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Streszczenie
Przedmiotem rozwaŜań niniejszej pracy jest analiza kultury organizacyjnej organizacji
pozarządowej. Moje badania przeprowadziłam w jednym z warszawskich stowarzyszeń,
którego głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, bezdomnym
i bezrobotnym.
W mojej pracy prezentuję badania jakościowe w formie etnografii. Metoda ta zakorzeniona
jest w perspektywie interpretatywnej teorii organizacji.
Celem moich badań było zaprezentowanie relacji między profilem osobowościowym
pracowników

organizacji

non-profit,

a

jej

toŜsamością

oraz

analiza

wpływu

charyzmatycznego przywódcy na funkcjonowanie organizacji.
Materiał do niniejszej pracy zebrałam przede wszystkim dzięki blisko piętnastu wywiadom
z członkami organizacji- wolontariuszami, pracownikami i podopiecznymi oraz prowadząc
obserwacje typu shadowing i zapiski w notesie badacza. Pozwoliło mi to dokonać analizy
zjawisk i procesów przez pryzmat kultury organizacyjnej. W konkluzjach wykazałam
podobieństwa badanej przeze mnie organizacji do organizacji samorealizującej się, jak
równieŜ wskazałam na konsekwencje wynikające z faktu, iŜ organizacja posiada
charyzmatycznego przywódcę.

Słowa kluczowe
Etnografia, wywiad antropologiczny, trzeci sektor, stowarzyszenie, organizacja,
samorealizacja, lider

Dziedzina pracy
04000 Biznes i zarządzanie Business Studies, Management Science

3

PODZIĘKOWANIA
Niniejsza praca nie powstałaby gdyby nie wsparcie wielu osób.

Pragnę podziękować profesor Monice Kosterze, na której rady zawsze mogłam liczyć i której
cenne uwagi pozwoliły mi stworzyć niniejszą pracę. Dziękuję jej takŜe za cierpliwość, mając
świadomość, iŜ czasami mogłam jej naduŜyć.

Dziękuję Agnieszce Rosiak, która w trudnych dla mnie chwilach, pomagała wrócić
do równowagi.

Chciałam takŜe bardzo podziękować Katarzynie za wspólne spotkania, burze mózgów, kiedy
to powstawały ostanie strony mojej pracy.

Dziękuję takŜe wszystkim tym, którzy pełnili rolę nieformalnych recenzentów niniejszej
pracy- mojemu Tacie, Łukaszowi i kilku innym bliskim mi Osobom.

Na koniec pragnę takŜe wyrazić moją wdzięczność Pani Prezes i wszystkim pracownikom
Stowarzyszenia,

którzy

dzielili

się

ze

mną

swoimi

przeŜyciami

i dzięki którym powstał materiał do niniejszej pracy. Rozmowy z Nimi utkwiły na długo
w pamięci.
Magdalena

4

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .........................................................................................6
1.1. Tło ..........................................................................................6
1.2. Sformułowanie problemu badawczego ..........................................8
1.3. Struktura pracy.........................................................................8
1.4. Metoda badawcza......................................................................9
2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA .................................................................13
2.1. Samorealizacja w organizacji ....................................................13
3. EMPIRIA ....................................................................................16
3.1. Otwarte Drzwi - Narodziny........................................................16
3.2. Warsztaty Terapii Zajęciowej- „wzorcowa placówka”..................19
3.2.1. Geneza powstania .............................................................19
3.2.2. Naczelny Psycholog Stowarzyszenia i zespół WTZ...................20
3.2.3. Praca z niepełnosprawnymi .................................................22
3.2.4. Wzorcowy ośrodek.............................................................26
3.3. Dom Rotacyjny i praca z ludźmi bezrobotnymi.............................29
3.3.1. Rekrutacja........................................................................29
3.3.2. Kim są mieszkańcy?...........................................................30
3.3.3. Zasady pobytu ..................................................................31
3.3.4. Indywidualny plan wychodzenia z bezdomności......................34
3.3.5. Dom inny, niŜ wszystkie .....................................................39
3.4. Pracownicy .............................................................................45
3.4.1. Początki w organizacji ........................................................46
3.4.2. Rekrutacja na etat .............................................................46
3.4.3. Specyfika pracy.................................................................47
3.4.4. Rozterki ...........................................................................53
3.4.5. Profil Pracownika ...............................................................56
3.5. Organizacja Jednego Człowieka – sylwetka Prezes Stowarzyszenia .59
3.5.1. Pani Prezes versus Stowarzyszenie.......................................61
3.5.2. Pani Prezes versus ludzie ....................................................66
3.5.3. Następca ..........................................................................71
3.6. Dziś i jutro .............................................................................73
3.6.1. Obecna pozycja Stowarzyszenia ..........................................73
3.6.2. Plany na przyszłość............................................................75
3.7. Trzy cnoty organizacji ..............................................................77
3.7.1. Otwartość – „otwarte drzwi, otwarte serca, otwarte głowy” .....77
3.7.2. SłuŜebność .......................................................................78
3.7.3. Miejsce na rozwój i zmianę .................................................79
4. KONKLUZJE ................................................................................83
4.1. Organizacja samorealizująca się (SAO).......................................83
4.2. Przywódca a kultura organizacji.................................................88
5. BIBLIOGRAFIA ...........................................................................93

5

1. WSTĘP
1.1.

Tło

„Trzeci sektor” to nazwa, której uŜywa się wobec ogółu organizacji pozarządowych.
Określenie to, przeniesione z języka angielskiego, nawiązuje do podziału dzielącego
aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory.
Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana teŜ niekiedy jako
sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje,
których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany teŜ sektorem prywatnym.
Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku,
czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit). (http://osektorze.ngo.pl/,
2005)
Rola organizacji pozarządowych w Polsce stopniowo rośnie. Obecnie jest ich w
naszym kraju ponad 50 tysięcy (Klon/Jawor, 2005). Największy boom moŜna było
zaobserwować na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to w Polsce nastąpiła transformacja
ustrojowa.

Fundacje

Stowarzyszenia

Fig. 1 Dynamika przyrostu zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji na podstawie rejestru REGON
( poprzedni rok= 100%)
źródło: Klon/Jawor, 2005 s. 8
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PowyŜszy wykres pokazuje przyrost liczby stowarzyszeń i fundacji (podstawowych
form prawnych dla organizacji pozarządowych) w Polsce w latach 1989- 2003. W okresie
1989- 1992 wzrost ten był bardzo gwałtowny, później nastąpiła stabilizacja, która utrzymuje
się do dnia dzisiejszego.
Z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, Ŝe w większość organizacji trzeciego
sektora to organizacje młode (2005). W 48% przypadków ich wiek nie przekracza 5 lat.
Wynika to z tego, Ŝe duŜa część organizacji non-profit względnie szybko kończy swoją
działalność i na ich miejsce powstają nowe. W samym województwie mazowieckim na
przestrzeni dwóch lat (od roku 2002 do roku 2004) ilość organizacji trzeciego sektora wzrosła
o blisko 34%.
Jeśli chodzi o strukturę organizacji pozarządowych, to badania wskazują wyraźny
podział na sześć obszarów ich aktywności. Zgodnie z wynikami raportu Klon/Jawor w Polsce
w trzecim sektorze moŜemy wyróŜnić następujące „podsektory” działań:
-

sport, rekreację i hobby (40% organizacji trzeciego sektora uwaŜa, Ŝe aktywność
w tym zakresie stanowi ich podstawowe pole działania)

-

kultura i sztuka (12%)

-

edukacja (10%)

-

usługi socjalne i pomoc społeczna (10%)

-

ochrona zdrowia (8%)

-

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym (ok. 6,5%) (Klon/Jawor, 2005)

Obecność organizacji pozarządowych coraz wyraźniej zaznacza się w naszej
rzeczywistości. Mówi się o partnerstwie świata biznesu z trzecim sektorem, o wzroście
popularności wolontariatu. Ich znaczenie potwierdza uchwalenie 24 kwietnia 2003 roku
Ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. Pojawiła się tam prawna definicja
organizacji pozarządowej:
Ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności poŜytku publicznego przez
organizacje pozarządowe, tryb, reguły i formy zlecania realizacji zadań publicznych
przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym, uzyskiwanie przez
organizacje statusu organizacji poŜytku publicznego oraz nadzór nad działalnością
organizacji poŜytku publicznego, a takŜe warunki wykonywania świadczeń przez
wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)
Wspomniany akt prawny umoŜliwia kaŜdemu z nas moŜe przekazanie jednego
procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji mającej status poŜytku publicznego.

7

Badana przeze mnie organizacja działa w sektorze usług socjalnych i pomocy społecznej.
Funkcjonuje od 10 lat, co w polskich realiach stawia ją w szeregu „dojrzałych” organizacji
trzeciego sektora. Poza tym, Ŝe działalność trzeciego sektora jest tematem bardzo aktualnym
i waŜnym, na decyzję o rozpoczęciu badań w Stowarzyszeniu wpłynęły moje osobiste
doświadczenia. Większość moich studiów byłam aktywnym członkiem organizacji
studenckiej, gdzie odpowiadałam za współprace z organizacjami non-profit. Miałam okazję
spotykać się z wieloma przedstawicielami tych organizacji, poznać nieco bliŜej specyfikę ich
działania. Z Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi współpracowałam w tamtym czasie
w ramach jednego z projektów. Sprawiła ona na mnie wraŜenie osoby otwartej i chętnej
do współpracy, co zachęciło mnie do wybrania właśnie tej organizacji na obiekt moich badań.

1.2.

Sformułowanie problemu badawczego

Przedmiotem mojej pracy jest analiza kultury organizacyjnej Stowarzyszenia Otwarte
Drzwi. Staram się pokazać, co świadczy o jej specyfice, co wpływa na tworzenie się norm
i wartości. Celem badawczym jest prezentacja relacji między profilem osobowościowym
pracowników organizacji non-profit a jej toŜsamością oraz wpływu charyzmatycznego
przywódcy na funkcjonowanie Stowarzyszenia. W mojej pracy staram się takŜe przedstawić,
w jaki sposób organizacja rozwija swoich uczestników.

1.3.

Struktura pracy

W mojej pracy prezentuję badania jakościowe w formie etnografii organizacji, czyli
„zapisu badań kulturowych, prowadzonych w celu zrozumienia, w jaki sposób ludzie tworzą
swoją codzienną rzeczywistość organizacyjną” (Kostera, 2003).
Praca podzielona jest na cztery części. Pierwsza z nich to Wstęp. W tej części
przybliŜam Czytelnikowi tło moich badań, przedstawiając definicje organizacji pozarządowej
i znaczenie trzeciego sektora w dzisiejszej rzeczywistości. W rozdziale pierwszym
przedstawiam takŜe problem i pytania badawcze, strukturę pracy, oraz opisuje stosowane
przeze mnie metody badawcze. Rozdział drugi traktuje o teorii kultury organizacyjnej.
PrzybliŜam tutaj takŜe teorię organizacji samorealizującej się (Kostera, 2005), do której
nawiązuję później w konkluzjach z przeprowadzonych badań.
Część trzecia Empiria przedstawi zapis moich badań z terenu. Jest ona podzielona
na siedem rozdziałów, a te na podrozdziały. W tej części opisuję działalność badanej przeze
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mnie organizacji, pracowników, sylwetkę prezes Stowarzyszenia oraz cechy organizacji
wskazujące na specyfikę Otwartych Drzwi. Ostatni rozdział niniejszej pracy poświęcony jest
moim spostrzeŜeniom i konkluzjom.

1.4.

Metoda badawcza

Badania w Stowarzyszeniu rozpoczęłam w lutym 2004 roku. Wcześniej odbyło
się moje spotkanie z prezes Stowarzyszenia, podczas którego wyraziła ona zgodę na badania
w organizacji. Podczas procesu badawczego dominującą metodą, jaką zastosowałam
był wywiad antropologiczny. W moim przypadku ma on otwartą formułę- jest
niestandaryzowany i nieustrukturalizowany (Kostera, 2003). Moim celem było zobaczenie
organizacji oczami jej uczestników. Zgodnie z zasadami etnografii organizacji (Kostera,
2003) starałam się unikać subiektywizmu i niczego nie sugerować moim rozmówcom.
Nie zawsze było to łatwe. Jako, Ŝe znałam wybraną przeze mnie organizację przed
rozpoczęciem moich badań, niewątpliwe miałam juŜ o niej pewną opinię. Wydaje mi się
jednak, Ŝe udało mi się zachować dystans badawczy i pozwolić mówić uczestnikom
organizacji.

Rozmowę

rozpoczynałam

zwykle

od

typowych

pytań

związanych

z przedstawieniem siebie, swojej roli w organizacji itp. Z biegiem czasu pewne wątki wydały
mi się bardziej ciekawe i moje pytania stały się bardziej ukierunkowane.
Wszystkie wywiady nagrywałam na dyktafon, aby potem móc jeszcze raz je odsłuchać
i stranskrybować. Za kaŜdym razem informowałam moich rozmówców o nagraniu
i zapewniałam, iŜ charakter ich wypowiedzi pozostanie anonimowy. Do kolejnych osób
docierałam dzięki poleceniom uzyskanym w poprzednich rozmowach. Obie te praktyki
pozostają w zgodzie z zasadami etnografii organizacji.
Prawie wszystkich interlokutorów cechowała duŜa otwartość na moją prośbę
o rozmowę. Myślę, Ŝe w wielu przypadkach wywiad był dla nich przyjemnością. Ja równieŜ
czerpałam duŜą przyjemność z moich wizyt w terenie. Wydaje mi się, ze dzięki tej przyjaznej
atmosferze, jaka panowała podczas naszych spotkań, ich wypowiedzi były spontaniczne
i szczere. Większość rozmów przeprowadziłam na terenie organizacji, jednakŜe zawsze
starałam się, aby moja rozmowa z członkiem organizacji odbywała się w miejscu, w którym
moŜna było liczyć na odrobinę prywatności. Przyznaję, Ŝe nie zawsze udało się oderwać
mojego rozmówcę od jego codziennych obowiązków. W dwóch przypadkach ilość wolnego
czasu mojego rozmówcy pozwoliła nam na opuszczenie terenu organizacji i przeniesienie się
do pobliskiego parku i kafejki.
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Pragnę wyróŜnić trzy grupy rozmówców: pracownicy, podopieczni i wolontariusze.
W

sumie

przeprowadziłam

trzynaście

wywiadów

z

dziesięcioma

osobami:

dwa

z podopiecznymi, dwa z wolontariuszami oraz pozostałe dziewięć z pracownikami, którzy
byli dłuŜej związani z organizacją.
Z panią Prezes rozmawiałam trzykrotnie, poniewaŜ za kaŜdym razem po rozmowie
z nią czułam niedosyt i miałam wraŜenie, Ŝe mogę od niej uzyskać jeszcze wiele istotnych
informacji. Poza tym nasz pierwszy wywiad trwał jedynie 20 minut. Z powodu ogromu
obowiązków tego dnia, pani Prezes nie mogła poświęcić mi więcej czasu na pierwszą
rozmowę. Podczas moich badań podjęłam takŜe próbę rozmowy z "klientem" organizacji –
z osobą niepełnosprawną intelektualnie, jednakŜe zdecydowałam się ją zakończyć gdyŜ
odpowiedzi mojego rozmówcy były nazbyt chaotyczne i nie zawierały odpowiedzi
na interesujące mnie kwestie. Aczkolwiek po wyłączeniu dyktafonu nasza rozmowa była
kontynuowana. Nawet, jeśli fragmenty tej konwersacji nie zostały przeze mnie wykorzystane
w pracy, osobiście było to dla mnie ciekawe doświadczenie, a jednocześnie sprawiłam duŜą
przyjemność podopiecznemu tym, Ŝe mógł wziąć udział w wywiadzie.
Większość z moich wywiadów odbyło się w okresie luty 2004 - sierpień 2004. TuŜ przed
rozpoczęciem pisania etnografii doszłam do wniosku, iŜ chciałabym pogłębić moją wiedzę
na

temat

jednego

z

obszarów

działań

Stowarzyszenia.

To

teŜ

skłoniło

mnie

do przeprowadzenia ostatniego wywiadu w październiku 2005. Kierowała mną chęć
rzetelnego przedstawienia Czytelnikowi wybranej przeze mnie organizacji. Liczę na to,
Ŝe usprawiedliwi to odstęp czasowy w badaniach.
Najkrótszy z moich wywiadów trwał 20 minut, podczas gdy najdłuŜsza rozmowa
półtorej godziny. Średni czas moich spotkań z rozmówcami określiłabym na godzinę.
Poza wywiadem antropologicznym, podczas moich wizyt w organizacji prowadziłam
obserwację bezpośrednią. Ten typ obserwacji charakteryzuje się tym, Ŝe badacz nie przyjmuje
w organizacji ról wewnętrznych (Kostera, 2003). Bardzo ciekawym doświadczeniem była dla
mnie obserwacja sesji terapeutycznej z podopiecznymi. Mogłam wtedy obserwować, w jaki
sposób metody pracy, o których mówili mi pracownicy, są wcielane w Ŝycie.
Zdecydowałam się takŜe na obserwacje typu shadowing. Towarzyszyłam przez jeden
dzień w organizacyjnej roli pani Prezes Stowarzyszenia, minimalizując swoją obecność
do całkowitej pasywności w badanej sytuacji (Kostera, 2003). Tak jak wyjaśniam w mojej
pracy, chciałam się bliŜej przyjrzeć codziennej pracy osoby zarządzającej. Na pewnym etapie
moich badań nasunął mi się wniosek, iŜ to właśnie prezes w duŜej mierze wpływa na to,
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co dzieje się w organizacji i jak ona funkcjonuje. Moje obserwacje z całodniowej
wizyty w Otwartych Drzwiach spisałam w notesie badacza. Stwierdzam, Ŝe udało mi się
bardzo dobrze wtopić w tło. Odniosłam wraŜenie, Ŝe moja obecność nie krępowała pani
Prezes, ani takŜe innych osób, które znalazły się w jej otoczeniu w dniu mojej obserwacji.
UwaŜam, Ŝe ta jednodniowa obserwacja była bardzo istotna dla całości moich badań, dlatego
teŜ zamieszczam obszerny jej fragment w mojej pracy.
Zastosowanie róŜnych metod badawczych jest waŜne w etnografii, gdyŜ umoŜliwia
triangulację metodologiczną, dzięki której moŜliwe jest oddanie rzeczywistości w realnym jej
kształcie (Konecki, 2000).
Moje badania zakończyłam w momencie, kiedy zauwaŜyłam, Ŝe w wywiady
w pewnym sensie zaczynają się zapętlać. Przestały pojawiać się nowe wątki, a wypowiedzi
powtarzały się. Uznałam, Ŝe w tym momencie naleŜy wycofać się z terenu i przejść do
kolejnego etapu. Jest to zgodne z tradycją badań jakościowych (Konecki, 2000; Kostera,
2003).
Transkrypcję wywiadów rozpoczęłam około miesiąc po ich zakończeniu. Był to dla
mnie w pewien sposób powrót do terenu. Ponowne przysłuchiwanie się wypowiedziom moich
rozmówców pozwoliło mi przypomnieć sobie moje wizyty w organizacji. Za kaŜdym razem
po zakończeniu transkrypcji wywiadu, czytałam spisany tekst jeszcze raz i robiłam notatki
na marginesach. Dotyczyły one najciekawszych fragmentów rozmów, które wydały mi się
szczególnie waŜne i warte zacytowania w pracy.
Najtrudniejszym zadaniem było dla mnie nadanie kategorii. Na tym etapie momentami
odczuwałam zwątpienie w to, Ŝe jestem w stanie ogarnąć zebrany przeze mnie materiał
badawczy (w sumie około 100 stron maszynopisu). Miałam wraŜenie, Ŝe nie da się podzielić
go na oddzielne kategorie, poniewaŜ wiele fragmentów traktuje jednocześnie o wielu
tematach.
Mój sposób kodowania był nieco zbliŜony do kodowania rzeczowego, który opisuje
Konecki (2000, s. 53-54). Wskazuje on na dwa etapy tego procesu: kodowanie otwarte
i selektywne. Celem pierwszego z nich jest nadanie etykiet zebranemu materiałowi
badawczemu (tamŜe, s. 52). W moim przypadku proces nie był przeprowadzony na tyle
szczegółowo jak opisuje Konecki np. nie numerowałam wierszy analizowanego tekstu.
Po zakończeniu kodowania otwartego naleŜy wybrać kategorie, która zdecyduje się
opracować. Ten proces nazywany jest kodowaniem selektywnym. Polega ono na ograniczaniu
się do tych zmiennych, które odnoszą się do centralnej kategorii badań (Konecki, 1998).
Zainspirowana procesem kodowania, jaki stosuje się w teorii ugruntowanej, wydzieliłam
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w moim materiale kategorie główne i opisujące je podkategorie. Myślę, Ŝe moja początkowa
kategoryzacja była zbyt drobiazgowa, dlatego teŜ tak trudno było mi zobaczyć obraz całości.
Tutaj bardzo pomogło mi spotkanie z Agnieszką Rosiak, która uświadomiła mi,
Ŝe najwaŜniejsze kategorie wykrystalizowały się juŜ w mojej świadomości. To spojrzenie
osoby z zewnątrz bardzo mi pomogło. Rzeczywiście postanowiłam się oprzeć na czterech
głównych kategoriach, jakie wyraźnie wynikały z zebranego materiału. Pozostałe kawałki
układanki „same” wpasowały się we właściwe miejsce. Był to milowy krok, który pozwolił
mi stworzyć plan niniejszej pracy. Cytaty wraz z kategoriami i podkategoriami umieściłam
w arkuszu Excel. Dzięki moŜliwości tego programu, jaką jest segregowanie według
poszczególnych kryteriów, mogłam dowolnie szeregować cytaty wedle kategorii bądź
rozmówcy. Okazało się to bardzo pomocnym narzędziem przy pisaniu części empirycznej.
W mojej pracy postanowiłam nie zatajać prawdziwej nazwy Stowarzyszenia.
Uzyskałam na to zgodę pani Prezes organizacji. Powodem, dla którego zaleŜało mi
na pozostawieniu nazwy Otwarte Drzwi jest jej metaforyczny charakter, który bardzo trafnie
określa badaną przeze mnie organizację. Aby jednak pozostać lojalną wobec moich
rozmówców, zatajam ich prawdziwe personalia. Wszystkie wypowiedzi podpisane
są pseudonimami. Wyjątek stanowi pani Prezes, której wypowiedzi są na tyle
charakterystyczne, Ŝe nie sposób ukryć jej organizacyjną rolę. Na odtajnienie jej roli
organizacyjnej uzyskałam zgodę zarządzającej. Z racji tego, Ŝe badania były prowadzone
w organizacji charytatywnej, starałam się by przybrane imiona kojarzyły się z sylwetkami
pozytywnych bohaterów z czasów współczesnych, historii bądź literatury.
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2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
2.1.

