć może się to wydawać proste, 

jest to umiejętność, która może być trudna 

do rozwinięcia i poprawy. Przykłady działań 

związanych z aktywnym słuchaniem to 

skupienie się na osobie mówiącej, unikanie 

rozpraszania uwagi, jak w przypadku 

telefonów komórkowych, laptopów czy 

innych projektów, lub przygotowywanie 
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odpowiednich pytań, komentarzy czy 

pomysłów, na które można odpowiedzieć w 

sposób przemyślany. 

Przyjacielskość 

Ogólnie rzecz biorąc, przyjacielskość w 

komunikacji jest zazwyczaj postrzegana jako 

ciepło, życzliwość i bliskość. Pozornie 

drobne gesty, takie jak zapytanie kogoś o 

to, jak sobie radzi, uśmiechanie się w 

trakcie rozmowy lub uznanie osiągnięć innej 

osoby, mogą pomóc w nawiązaniu i 

utrzymaniu długotrwałych relacji 

międzyludzkich.  

Pewność siebie  

Ludzie są bardziej skłonni do reagowania na 

pomysły, które są przedstawiane z 

pewnością siebie. Przykłady działań 

komunikacyjnych, które zazwyczaj 

przyczyniają się do tego, że są postrzegane 

jako pewne siebie, obejmują nawiązywanie 

kontaktu wzrokowego podczas zwracania 

się do danej osoby lub utrzymywanie 

otwartego i wyprostowanego ciała. 

Przygotowanie ważnej rozmowy lub 

spotkania w przyszłości może pomóc 

poczuć się pewniej, ponieważ twoje myśli i 

pomysły będą bardziej dopracowane. 

Przekazywanie i otrzymywanie informacji 

zwrotnych 

Skuteczni komunikatorzy są w stanie 

zaakceptować krytyczną informację 

zwrotną i wnieść konstruktywny wkład dla 

innych. W tym przypadku informacja 

zwrotna jest rozumiana jako 

odpowiedzialność oraz jako zdolność do 

udzielania sobie nawzajem wsparcia lub 

pomocy w umacnianiu się.  

Empatia 

Empatia to zdolność do rozumienia emocji, 

uczuć, wartości i powodów stojących za 

działaniami innych ludzi. Ta umiejętność 

komunikacji jest ważna zarówno w pracy 

zespołowej, jak i w kontaktach jeden na 

jednego. Umiejętność spojrzenia z 

perspektywy innej osoby pomoże ci w 

wyborze odpowiedniej i wrażliwej reakcji. 

Empatia, pomoże również zrozumieć i 

ustalić bardziej efektywne granice, twoje 

lub innych. 

Na przykład, jeśli ktoś wyraża złość lub 

frustrację, empatia może pomóc w uznaniu 

jego emocji i w pracy z nimi. Jednocześnie 

umiejętność zrozumienia, kiedy ktoś czuje 

się pozytywnie i entuzjastycznie, może 

pomóc w uzyskaniu wsparcia dla swoich 

pomysłów i projektów. 

Poufność 

Zapewnienie wsparcia socjalnego i/lub 

zdrowotnego stawia nas w 

uprzywilejowanej pozycji w dostępie do 

wielu informacji na temat osób, na których 

nam zależy: od ich problemów 

zdrowotnych, zatrudnienia, rodziny, a może 

nawet dochodów. Czasami mogą one 

rozmawiać z tobą o rzeczach, o których nie 

rozmawiali nawet z rodziną lub przyjaciółmi. 

Poufność jest zasadą, która leży u podstaw i 

podtrzymuje relacje oparte na zaufaniu: że 

nie ujawnimy niczego nikomu innemu, 

chyba że uzyskamy zgodę. W tym 

przypadku zgoda oznacza również 

wcześniejsze poinformowanie o tym, kogo – 

i o czym dokładnie – trzeba poinformować.  

 

ROZUMIENIE WSKAZÓWEK 

NIEWERBALNYCH 

Albo, jak być świadomym własnej 

komunikacji niewerbalnej  

Duża część komunikacji odbywa się za 

pomocą niewerbalnych wskazówek, takich 

jak mowa ciała, mimika twarzy i kontakt 

wzrokowy. Kiedy słuchasz kogoś, ważne 

jest, aby zwrócić uwagę na to, co mówi, jak 

również na jego niewerbalny język. W ten 

sam sposób staraj się być świadomym 

własnej mowy ciała, kiedy komunikujesz się, 

aby upewnić się, że wysyłasz odpowiednie 

sygnały do innych. 

Dowiedz się, jak stres wpływa na 

komunikację 

Kiedy ludzie są pod wpływem stresu, 
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reagują inaczej. Widziałem, jak pracownicy 

całkowicie sparaliżowali rozmowy, 

ponieważ tak rozpaczliwie potrzebowali 

przekazać swoją wiadomość, że nie mogli 

się doczekać, aż odbiorca będzie gotowy do 

jej otrzymania. To właśnie czyni stres. 

A jeśli mimo wszystko komunikacja się 

zepsuje, nie pozwól, by była jak ropiejąca 

rana. Napraw ją.  

Tak, będą chwile, kiedy, bez względu na to 

jak bardzo się starasz, komunikacja nie 

pójdzie zgodnie z planem. Zamiast 

ignorować sytuację i potencjalnie pogarszać 

ją, porozmawiaj z daną osobą. Daj jej znać, 

że pozytywne relacje w pracy są ważne, a ty 

chcesz o tym porozmawiać. 

 

 

ĆWICZENIE | Zastanów się, jak inni reagują na twój styl komunikacji 

 

Pomyśl o ostatnich pięciu rozmowach, które nie poszły dobrze, i zadaj sobie pytanie 
dlaczego. Następnie pomyśl o pięciu ostatnich rozmowach, które odbywałeś, które poszły 
naprawdę dobrze i o przyczynie.  

 

Określ wspólne elementy lub tendencje. 

 

 

 

 

3. Model zmiany 

Szeroko stosowany jako punkt odniesienia 

przez osoby pracujące w dziedzinie 

uzależnienia od substancji, model etapów 

zmian pojawił się również w literaturze 

dotyczącej wsparcia dla innych 

społeczności. 

Model Zmiany, działa na podstawie 

założenia, że ludzie nie zmieniają zachowań 

szybko i zdecydowanie, i że mogą być na 

różnych etapach dla różnych zachowań. 

Celowa zmiana, a szczególnie nawykowe 

zachowanie, zachodzi raczej w sposób 

ciągły. Jako taki model ten pozwoli lepiej 

zrozumieć, jak pomagać i utrzymać miejsce 

dla ludzi, z którymi pracujesz. Identyfikując, 

na którym etapie zmiany znajduje się dana 

osoba, będziesz mógł lepiej wybrać, jakie 

strategie dialogu byłyby najskuteczniejsze 

we wspieraniu jej w przechodzeniu do 

następnego etapu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek procesu zmiany tutaj  Wstępne 
rozważania brak chęci zmiany  
Zastanowienie Rozważenie zmiany  
Determinacja Przygotowanie do zmiany  
Działanie Wdrażanie zmiany  Utrzymanie 
Utrzymywanie zmiany  Nawrót 

Stałe wyjście 
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Wstępne rozważenie | Bez rozważania aktualnie żadnych zmian 

 
Osoba nie postrzega ryzykownego zachowania 
jako problemu.  
Osoba nie jest zainteresowana rozmową o 
ryzykownych zachowaniach  
Osoba nie ma zamiaru zmieniać ryzykownych 
zachowań.  
Osoba ta nie jest świadoma ryzyka lub łatwo je 
racjonalizuje.  

Osoba ta może próbować się zmieniać, czuje się 
beznadziejnie, jeśli chodzi o wprowadzanie 
jakichkolwiek zmian.  

 
Techniki poradnictwa:  

Walidować brak gotowości 
Wyjaśnić, że decyzja należy do danej osoby 
Zachęcanie do ponownej oceny obecnych, 
samozidentyfikowanych zachowań związanych z 
ryzykiem 
Zachęcanie do eksploracji samego siebie, a nie do 
działania 
Wyjaśnienie i spersonalizowanie ryzyka i zagrożeń 
związanych z zachowaniem się  
 

 

 

Kontemplacja | Ambiwalentność wobec zmian 

 
Osoba ma pewną świadomość konieczności 
zmiany ryzykownego zachowania.  

Osoba zaczyna uświadamiać sobie zagrożenia 
związane z tym zachowaniem.  

Osoba aktywnie rozważa zalety i wady danego 
zachowania.  

Osoba staje się świadoma potrzeby zmiany, może 
wahać się w swoich chęciach.  

 
Techniki poradnictwa:  

Potwierdzić brak gotowości 

Wyjaśnić, że decyzja należy do nich 

Zachęcić do oceny zalet i wad zmiany zachowania  

Określić i promować nowe, pozytywne 
oczekiwania dotyczące wyników  

 

Przygotowanie | Niektórzy doświadczają próby zmiany | planują działanie za miesiąc  

 
Osoba wierzy, że zachowanie może zostać 
zmienione i może zarządzać zmianami.  

W przeszłości osoba podejmowała udane próby 
zmian.  

Osoba wyraża zamiar zmiany.  

Osoba wyraźnie widzi korzyści płynące ze zmiany 
zachowania. 

 

 
Techniki poradnictwa: 

Określenie przeszkód i pomoc w radzeniu sobie z 
nimi  

Pomoc w określeniu wsparcia społecznego 

Zweryfikować i zachęcić osobę do zmiany 
zachowań  

Zachęcać do małych początkowych kroków  

Działanie | Praktykowanie nowego zachowania  

 
Osoba zaczęła wprowadzać zmiany w 
zachowaniu.  

Osoba jest emocjonalnie, intelektualnie i 
behawioralnie gotowa do zmian. 

Osoba ta wyraziła zobowiązanie do zmiany.  

Osoba opracowała plany utrzymania zmian.  

 
Techniki poradnictwa:  

Skupienie się na restrukturyzacji codziennej 
rutyny i wsparciu społecznym  

Wzmocnienie samowystarczalności osób w 
zakresie pokonywania przeszkód  

Zniechęcenie do poczucia straty i powtórzenie 
korzyści płynących ze zmiany  
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Utrzymanie | Podtrzymywanie nowego zachowania 

 
Nowe zachowanie jest praktykowane 
konsekwentnie od ponad sześciu miesięcy.  

Nowe zachowanie staje się nawykiem.  

Osoba wyraża wiarę w zdolność do 
kontynuowania zmian.  

 

 
Techniki poradnictwa:  

Zaplanować działania następcze 

Wzmocnienie sukcesu w zakresie zmian i nagród 
osobistych, wewnętrznych i zewnętrznych  

Określenie potencjalnych przeszkód/wyzwalaczy, 
które mogą spowodować powrót do dawnych 
zachowań  

Omówienie sposobów rozwiązywania 
potencjalnych przeszkód 

 

Nawrót | Powrót do starych zachowań  

 
Osoba nie podtrzymuje zmian, które próbuje 
wprowadzić. 

Niektóre cele mogą wydawać się nierealne 

Uzgodnione strategie są nieskuteczne 

Brak wsparcia dla udanych zmian 

Przygotowanie nowego planu na podstawie 
potrzeb z poprzedniej próby  

 
Techniki poradnictwa:  

Ocena czynników wyzwalających nawrót  

Ponowna ocena motywacji i barier 

Zaplanowanie silniejszych strategii radzenia sobie  

 

 

 

 

4. Krótkie interwencje 

motywacyjne 

Tego typu interwencje oparte są na 

technikach wywiadu motywacyjnego. Jako 

takie mają być zarówno nieosądzające, jak i 

niekonfrontacyjne. Metody te, opracowane 

pierwotnie przez Williama Millera i jego 

pracę w dziedzinie uzależnienia od 

alkoholu, dostarczają zestawu technik 

wspierających motywację do zmiany i 

zdolność do dokonywania wyborów, które 

mogą być powiązane z Modelem Zmiany. W 

ramach szeregu metod, krótkie interwencje 

motywacyjne mogą zawierać krótkie porady 

i mogą wykorzystywać podejście 

motywacyjne w ich realizacji. 

Krótka porada 

Technika ta opisuje krótką interwencję 

(około trzech minut) dokonaną w związku z 

powodem, dla którego użytkownik usługi 

zwrócił się o pomoc. Można ją wykorzystać 

do podniesienia świadomości i oceny 

gotowości danej osoby do zaangażowania 

się w dalszą dyskusję na temat zdrowego 

stylu życia. Krótka porada jest mniej 

dogłębna i bardziej nieformalna niż krótka 

interwencja i zazwyczaj polega na 

udzieleniu informacji o znaczeniu zmiany 

zachowania oraz prostej porady 

wspierającej zmianę zachowania. 

Krótka interwencja 

Technika ta zapewnia ustrukturyzowany 

sposób udzielania porad i stanowi krok poza 

krótką poradę, ponieważ wiąże się z 

udzielaniem bardziej formalnej pomocy, np. 

zorganizowaniem dalszego wsparcia. 

Krótkie interwencje mają na celu 

dostarczenie ludziom narzędzi 
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wspierających zmianę postawy i radzenie 

sobie z podstawowymi problemami.  

Model FRAMES  

Zasady leżące u podstaw większości podejść 

do krótkich interwencji zostały 

usystematyzowane przez Hestera i Millera 

w tzw. modelu FRAMES [RAMY]: 

• Informacja zwrotna: Przekazać 

informacje zwrotne na temat 

zagrożeń i potencjalnych 

negatywnych skutków stosowania 

substancji. Wysłuchać reakcji 

klienta. 

• Odpowiedzialność: Wspierać 

podejmowanie własnych decyzji 

dotyczących zażywania narkotyków.  

• Porada: Udzielanie prostych porad 

dotyczących modyfikacji 

przyjmowania narkotyków. 

• - Menu opcji: Dawanie menu opcji 

do wyboru, co sprzyja 

zaangażowaniu klienta w 

podejmowanie decyzji. 

• Empatia: Bądź empatyczny, pełen 

szacunku i nieosądzający. 

• Własna skuteczność: Wyrażaj 

optymizm, że jednostka może 

modyfikować swoje używanie 

substancji, jeśli zdecyduje się to 

zrobić. Własna skuteczność to 

zdolność do uzyskania pożądanego 

rezultatu lub efektu.

 

 

5. Komunikacja niewerbalna  

Twoje wskazówki dotyczące komunikacji 

niewerbalnej – sposób, w jaki słuchasz, 

patrzysz, poruszasz się i reagujesz – mówią 

osobie, z którą się komunikujesz, czy zależy 

ci na tym, czy jesteś prawdziwy, czy nie, i jak 

dobrze słuchasz. Kiedy Twoje sygnały 

niewerbalne zgadzają się ze słowami, które 

wypowiadasz, zwiększają zaufanie, jasność i 

relację. Kiedy tego nie robią, mogą 

generować napięcie, nieufność i 

dezorientację. 

 

Role komunikacji niewerbalnej7 

• Powtarzanie: Powtarza i często 

wzmacnia przekaz, który 

wypowiadasz werbalnie. 

• Sprzeczność: Może zaprzeczyć 

przekazowi, który próbujesz 

                                                           
7 Źródło: The Importance of Effective Communication, 
Edward G. Wertheim, Ph.D. 

przekazać, otwierając w ten sposób 

przestrzeń dla twojego słuchacza na 

podejrzenia.  

• Zastępowanie: Może zastępować 

wiadomość werbalną. Na przykład, 

twój wyraz twarzy często 

przekazuje o wiele bardziej żywy 

przekaz niż słowa. 

• Uzupełnienie: Może dodawać coś 

lub uzupełniać wiadomość 

werbalną.  

• Akcentowanie: Może akcentować 

lub podkreślać przekaz werbalny. 

Na przykład, uderzanie w stół może 

podkreślić znaczenie wiadomości. 
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Wyrazy twarzy 

Mimika twarzy jest często pierwszym 

elementem komunikacji, z którym 

wchodzimy w kontakt, nawet zanim 

usłyszymy, co ktoś mówi. Jako taka, 

przyczynia się w dużej mierze do całej 

komunikacji niewerbalnej. Z tego właśnie 

powodu uświadomienie sobie, że odgrywa 

to pewną rolę, może otworzyć przestrzeń 

dla bardziej efektywnej komunikacji i jej 

mocy. Zastanówmy się na przykład, ile 

informacji może być przekazywanych z 

uśmiechem lub grymasem niezadowolenia i 

jaki jest ich wpływ.  

 

 

Wyrazy twarzy oznaczające zadowolenie, smutek, gniew i strach są podobne na całym świecie. 

Typy komunikacji 

niewerbalnej 

Postawa (postura) 

Mowa ciała 

Kontakt wzrokowy 

Mruganie  

Ton głosu 

Mimika twarzy 

Zapach 

Czas 

Prezencja osobista 

Gesty 

Wysokość głosu 
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Ruch i postawa ciała 

Sposób, w jaki się poruszasz, zawiera 

również wiele informacji. Zastanów się, jak 

twoje postrzeganie tego, jak ludzie chodzą, 

siedzą, stoją lub trzymają się za rękę, 

kształtuje twoje zrozumienie tego, co 

próbują ci przekazać. Ten rodzaj 

komunikacji niewerbalnej obejmuje twoją 

postawę, sposób poruszania się i subtelne 

ruchy, które wykonujesz. 