Samorealizacja w organizacji

Twórca teorii motywacji, Abraham Maslow, znany jest ze swej piramidy potrzeb.
Twierdzi on, Ŝe niedobór motywuje nas do zaspokojenia pierwszych czterech rodzajów
potrzeb: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynaleŜności i miłości, szacunku. Ostatnia
i najwyŜsza w hierarchii – potrzeba samorealizacji jest zaś motywowana chęcią wzrostu.
W przeciwieństwie do czterech pierwszych potrzeb z piramidy Maslowa, potrzeba
samorealizacji nie wygasa po jej zaspokojeniu, ale raczej zwiększa się. Na podstawie badań
empirycznych, Maslow wyróŜnił szereg charakterystyk ludzi samorealizujacych się (Maslow,
1970), między innymi:
-

akceptacja siebie i innych

-

spontaniczność i naturalność

-

koncentracja na problemie

-

autonomia (niezaleŜność od kultury i otoczenia, wola, aktywność)

-

demokratyczna struktura charakteru

-

rozróŜnianie środków i celów, dobra i zła

-

opór wobec inkulturacji - przejawia się w autonomiczności jednostki i kierowaniu się
prawami własnego charakteru, a nie regułami społeczeństwa

-

poczucie wspólnoty z innymi ludźmi- szczera chęć niesienia pomocy innym

-

doświadczenia mistyczne i szczytowe (peak experience).

Aby potrzeba samorealizacji była zaspokojona człowiek musi robić to, do czego
ma szczególny talent i predyspozycje. Działania ludzi samorealizujących się są w duŜym
stopniu spontaniczne, szczere, otwarte, nowatorskie i oddające osobowość danej jednostki
(Maslow, 1970). Zaspokojenie tej potrzeby nie wynika z czynników zewnętrznych, ale
z wnętrza jednostki. Jest to zachowanie ekspresyjne (tamŜe).
Przekładając teorię samorealizacji z ludzi na organizacje, Kostera przedstawia model
organizacji samorealizującej się (2005). W tym celu wykorzystuje klasyfikację Bengta
Johannisson’a (Johannisson 2005, za Burke 1945). Kostera opisuje samorealizującą się
organizację (SAO) jako organizację opartą na komunikacji i szacunku dla indywidualności.
W takiej organizacji ludzie działają wspólnie dla osiągnięcia celu. Udaje im się go osiągnąć
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dzięki kreatywności, której źródłem są róŜnice miedzy uczestnikami organizacji. W SAO
unika się kategoryzacji i stereotypów, gdyŜ przeszkadzają one we współpracy z drugim
człowiekiem. PoniŜej przedstawiam porównanie organizacji samorealizujących do innych
modeli.

Akt
Menedżeryzm

Samorealizująca
organizacja

Wydarzenie
przedsiębiorcze

Scena

Aktor

Sposób

Przeciwdziałanie
niepewności

Przestrzeń
pofałdowana

Dostosowanie
do ról

Hierarchia

PodąŜanie za
strumieniem
(akceptacja
niepewności)

Przestrzeń
gładka

Autentyczna

Heterarchia

Pozytywne

Przestrzeń

Unikalna

przyjęcie (aprobata)

pofałdowana i

jednostka

niepewności

gładka

Cel
ZrównowaŜyć
zasoby i cele

jednostka

Zmienić
siebie i
rzeczywistość

Heterarchia

Zmienić
rzeczywistość
(i siebie)

Tab. 1 Porównanie trzech modeli organizacji
Źródło: Kostera, (2005) The quest for the self-actualizing organization. (s. 179),
na podst. Johannisson, Bengt (2005) Entreprenorskapets vasen. Lund: Studentlitteratur.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest moim zdaniem najbardziej zbliŜone do organizacji
samorealizujacej się (SAO), dlatego teŜ skupię się na elementach opisujących ten właśnie
model.

1. Akt – podąŜanie za strumieniem (akceptacja niepewności)
Procesy organizowania w SAO nie powinny być zarządzane w tradycyjny sposób, gdzie
celem jest unikanie niepewności. W organizacji samorealizującej się niepewność jest
akceptowana, a wręcz poŜądana. Taką organizacją naleŜałoby zarządzać poprzez pobudzanie
przedsiębiorczości. Tego rodzaju podejście pozwala na nowe odkrycia.

2. Scena - przestrzeń gładka
Przestrzeń gładka pozwala na doświadczanie duchowości i zgłębianie jej. Samorealizacja jest
poszukiwaniem człowieka czy organizacji; tego, co dla niego czy dla niej unikalne; tego, co
tylko on lub ona moŜe wnieść w Ŝycie społeczne.
„W duchowości chodzi o postrzeganie. Nie jest tu istotnym zdobywanie i zarabianie. Tutaj
chodzi bardziej o relacje niŜ o rezultaty i wymagania. Jest ona indywidualna i jest stanem
umysłu” (Kostera 2005, za Rohr, 1999)
Sednem duchowości jest świadomość. Iana Mitroff (2003) wskazał na róŜnice między
duchowością a religią, wymieniając między innymi takie cechy duchowości jak:
14

-

Duchowość jest nieformalna, niezorganizowana i nieustrukturalizowana

-

Duchowość jest ponad wyznaniami

-

Duchowość jest uniwersalna

-

Duchowość jest ostatecznym źródłem znaczenia w Ŝyciu

-

Duchowość to głębokie uczucie wzajemnych połączeń między wszystkim, co istnieje

-

Duchowość to spokój wewnętrzny

-

Duchowość jest bezgranicznym źródłem siły

3. Aktor - autentyczna jednostka
Ludzie w samorealizującej się organizacji są świadomi siebie i akceptują róŜnice, jakie
są miedzy nimi. Nie odgrywają organizacyjnej roli, ale „są sobą”. W SAO poczucie godności
i toŜsamości jest rzeczą podstawową, gdyŜ ona między innymi pozwala na samorealizację
jednostki. W róŜnicach, jakie są między jej członkami upatruje się siłę do tego, by tworzyć
nowe rzeczy.

4. Sposób - heterarchia
Heterarchia (Kostera, 2005, za Grabherem, 2001) polega na tym, Ŝe wszyscy
traktowani są na równi, a jednocześnie kaŜdy ma swoją odrębność. Tym, co powoduje
działania, nie są odgórne rozkazy, (bo któŜ miałby je wydawać, jeśli wszyscy są na równej
pozycji), a przedsiębiorcze działania członków organizacji, do których dołączają się inni.

5. Cel – zmienić siebie i rzeczywistość
Celem ludzi w organizacji samorealizującej jest zmiana otaczającej ich rzeczywistości,
jak równieŜ zmiana siebie, czyli rozwój. Dla przedsiębiorczej jednostki kaŜde zadanie, dzięki
któremu moŜna się czegoś nauczyć i gdzie jest moŜliwość rozwoju staje się zadaniem
ciekawym i atrakcyjnym.
SAO jest przeciwieństwem menedŜeryzmu, gdzie duŜy nacisk kładzie się na unikanie
niepewności i tworzenie procedur, mogących być instrukcją w momencie niespodziewanych
wydarzeń. Tam wszystko podlega ścisłemu nadzorowi. Nie ma miejsca na spontaniczność.
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3. EMPIRIA
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi funkcjonuje w Polsce od 1995 roku. Swoje działania
kieruje do osób bezdomnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych intelektualnie. W okresie
moich badań Stowarzyszenie prowadziło w Warszawie trzy ośrodki. W mojej pracy skupiłam
się na badaniu dwóch z nich. Pierwszy to Centrum na Targowej, gdzie zlokalizowanych jest
większość inicjatyw takich jak Dom Rotacyjny, Biuro Pośrednictwa Pracy, Biuro Porad
Prawnych i stołówka. Urzęduje tam teŜ Prezes Stowarzyszenia i administracja. Drugi ośrodek,
który badałam, to Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie prowadzone są zajęcia terapeutyczne
dla osób niepełnosprawnych.
Zdecydowałam się na pominięcie Ośrodka Dziennego pobytu przy ul. Białobrzeskiej.
Po pierwsze, jest to ośrodek stosunkowo nowy (powstał w roku 2002), zlokalizowany w
zupełnie innej części Warszawy niŜ dwa pozostałe. O ile między Centrum, a Warsztatami
Terapii Zajęciowej istnieje ścisła kooperacja, a w wielu obszarach nawet ich działalność
przenika się nawzajem, o tyle ośrodek na Białobrzeskiej wydaje się być trochę na uboczu. Po
drugie, wzoruje się on na Warsztatach Terapii Zajęciowej – ośrodku, który przedstawiam w
mojej pracy. Poza tym, podczas moich wywiadów ośrodek ten był nadmieniany tylko
czasami, przez co wydało mi się zasadnym pominięcie go w tej etnografii.

3.1.

Otwarte Drzwi - Narodziny

KaŜda organizacja powstaje, rodzi się z jakiś konkretnych powodów. Tak jak pisałam
wcześniej organizacje trzeciego sektora powstają zwykle po to, by wypełnić pewną lukę i
zaspokoić potrzeby, jakie nie są zaspokajane przez sektor publiczny i prywatny. Co było
genezą powstania Otwartych Drzwi? Powody powołania do Ŝycia Stowarzyszenia przybliŜyła
mi Pani Prezes.
W połowie lat 90- tych, kiedy polska gospodarka uczyła się demokracji, grupa ludzi
ze środowisk akademickich, do których naleŜała między innymi Pani Prezes, zaczęła
dostrzegać zagroŜenie w postaci wysokiej stopy bezrobocia w naszym kraju.
Ja pracowałam na uczelni. Prowadziłam róŜnego typu badania i wykłady, seminaria,
zajęcia. No i prowadziłam prace badawcze z zakresu startu Ŝyciowego młodych ludzi.
W pierwszej połowie lat 90tych było juŜ widoczne, Ŝe szykuje się w Polsce katastrofa,
znaczy się…bezrobocie…To proste sprawy pokazywały, jakie, jakie moŜe być
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bezrobocie…I te opracowanie, które wówczas składałam do róŜnych waŜnych osób,
raporty i tak dalej… zmierzały w kierunku stworzenia specjalnego programu,
narodowego programu, Ŝeby uchronić młode pokolenie od takiego zjawiska, takiego
cięŜaru. (Pani Prezes)
Niestety apele tej grupy nie spotkały się z odzewem wśród ustawodawców. W tamtym
okresie jako priorytet Rząd stawiał sobie rozwiązanie takich spraw, jak na przykład
prywatyzacja przedsiębiorstw. Mimo, iŜ Polska juŜ wtedy miała moŜliwość skorzystania
z pomocy unijnej w zakresie zapobiegania bezrobociu, zainteresowanie tym tematem było
niewielkie. Taka sytuacja spowodowała frustracje tych, którzy przewidywali, Ŝe w Polsce
będzie przybywać ludzi młodych i bez pracy.
Wszyscy byli zajęci czym innym, a nie przyszłością. Te wszystkie zabiegi, no skończyły
się niepowodzeniem, poraŜką.. Dla mnie osobiście bardzo przykrą i bolesną...Bo jeŜeli
człowiek wie, co się stanie, no to taki syndrom Kasandry nie jest przyjemny, prawda.
No, bo moŜna było albo sobie wyjechać za granicę, uciec i coś tam innego ze swoim
Ŝyciem prywatnym robić…No albo teŜ dokonać innego wyboru i powiedzieć, Ŝe jednak
pewne rozwiązania formy pracy systemowej, modelowe propozycje mają racje i szansę
realizacji [niezrozumiałe] na mniejsza skalę, ale jednak podjąć taką próbę. I wtedy
zdecydowaliśmy się na załoŜenie Stowarzyszenia i rozpoczęcia pracy
I wtedy ocena i sytuacji politycznej i analiza programów partyjnych, analiza kondycji
obywatelskości w Polsce wykazywała, Ŝe właściwie nie ma innego wyjścia- tylko, Ŝe
trzeba rozpocząć taką pracę typowo organicznikowską. (Pani Prezes))
Brak rozwiązań systemowych oraz ignorancja wobec prognoz i pomysłów tej grupy
naukowców wywołała u nich chęć i potrzebę zrobienia czegoś. Nie chcieli pozostawać bierni.
To było pierwszą, podstawową przesłanką, by załoŜyć Stowarzyszenie.
Tak jak mówię- alternatywą mogła być tylko ucieczka, zmiana w ogóle
zainteresowań… Bo tkwienie na przykład w strukturach akademickich i produkowanie
kolejnej jeszcze ksiąŜki, której nikt nie czyta, którą się nikt nie interesuje, straciło juŜ
po prostu sens. Natomiast dalsze funkcjonowanie w strukturach czy państwowych, czy
samorządowych, czy jakiś innych oznaczało teŜ akceptację tego stanu rzeczy. Przy
czym właściwie nie było wyjścia. NaleŜało załoŜyć byt niezaleŜny, prawda… któryby
pozwolił na realizację własnych zamierzeń. DąŜenie do własnego programu, do
własnej idei, prawda...No i tak to się zaczęło. (Pani Prezes)
Wśród tych, którzy powołali do Ŝycia Otwarte Drzwi byli nie tylko przedstawiciele
środowiska akademickiego, ale takŜe prawnik, poseł, inŜynier budowlany. Łączyła ich
wspólna idea. Jednak w rozmowie ze mną Pani Prezes przyznała, Ŝe gdyby nie jej
determinacja, prawdopodobnie cała grupa załoŜycielska nie zdecydowałaby się na ten krok.
Tutaj powinnam wspomnieć o innej pobudce, jaka kierowała Prezes Stowarzyszenia. Poza
chęcią niesienia pomocy i pewnego rodzaju demonstracji swojego sprzeciwu, Stowarzyszenie
to pewnego rodzaju naukowy eksperyment…
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Czyli to, na czym mi osobiście, juŜ tak prywatnie zaleŜy, to nie na zbawianiu ludzi i
niesienia pomocy kolejnym i kolejnym potrzebującym, bo w ten sposób tych
potrzebujących będzie coraz więcej.[…] ZaleŜy mi więc na tworzeniu takich
modelowych instytucji, modelowych programów- niewielkich, sprawdzonych na
poprawnej z finansowego punktu widzenia, próbie- czyli w programie uczestniczy co
najmniej 30 osób- tak, aby to modelowe rozwiązanie stało się przykładem do zmian
systemowych. (Pani Prezes)
Osobiście wydaje mi się to bardzo ciekawe. Stowarzyszenie miałoby być taką
jednostką organizacyjną, którą inni mogliby klonować, mając niemalŜe instrukcje
„podane na tacy”.
Na lokalizacje Stowarzyszenia wybrano warszawską Pragę. Było to spowodowane
tym, Ŝe właśnie w tym regionie miasta kumuluje się wiele patologii społecznych. Wówczas
udało się znaleźć sponsora, dzięki któremu organizacja mogła rozpocząć funkcjonowanie,
mając do dyspozycji praski lokal na ulicy Równej (obecnie mieszczą się tam Warsztaty
Terapii Zajęciowej, w skrócie WTZ, których działalność przybliŜę w dalszej części mojej
pracy). Działalność rozpoczęto od prowadzenia biura pośrednictwa pracy i porad prawnych.
Od tamtej pory organizacja niesamowicie się rozrosła i obecnie mieści się w trzech
ośrodkach, a skala jej działalności obejmuje o wiele szersze spektrum niŜ w fazie
początkowej.
O tym, jak Stowarzyszenie funkcjonowało w pierwszym etapie swojego istnienia
mogłam usłyszeć od kilku starszych staŜem pracowników.
Dlatego, Ŝe to jest tak, Ŝe w momencie, kiedy ja tutaj przyszłam, to było parę osób
krzątających się, parę działających telefonów (dokładnie dwa) i zepsuty komputer...
i pani Prezes. (GraŜyna1)
Przede wszystkim na początku to była taka dosyć schematycznie działająca
organizacja. Miała kilka takich podstawowych odnóg- poradnictwo osobiste
i zawodowe, rozwiązywanie problemów socjalnych rodzin…Wydawała mi się bardziej
środowiskowa, lokalna, głównie adresująca swoje działania jednak do mieszkańców
Pragi.[…]Zakres działania geograficzny i merytoryczny jest teraz zdecydowanie
większy. (Teresa)
Kiedyś na przykład jak tutaj wchodziłam, to znałam wszystkich, po prostu wszystkich.
A teraz jest tak, Ŝe po prostu tych ludzi jest takie mnóstwo, Ŝe trudno się w tym
wszystkich rozeznać. (GraŜyna)
Z biegiem czasu Stowarzyszenie coraz bardziej rozwijało skrzydła. Siedziba
na Równej nie mieściła juŜ wszystkich inicjatyw, jakie w między czasie narodziły się
w Stowarzyszeniu.
1

Imiona i nazwiska rozmówców zostały zmienione
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Akurat trafiłam na taki czas, kiedy ona [Pani Prezes] zaczęła coś tworzyć. Potem
pojawił się taki przejściowy ośrodek na Wileńskiej, tak Ŝeby tutaj [na Równej]
stworzyć zakład terapii zajęciowej. Bo to na samym początku była cała siedziba
Stowarzyszenia. Jak gdyby ona wpadła na pomysł utworzenia warsztatów, które teŜ
mogłyby być taką forma promocji Stowarzyszenia. Potem znalazł się ośrodek na
Targowej, gdzie w tej chwili jest multum rzeczy, których ja osobiście nie łapie. Jest
tam ogromnie duŜo inicjatyw. (GraŜyna)
Rozwijanie się organizacji, to proces, który cały czas trwa. Planując działania
na kolejny rok, zawsze zakłada się, Ŝe zrobi się więcej, niŜ w roku ubiegłym. Dzięki temu
Stowarzyszenie uczestniczy w coraz to nowych programach, buduje nowe ośrodki, a jego
oferta jest coraz bardziej profesjonalna. Obecnie największy profesjonalizm osiągnięto
w obszarze pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

3.2.

Warsztaty Terapii Zajęciowej„wzorcowa placówka”

Kiedy pierwszy raz odwiedziłam Warsztaty, był to akurat dzień dość nietypowyszczyt europejski w Warszawie. Większość placówek w Stolicy miała wtedy dzień wolny od
pracy. TakŜe na Równej (tak często moi rozmówcy nazywali ten ośrodek, z racji ulicy,
na której jest zlokalizowany) nie był to zwykły dzień. DyŜur miało dwóch terapeutów, ale
uczestnicy nie byli zobowiązani przyjść tego dnia na zajęcia. Gdy przybyłam na miejsce,
w okolicach godziny 9.30, obecni (wspomniani terapeuci oraz jeden z podopiecznych)
przygotowywali wspólne śniadanie w mieszczącym się tam aneksie kuchennym. Ja równieŜ
postanowiłam pomóc i zabrałam się za smarowanie kanapek. Atmosfera wydała mi się być
bardzo rodzinna.
Miejsce, gdzie mieszczą się warsztaty to stara kamienica praska w okolicach Dworca
Wileńskiego. Siedziba znajduje się na parterze budynku. Do ośrodka wchodzi się, jak
do prywatnego mieszkania. Zresztą tak trochę jest, bo wnętrze to dawne mieszkanie prywatne
zaadoptowane na rzecz Warsztatów. Jak wspomniałam, zajmują się one rehabilitacją osób
niepełnosprawnych umysłowo. Początkowo działalność o tym charakterze nie miała być
domeną Stowarzyszenia jednak tak zwany przypadek sprawił, Ŝe stało się inaczej.

3.2.1. Geneza powstania
O początkach Warsztatów opowiedziała mi pani Psycholog, która jest trzonem zespołu
pracowników WTZ. Dzięki temu, Ŝe swego czasu nawiązała się współpraca między nią
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a Prezes Stowarzyszenia, narodził się pomysł, by organizacja objęła swoją ofertą nie tylko
bezrobotnych, ale takŜe niepełnosprawnych.
Bezpośrednią tego „sprawczynią”, była jedna z podopiecznych o imieniu Krystyna.
Pracowała ona w Otwartych Drzwiach jako pomoc przy sprzątaniu. PoniewaŜ Krystyna była
osobą niepełnosprawną intelektualnie, pojawiły się pewne kłopoty z jej adaptacją w nowym
otoczeniu. Wtedy to pani Teresa miała swój pierwszy kontakt ze Stowarzyszeniem.
Pani Prezes usłyszała, Ŝe ja sobie dość dobrze radzę z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie, Ŝe mam w tej kwestii duŜe doświadczenie i zwróciła się do mnie z
prośbą o pomoc przy tej konkretnej osobie. To zaowocowało takim pomysłem na
stworzenie róŜnych form pracy, rehabilitacji, terapii dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, tutaj w Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie właściwie pierwotnie nie
zakładało zajmowania się młodzieŜą niepełnosprawna intelektualnie. […]I tak od tej
pacjentki, która miała problemy o charakterze psychicznym, emocjonalnym, zaczęła
się moja współpraca z panią Prezes. (Teresa)
Na początku pani Teresie zostało zaproponowane objęcie patronatu nad świetlicą
socjoterapeutyczną dla młodzieŜy z niepełnosprawnością ruchową i upośledzeniem
umysłowym. Współpraca między Prezes Stowarzyszenia, a panią Teresą układała się bardzo
dobrze. Jako, Ŝe wcześniej pracowała ona w strukturach szkolnych, które charakteryzował
brak elastyczności i gdzie nie było za duŜo miejsca na własną inwencję, ta pełnia swobody
i dowolność w realizowaniu swoich własnych pomysłów, jaką dawała praca w organizacji
pozarządowej, spowodowała, Ŝe Pani Teresa zdecydowała się bardziej zaangaŜować w tą
działalność. Wtedy pojawiło się w planach stworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowejośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
W związku z tym po roku prowadzenia wspólnie tej świetlicy socjoterapeutycznej
zaczęłyśmy myśleć z panią Prezes o tym, aby stworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej.
(Teresa)
Formalnie Warsztaty powstały w roku 2001. Obecnie na zajęcia uczęszcza około 25
osób

niepełnosprawnych.

Oprócz

Pani

Teresy,

która

jest

zresztą

zaangaŜowana

we wszelkiego rodzaju aktywności Stowarzyszenia, pracuje tam w tej chwili trzech
terapeutów i kierownik placówki. Poza tym pomaga około trzech wolontariuszy.

3.2.2. Naczelny Psycholog Stowarzyszenia i zespół
WTZ
Chciałabym na chwilę zatrzymać się przy Pani Psycholog, gdyŜ jest ona osobą bardzo
waŜną, nie tylko z perspektywy działalności Warsztatów, ale takŜe z perspektywy całego
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Stowarzyszenia. Jak opowiadał mi jeden z moich rozmówców, kiedyś nadano jej nieformalny
tytuł Naczelnego Psychologa Stowarzyszenia…
Pani Tereska, to na pewno osoba, która jest filarem całego stowarzyszenia. Jest to
psycholog, który obejmuje właściwie wszystkie ośrodki. (…) Tu gdzieś była taka
tabliczka, Ŝe pani Teresa jest Naczelnym Psychologiem Stowarzyszenia i myślę, Ŝe w
takiej organizacji, która się zajmuje w sposób tak znaczący osobami
niepełnosprawnymi, psycholog- w tym momencie jedyny, który wykonuje swoją pracęmyślę, Ŝe to jest filar. (Jerzy)
Z wypowiedzi moich rozmówców wywnioskowałam, Ŝe jest ona tak zwaną „prawa
ręka” Pani Prezes. Jej punkt widzenia na wiele zagadnień dotyczących całego Stowarzyszenia
był bardzo często spójny z opinią Pani Prezes. Sylwetkę osoby stojącej na czele
Stowarzyszenia przybliŜę w kolejnych rozdziałach mojej pracy, ale juŜ teraz mogę
powiedzieć, Ŝe zarządza ona organizacja w sposób dosyć autokratyczny. Niewiele osób
uczestniczy w procesie podejmowania przez nią decyzji. Wyjątek stanowi Pani Psycholog.
Z moich wywiadów wynika, iŜ w obszarze pracy z osobami niepełnosprawnymi, w duŜej
mierze nadaje ona kształt działaniom Stowarzyszenia.
To jest druga osoba, która ciągnie to stowarzyszenie. Dlatego, bo Anka jest osobą,
która ciągnie to stowarzyszenie formalnie. Natomiast osobą, która całkowicie
odpowiada za wszelką działalność merytoryczną jest Pani Teresa. Ja wiem, Ŝe Anka
ma tak duŜe zaufanie do Teresy...To jest tak, Ŝe Anka ma wizje, natomiast wiem, Ŝe
zawsze jest tak, Ŝe stara się ją konsultować z Teresą, dlatego, Ŝe ma do niej ogromne
zaufanie.[…] Tak więc to jest tak, Ŝe to jest taki tandem, ale tandem, jeśli chodzi o
merytoryczne zagadnienia. (GraŜyna)
Tak jak wspomniałam, pani Teresa jest zaangaŜowana we wszystkie aktywności
Stowarzyszenia.
Ja, tak jak mówiłam, niby jestem w całości odpowiedzialna za działkę
niepełnosprawnych, ale tak naprawdę nie ma takiego obszaru działania
w Stowarzyszeniu, w którym bym nie uczestniczyła. (Teresa)
Jeśli chodzi o wiedzę na temat pracy z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, jest
to największy autorytet. Osoby uczęszczające na Warsztaty są pod stałą opieką i nadzorem
pani psycholog. Czuwa ona nad sprawami merytorycznymi, wspiera pozostałych
pracowników swoją wiedzą i kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Jest to absolutnie
niezbędne gdyŜ praca z osobami niepełnosprawnymi umysłowo wymaga bardzo
specyficznego podejścia do drugiego człowieka. Pracownicy Warsztatów to w większości
osoby niemające wykształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej (ewentualnie będące
w trakcie jego zdobywania), tak wiec takie wsparcie profesjonalisty pozwala na sprawne
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funkcjonowanie tej placówki i modelowanie metod pracy w taki sposób, by odnosić efekty
terapeutyczne.
W ramach Warsztatów funkcjonuje tak zwana Rada Programowa, w której skład
wchodzą wszyscy pracownicy WTZ. W ramach Rady kadra spotyka się i dyskutuje bieŜące
problemy wychowawcze podopiecznych, jak równieŜ róŜnego rodzaju kwestie organizacyjne.
Wszyscy pracownicy Warsztatów, z którymi rozmawiałam, podkreślali jak waŜna i pomocna
w ich pracy jest atmosfera wzajemnego wsparcia, jaka panuje wśród kadry tego ośrodka.
Zawsze jest zebranie tak zwanej szumnie Rady Programowej i tam są omawiane
problemy, jeŜeli się tylko jakikolwiek pojawi. Wtedy od razu jest takie spotkanie po
godzinach pracy, Ŝeby wspólnie rozwiązać problem. Niektóre osoby, które są na
warsztatach mają bardzo cięŜką sytuację rodzinną, emocjonalną. Czasem cięŜko jest
sobie z tym samemu poradzić. […] Nie chodzi tylko o kwestie poradzenia sobie, ale
czasem, w takim swoim schematycznym sposobie postrzegania innej osoby, moŜemy
czegoś nie zauwaŜyć. Skonfrontowanie tego z myśleniem całego zespołu bardzo
pomaga w zobaczeniu czegoś nowego. (GraŜyna)
Zespół tej placówki wydaje się być bardzo zgrany. Panuje między nimi przyjacielska
relacja: celebrują wspólnie święta, dzielą się swoimi troskami.
To jest tak, Ŝe mamy zespół hermetyczny, jeśli chodzi o warsztaty i o pracę na ich
terenie. Wszyscy tu jesteśmy w stosunkach koleŜeńsko-przyjacielskich. (GraŜyna)
To jest teŜ ogromny plus takiego małego zespołu, Ŝe tutaj wiadomo, z czym się do kogo
zwrócić i kto jest w czym dobry. Jest to ogromny plus pracowników warsztatów, Ŝe to
jest właśnie taki mały zespół. (GraŜyna)
Razem tworzą grupę, która doskonale ze sobą współgra, co przekłada się na efekty ich
pracy.

3.2.3. Praca z niepełnosprawnymi
Zwykle jest tak, Ŝe ludzie boją się kontaktu z niepełnosprawnymi i nie są chętni
do współpracy z nimi. Jednak u większości zmienia się to w momencie, gdy rzeczywiście
dochodzi do kontaktu. Okazją do tego są na przykład obozy rehabilitacyjne organizowane
przez Stowarzyszenie. Obozy mają charakter integracyjny, co znaczy, Ŝe podopiecznymi
są zarówno osoby zdrowe jak i niepełnosprawne. Osoby z niepełnosprawnością umysłową
wymagają specjalnej opieki, dlatego teŜ na takich obozach kaŜdemu wychowawcy pomagają
wolontariusze.
Jedna z wolontariuszek, z którą rozmawiałam właśnie poprzez uczestnictwo w takim
obozie trafiła do Stowarzyszenia. O swoim kontakcie z niepełnosprawnymi mówi tak:
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Na początku jakoś tak bardzo się obawiałam ludzi niepełnosprawnych, osób
niepełnosprawnych […] W ogóle juŜ jak pojechaliśmy na obóz, to nie było tak, Ŝe ja
chodziłam i patrzyłam się krzywo na tych ludzi, pytając, co oni tutaj robią i co ja tutaj
robię przede wszystkim. Tylko nie miałam nigdy przedtem z takimi osobami kontaktu.
Nie wiedziałam jak oni się zachowują, jacy są. A kiedy zobaczyłam, Ŝe to są tacy ludzie
jak my, i czasami są duŜo lepsi od nas, od razu zmieniłam swoje zdanie. Była to po
prostu kwestia tego, ze nie znałam ich, nie miałam z nimi kontaktu wcześniej. (Marta)
Podobnie jest ze staŜystami. Trudno jest znaleźć osobę, która zgodziłaby się odbyć
swój staŜ pracując z niepełnosprawnymi intelektualnie. Prawdopodobnie powodem jest, tak
jak mówi Marta, strach przed nieznanym. Ci, którzy juŜ się zdecydowali na współpracę
z niepełnosprawnymi, zauwaŜają, Ŝe jest to bardzo wdzięczna praca. Spotkałam się
z porównaniem, iŜ przypomina to pracę z małymi dziećmi. Niepełnosprawni nie potrafią
ukrywać swoich emocji – zarówno tych negatywnych jak złość i smutek, jak i tych
pozytywnych jak radość, sympatia do drugiego człowieka.
Badacz: DuŜo osób mi mówiło, Ŝe praca tutaj pozwoliła im przełamać taki lęk przed
tymi ludźmi [niepełnosprawnymi]
Helena: Tak, zauwaŜyłam, Ŝe…znaczy ten problem, najczęściej on występuje, gdy
mamy współpracę z Urzędem Pracy i są staŜyści. Odnawiane są te umowy juŜ od
chyba dwóch czy trzech lat i zawsze tak się dzieje, Ŝe jeŜeli usłyszą słowo, Ŝe
współpraca z niepełnosprawnymi, to…nie. Od razy nastawieni są anty. śe broń BoŜe.
Nie wiem, dlaczego. Skąd taki lęk przed tym. Nie wiem, nie mam pojęcia. A wydaje mi
się, Ŝe wolę chyba pracować z niepełnosprawnymi, niŜ z normalnymi ludźmi, bo są
bardzo szczerzy…
Często niepełnosprawni zaskakują swoim niekonwencjonalnym sposobem myślenia.
Przypomina mi się jedna anegdotka, którą opowiedziała mi wolontariuszka pracująca
z niepełnosprawnymi – anegdotka o chmurach.
Wiesz co, kiedyś byłam zachwycona jak zobaczyłam jak jeden z uczestników maluje
chmury... Bo my jak malujemy chmury to malujemy... No chmurkę po prostu. A on
malował chmury za pomocą takich kresek. Więc on je sobie tak przeplatał, i faktycznie
powstawały potem chmury. Na samym początku w ogóle jak podeszłam, pytam się;
„Co Ty robisz, miałeś rysować chmury??” On mówi: ” No rysuję te chmury”
Dopiero jak mi wytłumaczył... No byłam zachwycona jego pomysłem...No ja bym nie
wpadła na coś takiego, i myślę, Ŝe większość ludzi…(Marta)
Przeprowadzając wywiady w tej placówce podjęłam próbę rozmowy z jednym
z podopiecznych. Okazało się to jednak dość trudnym zadaniem. Mojemu rozmówcy trudno
było się skupić i w końcu po 20 minutach przerwałam nagranie. JednakŜe Jacek, bo tak miał
na imię mój rozmówca, wydał mi się bardzo sympatyczny i przyjazny. Myślę, Ŝe jest on, jako
wieloletni podopieczny Stowarzyszenia, dobrym przykładem na proces socjalizacji, jaki
prowadzą terapeuci Warsztatów.
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Zdjęcie 1. Warsztaty psychoedukacyjne

KaŜdy uczestnik przebywa pod opieką Warsztatów przez 5 dni w tygodniu
w godzinach od ósmej do piętnastej. W tym czasie odbywają się róŜnego rodzaju zajęcia. Są
one zorganizowane na zasadzie „pracowni”. KaŜda z pracowni ma inny profil i prowadzona
jest przez innego pracownika lub wolontariusza. Warsztaty obejmują:
-

pracownię poligraficzno – introligatorska

-

pracownię gospodarstwa domowego

-

pracownię krawiecko – rękodzielnicza

-

pracownię plastyczna

-

pracownię administracyjno – biurowa

Prowadzący nie muszą być specjalistami w danej dziedzinie. WaŜniejsze są ich
zdolności interpersonalne i umiejętność dotarcia do podopiecznych.
Ja jestem technik prac biurowych i jeŜeli chodzi o zakres swojej pracowni, to nie są
wymagane jakieś szczególne umiejętności. Czyli na przykład nie musi być kucharzem
osoba, która prowadzi pracownię gospodarstwa domowego. Nie musi być
absolwentem ASP osoba, która pracuje jako instruktor pracowni plastycznej. Tu
najwaŜniejsze jest po pierwsze: ta empatia- umiejętność nawiązania odpowiedniego
kontaktu z podopiecznymi, uczestnikami warsztatów. (Jerzy)
W kaŜdej pracowni uczestnicy mogą nabywać innych, przydatnych w codziennym
Ŝyciu umiejętności. I tak na przykład w pracowni gospodarstwa domowego uczą się gotować,
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wykorzystując przepisy z ksiąŜki kucharskiej, w pracowni poligraficzno-introligatorskiej uczą
się korzystać z urządzeń biurowych jak komputer, drukarka, xero itp. Tutaj duŜy nacisk
kładziony jest na pozyskiwanie umiejętności, które mogą pomóc w znalezieniu jakiegoś
źródła utrzymania i poprawić pozycję tych osób na rynku pracy. Wiadome jest,
Ŝe podopieczni, jako osoby z upośledzeniem umysłowym, nie są w stanie posiąść
zaawansowanych umiejętności, ale za to mogą się dobrze sprawdzić w pracach odtwórczych.
Na przykład, przy przepisywaniu tekstu…
I jeśli chodzi o główny cel warsztatów, czyli podniesienia ich wartości na rynku pracy,
to myślę, Ŝe to im najbardziej pomaga z tych wszystkich pracowni [mowa o pracowni
poligraficzno introligatorskiej]. Choćby jak by ktoś się nauczył szybko pisać na
komputerze, to mógłby do domu brać prace i ją przepisywać, powiedzmy za 3 złote od
strony. TeŜ czasami do nich mówię - „jeszcze na bułkę nie zarobiłeś, tak wolno
piszesz” [śmiech] Chcę im to troszkę pokazać. (Jerzy)
Poza tym waŜne jest takŜe to, aby osoby niepełnosprawne miały poczucie, Ŝe są
do czegoś zdolne i mogą odnosić sukcesy.
Mają poczucie, Ŝe coś potrafią zrobić dobrego. Podnoszą swoją godność. To jest
właśnie ta rehabilitacja. (Jerzy)
Aby urozmaicić rozkład zajęć, kaŜdy z opiekunów w ramach swojej pracowni ma
obowiązek organizować wycieczki tematyczne. Muszą oni sami wymyślić miejsce takiej
wycieczki i zająć się jej organizacją. Ponownie posłuŜę się tu przykładem pracowni
poligraficzno-introligatorskiej.
JeŜeli chodzi o moją pracownię, czyli poligraficzno- introligatorską, to najczęściej to
są wycieczki albo do jakiś wydawnictw, albo do redakcji, albo do drukarni. Po półtora
roku pracy mam juŜ bank wycieczek, miejsc, do których chodzę. Zmieniam to
w zaleŜności od tego jak się zmienia personalnie moja pracownia. (Jerzy)
UŜyłam wcześniej porównania niepełnosprawnych do dzieci i muszę zaznaczyć,
iŜ Ŝelazną zasadą pracowników WTZ jest to, aby wobec podopiecznych nigdy takich analogii
nie stosować. Buduje się w nich świadomość tego, Ŝe, mimo, iŜ są niepełnosprawni, to muszą
umieć być odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa.
Oni [podopieczni] są po części tak jak dzieci. Tego słowa nie naleŜy uŜywać
w stowarzyszeniu, natomiast ta ich taka ufność w sobie i otwartość powoduje, Ŝe
człowiek nie moŜe być inny[…]Staramy się ich traktować jak ludzi dorosłych. To jest
bardzo waŜne. (Jerzy)
Poza tym takie traktowanie z szacunkiem daje samym niepełnosprawnym duŜą
satysfakcję.
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Oni się bardzo cieszą z tego i potrzebują tego. Osoby postronne mówią o nich
„dzieci”, natomiast u nas to słowo jest zabronione. Mówimy „ młodzieŜ” lub czasami
per Pan/Pani. (Jerzy)
Ta zasada traktowania podopiecznych jak ludzi dorosłych przejawia się w budowaniu
relacji z nimi. Bazuje ona na zasadach partnerstwa. Pracowniczka Warsztatów tak mówi
o układach z niepełnosprawnymi:
My się wtapiamy w środowisko. Oczywiście bierzemy pod kontrolę wszystkie
wydarzenia, ale staramy się bardziej być partnerami. Myślę, Ŝe taka relacja jest
bardzo waŜna. Wkraczamy tylko wtedy, gdy myślimy, Ŝe jest taka potrzeba. Staramy
się być dla nich bardziej partnerami, współpracować z nimi na jednym poziomie, nie
wywyŜszać się. (GraŜyna)
Podopieczni uczeni są odpowiedzialności. Jeśli ktoś jest zapisany na liście
uczęszczających na zajęcia, to jego obecność jest obowiązkowa. Tak jak w kaŜdej pracy, jeśli
chcemy uzyskać dzień wolny, musimy poprosić o to szefa, tak samo uczestnicy Warsztatów
są zobowiązani napisać podanie o urlop.
My staramy się ich jak najbardziej przygotować do Ŝycia. Tak teŜ traktujemy tą pracę.
U nas nie ma wakacji – u nas jest urlop. Uczestników traktujemy jakby jak
pracowników. Muszą pisać podania […]. Oni mają się u nas czuć jak w zakładzie
pracy. Nie ma jakiś takich większych taryf ulgowych. Oczywiście uwzględniamy
niepełnosprawność umysłową i intelektualną. (Jerzy)
Aby pomóc niepełnosprawnym w radzeniu sobie z róŜnego rodzaju problemami, raz
w tygodniu organizowane są tzw. sesje społeczności, na których omawiane są ich bieŜące
rozterki, ewentualne problemy we współpracy między podopiecznym, a opiekunem.
To teŜ jest taka tradycja, Ŝe zawsze z młodzieŜą siadamy, omawiamy to, co się dzieje,
dane sytuacje, mówimy o tym, co nas boli, co jest dla nas trudne. To jest taka zasada,
Ŝe zawsze staramy się przynajmniej raz w tygodniu taką sesję mieć. (GraŜyna)
Ponadto uczestnicy Warsztatów czynnie włączają się Ŝycie lokalnej społeczności – są
współorganizatorami

wielu

róŜnych

imprez

integracyjnych,

organizowanych

przez

Stowarzyszenie.