Gesty 

Gesty, rozumiane jako ekspresyjne i celowe 

ruchy, są wplecione w tkaninę naszego 

codziennego życia. Może się zdarzyć, że 

machasz, wskazujesz na coś lub używasz 

rąk, kiedy kłócisz się lub mówisz z 

ożywieniem, podkreślając i artykułując to, 

co zostało powiedziane.  

Znaczenie gestów może być jednak bardzo 

różne w różnych kulturach. O ile na przykład 

znak OK wykonany ręką przekazuje 

pozytywne przesłanie w krajach 

anglojęzycznych, to w takich krajach jak 

Niemcy, Rosja czy Brazylia jest on uważany 

za obraźliwy. Z tego powodu przy 

interpretowaniu tego języka należy 

pamiętać o kontekście, w którym się 

znajdujemy. 

Głos 

Jeśli chodzi o komunikację, to nie jest to 

tylko to, co mówisz. Chodzi również o to, 

jak to mówisz. Kiedy mówisz, inni ludzie 

„czytają” twój głos, oprócz tego, że słuchają 

twoich słów. Do rzeczy, na które zwracamy 

uwagę, należą: czas i tempo, głośność, ton i 

modulacja. Co więcej, ważne jest również 

uwzględnienie innych dźwięków, przez 

które możemy oznaczać zrozumienie, takich 

jak „acha” i „hmm”. Pomyśl o tym, jak Twój 

ton głosu, w zależności od kontekstu, może 

być odczytywany jako wskazujący na 

sarkazm, złość, wzruszenie lub pewność 

siebie. 

Kontakt wzrokowy  

W kulturze wizualnej, takiej jak nasza, 

nawiązanie kontaktu wzrokowego jest 

szczególnie ważnym rodzajem komunikacji 

niewerbalnej dla dużej części populacji. 

Sposób, w jaki się na kogoś patrzy, można 

odczytać jako przejawiający 

zainteresowanie, sympatię, wrogość lub 

atrakcyjność. Kontakt wzrokowy jest 

również ogólnie rzecz biorąc ważny dla 

oceny zainteresowania i reakcji drugiej 

osoby. Poza tym w wielu kulturach stały 

kontakt wzrokowy jest traktowany jako 

znak, że dana osoba jest otwarta i szczera. 

Rozbiegane oczy czasami sprawiają, że 

czujemy się niekomfortowo, niepewnie, a w 

niektórych przypadkach mogą być 

odczytane jako zwodnicze.  

Przestrzeń osobista  

Czy kiedykolwiek czułeś się niezręcznie 

podczas rozmowy, ponieważ druga osoba 

stała zbyt blisko? Wszyscy mamy potrzebę 

przestrzeni fizycznej, choć zakres jej różni 

się w zależności od kultury, sytuacji i 

bliskości związku. Bawisz się bliskością w 

przestrzeni fizycznej, aby przekazać wiele 

różnych niewerbalnych komunikatów, w 

tym sygnały intymności i wzruszenia lub 

szacunku.  

Dotyk 

Komunikowanie się za pomocą dotyku jest 

kolejnym ważnym zachowaniem 

niewerbalnym. Przez dotyk przekazujemy 

bardzo dużo. Pomyśl o bardzo różnych 

komunikatach, na przykład o słabym uścisku 

dłoni, ciepłym uścisku na niedźwiedzia, 

poklepaniu po głowie, czy kontrolowanym 

uchwycie ramienia. 

Wygląd 

Nasze wybory kolorów, ubrań, fryzur i 

innych elementów stylu osobistego mogą 

być interpretowane jako pełne znaczenia. 

Pomyśl tylko przez chwilę o pierwszych 

wrażeniach, jakie możesz mieć o kimś w 

pierwszych minutach spotkania. Na 

przykład, mogą nam one dać informacje o 

społecznościach, do których ktoś może 
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należeć, a wraz z nimi o założeniach i 

osądach, które wydają się w nas wyzwalać.  

Szczególnym rodzajem elementów stylu są 

artefakty, przedmioty, obrazy. Pomyśl na 

przykład o mundurze policyjnym i o tym, jak 

niesie ze sobą pewne znaczenia i zdolność 

do uwidocznienia osoby, która go nosi, 

osadzenia ich w pewnych typach władzy i 

wywołania określonych zachowań u ludzi, 

którzy go widzą. 

 

6. Postawa w komunikacji. 

Podczas komunikowania się ważne jest, aby 

nie osądzać, np. po prostu oceniać lub 

potępiać ryzykowne zachowania jako np. 

głupie lub niewiarygodne. To nie zmieni 

czyjegoś zachowania. Oznacza to również, 

że należy unikać pytania „dlaczego”. Pytanie 

„dlaczego” jest często postrzegane jako 

dowód braku zrozumienia i może wywołać 

uczucie, że ktoś został osądzony.  

Zamiast tego, doświadczenie pokazało, że 

pytania otwarte są bardziej zachęcają ludzi 

do opowiadania, a ich historia przynosi 

najważniejsze informacje. 

Czasami, w środowiskach pomocy 

społecznej i zdrowotnej istnieje ryzyko 

protekcjonalności. Dlatego też stanowczo 

sugerujemy, aby unikać udzielania 

niechcianych porad dotyczących spraw 

osobistych. Nie ma znaczenia, jak ważna lub 

pilna jest ta sprawa, wyrażenia takie jak „ja 

na twoim miejscu” często odsuwają ludzi od 

nas. Zamiast tego, można spróbować 

zaoferować istotne, kompletne informacje i 

omówić alternatywne rozwiązania. 

Wspieranie kogoś, kto podejmuje własną 

decyzję, jest bardziej pełne szacunku i 

skuteczne niż narzucanie naszych pomysłów 

na czyjąś opinię. 

Następnie ważne jest również, aby 

rozpoznać, czy w którymś momencie 

przejmujemy odpowiedzialność za czyjś 

problem. W ten sposób wejdziemy na drogę 

czyjejś autonomii, chyba że zostaniemy 

wyraźnie poproszeni o podjęcie 

konkretnych działań, a my będziemy w 

stanie udzielić wsparcia w ten sposób. 

Innym ważnym elementem jest uważne 

słuchanie i dbanie o to, by nie zajmować 

zbyt wiele miejsca do rozmowy. Uważne 

słuchanie zachęca nas, abyśmy nie 

interpretowali tego, co uważamy, że 

zrozumieliśmy, ale abyśmy zadbali o to, by 

sprawdzić i krótko podsumować to, co ktoś 

powiedział, aby wyjaśnić intencje i 

znaczenie. 

Doświadczenie pokazało również, jak ważne 

jest, aby trzymać się najlepiej „tu i teraz”. Co 

czujemy lub o czym myślimy teraz? Co 

rzeczy/emocje oznaczają dla ludzi teraz? 

Jaka jest perspektywa, którą bierzemy pod 

uwagę? Podchodząc do komunikacji przez 

tę perspektywę, generujemy więcej 

użytecznych informacji, między innymi w 

celu ustalenia bezpieczniejszych zachowań, 

niż gdybyśmy skupili się na przeszłości. 

Wspieranie ludzi przejawia się również w 

tym, jak zwracamy uwagę na to, jak i z 

jakimi ludźmi pracujemy. Z tego właśnie 

powodu badanie, co pewne wydarzenia w 

życiu danej osoby znaczą emocjonalnie, 

daje możliwość lepszej opieki i lepszego 

wglądu w przyczynę czyichś działań. Co 

więcej, drobne gesty, często uważane za 

oczywiste, mogą mieć potężny wpływ na 

nasze relacje i otwartość komunikacji. Na 

przykład pytanie o to, jak się ludzie czują, 

zaglądanie, kiedy ktoś znika na jakiś czas, 

lub jeśli to możliwe, wizyta u nich w domu, 

szpitalu lub więzieniu. Ponadto, 

dziękowanie ludziom za rozmowy i to, czym 

się w nich dzielą, przepraszanie za 

dodatkowy nacisk lub zapraszanie kogoś na 

filiżankę kawy w przypadkowej chwili, gdy 

masz czas wolny.  
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Wszystkie te rady mają wspólną cechę, 

którą jest unikanie odgrywania roli 

terapeuty. Chociaż uważne słuchanie i 

zwracanie uwagi jest istotne, należy unikać 

odgrywania roli nietykalnego, osobiście 

niezaangażowanego terapeuty. 

 

 

7. Porady praktyczne 

Postaraj się znaleźć ciche miejsce do 

rozmowy, w którym możesz spokojnie 

porozmawiać, np. (cichy) bar, cicha ulica 

(gdzie możesz usiąść), u kogoś w domu, itp.  

Upewnij się, że ktoś ma czas i ochotę na 

rozmowę. Generalnie można zobaczyć na 

pierwszy rzut oka, czy ktoś się spieszy, szuka 

narkotyków, itp.  

Należy używać odpowiedniego języka, tzn. 

języka, który jest łatwo zrozumiały i 

akceptowany. Ważne jest, aby znać/uczyć 

się żargonu, (pod)kodów kulturowych grupy 

(grup) docelowej(ych). 

Należy dostarczać spójnych, kompletnych i 

neutralnych informacji, dających szansę na 

przemyślany wybór. 

Informowanie ludzi to nie tylko mówienie, 

ale i słuchanie. Szczególnie, gdy zadajesz 

osobiste pytania, wyraźnie musisz 

stwierdzić, że ludzie nie muszą odpowiadać, 

że nie chcesz być napastliwy.  

Wyjaśnij powód, dla którego zadajesz to 

pytanie, np. aby zorientować się, jakich 

informacji ktoś potrzebuje. 

Wspieraj (pozytywne) zmiany zachowań i 

postawy w celu wzmocnienia tych zmian. To 

wsparcie zmian w kierunku 

bezpieczniejszych zachowań jest ważne dla 

wzmocnienia poczucia własnej wartości i 

skuteczności, a tym samym stanowi 

podstawę dla ciągłych zmian. 

Nie oceniaj ani nie odrzucaj osoby w 

przypadku negatywnej zmiany zachowania 

Wspieraj efekt kuli śnieżnej  

- po prostu prosząc użytkowników o 

przekazanie tych informacji swojemu 

środowisku 

- dyskutując o tym, jak można to zrobić, 

-  poprzez angażowanie użytkowników w 

tworzenie i rozdawanie materiałów 

informacyjnych itp. 

Przestań mówić w odpowiednim czasie, nie 

zmuszaj ludzi, by mówili dalej
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MODUŁ IV 

Granice, normy i wartości  

 

Granice, normy i wartości  

zbiór ram  

 
1. Wprowadzenie  

W ramach organizacji kulturę można 

zdefiniować jako system wspólnych założeń, 

wartości, zasad, które nadają kierunek 

ludzkim zachowaniom. Taka jest moc tych 

wartości, że mają one zdolność do 

wywierania silnego wpływu na sposób, w 

jaki się ubieramy, współdziałamy ze sobą, a 

nawet wykonujemy swoją pracę. 

Często te wartości i normy, które z nich 

wynikają, nie są podzielane przez 

wszystkich członków zespołu. Jak 

widzieliśmy wcześniej, nasze poglądy i 

działania są zazwyczaj oparte na 

założeniach, naszym własnym 

doświadczeniu życiowym oraz sposobie 

rozumienia informacji i ludzi wokół nas. W 

rezultacie, gdy nasze doświadczenie 

życiowe i wartości, które się pojawiają, nie 

są zgodne, a my nie mamy możliwości ich 

negocjowania, może dojść do konfliktu.  

Czasami, nawet w organizacjach, które 

pracują z ludźmi z doświadczeniem 

życiowym, pojawiają się uprzedzenia wobec 

tych społeczności i na odwrót. Z tego 

właśnie powodu zbiorowe dyskusje na 

temat warunków, ram i porozumień, z 

którymi pracujemy i z których korzystamy, 

są niezbędne w rozwoju programów 

rówieśniczych. 

Kilka powszechnych założeń, na przykład: 

 

Ludzie pracujący z użytkownikami, ze względu 
na swoje doświadczenia życiowe, będą mieli 
zdrowy rozsądek w podejściu do danej 
sytuacji. Albo profesjonaliści, ze względu na 
ich wykształcenie i doświadczenie, będą mieli 
zdrowy rozsądek. 

FAKT: „zdrowy rozsądek” oznacza, że ludzie 
dzielą się historycznie wspólnym 
doświadczeniem, które pozwoliłoby im 
rozsądnie przewidzieć, co robią w danej 
sytuacji. Różnorodność środowisk 
kulturowych i doświadczeń życiowych ludzi 
pracujących razem nie stanowi takiej 
wspólnej podstawy.  

 

Przestrzeganie istniejących norm i zasad 
zapewni wysoki poziom etycznego 
postępowania. 

FAKT: Problem z tym założeniem polega na 
tym, że to, na co pozwalają przepisy i co jest 
etyczne, nie zawsze jest zbieżne ze sobą. 

 

Standardy etyczne regulujące role kliniczne 
(np. psychiatrzy, psychologowie, pracownicy 
socjalni, pielęgniarki i terapeuci uzależnień) 
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mogą być stosowane w pracy peerów bez 
ograniczeń. 

FAKT: Istnieją znaczne obszary nakładania się 
na siebie wytycznych etycznych dotyczących 
różnych ról związanych z niesieniem 
pomocy, jednak często wynikają one ze 
struktur i potrzeb bardzo różniących się od 
potrzeb użytkowników (mniej hierarchiczne 
relacje, bardziej trwałe, nacisk na inne cele). 

 

Jeśli peer znajdzie się w sytuacji zagrożenia 
lub stanie w obliczu dylematów, poinformuje 

nas o tym. Jeśli przełożony nic nie słyszy, to 
wszystko musi być w porządku. 

FAKT: Cisza nie jest złotem. Jest wiele rzeczy, 
które mogą przyczynić się do milczenia, a 
wszystkie są potencjalnymi problemami. 
Dwa najczęściej spotykane problemy to 
trudności, z jakimi borykają się peery, aby 
rozpoznać dylematy, które pojawiają się jako 
takie, oraz trudności, z jakimi borykają się 
pracownicy, aby podnieść te kwestie w 
obawie, że będą one odbijać się negatywnie 

 

2. Granice 

Co to są granice? 

Granice to zbiór wytycznych lub ograniczeń, 

które dana osoba tworzy, aby pomóc sobie 

w określeniu bezpiecznych i dopuszczalnych 

sposobów zachowania się innych ludzi 

wokół niej oraz tego, jak będą reagować, 

gdy ktoś przekroczy te granice. 

Granice i ograniczenia są podstawą silnej i 

bezpiecznej relacji. Naruszenie granic może 

być szkodliwe zarówno dla użytkownika, jak 

i mentora lub osób, z którymi wchodzimy w 

kontakt. Poprzez praktykę i dyskusję 

wszyscy możemy nauczyć się wyznaczać 

granice.  

Granice osobiste  

Osobiste granice są budowane z połączenia 

przekonań, opinii, postaw, doświadczeń z 

przeszłości i społecznego uczenia się. 

Granice definiują to, kim jesteśmy jako 

jednostki, pomagając nam w tworzeniu 

własności i ochrony samych siebie. Osobiste 

granice mogą być trudne do dostrzeżenia i 

poruszania się, gdy rozważamy nasze 

relacje, a są one kluczowe, gdy myślimy o 

naszej roli jako wsparcia dla peerów lub 

jako peerowego mentora. 

Granice zawodowe  

We wszystkich relacjach zawodowych 

występuje nierównowaga sił i możliwość 

dyskryminacji lub wyrządzenia krzywdy. Aby 

temu zapobiec, zaleca się koncepcję granic 

zawodowych. W większości tradycyjnych 

modeli granice te wyrażają potrzebę 

oddzielenia „profesjonalistów” od 

społeczności, której służą. Ponadto, granice 

te wydają się być wyartykułowane jedynie z 

pozycji „profesjonalistów” i nie powinny być 

przekraczane bez zastanowienia się, jakie 

granice może mieć osoba potrzebująca 

wsparcia. 

W konsekwencji niektóre sposoby 

rozumienia granic zawodowych są nie do 

pogodzenia z postępem w dziedzinie 

wsparcia społecznego i zdrowotnego. Ma to 

szczególne znaczenie przy realizacji działań 

w zakresie redukcji szkód, usług 

środowiskowych oraz angażowaniu w 

świadczenie usług osób z doświadczeniem 

życiowym. 

O ile w przeszłości koncentrowano się na 

tym, czym jest granica, we współczesnym 

podejściu do „granic zawodowych” 

podkreśla się zazwyczaj, dlaczego istnieje 

potrzeba istnienia granicy, oraz jak jest ona 

tworzona i negocjowana. W rezultacie te 

nowe modele kładą nacisk na powiązania, a 

nie separację, i orędują za procesem, który 

sprzyja wzajemności. W ten sposób, kiedy 

mówimy o granicach, pojawiają się dyskusje 

o samostanowieniu, pośrednictwie, 

sprawiedliwości i (re)produkcji relacji 

władzy w sprawach społecznych i 

zdrowotnych. Jak możemy działać na rzecz 
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bezpieczniejszych i bardziej sprawiedliwych 

relacji, kiedy wchodzimy ze sobą w 

interakcje? W jaki sposób możemy ustalić 

granice w naszych relacjach, które pozwolą 

na połączenie, wzajemność i wzajemną 

odpowiedzialność?  