3.2.4. Wzorcowy ośrodek
Program Warsztatów realizowany w codziennej pracy, wspomniane wcześniej obozy
rehabilitacyjne, oraz angaŜowanie niepełnosprawnych w róŜnego rodzaju programy
dotyczących na przykład edukacji seksualnej pozwalają na osiągnięcie efektów, cieszących
się uznaniem na skalę krajową. Wieść o tym, Ŝe ta placówka odnosi bardzo dobre efekty

26

rozniosła się juŜ „w środowisku”. Zdarzają się sytuacje, Ŝe do drzwi Stowarzyszenia pukają
osoby z miast oddalonych o kilkaset kilometrów.
Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to sam fakt, Ŝe to, co robi Stowarzyszenie
dochodzi do Krakowa, Ŝe pani z Krakowa jest w stanie w ciągu 24 godzin tu
przyjechać, Ŝeby uzyskać pomoc dla swojej córki...Myślę, Ŝe ma to ogromną wymowę.
(GraŜyna)
Biorąc pod uwagę, iŜ Warsztaty startowały z pozycji lokalnego ośrodka, jest to
rzeczywiście duŜe osiągnięcie. Pytając o efekty pracy, jakie uzyskują terapeuci, została mi
opowiedziana historia pewnego chłopca, który zanim trafił do WTZów, był pod opieką
innych ośrodków zajmujących się osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Na jednym ze
szkoleń organizowanym przez Stowarzyszenie dla ludzi zajmujących się edukacją
niepełnosprawnych, prezentowane były nagrania video ze wspomnianej przeze mnie sesji
społeczności. Okazało się, Ŝe wśród uczestników szkolenia jest osoba, znająca jednego
z podopiecznych. Była bardzo zaskoczona pozytywną zmianą w zachowaniu chłopca.
W ramach tego szkolenia przyszło kilka grup specjalistów. W jednej grupie 20
osobowej… trzeba wiedzieć, Ŝe środowisko ludzi tutaj zna się i jedna osobę moŜna
spotkać w wielu instytucjach… Nagrywaliśmy, jak to zwykle po szkoleniu, sesję
społeczności. […]Mieliśmy taką sesję akurat na temat edukacji seksualnej,
seksualności osób niepełnosprawnych i pokazaliśmy ją specjalistom jako taką formę
pracy. Nagle jedna pani patrzy na telewizor i mówi „O MÓJ BOśE”. Zobaczyła ona
chłopaka, który kiedy był u niej w placówce w ogóle się nie odzywał. Jego jedyną
formą działania była autoagresja, ewentualnie jeszcze agresja skierowana wobec
innych osób. Nie brał on praktycznie udziału w Ŝadnych działaniach w tamtej
placówce i miał napisane w papierach, Ŝe jest osobą niekomunikatywną, nic
nierozumiejącą. Na naszych warsztatach nie dość, Ŝe wypowiadał się na temat tego, co
jest dla niego waŜne, nie dość, Ŝe mówił o swoich przykrych doświadczeniach
związanych z sytuacja w domu to słucha, co mówią do niego inni i wchodzi w dialog.
Takich sytuacji myślę, Ŝe jest ogromna ilość. (GraŜyna)
Na to, aby Warsztaty odnosiły takie efekty i cieszyły się renomą w swoim środowisku
trzeba było pracować przez kilka lat. Nie kaŜda podjęta inicjatywa kończyła się sukcesem.
Dopiero po latach nauki, próbowaniu, w czym jest się najlepszym, wykrystalizował się profil
działalności tej placówki. Obecnie oferta jest bardzo szeroka, ale adresowana wyłącznie do
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki tej specjalizacji osiągnięto profesjonalizm
świadczonych usług.
Zajmowaliśmy się osobami chorymi psychicznie, ale w którymś momencie
zorientowaliśmy się, Ŝe są organizacje, które o są o wiele bardziej profesjonalne w tym
zakresie. Doszliśmy więc do wniosku, iŜ byłoby to pewnego rodzaju
nieodpowiedzialnością zajmować się czymś, co ktoś inny robi świetnie. Dlatego
zrezygnowaliśmy z zajmowania się pracą z osobami chorymi psychicznie, a
skoncentrowaliśmy się na osobach niepełnosprawnych intelektualnie. [...]Skupiliśmy
się na osobach niepełnosprawnych w takich głównych obszarach jak prewencja
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zagroŜeniom społecznym i uzaleŜnieniom, problematyka związana z seksualnością i
rehabilitacja społeczna i zawodowa. Są to takie trzy kierunki, co pozwala na
zdecydowanie większy profesjonalizm tego i ściągnięcie ludzi, którzy rzeczywiście
maja cos do powiedzenia w tej sprawie. (Teresa)
Na tle całego Stowarzyszenia Warsztaty Terapii Zajęciowej zyskały miano
„wzorcowej placówki”. Cieszy się ona taką opinią zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza
nią. Tak o WTZ- tach wypowiada się Prezes Stowarzyszenia i pracownicy:
Tak jak na przykład ośrodek na Równej, z którego jestem bardzo zadowolona. Tam juŜ
jest ustabilizowany zespół. Pod kaŜdym względem- moralnym, etycznym,
profesjonalnym- to jest wzorcowa placówka. Taką ma zresztą opinię na zewnątrz.
(Pani Prezes)
To jest jakby wzorcowy ośrodek. Podobno nasze warsztaty są uznawane za jedne z
najlepszych, czyli jesteśmy takim wzorcowym WTZ-em […] i myślę, Ŝe to promieniuje
na całe stowarzyszenie. Ten ośrodek jest pokazywany wszystkim gościom, którzy do
nas przychodzą no i to pokazuje, Ŝe jesteśmy w stanie coś takiego zrobić i to na pewno
podwyŜsza zasób zaufania do całego Stowarzyszenia. (Jerzy)
Patrząc na całe Stowarzyszenie, ośrodek na Równej jest jego najbardziej stabilną
częścią. Tyczy się to zarówno zespołu ludzi, jaki tu pracuje, ciągłości realizowanych działań
jak i stabilnej sytuacji finansowej. Te wszystkie cechy nie są tak oczywiste, kiedy mówi się
o organizacji pozarządowej. W kolejnych częściach mojej pracy będzie moŜna zauwaŜyć,
Ŝe stabilność odnosząca się do tych trzech elementów to cecha przez wszystkich poŜądana,
ale nie zawsze moŜliwa do osiągnięcia. Ta stabilność, jaką udało się uzyskać w obrębie
Warsztatów w pewnym sensie równowaŜy jej brak w pozostałej części organizacji.
To jest teŜ waŜne, Ŝe warsztaty są taką placówką, która swoim zbudowanym myślę juŜ
prestiŜem, nadaje taka stabilność stowarzyszeniu. No bo wiadomo, Ŝe Stowarzyszenie
utrzymuje się głównie z takich rok rocznych, czy teŜ półrocznych projektów. Natomiast
warsztaty mają taką jako taką stabilność finansową, takŜe myślę, Ŝe to jest waŜne.
(GraŜyna)
Atrybut nadawany Warsztatom – „wzorcowe” – łączy się z tym, iŜ formy pracy i cała
idea pracy z niepełnosprawnymi, jest powielana. Obecnie dzieje się to pod skrzydłami
Otwartych

Drzwi

(we

wspomnianym

przeze

mnie

ośrodku

dziennego

pobytu

na Białobrzeskiej), ale moŜliwe, iŜ w przyszłości tego rodzaju placówki powstaną takŜe
w obrębie innych organizacji. Łączy się z tym konieczność udostępniania innym
nagromadzonej tutaj wiedzy. Widać, Ŝe działania propagowania idei WTZ-ów zostały juŜ
rozpoczęte. Ośrodek nawiązuje współpracę z pokrewnymi placówkami w kraju i zagranicą,
odbywają się sesje dzielenia się wiedzą z ekspertami z tej dziedziny.
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3.3. Dom Rotacyjny i praca z ludźmi
bezrobotnymi
Dom Rotacyjny (DR) to część Centrum Otwartych Drzwi mieszczącego się na ulicy
Targowej. Całość nosi nazwę Domu za Bramą, co jest prawdopodobnie nawiązaniem do
praskiego podwórka, w którym mieści się to Stowarzyszenie. Tak jak pisałam w pierwszym
rozdziale, zakres działań prowadzonych przez Centrum na Targowej jest bardzo szeroki.
W mojej pracy zdecydowałam się bliŜej przyjrzeć i zaprezentować Dom Rotacyjny, jako,
Ŝe funkcjonowanie tej placówki przeplata się z innymi aktywnościami społecznymi,
prowadzonymi przez Stowarzyszenie. Mam tutaj na myśli Biuro Pośrednictwa Pracy, Biuro
Porad Prawnych i Stołówkę. Z ich usług korzystają zarówno chłopcy z Domu Rotacyjnego
jak i ubogie osoby z zewnątrz, szukające pracy, pomocy prawnej, czy chcące zjeść ciepły
posiłek.
Wiele spośród moich wywiadów przeprowadzałam właśnie na Targowej. Myślę,
Ŝe wchodząc do Stowarzyszenia, nie kaŜdy mógłby się domyśleć, Ŝe gdzieś tam, piętro wyŜej
(Stowarzyszenie zajmuje dwa piętra kamienicy) mieszka ktoś na stałe. „Na stałe” moŜe nie
jest tu fortunnym sformułowaniem, poniewaŜ jak sama nazwa Dom Rotacyjny wskazuje,
mieszkańcy domu co jakiś czas się zmieniają. Ośrodek zajmuje blisko jedną czwartą
powierzchni Centrum. Podopieczni zamieszkują trzy pokoje: ośmioosobowy, sześcioosobowy
i czteroosobowy.
Dom Rotacyjny funkcjonuje od 2002 roku. Powstał z inicjatywy Prezes
Stowarzyszenia i przy wsparciu takich instytucji jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
Wydział Promocji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Urząd Wojewody Mazowieckiego oraz
sponsorów prywatnych.

3.3.1. Rekrutacja
Jeśli jesteś osoba bezdomną w wieku 18-35 lat, bezrobotną, samotną, w trudnej
sytuacji Ŝyciowej, wychodzącą po terapii uzaleŜnień, ale chcącą zmienić swoje Ŝycie,
moŜesz przystąpić do indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności
i zamieszkać w Domu Rotacyjnym.
(Informacja zamieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi).

KaŜdy, kto chce dostać się do Domu Rotacyjnego musi na początku wypełnić
szczegółową ankietę kwalifikacyjną dotyczącą stanu zdrowia, wykształcenia, posiadanych
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uzaleŜnień, pobytu w róŜnych placówkach opiekuńczych. Następnie pracownik socjalny DR
weryfikuje te informacje, głównie dzięki kontaktom ze wskazanymi przez daną osobę
ośrodkami. Często okazuje się, iŜ część danych z ankiety jest niepełna, a niektóre fakty
zatajone. Jeśli na podstawie ankiety stwierdza się, Ŝe nie ma przeszkód, aby dana osoba mogła
zamieszkać w DR (ankieta była wypełniona wiarygodnie, dana osoba nie jest czynnym
alkoholikiem czy narkomanem, nie jest za nadto agresywna etc.) wtedy zaprasza się ją
na rozmowę kwalifikacyjną, której głównym celem jest stwierdzenie, czy kandydat wykazuje
chęć zmiany i pracy nad sobą. To kluczowe kryterium doboru.
Staramy się przyjmować osoby, które naprawdę chcą pracować nad sobą, dlatego, Ŝe
czas poświęcony wychowankom, nakłady czasowe są tak duŜe, Ŝe lepiej, aby
przebywały osoby, które chcą coś ze sobą zrobić, chcą coś więcej osiągnąć w Ŝyciu niŜ
tylko zatrzymać się na chwilę…Ŝeby tylko przenocować. (Wanda)
Druga rozmowa ma charakter bardziej weryfikujący. Dyskutuje się na temat konkretnych
informacji, jakich udzielono w ankiecie. Podczas tej rozmowy kandydat jest szczegółowo
informowany o zasadach pobytu w DR. Część osób jest rozczarowanych, dowiadując się
o konieczności wzięcia na siebie obowiązków. Być moŜe nie są przyzwyczajone do tego,
Ŝe czegoś się od nich wymaga. Wielu z nich w tym momencie rezygnuje z zamieszkania w
DR. W ten sposób po raz kolejny następuje selekcja. KaŜdy indywidualny przypadek
konsultowany jest z panią Prezes i to ona, mając rekomendację pracownika socjalnego,
podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do ośrodka.

3.3.2. Kim są mieszkańcy?
Podopieczni to ludzie z całej Polski, z róŜnym bagaŜem doświadczeń. Wszyscy naleŜą
do grupy postrzeganej często jako „margines”. Są samotni, odrzuceni ze względu na swoja
obecną sytuacje Ŝyciową i na przeszłość, którą większość z nich nie chce się chwalić. Z mojej
rozmowy z pracownikiem socjalnym wynika, Ŝe około 80% z nich nie utrzymuje kontaktu
z rodziną. Większość z nich, przychodząc do ośrodka, nie ma pomysłu, co robić dalej ze
swoim Ŝyciem.
To są ludzie – po pierwsze z całej Polski, poza tym to są ludzie, którzy funkcjonują na
marginesie społecznym i z róŜnych powodów tam się znaleźli- zaniedbanie rodziców, z
powodu biedy, dom dziecka, ośrodek, uzaleŜnienia, niepełnosprawność, nieporadność,
niesamodzielność.. Z całej Polski. [...] I na ogół wszyscy, co do nas trafiają, to nie
maja pomysłu jak dalej Ŝyć. I na ogół jedyny kapitał, jaki posiadają, to są ich
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zdolności […] Są to ludzie bez rodzin, bez oparcia, bez jakiegoś szczególnego
zainteresowania ze strony innych ludzi. Bez przyjaciół. […] Na ogół ludzie ich nie
lubią…Jest duŜo wyrzutków, złodziejaszków…KaŜdy z nich przychodzi tu do nas z
jakimś bagaŜem. To nie są ludzie czyści. Raz jest alkoholik, raz jest złodziejaszek, tutaj
ktoś skrzywdzony, np. ofiara przemocy, ktoś jest mocno roszczeniowy itp. (Pani Prezes)
Przeszłość tych ludzi wywarła duŜe piętno na ich sposobie myślenia i postrzegania
świata. Pokutuje w nich przekonanie, Ŝe mogą liczyć tylko na siebie, i nikt inny nie przejmuje
się ich losem. W konsekwencji są bardzo nieufni i zamknięci na otoczenie. Większość nich
bardzo wcześnie zakończyło swoją edukację.
To są ludzie, którzy mają ogromne braki w edukacji. Tylko szkoła podstawowa, i to teŜ
nie wiadomo, na jakim poziomie. Potem najwyŜej zawodówka. (Pani Prezes)
Poza tym cechuje ich takŜe nieporadność. Brak w nich odporności na stres. Łatwo ich
wykorzystać i często tak teŜ się dzieje.
Jest taki problem wśród tych osób zagroŜonych, czy marginalizowanych, Ŝe sporo
z tych osób jest zaburzonych psychicznie, emocjonalnie, niepełnosprawne no i
najzwyczajniej w świecie nieporadne…No i one sobie nie radzą zupełnie na rynku
pracy. Pracodawcy ich najczęściej wykorzystują, zatrudniają na czarno. (Pani Prezes)
Jednak mieszkańcy DR wyróŜniają się wśród swojej grupy społecznej tym,
Ŝe zdecydowali się coś zmienić w swoim Ŝyciu na lepsze i uwierzyli, Ŝe Stowarzyszenie moŜe
im w tym pomóc.