Samoopieka a granice: 

Samodzielna opieka jest kluczowa na całej 

drodze do dobrego samopoczucia 

specjalistów z doświadczeniem życiowym, 

tych, którzy jej nie mają, oraz społeczności, 

z którymi pracują. Przy wyznaczaniu granic 

ważne jest, abyśmy byli uczciwi wobec 

siebie, współpracowników i ludzi w naszych 

zespołach. Na przykład, co do naszego 

czasu i ograniczeń dotyczących tego, ile 

jesteśmy w stanie wziąć na siebie, nie 

przytłaczając się. Tylko dlatego, że mamy 

zdolność, nie oznacza, że musimy 

powiedzieć „tak” każdej prośbie. 

Podejmowanie się roli, w której wspieramy 

innych, może być stresujące. Aby uniknąć 

wypalenia, ważne jest, aby nauczyć się 

rozpoznawać stres i radzić sobie z nim. 

Można powiedzieć „nie” i podjąć niezbędne 

kroki, by zapewnić sobie własną opiekę. 

Pamiętaj, że „nie” to pełne zdanie.  

Nasze granice ciągle się zmieniają: 

Nasze granice są płynne i mogą zmieniać się 

z dnia na dzień lub z godziny na godzinę. 

Ważne jest, aby się nad sobą zastanowić, 

ponieważ jednego dnia możemy czuć się 

niezręcznie, ściskając kogoś, ale następnego 

dnia możemy nie mieć żadnych problemów 

z uściskami. Nasze relacje z ludźmi będą 

miały wpływ na to, jak i kiedy ustalimy 

granicę. Nasz poziom komfortu może 

również zmieniać się z dnia na dzień. Nie 

ma nic złego w tym, że zmieniamy granicę, 

o ile jesteśmy zrozumiali i właściwie 

komunikujemy się ze sobą i z innymi. 

Zjawisko „doskonałego peera”  

Tak zwany „peer doskonały” zwykle ma 

tendencję do zacierania granic. Zazwyczaj 

oznacza to pracę poza poziomem komfortu 

swoich umiejętności. Czasami jest to 

poczucie dyskomfortu, gdy mówi się „nie” z 

obawy przed rozczarowaniem. To samo 

dotyczy innych specjalistów bez 

doświadczenia życiowego, kiedy zaczynają. 

Z tego powodu ważne jest, aby pamiętać o 

realistycznych oczekiwaniach co do tego, 

jak od razu, gdy pojawią się nowe 

obowiązki, zarządzać nimi i równoważyć je. 

Potrzeba czasu, aby się nauczyć i znaleźć 

równowagę, która działa. 

Samoujawnienie 

Peery aktywizują swoje własne 

doświadczenia życiowe jako podstawę 

swojej pracy. Jednak w zależności od tego, 

jak to się robi, mogą pojawić się uczucia 

bezbronności, bezsilności lub wywołania 

traumy. Z tego powodu ważne jest, aby 

wziąć pod uwagę pojęcia granic i dobrego 

samopoczucia. Na przykład, ograniczanie 

samoujawniania się wobec osób 

niemającymi doświadczenia życiowego 

może generować bezpieczeństwo. Kiedy 

jednak do tego dojdzie, ważne jest, aby 

obserwować, w jaki sposób i jakiego rodzaju 

bariery mogą się pojawić. Szczególnie, jeśli 

powoduje to poczucie izolacji lub braku 

połączenia.  

Ten rodzaj negocjacji granic jest dość 

powszechny w projektach, które angażują 

ludzi z doświadczeniem życiowym, a przy 

okazji ujawniają niesprawiedliwe 

oczekiwania. Przykładem tego są projekty, 

w których od osób z doświadczeniem 

życiowym oczekuje się w jakiś sposób 

płynnej komunikacji o swoich 

doświadczeniach, uczuciach i emocjach jako 

„zachowaniach zawodowych”, podczas gdy 

paradoksalnie nie oczekuje się tego od 

innych członków zespołu, choć również 

mają etykietę „zawodowców”.  
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Elementy do rozważenia: 
- Jakie elementy naszego doświadczenia życiowego są istotne, aby podzielić się nimi z osobą, 
z którą się komunikujemy? 
- W jakim celu? Czy dzielimy się aspektami naszych własnych doświadczeń jako sposobem na 
odciążenie naszych własnych spraw? Kiedy ujawniamy siebie, ważne jest, aby zachować „inną 
orientację”. 
- Jakie są chwile lub warunki, w których czujemy się komfortowo, aby się odkryć? Jak często? 
- Jak daleko możemy się posunąć w konkretnym momencie? Czy jesteśmy świadomi swoich 
osobistych czynników wyzwalających? Czy mam zamiar ujawnić coś, co mnie zdenerwuje lub 
odciągnie od mojego własnego dobrego samopoczucia? 

 

Wskazówki dotyczące komunikowania się o granicach 

Używaj raczej języka „ja” aniżeli „ty” („wy”): 

- Kiedy jestem… 

- Kiedy ja… 

- Uważam, że ja… 

- Czuję, że ja… 

 

Zaznacz, jak to zachowanie wpływa na 

ciebie  

- Uczuję się niedoceniony, kiedy… 

- Martwię się o to, że… 

- Bardzo mnie to niepokoi, kiedy… 

- Naprawdę boję się, kiedy… 

- Czuję się zraniony, kiedy… 

- Czuję się zmęczony, kiedy… 

 

Odnoś się do zachowania, nie do osoby 

- Kiedy się krzyczy na mnie… 

- Kiedy jestem popychany… 

- Kiedy wydaje mi się, że się mnie nie 

słyszy… 

 

Zaznacz, co chciałbyś, żeby się stało 

- Muszę… 

- Chciałbym… 

- Chciałbym, żeby się wydarzyło coś 

takiego… 

- Miło by było gdyby… 

 

[DYSKUSJA] 

 

 

 

3. Wartości 

Co rozumiemy przez wartości? 

Zaangażowanie na rzecz społeczności nie 

powstaje znikąd. Pochodzi ono i jest 

kierowane przez wartości, zasady i 

założenia, które wynikają z naszego 

pochodzenia i kultury, z naszych 

doświadczeń i z naszych świadomych 

decyzji o tym, co w danym momencie jest 

„dobre” lub „złe”. Jak widzieliśmy 

wcześniej, te wartości, zasady i założenia 

kształtują naszą wizję świata i motywują nas 

do podejmowania takich prób 

kształtowania. 
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Terminy „wartości”, „zasady” i „założenia” 

są czasem używane tak, jakby wszystkie 

oznaczały to samo – podstawowe prawdy, 

na których opieramy nasze interakcje ze 

światem. Chociaż wszystkie te pojęcia są w 

pewnym stopniu „prawdami”, to jednak 

różnią się one znaczeniem i treścią. Chociaż 

uświadamiamy sobie, jak bardzo terminy te 

są do siebie podobne, postaramy się 

rozważyć każdy z tych trzech. Zrozumienie 

różnicy może pomóc nam w 

uporządkowaniu sytuacji, gdy działamy na 

podstawie faktów lub dobrze zbadanych 

doświadczeń, gdy stosujemy moralne lub 

etyczne zasady lub osądy oraz gdy 

reagujemy na emocje lub stronniczość lub 

niesprecyzowaną „wiedzę”, która może nie 

być dokładna. 

Wartości są naszymi wytycznymi dla życia i 

zachowania. Każdy z nas ma zestaw głęboko 

zakorzenionych przekonań o tym, jak 

powinien wyglądać świat. Dla niektórych 

ludzi ten zbiór przekonań jest w dużej 

mierze dyktowany przez religię, kulturę, 

grupę rówieśniczą lub całe społeczeństwo. 

Inni dotarli do niego poprzez uważne 

przemyślenia i refleksje nad 

doświadczeniem i jest on unikatowy. Dla 

większości z nas jest to prawdopodobnie 

połączenie tych dwóch. Wartości często 

dotyczą podstawowych kwestii naszego 

życia: relacji osobistych, moralności, płci i 

ról społecznych, rasy, klasy społecznej i 

organizacji społeczeństwa, by wymienić 

tylko kilka z nich. 

 

 

ĆWICZENIE: USZLACHETNIANIE 

WARTOŚCI  

1. Wymień szereg wartości, które uważasz za 

ważne wytyczne w swojej pracy. 

2. Kiedy już to zrobisz, rozważ następujące 

pytania: 

- Co to znaczy, że chcesz traktować ludzi 

według podejścia do rzeczy [wstawić 

wartość]? 

- W jaki sposób to robisz? 

 

Być może w tym momencie będziesz musiał 

być bardziej konkretny i inaczej 

sformułować swoje wartości. Spróbuj tak je 

przeformułować: 

„Traktuj ludzi _____” 

„Podchodź do rzeczy _____” 

„Utrzymuj rzeczy ______” 

„Działaj z _________” 

„W sposób, który _______” 

3. . Wartości, które właśnie napisałeś. Czy są 

to w 100% wartości, czy też reguła, norma 

albo cel? Poniższe pytania mogą być 

pomocne w omówieniu: 

- Czy zrobiłbyś to w ten sposób bez względu 

na wynik? 