3.3.3. Zasady pobytu
W Domu panują zasady oparte na wzajemnym zaufaniu. Jako, Ŝe jest on częścią
siedziby Stowarzyszenia, podopieczni mają dostęp do wszelkiego sprzętu, jaki się tam
znajdue. W nocy mieszkańcy zostają sami, bez Ŝadnego nadzoru. Nie ma specjalnych
zabezpieczeń antywłamaniowych i gdyby ktoś chciał coś ukraść, wynieść, nie stanowiłoby
to wielkiego problemu. Dlatego teŜ kaŜdy jest tak dokładnie „prześwietlany”, zanim uzyska
zgodę na pobyt w ośrodku. Nie da się uniknąć sytuacji, kiedy ktoś złamie panujące tu zasady,
ale są to raczej wyjątki od reguły.
Tutaj na przykład w nocy nie ma portiera, nie ma kontrolerów. Chłopcy tutaj są sami.
Cały majątek, jaki jest w Stowarzyszeniu jest na ich głowie. A mogliby obrabować
i wynieść wszystko. Nic takiego się nie dzieje. Fakt, Ŝe czasem, od czasu do czasu,
incydentalnie się coś takiego dzieje. (Pani Prezes)
Na terenie ośrodka panuje całkowity zakaz spoŜywania alkoholu i innych środków
odurzających. Poza tym podopieczni muszą dbać o czystość i higienę osobistą. W ośrodku
uczy się dyscypliny i systematyczności. Jest określona godzinna na poranne wstawanie,
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ustalone pory posiłków, ustalone obowiązki. KaŜdy musi wykonywać określoną pracę na
rzecz wspólnoty mieszkańców. Chłopcy mają dyŜury na sprzątanie, na robienie zakupów.
KaŜdy z podopiecznych ma dyŜur swój. Ma swój określony rewir. KaŜdy z
podopiecznych sprząta na przykład raz dziennie. To jest taki dyŜur całomiesięczny.
Jedna osoba sprząta biuro pośrednictwa pracy, druga idzie po chleb. (Wanda)
W tygodniu podopieczni korzystają ze stołówki prowadzonej przez Otwarte Drzwi, ale
za to w weekendy pracownicy kuchni mają wolne i wtedy chłopcy przygotowują posiłek
samodzielnie, dzieląc obowiązki między siebie. Po tygodniu pobytu mieszkańcy
są tymczasowo meldowani, co pozwala na rejestrację w urzędzie pracy i zwiększa szanse na
znalezienie zatrudnienia.
W pierwszym miesiącu oczekuje się od nich podjęcia pracy. Poza ofertami
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podopieczni mogą liczyć na pomoc Biura Pośrednictwa
Pracy prowadzonego przez Stowarzyszenie. Doradcy zawodowi udzielają im porad
dotyczących pisania CV, listu motywacyjnego, rozmowy z pracodawcą. Zbierane są oferty,
które odpowiadają kwalifikacjom danego podopiecznego. Jest dostęp do sali komputerowej.
Koszt pobytu w DR to 50 złotych miesięcznie. W ramach tego mieszkańcy dostają
nocleg, wyŜywienie, środki czystości. Jeśli ktoś spełnia wszystkie warunki pobytu w DR,
a nie udało mu się znaleźć źródła utrzymania, wtedy odpracowuje on kilka godzin, pomagając
w Stowarzyszeniu. Poza tym zadaniem pracownika socjalnego jest takŜe pomoc w zdobyciu
zasiłków celowych dla podopiecznych. Stowarzyszenie stara się takŜe zatrudniać chłopców
w ramach staŜu czy to w charakterze gońców, pomoc w administracji, czy sprzątających.
Pracowałem jako sprzątacz, sprzątałem. No i teraz mi się skończyła umowa – maj,
czerwiec, lipiec. Teraz opłacam tylko 50 złotych miesięcznie za dom rotacyjny. Tak jak
wszyscy. Pierwszy miesiąc jak tu przyszedłem, to było tak, Ŝe odpracowałem, bo nie
miałem z czego zapłaci. (Franek)
Oprócz tego, Ŝe za odbyty staŜ chłopcy dostają wynagrodzenie, jest to dla nich cenne
doświadczenie zawodowe. Praca pomaga przyzwyczaić się do systematyczności
i obowiązkowości.
Dla osób, które nie mają Ŝadnego dochodu i nie potrafią powiedzmy systematycznie
pracować, bo bardzo duŜa część z nich nie potrafi wytrzymać 8 godzin w pracy takiej
systematycznej…podejrzewam, Ŝe z normalnej pracy z zewnątrz teŜ szybko by
zrezygnowali. Więc dla nich to jest teŜ forma przygotowania do przyszłego zawodu.
Uczą się systematyczności, wstawania rano, podejmowania jakiś obowiązków,
rozpoczęcia czegoś, zakończenia…takŜe takiej systematyki. Więc jest to taka jakby
reintegracja społeczna, równieŜ zawodowa. (Wanda)
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O wiele łatwiej rozpocząć pracę w znanym sobie środowisku, gdzie moŜna liczyć
na wyrozumiałość i Ŝyczliwość. Oczywistym jest, Ŝe liczba miejsc dla staŜystów jest
ograniczona i tylko nieliczni mają szczęście je otrzymać.
Standardowy dopuszczalny czas pobytu w Domu Rotacyjnym to jeden rok. Są jednak
wyjątki dla tych, którzy podejmują edukacje. Wtedy czas przebywania w ośrodku moŜe
przedłuŜyć się do 3 lat pod warunkiem, Ŝe dana osoba nie łamie zasad pobytu w ośrodku.
Konsekwencja jest bardzo waŜną zasadą w pracy z podopiecznymi. Raz zrobiony wyjątek
moŜe bardzo negatywnie wpłynąć na całą społeczność mieszkańców.
JeŜeli ktoś pije, to dokonuje wyboru. JeŜeli chce pić to tutaj nie moŜe mieszkać.
Proste, po prostu musi ten dom opuścić. JeŜeli nie chce zrezygnować z „piwkowania”,
z narkotyzowania się itd. To musi nas puścić. (Pani Prezes)
Rozmawiałam z jednym z byłych mieszkańców DR, który opowiedział mi, w jaki
sposób opuścił dom. Zaliczał się on do jednych z „najbardziej rokujących” podopiecznych.
Mimo tego, w momencie, kiedy złamał obowiązujące zasady, musiał odejść z ośrodka.
Trochę zawaliłem sprawę […] Pojechałem sobie nad jezioro, wypiłem piwko,
narozrabiałem, przyjechałem, przyznałem się. Z natury jestem szczerym człowiekiem.
Poza tym musiałem jakoś wytłumaczyć przyczynę utraty prawa jazdy. Jakoś doszliśmy
do porozumienia, Ŝe regulamin jest regulaminem. (Marek)
Marek pracuje w tej chwili jako wolontariusz Stowarzyszenia, oprócz tego uczy się i
planuje zdawać na studia. Mimo tego, Ŝe musiał opuścić ośrodek nie zrezygnował z pracy nad
sobą. Nadal współpracuje ze Stowarzyszeniem. Jak widać, nie zawsze jest tak, Ŝe usunięcie z
DR oznacza koniec współpracy z daną osobą.
Zdarza się, Ŝe mieszkańcy usamodzielniają się, dostają pracę i „idą na swoje”
opuszczając ośrodek przed upływem dozwolonego okresu pobytu.
Bywa tak, Ŝe te osoby się usamodzielniają. My nie staramy się ubezwłasnowolniać te
osoby, Ŝeby przebywały w ośrodku i uczył się tej takiej bezradności społecznej, tylko
takiej pomocniczości w tym sensie, Ŝeby się usamodzielniały,…więc niektóre osoby na
przykład po roku się usamodzielniają- wynajmują mieszkanie, podejmują stałą pracę,
mają stały dochód, kończą jakąś szkołę na przykład… bywa to bardzo róŜnie. (Wanda)
Bywa i tak, Ŝe podopieczni rezygnują z pobytu w ośrodku, gdyŜ nie odpowiadają im
obowiązujące tam zasady, na przykład czują się wykorzystywani.
Odchodziły osoby. Wczoraj, czy przedwczoraj Witek Kowalski od nas odszedł. Chce
być na swoim […]Myślał, Ŝe jest tutaj tylko wykorzystywany. (Franek)
Podczas jednego z moich wywiadów odniosłam wraŜenie, Ŝe zarzut wykorzystywania
moŜe być dosyć często stawiany Stowarzyszeniu przez podopiecznych. Mój rozmówca dawał
mi mnóstwo argumentów na to, Ŝe mieszkańcy nie są wykorzystywani, mimo tego, Ŝe ja
33

w ogóle nie poddałam tego w wątpliwość. Faktem jest, Ŝe większość z nich pomaga jako
wolontariusze, ale wydaje mi się to bardziej naturalnym procesem włączania się w Ŝycie
organizacji, w której, de facto się mieszka.

3.3.4. Indywidualny plan wychodzenia z bezdomności
Jako studentka Wydziału Zarządzania, od pierwszych lat studiów uczyłam się zasad
planowania. Właśnie ten temat z Teorii Organizacji i Zarządzania przyszedł mi na myśl, kiedy
po raz pierwszy usłyszałam o trzyletnim planie rozwoju. Pomyślałam sobie, Ŝe to jakby takie
tworzenie biznes planu. Tym razem nie chodzi o zaplanowanie działań przedsiębiorstwa,
które ma odnieść sukces na rynku. Tutaj chodzi o planowanie Ŝycia człowieka, który chce
wrócić do „normalności”.
Dla wielu ludzi, którzy mieszkają w DR myślenie o przyszłości, to coś, czego muszą
się nauczyć. Najpierw trzeba pobudzić w nich marzenia. JeŜeli to się udaje, trzeba pomóc
w zaplanowaniu drogi dochodzenia do tych marzeń:
JeŜeli juŜ te marzenia zaczynają w głowach i w wyobraźni funkcjonować, to wtedy
dopiero zaczynamy mówić o bardziej konkretnych sprawach i takich bliskich. I u nas
obowiązuje zasada trzyletniego planu własnego rozwoju. To jest tak bardzo trudne do
wykonania zajęcie. (Pani Prezes)

3.3.4.1. Praca z planem
KaŜdy mieszkaniec DR musi we współpracy z panią Psycholog, panią Prezes
i pracownikiem socjalnym zaplanować swój program wychodzenia z bezdomności. Oto jak
wygląda formularz wspomagający proces planowania:
Na pierwszej stronie podopieczny wypisuje swoje kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe. To jest jego kapitał, jaki zgromadził przez całe Ŝycie i który musi wykorzystać
do realizacji marzeń.
Na następnej stronie jest miejsce na opisanie swojej historii bezdomności.
Wypełnienie tych paru linijek zmusza do zastanowienia się nad tym, jak to się stało,
Ŝe znajduje się teraz w takim, a nie innym punkcie.
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Zdjęcie 2. Formularz dot. programu wychodzenia z bezdomności, str. 1,2

Zdjecie 3. Formularz dot. programu wychodzenia z bezdomności, str. 2,3
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Zdjęcie 4. Formularz dot. programu wychodzenia z bezdomności, str. 4

Dalej pojawia się rubryka, gdzie naleŜy wypisać swoje cele na najbliŜsze 3 lata. Te
trzy lata to okres czasu, który jest w zasięgu naszej wyobraźni.
Tak, trzyletni plan, bo te trzy lata są w zakresie wyobraźni kaŜdego człowieka. Jest
jeden rok, jest drugi no i jest trzeci. Najłatwiej jest ten pierwszy rok złapać. No, ale jak
juŜ nam się udaje ten pierwszy rok określić, to potem się okazuje, Ŝe w sposób
naturalny te dwa następne lata same się piszą. (Pani Prezes)
Poza tym, perspektywa trzech lat daje moŜliwość zaplanowania swojej przyszłości nie tylko
podczas pobytu w ośrodku, ale takŜe po opuszczeniu tej placówki.
Plan trzyletni systematyzuje pewne rzeczy, poniewaŜ podczas wypełniania tego planu
piszemy wszystko, co zostało zrobione na tym etapie w ośrodku, ale równieŜ to, co ma
być zrobione w przyszłości. Plan trzyletni nie polega na tym, Ŝe jest ujęta tylko praca
nad sobą w ośrodku, ale takŜe praca jak wyjdzie się z ośrodka, Ŝeby to procentowało w
późniejszym czasie. (Wanda)
Cele ogólne muszą być rozpisane na cele szczegółowe i dotyczyć zarówno prywatnej
jak i zawodowej sfery Ŝycia. Podopieczni muszą się takŜe zastanowić jak te cele osiągną i co
moŜe stanąć na przeszkodzie w ich realizacji.
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A kaŜdy plan musi mieć przede wszystkim swój cel- ten najwaŜniejszy, strategiczny.
Muszą być teŜ cele operacyjne, zadania, musi być określony sposób, w jaki te zadania
będą realizowane, formy… A tych zadań jak się później okazuje, to jest bardzo duŜo.
To nie jest tak, Ŝe jest tylko jedno zadanie. Bo jest zadanie natury zawodowej- „muszę
zdobyć jakieś kwalifikacje”, „muszę na to jakiś czas poświęcić”, muszę wybrać jakąś
instytucję, jakąś formę kształcenia. To jest po prostu maszyna. A w Ŝyciu osobistym,
cele natury osobiste. (Pani Prezes)
Dochodzenie do tego, co chce się zrobić ze swoim Ŝyciem, to proces, który trwa często
kilka lat. Biorąc pod uwagę, Ŝe prawdopodobnie Ŝadna z tych osób nie została wcześniej
postawiona przed koniecznością skonstruowania planu wychodzenia z bezdomności, kaŜda
z nich wymaga pomocy i wsparcia ze strony pracowników Stowarzyszenia. Dopiero przy
zaangaŜowaniu i pracy jednych i drugich moŜliwe jest osiągnięcie konkretnych, wymiernych
rezultatów.
Trzeba rozpoznać ich uwarunkowania: psychiczne, fizyczne, zdrowotne, społeczne… I
to nie jest takie proste, bo tego się nie moŜna dowiedzieć w ciągu jednego dnia.
Czasami u niektórych trwa to nawet rok nim ten człowiek dojdzie do świadomości
siebie samego. śe wie, co posiada i co chce ze sobą zrobić. (Pani Prezes)
W ramach tej współpracy, wszyscy mieszkańcy spotykają się raz w tygodniu z panią
Prezes by omawiać swoje indywidualne plany, rozmawiać o swoich problemach. Jest to
spotkanie obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców DR.
Miałam okazję uczestniczyć w jednym z takich spotkań w charakterze obserwatora.
Odbywało się ono w tak zwanej salce konferencyjnej w ośrodku na Targowej. Prowadziła je
pani Prezes. Wśród uczestników byli męŜczyźni, średnio w wieku około 30-35 lat, moŜna by
powiedzieć dorośli ludzie, – ale gdy siedzieli zgromadzeni wokół Pani Prezes, wyglądali
raczej jak uczniowie na zajęciach ze swoim nauczycielem.
KaŜdy dostał kartkę papieru, na której mógł zapisywać sobie notatki. Za plan tego
spotkania moŜna by uznać formularz, jaki prezentowałam powyŜej. Wielu spośród
zgromadzonych nie miało problemy z wypełnieniem rubryki „Kwalifikacje”. Pani Prezes
starała się ich naprowadzić, mówiąc, aby przypomnieli sobie wszelkie prace legalne
i nielegalne, jakie wykonywali do tej pory. To pomogło. Następnie kaŜdy został poproszony
o opisanie swojej historii bezdomności. Na ten czas zapanowała chwila ciszy i skupienia,
a kartki zaczęły się zapełniać. Tutaj nie było pytań. KaŜdy wiedział, co pisać.
Kluczowym tematem grupowych rozwaŜań były indywidualne cele na najbliŜsze trzy lata.
Pani Prezes podkreślała, jak waŜne jest zaplanowanie tego, co chce się zrobić.
Jak człowiek wie, co chce osiągnąć, to osiąga zwykle 60% tego, co załoŜył. To jest
osiągnięcie. Jeśli będzie to więcej niŜ 60%, no to to juŜ jest sukces. (Pani Prezes)
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Aby ułatwić podopiecznym „marzenie o przyszłości” paru z nich miało opowiedzieć
o tym, jak wyobraŜają sobie siebie za trzy lata. Ta wizualizacja podziałała na mnie. Myślę, Ŝe
takŜe podopieczni wybiegli myślami w przyszłość.
Będąc na tym spotkaniu, miałam wraŜenie, Ŝe między wszystkimi osobami
zgromadzonymi w sali panuje atmosfera wzajemnego zaufania – zarówno między samymi
mieszkańcami, jak i między nimi i prowadzącą spotkanie. Muszę teŜ przyznać, Ŝe zaskoczyła
mnie otwartość zgromadzonych tam osób. Nie wiem, na ile znali się oni między sobą (kaŜdy
trafił do ośrodka w trochę innym czasie), ale na pewno część z nich widziała mnie po raz
pierwszy. Mimo to, bez Ŝadnych oporów mówili o sobie, opowiadali historie niebędące
historiami tych, którym powiodło się w Ŝyciu. Wystarczyło, Ŝe zostałam zaprotegowana przez
panią Prezes, aby obdarzono mnie zaufaniem. Odniosłam wraŜenie, Ŝe ci ludzie czuli się
naprawdę dobrze w swoim towarzystwie. Wydaje mi się, Ŝe przekłada się to na codzienna
relację między podopiecznymi i pracownikami.
Raz w tygodniu mieszkańcy DR spotykają się z psychologiem. Niestety nie ma
dodatkowego etatu dla psychologa, który mógłby częściej spotykać się z chłopcami i to nie
na sesjach grupowych, tak jak to się odbywa w tej chwili, ale na indywidualnych
konsultacjach. Taka sytuacja nie jest zadowalająca dla Stowarzyszenia. Ma ona swoje źródło
w braku dotacji na utworzenie etatu. Rekompensuje się to poprzez szeroką współpracę tej
placówki z róŜnymi instytucjami na zewnątrz np. z poradnią zdrowia psychicznego, jak
i z placówkami mieszczącymi się w ramach Stowarzyszenia. Wielu z podopiecznych ma
nieuregulowaną sytuację prawną dotyczącą np. spraw majątkowych i wyroków sądowych.
Uporanie się z takimi sprawami jest elementem układania sobie Ŝycia na nowo. Tutaj
mieszkańcy mogą liczyć na Biuro Porad Prawnych, które obok Biura Pośrednictwa Pracy,
funkcjonuje w Centrum na Targowej.
Ciekawiło mnie, jakie cele na przyszłość stawiają sobie mieszkańcy DR. Z moich
rozmów wynika, Ŝe zwykle jest to chęć usamodzielnienia się, zdobycia pracy, mieszkania. Ci
z podopiecznych, którzy zdecydowali się kontynuować edukację, poszerzają swoje horyzonty,
myślą o dalszym kształceniu, zdobyciu dyplomu. Często chcą kształcić się w takim kierunku,
aby później móc pomagać osobom w podobnej sytuacji, w jakiej oni się znaleźli. Myślą
o zawodzie terapeuty bądź pedagoga czy psychologa. Tutaj wyraźnie widać wpływ
Stowarzyszenia i wzorców, jakie reprezentują pracownicy na podopiecznych.
Pomysły chłopców na dochodzenie do zamierzonych celów bywają zaskakujące…
PoniŜej prezentuję plan na wyjście z bezdomności, jaki przedstawił mi jeden
z podopiecznych. Chce on wybudować dom na wsi za pieniądze zaoszczędzone ze sprzedaŜy
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makulatury i złomu. Swój pomysł ma zrealizować razem z kolegą z ośrodka – Leo.
Potrzebują do tego samochodu marki śuk, o który poprosili ówczesną vice premier JarugęNowacką, podczas jej wizyty w Stowarzyszeniu. Wydało mi się to dość nieprawdopodobne,
ale zweryfikowałam tę informacje i rzeczywiście pani premier obiecała chłopcom podarować
śuka…
Franek: Zbieram makulaturę sobie. To wychodzi tak 50 złotych. Dorabiam sobie. To
właśnie tego śuka dlatego chciałem. [wcześniej była rozmowa na ten temat]
Badacz: No właśnie, do czego był Ci ten śuk?
Franek: To właśnie z tym kolegą, co to siedział obok mnie. To z nim makulaturę i
złom zbieram. No i to jest mój ten plan trzyletni.
Badacz: A moŜesz mi więcej powiedzieć, o co chodzi z tym planem trzyletnim?
Franek: Plan trzyletni – wyjść z bezdomności w ogóle. To znaczy ja jestem u mamy
zameldowany normalnie, tylko jak mnie mama wygoniła, to ja nie mam po co wracać
tam. No i ten plan trzyletni polega na …niektórzy mogą osiągnąć coś- skończyć
szkołę […] W ogóle mieć pracę legalną Ja chcę po prostu ten plan trzyletni tak
wykorzystać, Ŝe chcę iść na wieś mieszkać i chałupę postawić. No i tak sobie
skalkulowałem, Ŝe kilogram 18 groszy kosztuje. 10 ton to 1800 złotych, a 100 ton to
18 tysięcy. To bym potrzebował 200 ton. Ale to nie całkiem te 200 ton potrzebuje, bo
złom 60 groszy kosztuje. To 50 ton to 30 tysięcy. Potrzebuje 50 tysięcy i uzbieram!
JuŜ mam 4 tysiące odłoŜone.
Badacz: A to na jak długo przewidujesz? Przez te 3 lata chcesz uzbierać?
Franek: Tak, to na pewno uzbieram. Z pomocą tego Ŝuka jak Pani Premier nam to
załatwi. I będziemy pisemka pisali po jakiś firmach, Ŝe chcemy wyjść z bezdomności,
coś osiągnąć. Leo juŜ napisał pisemko. Ma na dyskietce i będziemy firmy spisywali i
wysyłali te pisemka. I będziemy po prostu odbierali (niezrozumiałe) Pieniądze teŜ na
Stowarzyszenie będą szły. Jakaś część. I co miesiąc wypłatę będziemy mieli
Badacz: Chcecie prosić te firmy o pieniądze?
Franek: Nie. O makulaturę i złom. Będziemy zabierać.
Badacz: śeby nie chodzić po jakiś wysypiskach?
Franek: Tak. A firmy i tak to wyrzucają.
Jak widać Darek bardzo konkretnie podchodzi do sprawy. Ma on swój własny sposób
na sukces i jest konsekwentny w swoich postanowieniach. Zaskoczył mnie fakt, Ŝe udało mu
się zaoszczędzić tak pokaźną sumę pieniędzy. Mam nadzieję, Ŝe pani premier dotrzymała
swojej obietnicy.

3.3.5. Dom inny, niŜ wszystkie
Tutaj chodzi o rozwój, aby ci ludzie jak najszybciej przestali być bezdomnymi. W Ŝadnej
innej placówce takiej oferty właściwie nie ma. Takiej kompleksowej i wypełniającej
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kaŜdą sferę Ŝycia, a przede wszystkim inspirującej do kształcenia, do pracy nad sobą.
(Pani Prezes)
Wydaje mi się, iŜ jest wiele organizacji, które mówiąc o swojej działalności
podkreślają, iŜ nie zaleŜy im na doraźnym pomaganiu, ale bardziej na zmianie sposobu
myślenia. Nie mogę sprawdzić, na ile znajduje to pokrycie w rzeczywistych działaniach,
poniewaŜ miałam do tej pory okazje badać tylko jedną organizacje. Z moich obserwacji
wynika, Ŝe w Otwartych Drzwiach rzeczywiście zmiana jednostki to priorytet. Poza tym
wiem teŜ, Ŝe nie ma drugiego takiego ośrodka, który działałby na takich zasadach, na jakich
funkcjonuje Dom Rotacyjny. Jest to przedsięwzięcie innowacyjne i nie ma się na kim
wzorować.
Pani Prezes zwróciła mi uwagę, Ŝe taka forma pracy z podopiecznymi, jaka jest
stosowana w DR jest moŜliwa z racji stosunkowo małej ilości podopiecznych. Domu moŜe
zamieszkiwać maksymalnie 20 osób, podczas gdy wiele placówek niosących pomoc
bezdomnym działa na skalę masową. UniemoŜliwia to kontrolę nad podopiecznymi
i wpływanie na ich postawy. Pomoc sprowadza się wtedy do zapewnienia im noclegu
i wyŜywienia.
Warunki, jakie stwarza Dom Rotacyjny pozwalają na potraktowanie kaŜdej jednostki
indywidualnie. Pracownicy doskonale znają sytuację kaŜdego mieszkańca. Ułatwia
to współpracę i pozwala na dostosowanie się do potrzeb kaŜdego z nich.
Przy takiej pracy, z takimi osobami taka praca indywidualna jest bardziej skuteczna
niŜ taka hurtowa, zbiorowa, gdzie wszyscy są wrzuceni do jednego wora i nie da się
zapanować nad taką grupą.[…] Praca z kaŜdym jest bardzo indywidualna, więc do
kaŜdego trzeba mieć inne podejście, inną taktykę, szukać sposobu na kaŜdego.
(Wanda)
Indywidualne podejście do podopiecznych pozwala teŜ „wyłowić” jednostki
przejawiające zdolności i predyspozycje intelektualne. Takie osoby dopinguje się do nauki.
Mogą liczyć na specjalną pomoc. Stowarzyszenie pozyskuje wolontariuszy, którzy zajmują
się ich reedukacją w zakresie przedmiotów szkolnych. Tacy podopieczni są teŜ często
zwalniani z obowiązku znalezienia pracy, na rzecz tego, Ŝe poświęcą swój czas na naukę.
Jest tutaj chłopak z ośrodka szkolno-wychowawczego. Bardzo zdolny. Bardzo zdolny.
On ma IQ 170. To jest bardzo duŜo. To ja tyle nie mam☺ Ma ogromny kapitał.
Skończył pierwszy rok w centrum kształcenia ustawicznego. To jest taka na niskim
poziomie pierwsza klasa szkoły średniej. I on mógłby, gdyby się przyłoŜył, to ciągu
roku dojść do matury […]MoŜna by powiedzieć – chłopak ma 18 lat. Powinien iść do
pracy. Gdyby go tak schematycznie potraktować. Popracowałby do tej pory w Mc
Donaldzie, czy tam w Burger Kingu, szedł na te 8 godzin do pracy, a szkołę traktował
jako szkołę „do chodzenia”…To on nic nie osiągnie i z tych zdolności talentów się nie

40

zrobi. On powinien się po prostu bardzo duŜo uczyć, tak, aby nadrobić te zaległości. I
moŜe to zrobić w ciągu roku. I moim zdaniem nie powinien pracować. (Pani Prezes)
Dla tych, którzy zdecydują się na podjecie edukacji, Stowarzyszeni zabiega o wsparcie
sponsorów. Ci najzdolniejsi i najbardziej pracowici maja moŜliwość uzyskania stypendium.
W tej chwili udało nam się przeforsować stypendia szkolne dla naszych 4
podopiecznych. Przy Prezydencie miasta Stołecznego Warszawy powstały takie
stypendia- ani nie socjalne, ani nie naukowe. I naszych czworo podopiecznych
uzyskało takie stypendia […], z czego jesteśmy bardzo dumni. Bo są to osoby jakby nie
było wykluczone społecznie wcześniej by nie było szansy na takie stypendia. (Wanda)
Otwarte Drzwi współpracują takŜe z tak zwanymi duńskimi uniwersytetami
ludowymi. Na wyjazdy zagraniczne do Danii w roku 2004 wyjechało 3 podopiecznych. Gdy
patrzę na przeszłość mieszkańców DR myślę, Ŝe pojawienie się takiej perspektywy jest rzeczą
niesamowitą. W ciągu paru miesięcy ich Ŝycie zmienia się o 180 stopni. Jeśli ta chęć zmiany
okazuje się być prawdziwa, tutaj na pewno kaŜdy będzie starał się im pomóc w realizacji
marzeń. Dba się teŜ o kulturalny rozwój podopiecznych. Pracownicy załatwiają im
wejściówki do kina, teatru, organizują wycieczki:
W innych ośrodkach nie uczyliśmy się, nie mieliśmy Ŝadnych komputerów, nie
musieliśmy pracować. Tu mamy wycieczki. W Warszawie gdzieś do teatru szliśmy, czy
do kina. Organizują coś takiego no i chodzimy. (Franek)
Ciekawym wydaje mi się połączenie dwóch grup odbiorców usług Otwartych Drzwi –
niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej
i bezdomnych zamieszkujących Dom Rotacyjny. Inicjatorka tego posunięcia była pani Prezes.
Z początku wydawało się to dość kontrowersyjnym pomysłem i budziło obawy pracowników.
Wcześniej, jak sobie przypominam, kiedy powstawał Dom Rotacyjny, to moje obawy
były ogromne. Jak te dwie grupy osób – tych, którzy są na ogół wykorzystywani i tych,
którzy wydawałoby się wykorzystują, z sobą zafunkcjonują. Okazuje się, Ŝe przy
odpowiednim pokierowaniu i takiej filozofii myślenia o człowieku i stworzeniu
warunków dla tych grup, jest to jednak coraz bardziej efektywna forma współpracy.
(Teresa)
Taka konfrontacja wymaga nadzoru ze strony opiekunów, szczególnie w początkowej
fazie kontaktu.
Oczywiście to wymaga cały czas jakiegoś takiego dalszego monitoringu, poniewaŜ
trafiają tam chłopcy, którzy są mocno zdemoralizowani. To wymaga szczególnie na
samym początku takiego duŜego monitoringu i skonfrontowani tych dwóch grup tak,
aby to było z jak największa korzyścią dla jak największej ilości osób. (Teresa)
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Doświadczenie Otwartych Drzwi pokazuje, Ŝe wbrew wcześniejszym obawom
łączenie osób bezrobotnych z niepełnosprawnymi intelektualnie jest dobrą lekcją tolerancji,
akceptacji i otwartości na drugiego człowieka.
W tej chwili na przykład jeden z podopiecznych chodzi na siłownię z
niepełnosprawnymi, odprowadza cała grupę, z nimi ćwiczy, gdzie wcześniej nie było
mowy o czymś takim. (Wanda)
Myślę, Ŝe Stowarzyszeniu udaje się stworzyć chłopcom namiastkę domowego
ogniska. Wszyscy tutaj biorą udział w ich wychowywaniu. Zwracają im uwagę na grzeczne
zachowanie, uczą dobrych manier, dyskutują z nimi podczas swoich przerw w pracy. Mówi
się im o tym, aby dbali o siebie, byli czyści, schludnie ubrani.
Obiektywnie rzecz biorąc oni staja się ładniejsi. No przede wszystkim są uczesani,
ładnie wyglądają, potrafią z innymi rozmawiać, są uśmiechnięci, patrzą prosto w oczy
[…] Nie chodzą w brudnych rzeczach. Zresztą tego pilnujemy. […]. No, ale teŜ
zwracamy na to uwagę, Ŝe ogolić to się trzeba codziennie. Środków czystościowych nie
brakuje, higienicznych takŜe. Szampony są, wszystko… (Pani Prezes)
Pracownicy, szczególnie ci bliŜej związani z działalnością Domu Rotacyjnego (Pani
Prezes, psycholog, pracownik socjalny) dokładają wszelkich starań, aby podopieczni nie czuli
się osamotnieni ze swoimi kłopotami. Chłopcom wpaja się, Ŝe o problemach trzeba
rozmawiać i rozwiązywać je wspólnie.
Dzisiaj rozmawialiśmy na przykład o tym, Ŝe jest wśród nas chłopak, objęty terapią
alkoholową. Trzeci miesiąc nie pije. No i pada pytanie – jak moŜna Grześkowi pomóc.
Bo on jest jeszcze w tym bardzo trudnym okresie. Jak rok przetrzyma bez alkoholu, to
juŜ będzie dobrze, ale na razie jest w bardzo trudnym okresie. No to jak inni mogą mu
pomóc? No to dochodzimy do takiej konstatacji, Ŝe trzeba z nim rozmawiać. Ta
choroba alkoholowa nie jest powodem do Ŝadnego wstydu, ale teŜ nie moŜna
człowieka samego zostawić. Jak jest kryzys, to on przede wszystkim musi mówić o tym,
Ŝe ma kryzys i Ŝe go nosi, Ŝe chce się napić. No wtedy wszyscy musimy zrobić coś, Ŝeby
go zająć, pójść na spacer, zająć jakąś pracą. Byle by ten kryzys przetrzymać. Staramy
się być wszyscy razem, niezaleŜnie od tego, na jakim jesteśmy poziomie rozwoju
problemów itd. (Pani Prezes)
KaŜda okazja do rozmowy jest dobra – spotkania w ramach pracy nad planem,
spotkania przy posiłkach, na korytarzu. Pani Prezes stara się codziennie towarzyszyć
chłopcom podczas kolacji. Wspólny posiłek to sposobność do rozmów o sprawach bieŜących,
opowieści o tym, co się komu danego dnia przytrafiło, co zaskoczyło, a co uradowało.
O godzinie dziewiątej jest kolacja. Tylko podczas kolacji to sobie rozmawiamy po
prostu o wszystkim, czyli o waŜnych sprawach i o niczym. O tym jak dzień minął, o
Ŝartach, o tym, kto jest, a kogo nie ma, co nas martwi, co nas boli. Ale teŜ przemycamy
róŜne ciekawe rzeczy- wiedzę. Staramy się o róŜnych waŜnych rzeczach rozmawiać,
dowiedzieć. Jesteśmy otwarci. Tutaj nie ma tematów tabu. Chłopcy przychodzą do nas
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i mówią rzeczy, o których nigdy nie rozmawiali z nikim. (Pani Prezes)
W ten sposób między pracownikiem a podopiecznym tworzy się więź, która wykracza
poza relację wynikającą z kryteriów formalnych.
Ta więź, która się tutaj zawiązuje, jednak ona jest dosyć silna. Sama ze zdziwieniem to
nawet obserwuję… Oczywiście ci ludzie teŜ sobie wybierają poszczególne osoby
pośród nas. Jedni utrzymują kontakt ze mną, inni z Panią Psycholog, jeszcze tam z
inną osobą. No, ale to juŜ nie jest waŜne, z kim. (Pani Prezes)
Tak jak wspominałam, wyczuwa się, Ŝe ludzie darzą się tu wzajemnym zaufaniem.
MoŜemy tu mówić o partnerskiej relacji między podopiecznym a pracownikiem. Jest to
jednak czasem obosieczna broń… MoŜe doprowadzić do naduŜyć ze strony mieszkańców DR
na przykład, poprzez lekcewaŜenie poleceń pracownika bądź wchodzenie w jego prywatna
sferę.
Staramy się, Ŝeby partnerskie stosunki były, ale nie zawsze to jest dobre w niektórych
przypadkach. Czasami są osoby, które nie mają jakiś granic, przekraczają granicę
osobistego kontaktu i uwaŜają, Ŝe jak ktoś jest z kimś na ty, to usiłują się spoufalać na
przykład. (Wanda)
Zarówno pracownicy Domu Rotacyjnego, jak i jego mieszkańcy uwaŜają to miejsce
za szczególne i wyróŜniające się wśród innych placówek wychowawczych dla ludzi
bezdomnych i bezrobotnych. Jak jest gdzie indziej? O tym dowiedziałam się
od podopiecznych…
DuŜo to się róŜni, poniewaŜ większość ośrodków to jest na zasadzie noclegowni, to
znaczy przychodzę, płacę np. 5 złotych i sobie śpię. Nic nie robię, nic do mnie nie
naleŜy. To jest takie beztroskie Ŝycie. Idę sobie pracuję, przychodzę, zdrzemnę się i idę
dalej. Tylko, Ŝe to nic nie daje, tylko tyle, Ŝe na głowę nie leci. (Marek)
Dlaczego tu jest inaczej? Na odpowiedź na to pytanie składają się te wszystkie rzeczy,
o jakich pisałam w tym rozdziale.
Po pierwsze wszyscy moi rozmówcy podkreślali, Ŝe w tej placówce stawia się
na rozwój ludzi i pobudzanie ich do działania
To jest miejsce dla osób, które chcą coś ze sobą zrobić, zmienić się na lepsze. MoŜna
sobie duŜo przemyśleć. (Marek)
MoŜna tu coś osiągnąć. Tutaj z pracą to nie ma tak, Ŝe pójdę i coś na czarno znajdę.
Tu trzeba być zarejestrowanym. Tu się duŜo uczę- jak rozmawiać z ludźmi… […]
No i jak ktoś ma jakiś problem to idzie do Pani Ani, czy tam do kogoś. Tu duŜo moŜna
osiągnąć jak ktoś chce. Na ulicy to nie myślałem w ogóle o czymś takim, Ŝeby coś
osiągnąć. Tutaj zrozumiałem, Ŝe trzeba coś osiągnąć. (Franek)
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Trzyletni plan rozwoju – narzędzie stworzone przez Otwarte Drzwi, jest taką osią
pracy z mieszkańcami. Pomaga uświadomić im, Ŝe najpierw trzeba poukładać swoje bieŜące
sprawy, by moŜna było rozpocząć nowy etap w Ŝyciu. Zwraca uwagę na róŜne jego obszary:
prywatny, zdrowotny, zawodowy.
Tutaj jest nacisk kładziony na to, aby ktoś uregulował swoje sprawy, znalazł legalne
zatrudnienie, nauczył się porządku, nauczył się odpowiedzialności, kultury osobistej…
Bo większość ludzi, którzy trafiają do ośrodków nie mają tej kultury, bo wiadomowywodzą się z tych środowisk, a nie innych. I to jest teŜ problem później w przyszłości.
Często jest tak, Ŝe trafiają do nas ludzie z innych ośrodków no i to często tą róŜnice
widać. Ktoś mieszkał na przykład rok w ośrodku X, czy Y i się nic nie nauczył, lub
wręcz cofnął się z jakimiś tam wartościami swoimi. Tutaj kładzie się na to nacisk.
(Marek)
Poza tym, w Domu, jeśli ktoś chce coś osiągnąć, natychmiast otrzymuje potrzebne
wsparcie – natury materialnej i emocjonalnej. Indywidualne podejście pozwala dotrzeć
do kaŜdego i skupić się na jego problemach i potrzebach.
Dodatkowo specyfiki Domowi Rotacyjnemu dodaje fakt, iŜ podopieczni są włączani
w działalność całego Stowarzyszenia, a wielu z nich zostaje później wolontariuszami. Jest
to sposób na rehabilitację i reintegrację społeczną tych ludzi.
Ze sprawozdanie z działalności Otwartych Drzwi w roku 2004 moŜemy dowiedzieć
się, Ŝe „spośród 38 mieszkańców Domu 18 osób usamodzielniło się, 6 osób podjęło naukę w
liceum ogólnokształcącym, 3 osoby otrzymały stypendia rządowe w Danii, 3 osoby zostały
skierowane do szpitali psychiatrycznych, 6 osób utraciło prawo dalszego pobytu w Domu
z powodu złamania regulaminu”. Pokazuje to w jakimś stopniu efekty pracy z bezdomnymi,
chociaŜ warto pamiętać, Ŝe za tymi liczbami stoją ludzie i trudno stwierdzić jednoznacznie,
Ŝe na przykład fakt, iŜ 6 osób musiało opuścić ośrodek świadczy o tym, Ŝe pobyt w DR w
Ŝaden sposób nie wpłynął na ich dalsze losy. Z moich wywiadów z pracownikami wynika,
Ŝe pojęcie sukcesu w pracy z bezrobotnymi i bezdomnymi jest względne. Przykładowo dla
organu mającego wydać decyzję o dotacji dla tej placówki, kryterium oceny efektywności
będzie prawdopodobnie fakt o uzyskaniu zatrudnienia przez podopiecznego. To oczywiście
jest niezaprzeczalnym sukcesem. JednakŜe istotne są teŜ inne rzeczy, których nie da się
zawrzeć w sprawozdaniu.
MoŜemy mówić, Ŝe sukcesem, czy poraŜką jest, Ŝe ktoś coś zrobił, ale nie zrobił tego…
nie przeszedł całego procesu do końca… Bo proces wychodzenia z bezdomności jest
procesem długim. Dla mnie sukcesem jest na przykład, Ŝe podopieczny, który miał
zaburzoną sytuacje z rodziną naprawia taką sytuację. Jest świadomy tego, Ŝe trzeba to
naprawić, Ŝe trzeba odbudować taką relację… Ŝe za zło, które wyrządził trzeba
odpowiedzieć dobrem na przykład i moŜe coś z tym zrobić. (Wanda)
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Największa satysfakcja jest wtedy, kiedy rezultaty są większe od oczekiwanych. Pani
Prezes opowiedziała mi historię chłopca, któremu swego czasu Stowarzyszenie pomogło
znaleźć pracę i rozwiązać rodzinne problemy. Tak jak większość podopiecznych, wywodził
się on z patologicznej rodziny, gdzie obydwoje rodziców było alkoholikami. Obecnie uczy się
on w studium poligraficznym i pracuje. Co więcej, postanowił pomóc swojej matce
i doprowadził do tego, Ŝe obecnie takŜe ona pracuje i od dłuŜszego czasu nie pije alkoholu.
[podopieczny] podjął starania i walkę o matkę. Szukał jej po całym kraju, znalazł..
Mieliśmy róŜne perturbacje. Ona wróciła, bardzo zniszczona przez alkohol kobieta.
Znaleźliśmy jej pracę.. Po kilku miesiącach znowu wróciła do picia.. No, ale chłopak
nie rezygnował. Taki mały, drobniutki Kazio. No i w końcu ją wyciągnął.
Współpracowaliśmy teŜ z policją. Poszła na terapię. Pomogliśmy jej znaleźć pracę.
JuŜ chyba od ponad roku nie pije. (Pani Prezes)

Przykład opisany przez moją rozmówczynię pokazuje, w jaki sposób impuls, jaki dała
organizacja, podziałał na jednostkę. Dzięki niemu uruchomił się pewien proces. Ten
podopieczny, który uzyskał pomoc w Stowarzyszeniu, teraz sam pomaga swojemu otoczeniu.
Tu właściwie cały sens tej pracy polega na uruchamianiu pewnych procesów.
Uruchamianiu takiego procesu, który daje młodemu człowiekowi szansę być
odpowiedzialnym. Daje mu równieŜ tą szansę na to, Ŝe odbudowuje, czy buduje sobie
własne środowisko – przyjaciół, kolegów. Nie jest samotny. A potem to się kręci samo.
(Pani Prezes)

3.4.