- Czy zrobiłbyś to w ten sposób, nawet 

gdyby ludzie cię odrzucili? A może nikt się 

do ciebie nie przyłączył? 

- Co by się stało, gdybyś nie robił tego w ten 

sposób? Czy wystąpiłyby jakieś 

konsekwencje? Jeśli tak, to jakie? Dla kogo?  

ĆWICZENIE: TRUDNE DO ZROBIENIA  

Po zidentyfikowaniu i zrozumieniu 

własnych wartości, ważne jest, aby 

zrozumieć, jak odnosimy się do siebie i 

do innych zgodnie z tymi zasadami. 

Życie oparte na naszych wartościach nie 

zawsze jest łatwe. Na przykład, czy 

napotkałeś kiedyś trudności z tego 

powodu, że byłeś szczery? Czasami 

bycie uczciwym oznacza rozczarowanie 

ludzi, stawienie czoła zażenowaniu, 

okazywanie wrażliwych emocji, a może 

nawet wstydu. Jednak nie zawsze tak 

jest. Realizacja naszych wartości może 

być łatwiejsza w pewnych 

przestrzeniach społecznej niż w innych. 

Poniższe ćwiczenie pomoże nam 

wyjaśnić, co jest trudne do zrobienia, 

gdy żyje się wartością. Najpierw 

wybieramy jakąś wartość, a następnie 
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zadajemy pytania dotyczące tej wartości 

w odniesieniu do naszej pracy. 

1. Wybierz wartość, która jest dla Ciebie 

ważna. Pomyśl o kilku sytuacjach, kiedy 

działałeś na podstawie [wstawić 

wartość]. Sporządź listę działań, które 

były konieczne, by być, działać lub 

utrzymać rzeczy [wstawić wartość] w tej 

sytuacji. Np. szczerość. 

2. Pomyśl trzy razy, kiedy nie udało ci się 

być, działać z, zachować rzeczy [wstawić 

wartość]. Co trudnego było do zrobienia 

w tej sytuacji, co byłoby konieczne, aby 

wartość ta została wprowadzona w 

życie? Być może pomocne będą 

następujące pytania: 

- - Czy istniały jakieś przekonania 

lub założenia dotyczące sposobu 

działania świata, które 

utrudniały bycie, działanie, 

utrzymywanie rzeczy [wstawić 

wartość]. 

- - Czy istniały jakieś zasady lub 

normy, które utrudniały bycie, 

działanie, utrzymywanie rzeczy 

[wstawić wartość] 

3. Wymień rzeczy (ludzi, przedmioty, 

przestrzenie, uczucia, chwile), z którymi 

musisz być, działać, zarządzać rzeczami 

[wstawić wartość]?  

4. Jakie konkretne kroki/działania są 

trudne do podjęcia w celu uzyskania tych 

rzeczy? Być może następujące 

czasowniki pomogą ci zacząć: 

rozpoznawać, tworzyć, zauważać, 

poznawać, nawigować, uzyskiwać. 

Gdy skończysz, zorganizuj wszystkie 

informacje w siatkę w następujący sposób: 

 

Wartości Trudne części  Łatwiej kiedy? Dlaczego? 

np. szczerość - Sprawianie zawodu 
ludziom  

- Podejmowanie 
ryzyka 

- Stanięcie w obliczu 
wstydu i 
zażenowania  

- Otwartość 
emocjonalna  

- Długotrwałe relacje  

- Kiedy ufam drugiej 
osobie  

- Poza terenem 
biura. 

- Stanięcie w obliczu 
wstydu i 
zażenowania oznacza 
skupienie się na 
oczekiwaniach ludzi. 

- Otwartość 
odczuwana jest jak 
inwestycja i ma sens 
tylko w przypadku 
ludzi, którzy są mi 
bliscy, lub którym 
ufam. 

 

 

4. Normy i zasady 

Różnice pomiędzy normami a zasadami 

Obydwa terminy – nazwy, zasady i wartości 

– są wielokrotnie używane zamiennie w 

naszym codziennym użyciu. Jednak nie 

odnoszą się one do tego samego. Podczas 

gdy normy i zasady społeczne są 

standardami i oczekiwaniami wobec 

rzeczywistych zachowań, wartości są 

abstrakcyjnymi koncepcjami tego, co jest 

ważne i wartościowe. Uczciwość jest 

wartością ogólną; normą jest oczekiwanie, 

że uczniowie w szkole nie będą oszukiwać 
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lub używać materiałów, które są zabronione 

na egzaminach. 

Podobnie, istnieją różnice między zasadami 

i normami, a często są one również 

stosowane zamiennie.  

Normy są niepisanymi przepisami i 

wytycznymi w społeczeństwie, które rządzą 

działaniami i zachowaniami członków. 

Ludzie znają zachowania, których się od 

nich oczekuje, a także działania i 

zachowania, których muszą unikać w 

każdych okolicznościach. Na przykład, 

podniesienie ręki, aby uścisnąć ją komuś, 

kogo spotykamy, jest normą społeczną, 

która jest innym sposobem na 

pozdrowienie jednostki. Wielu z nas wie, że 

dzieci powinny być posłuszne i szanować 

swoich rodziców. Są to normy społeczne, 

których uczymy się przestrzegać, ponieważ 

żyjemy w określonym społeczeństwie. Nie 

ma przepisów, które karałyby osobę 

łamiącą normy społeczne, choć z pewnością 

społeczność patrzy na nią z góry i może być 

potencjalnie ofiarą ostracyzmu za swoje 

czyny. 

 

 

 

 

5. Rozwiązywanie konfliktów 

Mediację stosuje się w celu rozwiązywania 

konfliktów w społeczeństwie, w sprawach 

prawnych, w środowiskach komercyjnych, 

w szkołach, między ofiarami i przestępcami, 

w sporach rodzinnych (w tym 

rozwodowych), między właścicielami i 

lokatorami, w miejscu pracy i innych. 

Chociaż mediację można zdefiniować jako 

proces, w którym ktoś interweniuje, aby 

ułatwić ludziom omówienie ich problemów 

i różnic, szczegóły są często nieokreślone. 

Modele mediacji  

Mediacja strukturalna koncentruje się na 

szybkim i skutecznym rozwiązaniu 

podstawowego konfliktu. W ramach tego 

modelu mediatorzy są zorientowani 

zadaniowo i interwencyjnie. Mogą udzielać 

porad, jak rozwiązać konflikt. Innym 

terminem tego modelu jest mediacja 

ewaluacyjna. 

Mediacja oparta na interesie zachęca strony 

do rozwiązywania nie tylko jawnego, ale też 

interesów leżących u podstaw konfliktu. 

Mediatorzy ci pomagają stronom odejść od 

negocjacji pozycyjnych na rzecz podejścia 

opartego na współdziałaniu, które przynosi 

korzyści obu stronom. Innym terminem dla 

tego modelu mediacji to rozwiązywanie 

problemów lub mediacja ułatwiająca. 

Podejście ewaluacyjne. Ogólnie rzecz biorąc, 

mediacja ewaluacyjna polega na tym, że 

mediator jest upoważniony do 

zaoferowania potencjalnych rozwiązań  

 

 

 

 

 

danej kwestii, jeżeli strony nie były w stanie 

tego zrobić same.  

Podejście ułatwiające. W przeciwieństwie 

do mediacji transformacyjnej, nie ma jednej 

szkoły mediacji ułatwiającej. Ogólnie rzecz 

biorąc, mediacja ułatwiająca to taka, w 

której mediator zarządza procesem, a 

strony zarządzają jego treścią. Mediator nie 

oferuje porad, sugestii ani możliwych 

rozwiązań w danej kwestii. Takie podejście 

jest stosowane głównie w sporach 

społecznych, rodzinnych, edukacyjnych, 

środowiskowych, sąsiedzkich i w miejscu 

pracy. Innym sposobem patrzenia na to jest 

postrzeganie jej jako właściwej tam, gdzie 

istnieje prawdopodobieństwo, że między 
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stronami istnieje stały związek, a rozpad 

związku jest częścią przyczyny problemu. 

Mediacja transformacyjna ma na celu 

przekształcenie jednostek poprzez pomoc w 

rozwijaniu wzajemnego zrozumienia 

poprzez promowanie upodmiotowienia i 

uznania między stronami konfliktu. Termin 

„transformacyjna” jest problematyczny, 

ponieważ często jest odbierany jako 

oznaczający „prawdziwie zmieniająca 

życie”; podczas gdy zwykle charakteryzuje 

on transformację jako taką między, na 

przykład, byciem niejasnym lub niepewnym 

do bycia bardziej pewnym siebie. 

Zalety modelu transformacyjnego  

W modelu transformacyjnym konflikt jest 

postrzegany jako kryzys w ludzkich 

interakcjach. Często powoduje on, że 

czujemy się niespokojni, zdezorientowani, 

przestraszeni, zdezorganizowani i niepewni 

tego, co należy zrobić. Ponadto, w konflikcie 

możemy czuć się skłonni do samoobrony, 

defensywni, podejrzliwi i niezdolni do 

wyjścia poza własny model świata. 

Pomimo trudności, konflikty mogą również 

stać się produktywnymi momentami. W 

zależności od tego, jak je negocjujemy, ich 

rozwiązanie może prowadzić do: 

Upodmiotowienie, ponieważ możemy stać 

się spokojniejsi, bardziej pewni siebie, 

bardziej zorganizowani, bardziej 

zdecydowani, odzyskać poczucie siły i być w 

stanie poradzić sobie z problemami 

życiowymi. Wzmocnienie pozycji 

(upodmiotowienie) jest osiągane, gdy 

stajemy się bardziej pewni siebie i naszej 

zdolności do radzenia sobie z trudnościami, 

w obliczu których stajemy. 

Uznanie, ponieważ ludzie mogą postanowić, 

że będą bardziej otwarci, uważni, będą 

reagować na innych i odkrywać inne 

perspektywy. Uznanie osiąga się wtedy, gdy 

z pewnym poczuciem upodmiotowienia 

jesteśmy bardziej skłonni do uznania i 

reagowania na sytuacje nasze i innych ludzi. 

Istnieje ogólny ruch od zaabsorbowania 

sobą do chęci współpracy. 

Upodmiotowienie i uznanie działają razem. 

Osiągnięcie upodmiotowienia 

prawdopodobnie doprowadzi do 

osiągnięcia uznania i wzmocni 

upodmiotowienie. 

 

 

 

PROSTY MODEL MEDIACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

 

Pierwszy kontakt 

Na początku należy podchodzić osobno. Może to być „spotkanie” przez telefon. Potrzeba 
tutaj polega na tym, by: 

1. Dowiedzieć się, co się dzieje i jak to wpływa na ludzi  

2. Wyjaśnić mediację i swoją rolę jako mediatora  

3. Zyskać jasność, co osoba chce uzyskać z tego procesu  

4. Czy chce obecności osoby wspierającej? 

5. Sprawdzić, czy jest gotowa, by kontynuować  

6. Wyjaśnić wszelkie kwestie logistyczne (np. kiedy jest dobry moment 
na spotkanie z drugą stroną, czy wyjeżdża na wakacje itp.). 
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Sesja mediacyjna 

1. Przywitaj wszystkich. Ważne jest, aby sprawdzić, jak się wszyscy czują, i 
uzyskać poczucie przestrzeni emocjonalnej, w której każdy się znajduje. W 
tym miejscu warto również polegać na swoich obserwacjach dotyczących 
mowy ciała. 

2. Ustanów podstawowe zasady 

1. Wszyscy – łącznie z mediatorem – będą się wzajemnie szanować. 

2. Język, który inni ludzie uznają za obraźliwy, nie będzie używany. 

3. Nikt nie będzie nikomu przerywał w trakcie mówienia. 

4. Poufność 

3. Ustal porządek obrad i wyjaśnij kwestie, które należy omówić 

1. Uczestnicy są proszeni o opisanie tego, co chcieliby omówić  

2. Mediator udziela informacji zwrotnej. Podsumowuje, sprawdza, czy 
wszyscy zgadzają się z głównymi punktami w rozumieniu mediatora. 

4. Ustalić z góry określoną ilość czasu na dialog o punktach porządku obrad i 
zbadaj opcje. 

5. Zamknij sesję z konkretnymi ustaleniami. Mogą one mieć charakter 
tymczasowy, a w razie potrzeby mogą zostać zrewidowane na posiedzeniu 
uzupełniającym.  
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MODUŁ V 

Rzecznictwo 

 
1. Tło 

Rzecznictwo na rzecz osób używających 

narkotyków narodziło się podczas walki z 

epidemią HIV w latach 80-tych i 90-tych, w 

zależności od kraju. Ludzie, którzy zażywają 

narkotyki i byli użytkownicy (DU), niektóre 

organizacje pozarządowe i mniejsza grupa 

osób, które były im bliskie jako pracownicy 

służby zdrowia, pracownicy socjalni i uliczni 

itp., zaczęli mówić, że nawet jeśli zażywanie 

narkotyków było nielegalne – zwłaszcza od 

czasu ogłoszenia przez Nixona wojny z 

narkotykami w 1970 roku – to nie było 

potrzeby, żeby umierać z powodu HIV lub 

przedawkowania.  

Oznacza to zatem, że głównie sami 

użytkownicy z własnymi organizacjami biorą 

swój los w swoje ręce i zaczynają bronić 

swoich praw i potrzeb. 

Aby jednak zachować szacunek dla historii i 

pierwszej organizacji użytkowników, która 

zaczęła działać na rzecz naszych praw, 

musimy wspomnieć o „Rotterdamskim 

Junkie Bund (RjB)”. Zaczęli oni prosić o 

wymianę igieł pod koniec lat 

siedemdziesiątych, na długo przed HIV i 

będą stanowić przykład dla organizacji 

użytkowniczych w całej Europie, a nawet 

poza nią.  

Jednak większość organizacji użytkowników 

i byłych użytkowników oraz osób, które były 

im bliskie, zaczęły opowiadać się najpierw 

za wymianą igieł, później za terapią 

substutucyjną (OST), pomieszczeniami do 

konsumpcji, co nazywamy teraz 

OGRANICZANIEM SZKÓD, w celu 

umożliwienia zwalczania najpierw HIV i 

zgonów z przedawkowania a następnie HCV, 

od końca lat osiemdziesiątych do dziś.

 

 

2. Rzecznictwo dzisiaj 

Konstruktywne zaangażowanie8 

Międzynarodowe wytyczne zalecają, aby 

osoby używające narkotyków (PWUD) były 

zaangażowane we wszystkie aspekty 

programowania, w tym: 

                                                           
8 Źródło: I Injecting Drug User Implementation Tool 

(IDUIT)  & Training Workshop: INPUD (International 

Network of People who Use Drugs) 

• PWUD powinni być reprezentowani 

w organach decyzyjnych  

• PWUD powinni wybierać swoich 

własnych przedstawicieli  
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• PWUD powinni mieć możliwość 

poznania międzynarodowych i 

ważnych kwestii w swoich krajach  

• PWUD powinni mieć możliwość 

określenia priorytetów rzecznictwa 

i strategii ich promowania.  

• Osoby reprezentujące społeczność 

PWUD powinny być 

odpowiedzialne przed osobami, 

które reprezentują 

• Ważne jest posiadanie krajowej 

sieci/jednostki/stowarzyszenia osób 

używających narkotyków 

• Intersekcjonalność: w przypadku 

podejmowania decyzji dotyczących 

określonych grup osób 

zażywających narkotyki, np. kobiet 

zażywających narkotyki lub MSM 

zażywających narkotyki, konieczne 

jest zaangażowanie przedstawicieli 

tych grup.  

 

Organizacje osób używających narkotyków 

• - Organizacje kierowane przez 

społeczność mają do odegrania 

ważną rolę w dialogu na poziomie 

lokalnym i krajowym na temat: 

• Polityki narkotykowej  

• Usług zdrowotnych i socjalnych  

 

Organizacje ludzi, którzy używają 

narkotyków mogą istnieć jako: 

• Krajowe sieci, stowarzyszenia i 

związki  

• Lokalne formalne lub nieformalne 

grupy lub organizacje 

 

Ważne względy dla organizacji osób 

używających narkotyków obejmują: 

• Administrację    

• Zarządzanie projektami 

• Mobilizację zasobów  

• Rozwijanie partnerstwa 

 

 

 

3. GŁÓWNE ASPEKTY 

RZECZNICTWA ZWIĄZANEGO Z 

NARKOTYKAMI  

Aspekt praw człowieka  
W tej walce o prawa człowieka trzeba mówić 

o zakazie używania narkotyków, ponieważ 

wiele problemów związanych z używaniem 

narkotyków wynika z tej sytuacji! 

Zaczynając od stygmatyzacji użytkowników: 

to poczucie bycia poza prawem tylko 

dlatego, że jesteś użytkownikiem ma 

oczywiście psychologiczne, społeczne i 

zawodowe konsekwencje na poziomie 

indywidualnym, ale to jeden z powodów, 

dla których użytkownicy nie są włączani do 

zespołów programów redukcji szkód.  

Ale ze względu na implikacje, jakie 

widzieliśmy w tworzeniu i rozwoju redukcji 

szkód w przeszłości przez organizacje 

użytkownicze, stojące obecnie przed 

wszystkimi problemami, jakie istnieją w 

wielu krajach w zakresie integracji 

użytkowników/peerów w zespołach 

organizacji odpowiedzialnych za osoby 

używające narkotyków, sytuacja ta jest po  

 

prostu niezrozumiała i nie do przyjęcia dla 

organizacji użytkowników. 