Pracownicy

Pracownicy to, jak twierdzą podręczniki (Koźmiński, Piotrowski, 2001), najbardziej
cenny zasób organizacji. W Stowarzyszeniu jest bardzo wiele osób, które pracują na jego
rzecz. Większości nie miałam okazji poznać, gdyŜ tylko część z nich jest związana
ze Stowarzyszeniem na stałe. Jeśli miałabym podzielić pracujących w organizacji na grupy
byliby to: pracownicy etatowi, wolontariusze i staŜyści. Do pierwszej grupy naleŜy 17 osób,
liczebność pozostałych dwóch trudna jest do określenia. Gdyby spojrzeć na listę nazwisk
zapisanych na liście wolontariuszy, sięgnęłaby ona pewnie kilkuset osób. Jednak większość
z nich bardzo nieregularnie włącza się w prace organizacji. Natomiast staŜyści po odbyciu
swojego staŜu zwykle odchodzą w poszukiwaniu bardziej intratnej pracy. Moim zdaniem
staŜyści to ludzie, którzy są najsłabiej związani z organizacją. Natomiast między
zaangaŜowanym wolontariuszem, a etatowym pracownikiem jest bardzo niewielka róŜnica.
Wielu obecnych „etatowców” zaczynało od wolontariatu.
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3.4.1. Początki w organizacji
Jak rozpoczęła się przygoda moich rozmówców ze Stowarzyszeniem? Przez
przypadek… Nie wszyscy, ale wielu z nich twierdzi, Ŝe trafiło tu dzięki róŜnym zbiegom
okoliczności, które nazywają przypadkiem.
Znalazłam się tu przez przypadek, poniewaŜ w drugiej klasie liceum (bodajŜe) moja
koleŜanka prowadziła takie szkolenie dla osób interesujących się wolontariatem. I tam
Pani powiedziała, Ŝe jest taka fajna organizacja- przyszłam i juŜ tu jestem 4,5 roku
(GraŜyna)
Znalazłam się tutaj przez w zasadzie przypadek, bo znalazłam się tutaj... Nawet
nie...moja znajoma znalazła w gazecie informację o tym, Ŝe organizowane są
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla absolwentów, którzy poszukują
zatrudnienia. Byłam wtedy absolwentem, poszukiwałam zatrudnienia od pewnego
czasu...Przyszłam z myślą o tym, aby dostać się na warsztaty, ale zaproponowałam teŜ
od razu swoją pracę wolontariacką, poniewaŜ chciałam zdobywać doświadczenie,
chciałam coś robić i ... i ze względu na swoje wykształcenie zostałam na ten
wolontariat dosyć szybko przyjęta. (Janka)

3.4.2. Rekrutacja na etat
Tak jak w przypadku Janki, często na początku trafia się do Stowarzyszenia
w charakterze klienta – szukając pomocy przy znalezieniu pracy bądź na przykład jadąc na
obóz integracyjny organizowany przez Otwarte Drzwi.
Znalazłam się tutaj przez obóz. Po prostu w mojej szkole było ogłoszenie, Ŝe jest
organizowany obóz przez Stowarzyszenie, a Ŝe miałam akurat problemy w domu […]
to Pani Pedagog, bardzo miła kobieta, chciała wysłać mnie gdzieś, Ŝebym
odreagowała. (Marta)
Tak jak wspomniałam często wolontariusze stają się później pracownikami
Stowarzyszenia. Z zasady, jeśli pojawia się moŜliwość zatrudnienia kogoś, oferta kierowana
jest w pierwszej kolejności do wolontariusza.
Pani Ania stosuje metodę, by najpierw szukać wewnątrz, bo ma zaufanie do
pracownika, bo ten pracownik wie, ile pracy trzeba by włoŜyć, by nowa osoba mogła
to wszystko ogarnąć i przejąć.[…] Zawsze pierwszą osobą braną pod uwagę jest
wolontariusz. (Jerzy)
Taka rekrutacja wewnętrzna niesie poŜytek dla obu stron – pracodawcy i pracownika.
Osoba, która pracowała juŜ w Stowarzyszeniu zna specyfikę pracy i jest lepiej przygotowana
do pełnienia obowiązków. Jeden z moich rozmówców okazał się „świeŜo upieczonym”
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kierownikiem i przybliŜył mi jak to wygląda z perspektywy osoby, która dostaje nowy zakres
obowiązków.
Pani, która tu była poprzednio kierownikiem poświęciła mi troszeczkę czasu, ale teŜ
nie miała zbyt duŜo czasu na to i duŜo muszę sam dokonywać analizy, sam się
domyślać. Oczywiście, łatwiej mi jest z racji tego, Ŝe pracowałem na Warsztatach
przez 2 lata i mogłem obserwować i widzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Gdyby
nowa osoba przyszła, to by miała o wiele trudniej, bo uczyłaby się od zera. Ja pewne
mechanizmy, pewne zasady poznałem i nie są mi one obce. (Jerzy)
Dla osób pracujących charytatywnie szansa na etat stwarza pewną perspektywę
na przyszłość. Ich zaangaŜowanie moŜe być nagrodzone. Sami pracownicy uwaŜają to za
duŜy atut organizacji.
To jest teŜ ogromna zaleta tej organizacji. Jeśli jest jakieś miejsce pracy, to nie ma
tak, Ŝe Anka [Pani Prezes] będzie szukała kogoś na zewnątrz. Zawsze jest pewna pula
osób, która ma na to szansę. […]Tak wiec myślę, Ŝe tutaj trzeba mieć po prostu
cierpliwość. (GraŜyna)
Nie ma u nas pracowników z zewnątrz. Myślę, Ŝe to jest dobre. Myślę, Ŝe to jest teŜ
pewna perspektywa dla wolontariuszy. Widzą, Ŝe kadra jest stworzona głównie
właśnie z wolontariuszy. (Jerzy)
JednakŜe czasami zdarzają się sytuacje, kiedy do organizacji przyjmowany jest

ktoś

z zewnątrz. Spośród ośmiu pracowników, z którymi rozmawiałam, dwoje trafiło
do Stowarzyszenia odpowiadając na ogłoszenie o pracy.

3.4.3. Specyfika pracy
Praca w Otwartych Drzwiach ma swoją specyfikę. W samej siedzibie na Targowej
ciągle coś się dzieje. Po pierwsze przychodzi duŜo „klientów” do Biura Pośrednictwa Pracy
i Biura Porad Prawnych, na róŜnego rodzaju warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie.
Poza tym mieszkają tu chłopcy z DR i urzęduje Prezes, która codziennie przyjmuje wielu
gości. Z sali komputerowej, która mieści się na Targowej korzystają wszyscy klienci
Otwartych Drzwi, równieŜ niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej. MoŜna
by powiedzieć, Ŝe taka atmosfera nie sprzyja koncentracji i efektywnej pracy. A jednak ma
to swój urok…
Tu jest mix, chaos totalny i w ogóle paranoja [śmiech]. Trzeba mieć duŜą dozę
cierpliwości Ŝeby z tym wytrzymać... Czasem, jak mnie, wiesz, coś trafi, to chodzę,
ganiam, rozganiam po prostu wszystkich, bo zajmują miejsca, w których powinni
siedzieć klienci... Ale przewaŜnie zna kaŜdy swoje miejsce, takŜe... No jest chaos dosyć
duŜy, bo przychodzi młodzieŜ niepełnosprawna, wiesz... tu (szu szu szu), to do łazienki,
tu na przerwę, to kanapkę, tu ogłoszenie, to coś tam, tu zajęcia, tu w ogóle jakaś inna
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jazda. Chłopaki z domu, no teŜ się tu pokręcą. To chcą długopis poŜyczyć, tu chcą cos
poczytać, tu zadzwonić. Tu jest sala komputerowa, z której korzystają wszyscy
bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni...Tak, Ŝe jest misz-masz [śmiech], ale
atmosfera jest fajna. (Janka)
Fakt, Ŝe podopieczni są stałym elementem atmosfery powoduje, Ŝe właściwie kaŜdy
pracownik, nawet ten, który nie ma w swoich obowiązkach pracy z podopiecznymi
(szczególnie mam tu na myśli administrację), siłą rzeczy ma z nimi cały czas do czynienia.
Badacz: To znaczy ile osób jest takich „ czysto administracyjnych”, które nie mają
kontaktu z tym, co się dzieje, z ludźmi, w sensie podopiecznymi? Takich, co są tylko
zaangaŜowani w administrację?
Helena: To chyba tylko księgowa… Jednak.[…]Tak kaŜdy, w mniejszym lub większym
stopniu…tak się zastanawiam właśnie nad tym… to jednak uczestniczy w pracy
z młodzieŜą
Jest pewna róŜnica między atmosferą w ośrodku na Równej, a tą w Centrum
na Targowej. Jest to zresztą naturalne, Ŝe w głównej siedzibie organizacji najwięcej się dzieje.
Pracownicy z Warsztatów nie są na bieŜąco z wydarzeniami na Targowej i nie znają
wszystkich osób, które tam pracują.
Więc tak naprawdę mało się znają [pracownicy z Równej i Targowej], bardziej osoby,
które tutaj [na Targowej] są, znają Równą, poniewaŜ jest tam mniej pracowników, niŜ
odwrotnie. Bo tutaj jest niesamowita rotacja...bo i ciągle zmieniają się staŜyści, i
wolontariusze i ogólnie duŜo się widzi nowych twarzy. (Marta)
Myślę, Ŝe dotyczy to bardziej tych osób, które pomagają w Stowarzyszeniu z tak
zwanego doskoku. Jeśli chodzi o osoby od dłuŜszego czasu związane z organizacją,
niezaleŜnie od tego, w jakim ośrodku pracują, znają się między sobą. Okazją do integracji
zespołów z róŜnych ośrodków są wydarzenia „ogólnostowarzyszeniowe” jak na przykład
wspólna wigilia, uroczyste otwarcie stołówki, czy przedstawienie, w którym występują
niepełnosprawni, a na które zaproszeni są wszyscy. Z uwagi na to, Ŝe zespół Warsztatów
Terapii Zajęciowej jest zespołem małym, integruje się silniej, niŜ pracownicy na Targowej.
Jednak to, Ŝe wszyscy słuŜą jednej organizacji wydaje mi się być dla ludzi rzeczą nadrzędną.
Jest tak, Ŝe jakbyś zauwaŜyła, […] Ŝe jeŜeli wychodzimy gdzieś na zewnątrz,
to niezaleŜnie czy to jest Targowa czy cokolwiek, to jesteśmy Stowarzyszeniem Otwarte
Drzwi. Więc taka toŜsamość na zewnątrz absolutnie jest. (GraŜyna)
Relacje miedzy pracownikami nie są tutaj silnie sformalizowane. Prawie wszyscy
są ze sobą po imieniu. Sprzyja temu fakt, iŜ większość z nich to ludzie młodzi- do
trzydziestego roku Ŝycia. Wyjątek stanowi Prezes Stowarzyszenia, Pani Psycholog i parę osób
z administracji.
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To jest organizacja pracująca z młodymi ludźmi, dla młodych ludzi no i przede
wszystkim są zatrudniani młodzi. Starszych jest zatrudnianych tyle, co „ na okrasę”[...] A tak reszta, to są młodzi ludzie, którzy teŜ po studiach zdobywają te pierwsze
doświadczenia. (GraŜyna)
Na taką bezpośrednią relacje miedzy ludźmi wpływa teŜ zapewne płaska struktura
organizacji. Na czele organizacji stoi Pani Prezes, która stanowi najwyŜsza władzę
w Stowarzyszeniu.
Jest Pani Prezes, która jest jednoosobowym organem. Właściwie ma pełnię
kompetencji w zakresie decyzji personalnych, jeśli chodzi o pracowników, o
funkcjonowanie warsztatów i jeśli chodzi o funkcjonowanie całego Stowarzyszenia. Tu
jest autonomia jej decyzji. (Jerzy)
Poza tym jest Pani Psycholog, którą nazwałabym ciałem wspierającym wszystkich
pracowników. Trudno ja ująć w struktury, zresztą ona sama nie potrafiła siebie w nich
umiejscowić:
Jest hierarchizacja. Jest teŜ podział, ale to taki kompetencyjny. MoŜna powiedzieć,
Ŝe akurat ja jestem jego szarą eminencją. (Teresa)
Są

kierownicy

odpowiedzialni

za

poszczególne

obszary

działania

bądź

za poszczególne placówki. Przykładowo jest osoba odpowiedzialna za obszar pracy
z bezrobotnymi, jest kierownik WTZ i kierownik stołówki. Kierownik pracuje z zespołem
ludzi, którzy pomagają mu realizować działania w ramach określonego obszaru/ośrodka.
Zwykle zespół tworzą wolontariusze i staŜyści. Wyjątek stanowią Warsztaty, gdzie pracują
etatowi terapeuci.
Większość osób pracuje w zespołach. Zawsze na czele tego zespołu jest ktoś, kto go
organizuje. Jakoś to idzie. (Pani Prezes)