Jak widzieliśmy, peery mają dużą rolę do 

odegrania w ograniczaniu szkód, nie tylko w 

kontaktach zewnętrznych, ale także w pracy 
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wewnątrz programów, ponieważ wiedzą, 

jak używać i mogą to przekazywać 

użytkownikom na podstawie własnego 

doświadczenia, ponieważ ich doświadczenie 

życiowe jest fantastyczną ilością prawdziwej 

wiedzy, ponieważ „nic o nas nie ma bez 

nas”, ponieważ wiemy dużo lepiej niż 

ktokolwiek inny, czym jest stygmatyzacja, co 

może przynieść nam OST, że leczenie 

HIV/HCV może uratować nasze życie. 

Jednym z najlepszych sposobów 

rzecznictwa w sprawie walki z 

napiętnowaniem społecznym osób 

zażywających narkotyki i prawa do bycia 

traktowanym jak normalny obywatel ze 

wszystkimi swoimi prawami i obowiązkami 

pomimo zażywania nielegalnych (na razie) 

narkotyków jest ułatwienie pełnej integracji 

użytkwoników/peerów z zespołami 

programów, w których mogą wykonywać 

dobrą pracę!  

Dlatego projekt P2P jest ważny, aby 

pokazać, że użytkownicy/peery mogą 

pracować jak każdy inny profesjonalista. 

Musimy być również świadomi, że to, czego 

programy redukcji szkód mają uczyć, 

pokazywać, mówić, to w rzeczywistości 

wszystko, czego użytkownicy zawsze chcieli 

i wiedzieli od bardzo dawna, przynajmniej 

jako organizacje ich zrzeszające. Więc ten 

ostatni pomysł na to szkolenie, jest bardzo 

ważny i dlatego wszyscy profesjonaliści 

muszą zrozumieć, że peery nie tylko mogą 

pracować w pracy outreach, mamy na myśli 

na zewnątrz, ale także WEWNĄTRZ 

programów redukcji szkód z pełną integracją 

z zespołami i być traktowanii i opłacani jak 

każdy inny, kto pracuje w tym miejscu. 

Programy leczenia uzależnień mają 

ugruntowaną pozycję w wielu krajach 

europejskich i wpływają na życie osób 

zażywających narkotyki na tym samym 

poziomie co policja. Zaangażowanie peerów 

mogłoby zostać wykorzystane do stworzenia 

taniej klasy pracowników socjalnych, 

niezdolnych do obrony praw osób 

zażywających narkotyki, ponieważ nie mają 

wykształcenia i nie mają możliwości obrony 

swojej pracy. Zaangażowanie peerów jest 

sposobem na dokładne określenie czego 

użytkownicy oczekują od placówek 

pomocowych.  

 

Prawo do zdrowia: 
To prawo każdego pacjenta zdolnego do 

rozeznania, w pełni świadomego faktów, do 

odmowy lub zaakceptowania 

proponowanego leczenia, to prawo ludzi do 

informacji o ich chorobach, leczeniu i 

sposobach poprawy jakości życia. Peery 

wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, kiedy 

wszystkie te prawa zostały naruszone i 

wiedzą zbyt wiele o tym, co działa lub nie w 

ramach leczenia substytucyjnego i 

programów redukcji szkód. Wiedzą lepiej 

niż ktokolwiek inny, kiedy niektóre zasady 

nie mogą respektować wolności, praw 

jednostki i prawa do zdrowia pacjentów, 

ponieważ są lub byli jednymi z nich!  

Oczywiście mamy prawa osób używających 

narkotyków, które nie mają żadnych 

dokumentów ubezpieczenia społecznego i 

legalnych statusów (głównie imigrantów, 

ale nie tylko, też bezdomnych), muszą 

otrzymać pomoc, a nawet muszą otrzymać 

specjalną opiekę, ponieważ mają problemy 

z językiem, kulturą, sytuacją społeczną, 

chorobą. Peery są w dobrym miejscu, aby 

im pomóc, ponieważ dobrze wiedzą, czym 

jest stygmatyzacja i jak sobie z nią poradzić. 

 

Aspekty prawne 

Dzięki projektowi P2P mamy nadzieję, że to 

doświadczenie otworzy szeroko możliwość 

zmiany prawa w krajach takich jak Francja, 

gdzie praca w programach redukcji szkód i 

leczeniu substytucyjnym jest całkowicie 

zabroniona i nielegalna dla osób 

używających narkotyków. Oczywiście 

niektóre organizacje mają w swoich 

zespołach trochę użytkowników, ale zawsze 
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w zasięgu ręki i nigdy nie pracują z 

normalną pensją, przynajmniej oficjalnie.  

Ta ostatnia kwestia musi ulec zmianie, jeśli 

chcemy pełnej integracji zespołów ds. 

redukcji szkód/leczenia substytucyjnego w 

całej Europie, zwłaszcza w tych krajach, w 

których zatrudnianie użytkowników jest 

nadal nielegalne. Więc niech pracują jak 

każdy inny profesjonalista za opłatą 

wewnątrz programów i placówek. 

Użytkownicy/peery muszą być dumni z tego, 

kim są i co wiedzą! 

 

 

 

 

 

4. ROZWAŻANIA KOŃCOWE  

 

Zmiana praw i polityki  

Przepisy penalizujące używanie lub 

posiadanie narkotyków lub sprzętu do 

iniekcji mogą powstrzymywać osoby, które 

wstrzykują narkotyki przed szukaniem 

wsparcia z obawy przed aresztowaniem i 

oskarżeniem, co może zaszkodzić 

skutecznej reakcji na HIV i HCV. Redukcja 

szkód odnosi się do polityki, programów i 

praktyk, których głównym celem jest 

zmniejszenie szkodliwych zdrowotnych, 

społecznych i ekonomicznych skutków 

zażywania legalnych i nielegalnych 

narkotyków.  

Przyspieszona strategia na rzecz zakończenia 

AIDS wśród osób przyjmujących narkotyki w 

formie iniekcji 

UNAIDS ma przyspieszoną strategię, która 

pokazuje odsetek PWID, którzy powinni 

mieć dostęp do określonych usług do 2021 

roku. Podkreśla się, że aby to osiągnąć, 

państwa muszą zająć się prawami 

człowieka, prawami wspierającymi, zerową 

tolerancją dla przemocy oraz mobilizacją i 

zaangażowaniem społeczności. 

Wytyczne ONZ rekomendują konkretne 

interwencje dla wytycznych WHO: 

• Zapobiegania, diagnozowania i 

leczenia HIV oraz opieki  

• Reformy prawa, polityki i praktyk 

• Piętnowania i dyskryminacji  

• Zwiększonego upodmiotowienia 

społeczności 

 

UNAIDS zaleciło przeznaczenie 6% 

światowych funduszy na prace nad tymi 

zagadnieniami. 

 

 

 

5. ĆWICZENIE 

Jednym z najlepszych, najłatwiejszych do 

wykonania i najbardziej użytecznych 

ćwiczeń jest gra fabularna. Dzięki takiemu 

narzędziu zarówno peer, jak i 

profesjonalista mogą starać się być jak 

najbliżej realnego życia. 

Dzięki ćwiczeniu w grze fabularnej można 

zobaczyć, jaki jest najlepszy sposób 

rozwiązania problemu, zmierzyć się z 

trudną sytuacją, dowiedzieć się, co zrobić 

lub powiedzieć i co nie działa, a wtedy 

łatwiej będzie zareagować w najlepszy 

sposób. 

Nie tylko ćwiczenie jest bardzo przydatne, 

ale także po grze fabularnej, naprawdę 
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ważne jest, aby po nim odbyć sesję 

podsumowującą, nie tylko po to, aby  

 

 

zobaczyć, jak poradzili sobie z sytuacją, ale 

także po to, aby spróbować myśleć o kilku 

pojęciach, między innymi o prawach, 

godności, piętnowaniu czy wolności 

jednostki. 

Tak wiele gier fabularnych może być 

zaproponowanych jako: 

1 policjant i/lub 1 peer/1 użytkownik 

spożywający narkotyki na ulicy;  

1 peer/1 użytkownik, który nie widzi 

potrzeby udawania się do programu 

substytucyjnego w celu poddania się 

leczeniu  

1 użytkownik, który uważa, że jego/jej 

prawa nie są przestrzegane w programie, 

ponieważ musi przychodzić codziennie, gdy 

ma tylko jeden pozytywny wynik testu na 

spożycie narkotyków/1 profesjonalista lub 

peer  

1 peer lub specjalista w programie/1 

użytkownik, który nie widzi powodu, dla 

którego będzie musiał wykonać testy na 

HIV/HCV 

1 peer lub specjalista w programie/ 1 

użytkonik, który sprawia problemy w 

placówce, ponieważ jest  pod znacznym 

wpływem substancji  psychoaktywnych 
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