Zdarzają się takŜe samodzielne stanowiska, gdzie dana osoba realizuje swoje zadania
w pojedynkę. Tak jest w wypadku Domu Rotacyjnego, za którego działania odpowiada
pracownik socjalny.
Struktura ta ma charakter dynamiczny – cały czas ulega zmianom i przekształceniom.
W duŜej mierze zaleŜy ona od środków finansowych, jakimi dysponuje organizacja. Trzonami
struktury są pracownicy etatowi. Trudno byłoby opierać ją na osobach, które pracują
w Stowarzyszeniu charytatywnie. Część etatów uzaleŜnionych jest od dotacji na daną
działalność, dlatego teŜ, jeśli w danym roku nie ma dotacji, i nie uda się zdobyć pieniędzy w
inny sposób, wtedy dane stanowisko wymaga reorganizacji.
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Spotkałam się z tym problemem, przeprowadzając moje wywiady. Musze przyznać,
iŜ jeden z nich odbył się w duŜym odstępie czasowym od pozostałych (po półtora roku). Idąc
na rozmowę, byłam przekonana, Ŝe będę rozmawiać z kierownikiem Domu Rotacyjnego
(o takim stanowisku wspominano mi podczas poprzednich wywiadów). Okazało się jednak,
Ŝe w bieŜącym roku organizacja otrzymała dotację jedynie na stanowisko pracownika
socjalnego. Obecnie według struktury funkcję kierownika DR przejęła Pani Prezes.
Hierarchia organizacyjna (pomijając zarządzającego organizacją) jest prawie
niewidoczna w codziennej pracy. W obliczu wspólnego celu, wszyscy jednoczą swoje
wysiłki, niezaleŜnie od piastowanego stanowisko. Dzięki temu moŜna mówić o w pełni
partnerskiej relacji między ludźmi.
Jak są wyzwania, to nie ma podziału, Ŝe ty jesteś psychologiem, a ja jestem
kierownikiem tylko robimy jakieś zadanie wspólnie. […] To teŜ tworzy warunki do
świetnej integracji zespołu. (Teresa)
Tutaj miarą pozycji są raczej rezultaty, jakie osiąga się w pracy. Po tym ocenia się
rangę pracownika. Nadanie funkcji poszczególnym stanowiskom ma raczej rolę porządkującą
niŜ wartościującą.
Tak jak w przypadku relacji między pracownikami i podopiecznymi, tak i tutaj mogę
stwierdzić, Ŝe w większości przypadków (oczywiście, jak w kaŜdej społeczności, tak i tu
czasem tworzą się wzajemne antypatie) ludzie pracujący razem darzą się prawdziwą
sympatią.
Potrafimy teŜ z pracownikami zrobić na tyle fajną atmosferę, Ŝe są osoby, z którymi
bardzo fajnie się współpracuje i jak gdyby myślę, Ŝe brakowałoby mi tych ludzi. To
zresztą dotyczy zarówno pracowników, jak i podopiecznych. Są osoby, z którymi
jestem...jestem bardzo emocjonalnie związana, nawet poza pracą.. .I po prostu
strasznie by mi ich brakowało. (Janka)
Wracając do problemu struktur, jest jeszcze jeden powód, dla którego moim zdaniem
schodzą one na dalszy plan w organizacyjnej pracy. Mianowicie w Stowarzyszeniu, jeśli ktoś
ma pomysł na inicjatywę (niewaŜne czy jest to kierownik, wolontariusz, czy staŜysta), moŜe
ją realizować w ramach Otwartych Drzwi, pod warunkiem, Ŝe weźmie za nią
odpowiedzialność. W porównaniu do wielu organizacji, gdzie nowy pomysł wymaga
akceptacji szeregu zarządzających, tutaj na drodze do jego realizacji nie stają procedury, lecz
przede wszystkim problemy związane ze zdobyciem funduszy.
To jest taka organizacja, która powinna właśnie generować pomysły. W kaŜdej innej
instytucji, no to Ŝeby pomysł mógł być zrealizowany, no to jest procedura. Trzeba
o tym napisać do szefa, czy do pod szefa. Musi się zebrać jakiś zarząd, zaakceptować
ten pomysł. Wtedy juŜ ten zapał wygasa zanim się zejdzie do akceptacji jakiegoś
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pomysłu.[…] [W Stowarzyszeniu] kaŜdy, kto ma tylko jakikolwiek pomysł, mieszczący
się w tej formule uŜyteczności społecznej, moŜe go realizować. Tu jest mnóstwo takich
pomysłów i one się mieszczą w tej idei. A idea jest taka, aby ludzie chcieli coś stworzyć
dla innych. Jeszcze powinni myśleć, jak zdobyć na realizację tych pomysłów pieniądze.
(Pani Prezes)
Struktury są bardzo elastyczne i dostosowują się do inicjatyw pracowników
organizacji. To ich pomysły nadają formę działaniom Stowarzyszenia.
Zaczęłam się wkręcać w warsztaty- robię warsztaty. Zaczęłabym się wkręcać
w robienie... nie wiem... wkręciłam się w konferencję prasową – zrobiłam konferencję
prasową. Wkręciłabym się w coś tam innego, zrobiłabym coś tam innego. (Janka)
Implikuje to potrzebę duŜej kreatywności i samodzielności u pracowników. Właśnie
ona jest jedną z podstawowych zasad pracy w Otwartych Drzwiach.
Tutaj, jeśli chodzi o organizację pozarządową, to, co jest charakterystyczne dla tej
moŜe organizacji, Ŝe od samego początku dostałam taki zakres samodzielnych
kompetencji. […]Miałam poczucie tego, Ŝe od samego początku odpowiadam za
inicjatywę, którą podejmuję, jej przebieg oraz efekty. Wiedziałam, Ŝe mam bardzo
duŜą moŜliwość, jeśli chodzi o składanie projektów, pisanie ich, składanie ich do
róŜnych ministerstw, organizacji i realizacji własnych ideałów daleko poza strukturę
taką bardzo sformalizowaną. (Teresa)
Jest to duŜy sprawdzian dla osób, które rozpoczynają pracę w Stowarzyszeniu. Wydaje
mi się, Ŝe naturalnym dla nowego pracownika jest oczekiwanie tzw. „taryfy ulgowej” jak
i tego, Ŝe zastaniemy przygotowane stanowisko pracy- biurko, komputer, telefon itp.
Tymczasem w Otwartych Drzwiach wyzwania rozpoczynają się juŜ pierwszego dnia.
Pierwszym problemem, z jakim się spotkałem, było to, Ŝe miałem stworzyć pracownie
od zera. Przyszedłem i właściwie miałem jeden działający komputer bez monitora. No
i dostałem taką dyspozycję, Ŝe mam stworzyć pracownię od zera i nie dostałem na to
pieniędzy. Czyli perspektywa bardzo ciekawa… (Jerzy)
Zmagając się z przeciwnościami trzeba liczyć przede wszystkim na siebie. Pomoc
kolegów polega tu bardziej na udzielaniu wskazówek, a nie dawaniu gotowych rozwiązań.
Jak ty to zrobisz- no to sponsorzy, telefony itd.[…] Robiłem to co mogłem. […]
Zacząłem dzwonić po sponsorach, poznawać rynek sponsoringu. (Jerzy)
KaŜdy nowy pracownik dostaje na starcie kredyt zaufania. Do człowieka podchodzi
się tu zgodnie z teorią Y (McGregor, 1960). Uznaje się, Ŝe ludzie posiadają motywację
do pracy, są odpowiedzialni i sami szukają nowych zadań do wykonania. Nie potrzebny jest
nadzór ani zewnętrzna kontrola. Taka samodzielność bardzo zobowiązuje, ale takŜe daje duŜo
moŜliwości uczenia się.
Tutaj się bardzo człowiek uczy, dlatego, Ŝe myślę sobie coś takiego- tu jest dosyć duŜa
samodzielność. To oczywiście powoduje coś takiego, Ŝe jak jest mała sfera kontroli, to
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duŜo od ciebie zaleŜy i nie masz teŜ czasu zajmować się takim nadzorem. Nadzór
wychodzi przy takich zaniedbaniach, jakie wychodzą na jaw. Tutaj się musisz samemu
uczyć. Nie ma jakiejś szkoły. Samemu trzeba poznawać obowiązki, umieć je
zrealizować we właściwym czasie. (Jerzy)
Tu moŜna być bardzo samodzielnym. Nikt nie stoi nad głową. Albo chcesz robić
i robisz, idziesz do innych ludzi, reprezentujesz stowarzyszenie, projekt. Osiągasz
sukcesy. Czasem i poraŜki. Ale z poraŜki moŜna zrobić sukces. Ale masz te moŜliwość.
To jest dla młodych, ambitnych ludzi. Praca tutaj przez kilka lat to jest majątek moim
zdaniem. (Pani Prezes)
W organizacji sprawdzają się takie osoby, które potrafią odnaleźć się w sytuacji
wymagającej inicjatywy i umiejętności szybkiego uczenia się. Praca ta wymaga
wszechstronności i dostosowania się do sytuacji.
Są tak wielorakie projekty, tak wielorakie działania, Ŝe trzeba być rzeczywiście
omnibusem, aby sobie z pewnymi problemami poradzić. (Teresa)
Umiejętność dostosowywania się do sytuacji, które pojawiają się bardzo róŜne
w stowarzyszeniu. Ta elastyczność jest bardzo waŜna. (Jerzy)
Poza samodzielnością wielu moich rozmówców podkreślało, Ŝe przy takim
charakterze pracy, jaki jest w Stowarzyszeniu, konieczne jest pełne zaangaŜowanie
w wykonywane działania.
Tutaj się wymaga zaangaŜowania po całości, całego swojego Ŝycia, wszystkich sił
i energii.[…] Nie zaangaŜowania od-do, tylko zaangaŜowania wynikającego z zadań
i potrzeb. Gdy to są potrzeby, które wystąpią akurat w sobotę i w niedzielę, to trzeba
ten czas zadysponować i w sobotę i w niedzielę. […] Trzeba być ciągle
dyspozycyjnym, liczyć się z tym, Ŝe nie moŜna pewnych spraw sobie zaplanować.
(Teresa)
JeŜeli się zacznie poświęcać mniej czasu, to moŜna... MoŜna coś stracić z jednej
strony, a z drugiej strony jak gdyby moŜna nie odnaleźć siebie, nie odnaleźć swojej
pracy. (GraŜyna)
W skutek tego, pracownicy Ŝyją tutaj w ciągłej niepewności. Muszą być przygotowani
na to, Ŝe w kaŜdej chwili moŜe zajść potrzeba przyjechania do Stowarzyszenia poza
godzinami swojej pracy. Takim sytuacjom musi być podporządkowane Ŝycie prywatne. Nie
kaŜdemu łatwo jest to zaakceptować. O wiele łatwiej przychodzi to osobom samotnym,
nieposiadającym zobowiązań rodzinnych.
Ludzie, którzy mają rodzinne obciąŜenie z trudem mogą się znaleźć w takich
strukturach, jak organizacja pozarządowa, jeśli nie mają wsparcia ze strony na
przykład partnera Ŝyciowego. (Teresa)
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3.4.4. Rozterki
KaŜdy kij ma dwa końce. Z jednej strony ludzie pragną mieć samodzielność
i niezaleŜność. W wielu przypadkach narzekają na to, Ŝe ich kreatywne pomysły nie spotykają
się z pozytywnym odzewem wśród przełoŜonych. Z drugiej strony przychodzi moment
zmęczenia i frustracji tym, Ŝe wszystko spoczywa na naszych barkach. Rozmawiając
z pracownikami Otwartych Drzwi momentami dało się słyszeć takie zmęczone głosy.
Przy tej samodzielności nie ma w organizacji rozwiązań systemowych, które
wspierałyby pracownika. Myślę tu o pewnej polityce kadrowej, która dawałaby im
moŜliwości rozwoju zawodowego i dostarczała pewnych narzędzi przydatnych w ich pracy.
W firmach komercyjnych takimi działaniami zajmuje się dział zasobów ludzkich. W jego
kompetencji leŜy planowanie ścieŜek rozwoju, dostarczanie potrzebnych szkoleń.
W Stowarzyszeniu jest to obszar zaniedbany. W efekcie, jeśli ktoś odczuwa potrzebę
szkolenia, musi się sam dokształcić w danej materii bądź wyciągać wnioski z popełnianych
błędów.
Ja chciałabym się więcej uczyć, zdobywać nową wiedzę. Nie tylko praktyką, metodą
prób i błędów tego, co zrobię i tego, co znam ze studiów i z tego, co się sama
dokształcę... ale chciałabym, Ŝeby... Ŝeby ktoś nas powysyłał teŜ czasem na szkolenia.
Na szkolenia wysyłamy się sami niestety, takŜe problem z głowy. (Janka)
Mówią o tym zarówno pracownicy, jak i Prezes Stowarzyszenia, która przyznaje, Ŝe brakuje
czasu na tego rodzaju działania.
Zdecydowani więcej czasu powinnam poświęcać na szkolenia, na warsztaty.
(Pani Prezes)
Innym problemem jest to, Ŝe organizacja nie daje ludziom poczucia bezpieczeństwa.
Poza tym, Ŝe trzeba być ciągle dyspozycyjnym, brakuje stabilizacji finansowej. Ten temat
przeplatał się bardzo często w moich rozmowach.
MoŜe trochę generalizuje, ale Stowarzyszenie jest organizacją, w której nie da się
pracować stabilnie, dlatego, Ŝe nie mamy na chwilę obecną, oprócz warsztatów, takiej
stabilnej formy finansowania. Dlatego tu jest bardzo niestabilnie. (GraŜyna)
Na czym polega problem? Pisząc o dynamice struktury wspominałam o tym, Ŝe wiele
stanowisk uzaleŜnionych jest od dotacji. Organizacja w duŜej mierze opiera się na pracy
projektowej. Pewne projekty maja bardziej ustabilizowaną sytuację, inne zaś obciąŜone są
duŜym ryzykiem dotyczącym finansowania. Do tego dochodzą jeszcze zasady, według
których rozliczane są dotacje. W przypadku pieniędzy pozyskanych z funduszy unijnych,
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bardzo często rozliczane są one na zasadzie refinansowania. Oznacza to, Ŝe fundusze
wpływają na konto organizacji dopiero po realizacji projektu. Stowarzyszenie nie dysponuje
takimi rezerwami finansowymi, aby mogło „wyłoŜyć” całą kwotę na początku. Odbija się to
na pensjach pracowniczych, które często wypłacane są dopiero po zakończeniu projektu. Co
się tyczy pieniędzy z samorządów, tutaj problemem jest długi okres rozpatrywania projektów.
Z jednej strony Stowarzyszenie otrzymuje zapewnienie, Ŝe są fundusze na jego
funkcjonowanie, ale de facto pojawiają się one dopiero po paru miesiącach. Tymczasem
organizacja nie moŜe zawiesić swojej działalności. W efekcie ludzie przez parę miesięcy
pracują bez wynagrodzenia.
A wpieniające jest teŜ to strasznie, Ŝe jeŜeli Ŝyjemy z dotacji jako NGOs [z ang. nongovernement organization – organizacja pozarządowa], to składamy wnioski załóŜmy
w grudniu na nowy rok. Wnioski rozpatrywane są w lutym, dostajemy pieniądze w
marcu. Za co mam Ŝyć styczeń, luty? Ostatnio nie dostaliśmy nic przez styczeń, luty,
marzec i chyba część kwietnia […] Chyba dopiero w lutym czy marcu zaczęli
rozpatrywać wnioski, cały czas mówiono, Ŝe pieniądze będą, będą, będą ... a pieniądze
zobaczyłam chyba dopiero w kwietniu. (Janka)
Rodzi to brak poczucia bezpieczeństwa, szczególnie u osób, które nie mają innego źródła
utrzymania bądź wsparcia finansowego w osobie partnera czy rodziny.
Poczucie bezpieczeństwa nie jest tu spełniane... znaczy ludzie nie czują się
bezpiecznie, bo nigdy nie wiedzą czy od jutra skończy się projekt, czy tam za miesiąc
skończy się projekt... I co będzie dalej? (Piotr)
To kolejna przyczyna, dla której osobom samotnym łatwiej jest odnaleźć się w pracy
w Stowarzyszeniu, niŜ tym posiadającym rodzinę.
Osoby, które mają rodzinę i dzieci... czasem trudno im jest pracować, kiedy
na przykład przez kilka miesięcy mogą nie dostać pieniędzy. (GraŜyna)
Stowarzyszenie to organizacja młodych ludzi. Naturalnym etapem w Ŝyciu młodego
człowieka jest chęć załoŜenia rodziny, posiadania potomstwa. Czy w momencie, kiedy
zdecydują się na ten krok, będą w stanie nadal pracować w Otwartych Drzwiach? Zapewne
naleŜałoby tu rozpatrywać kaŜdą sytuację indywidualnie, ale mogę stwierdzić, Ŝe praca tutaj
nie sprzyja tego rodzaju decyzjom.
Na razie Ŝyje sobie jak by sama. Nie mam rodziny, nie mam dziecka... ale kiedyś będę
chciała o tym pomyśleć, bo będę chciała coś więcej zrobić w Ŝyciu niŜ tylko pracować.
(Janka)
Zdaniem Abrahama Maslowa (1970) człowiek, aby mógł się realizować, musi wcześniej mieć
zaspokojone bardziej podstawowe potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji,
i szacunku. Spośród nich te dwie pierwsze mogą być zrealizowane dzięki stabilizacji
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finansowej. Wypowiedź, zgodną z duchem Maslowa usłyszałam podczas jednego
z wywiadów. Pieniądze nie są celem w samym w sobie, ale ich brak jest bardzo odczuwalny
na co dzień.
Pieniądze nie są główną motywacją do tego, Ŝe człowiek podejmuje zatrudnienie, ale
są waŜne, aby zaspokoić wszystkie pozostałe potrzeby poza pracą- potrzebę tego, Ŝe
masz miejsce, do którego moŜesz wrócić, potrzebę tego, Ŝe masz co zjeść, potrzebę
tego, Ŝe masz w co się ubrać... Ŝe moŜesz sobie pozwolić na kino, na teatr, na coś tam
innego. (Janka)
Słuchając wypowiedzi członków organizacji nabrałam przekonania, Ŝe praca
w Otwartych Drzwiach to nie lada wyzwanie. Z jednej strony moŜna się tu bardzo duŜo
nauczyć, zebrać bardzo wiele doświadczeń, a z drugiej strony trzeba wykazać się
maksymalnym zaangaŜowaniem i potrafić zaakceptować brak stabilizacji. Sądzę, Ŝe dla
większości ludzi jest to trudne. Potwierdza to duŜa rotacja pracowników Stowarzyszenia.
Ludzie odchodzą z róŜnych powodów. MoŜna wyodrębnić trzy podstawowe.
Po pierwsze, moŜe im nie odpowiadać charakter pracy w tej organizacji, nie odnajdują
się w jej realiach. Tacy zwykle sami odchodzą.
Sami najczęściej odchodzą, bo widzą, Ŝe po prostu nie mieszczą się w tym środowisku.
(Pani Prezes)
Drugi powód związany jest z tym, Ŝe z załoŜenia przychodząc do organizacji traktują
ją jako miejsce, gdzie moŜna zdobyć doświadczenie, które później będzie pomocne
w znalezieniu pracy lepiej płatnej, w organizacji o większym prestiŜu. Pracę w Otwartych
Drzwiach traktują jako krótki przystanek w swojej karierze zawodowej.
Tutaj z załoŜenia część osób przychodzi tylko i wyłącznie po to, aby się czegoś
nauczyć. Są to młodzi ludzie albo po studiach, albo na ostatnim roku studiów.
Zaczynają pracę jako wolontariusze, ewentualnie jako staŜyści. Ci ludzie z góry
przychodzą z jasnym załoŜeniem- chcą się tutaj nauczyć jak najwięcej i później pójść
i dalej robić z tego uŜytek, bardzo często na własny juŜ prywatny uŜytek. (Teresa)
Rzeczywiście jest tutaj multum moŜliwości do zdobywania wszechstronnych
doświadczeń, które będą później cennym wpisem w CV.
Tu moŜna duŜo róŜnego rodzaju znajomości zawierać, prowadzić rozmów, uzgadniać,
planować, zarządzać, wszelkie rzeczy mieć na głowie. (Jerzy)
Z jednej strony zarząd Stowarzyszenia ma świadomość, Ŝe część osób właśnie w ten
sposób podchodzi do pracy w organizacji. Danie młodemu człowiekowi moŜliwości zdobycia
doświadczenia i poprawienie swojej pozycji na rynku pracy jest w gruncie rzeczy spójne
z jednym z głównych celów Otwartych Drzwi – zapobieganiem bezrobociu. To, Ŝe ktoś
odchodzi i znajduje atrakcyjną pracę to po części sukces Stowarzyszenia.
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Jestem zadowolona, jak zdobędą doświadczenie i z doświadczeniem idą dalej. TeŜ
z góry zakładam, Ŝe ci wszyscy młodzi ludzie, którzy tu teraz pracują nie będą tu
pracować długo. Poza wyjątkami. (Pani Prezes)
Do częstych powodów odejścia zaliczyłabym takŜe konflikt z prezes Stowarzyszenia.
Dokładniej wytłumaczę to w kolejnym rozdziale mojej pracy (s. 64)
Poza tą listą przyczyn rezygnacji mieszczą się indywidualne sytuacje Ŝyciowe, które
czasem zmuszają ludzi do odejścia z pracy w Stowarzyszeniu lub zmiany jej na inną.
Ta ogromna rotacja w Stowarzyszeniu ma wydźwięk w funkcjonowaniu organizacji.
Jeśli ludzie, którzy zdobyli doświadczenie odchodzą, ich miejsce zajmują nowe osoby, które
muszą uczyć się i wdraŜać w pracę od początku. Hamuje to rozwój organizacji i gromadzenie
w niej wiedzy.
Poziom tej pracy się nie zmienia. Jest taka ciągła linia i czasem te odchylenia
są większe, a czasem… Mój problem polega na tym, aby te odchylenia nie były zbyt
odległe od siebie. (Pani Prezes)
Moim zdaniem niepokojąca jest jeszcze jedna rzecz. W naszym społeczeństwie
wizerunek organizacji pozarządowych jako pracodawcy jest negatywny. Po pierwsze, zarobki
nie naleŜą tam do wysokich, co w wielu przypadkach jest kryterium oceny miejsca pracy.
Po drugie, działania tych organizacji bardzo często kojarzone są z brakiem profesjonalizmu.
Mimo, Ŝe praca w Otwartych Drzwiach wymaga przynajmniej takiego samego
zaangaŜowania i gamy umiejętności, jak praca w firmie komercyjnej, nie daje ona
społecznego prestiŜu. Zdziwiło mnie, Ŝe nawet niektórzy z pracowników Stowarzyszenia
deprecjonującą swoją pracę.
Ja powiedziałem, Ŝe do skończenia studiów mogę sobie jeszcze pozwolić na taką…
zabawę w pracę. Natomiast później- wiadomo- jest zbyt mało czasu, zbyt duŜa
konkurencja i trzeba podjąć pewne wyzwania. (Jan)
Otoczenie odbiera ludzi z organizacji pozarządowych jako „innych”, odstających od normy,
co odbija się na samopoczuciu pracowników:
Dopóki jest się młodym i pracuje się w NGO-sie to jest jakoś tam fajnie. MoŜna gdzieś
się z tego wykręcić. Natomiast jak juŜ jest się starszym i pracuje się w NGO-sie, to juŜ
jest się postrzeganym jako taki nawiedzony człowiek trochę. (Piotr)

3.4.5. Profil Pracownika
Podczas moich rozmów często pytałam o to, jak moŜna ogólnie scharakteryzować
osoby pracujące w Stowarzyszeniu. Mam tu na myśli ludzi, którzy związali się
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z tą organizacją na dłuŜej i odnaleźli tu swoje miejsce nie na kilka miesięcy, ale lat. Jakie
cechy posiadają takie osoby? Co je wyróŜnia spośród innych?
Wiedząc, jaka jest specyfika pracy w Otwartych Drzwiach, części z tych
charakterystyk moŜna się łatwo domyśleć. Jeśli praca wymaga samodzielności i inicjatywy,
ludzie o takich cechach będą się dobrze czuli w Stowarzyszeniu.
Myślenie jest właściwie takim pierwszym takim odezwaniem- potrafić myśleć. Jeśli
ktoś jest bierny, odtwórczy… ci, którzy ustawili się Ŝyciowo na wykonywanie zadań (im
zleconych) u nas się nie sprawdzają. (Pani Prezes)
Trzeba pamiętać takŜe o tym, Ŝe w Stowarzyszeniu to organizacja edukacyjna, gdzie
pracuje się z ludźmi. Pracownicy mają pod swoja opieką osoby, którym trudno jest odnaleźć
się w społeczeństwie (bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni). Dotarcie do nich wymaga
specyficznych cech osobowości. Aby otworzyć drugiego człowieka, trzeba być równieŜ
w stosunku do niego otwartym i potrafić wczuć się w jego sytuację.
Osoby, które mamy pod swoja opieką mamy otworzyć. Jeśli sami bylibyśmy zamknięci,
to ich nie otworzymy. Ja myślę, Ŝe tu się liczy dostosowanie rozmowy do uczestnika,
umiejętność empatii, słuchania. (Jerzy)
Wykonywanie pracy, której celem jest edukowanie innych wymaga takŜe duŜej wraŜliwości
i poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Szukam osób wraŜliwych, z empatią, opiekuńczych w stosunku do innych […]Muszą to
być ludzie myślący, tak jak mówiłam wraŜliwi, odpowiedzialni, z wyobraźnią […]
Muszą mieć wyobraźnię, bo jeŜeli chcą pracować z innymi ludźmi, to musza sobie
wyobrazić, co z tym człowiekiem stanie się za rok, za dwa, za trzy, za trzydzieści.
(Pani Prezes)
Jako cechę właściwą pracownikom Otartych Drzwi wymieniłabym takŜe idealizm.
Idealista to człowiek kierujący się zasadami wzniosłymi, zdolny do poświęceń; marzyciel,
utopista (Kopaliński, 2000). Przyświeca mu lub jej idea, która nadaje sens wysiłkom. Tak
o ludziach pracujących w Stowarzyszeniu mówi jeden z moich rozmówców (równieŜ
pracownik):
Tacy trochę nie z tego świata, szaleńcy, którzy mają swoje ideały i niezaleŜnie
od trudu i wyzwań, jakie ta praca stawia, widzą sens i istotę swojej pracy. Widzą
znacznie szerszy aspekt, taki naprawdę społeczny, nie indywidualny. (Teresa)
W parze z idealizmem idzie pasja do wykonywanej pracy. Praca w Stowarzyszeniu nie
jest łatwym zajęciem i wymaga wielu poświęceń. Tak jak wspominałam, konieczne jest pełne
zaangaŜowanie w to, co się robi. Posiadający pasje oddają się w pełni swojemu zajęciu, często
odkładając Ŝycie prywatne na dalszy plan.
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JeŜeli się nie kocha swojej pracy, to tu się na dłuŜej nie zostanie. (Pani Prezes)
Bo nie moŜe to być praca, która związana jest tylko i wyłącznie z aspektem
zawodowym. To jest kawałek Ŝycia. (Teresa)
Kryterium nadrzędnym, jakie powinien spełniać pracownik Otwartych Drzwi
to wysokie standardy moralne. Jest to niezwykle waŜne szczególnie w organizacji, która nie
działa dla zysku. Niedopuszczalną byłaby sytuacja, gdyby ktoś wypaczał swoim
postępowaniem tą ideę i przedkładał prywatny interes nad dobro organizacji.
Bo w organizacji pozarządowej muszą pracować ludzie czyści. Mówię przede
wszystkim o kierujących osobach. Muszą być one bez zarzutów. Co nie znaczy, Ŝe bez
wad i bez słabości, ale według mnie muszą to być osoby o silnym charakterze, silnej
osobowości. (Pani Prezes)
Biorąc pod uwagę, iŜ nie ma duŜej blokady na wejściu do organizacji- właściwie
kaŜdy, kto wykazuje chęć pomocy, jest mile widziany, zdarzają się osoby, które nie pasują
do opisanego przeze mnie profilu.
Znam osoby, które przyszły do Stowarzyszenia- uczyły się, uczyły i odeszły... tylko
wiem, Ŝe to teŜ nie o to chodzi. Przydałoby się tą naukę teŜ w jakiś sposób,
przynajmniej minimalny oddać. (GraŜyna)
Takie jednostki są szybko zauwaŜane przez pozostałych. Przez swoje zachowanie
niejako odstają od grupy. MoŜe to skutkować animozjami i wewnętrznymi konfliktami. Na
jakiej zasadzie się one tworzą?
Na zasadzie, Ŝe jedni ludzie przychodzą, są bardziej empatyczni, chcą coś robić, chcą
współpracować. Natomiast przychodzi człowiek, który chce mieć wszystko od razukomputer, pokój, biurko, prace, Ŝeby wszyscy biegali wokół niego itd. Siłą rzeczy taka
osoba jest trochę w pewien sposób wiesz... nie to, Ŝe nikt się do niej nie odzywa, ale
jest trochę na boku. (Janka)
Podsumowując, moŜna zauwaŜyć, Ŝe grupa ludzi od dłuŜszego czasu związanych
ze Stowarzyszeniem reprezentuje spójny system norm i wartości.
Byłam ciekawa, jakie plany na przyszłość mają ludzie, którzy obecnie stanowią trzon
Stowarzyszenia. Kilkoro z nich rozwaŜa zmianę miejsca pracy, co nie zawsze jest
równowaŜne z zerwaniem wszelkich więzi z organizacją. Planują np. karierę w swoim
zawodzie, ale deklarują jednocześnie, Ŝe zostaną w kontakcie ze Stowarzyszeniem i będą mu
zawsze słuŜyć pomocą. Inni natomiast widzą zdecydowanie swoją przyszłość w tej
organizacji. Mają poczucie, Ŝe to jest miejsce, gdzie mogą się dalej rozwijać i realizować.
Praca daje im ogromną satysfakcję i chcieliby ją kontynuować właśnie tutaj. JednakŜe z racji
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tego, Ŝe nie daje ona wystarczającej stabilizacji finansowej, myślą o tym, aby połączyć ją
z rozpoczęciem własnej działalności, która pozwoliłaby na dodatkowy dochód.
Mam nadzieję, Ŝe znajdę złoty środek, mam teŜ plany i myślę, Ŝe uda mi się pogodzić
realizowanie siebie w jakimś innym nurcie- tutaj myślę o załoŜeniu swojej własnej
działalności. To jest dosyć odległa perspektywa, ale widzę, Ŝe byłabym w tym dobra i
Ŝe udałoby mi się. (GraŜyna)
Poza tym niektóre osoby w Stowarzyszeniu doszły juŜ do takiego momentu w swojej
karierze zawodowej, kiedy to chciałyby przekazywać wiedze innym.
[Stowarzyszenie] nie jest chyba moją jedyną perspektywa. Myślę o tym, aby juŜ w tej
chwili zająć się nie tyle bezpośrednią pracą, co uczeniem innych. Przyszedł juŜ na to
moment, Ŝe chciałabym przekazać swoje całe doświadczenie, wiedzę, umiejętności.
(Teresa)
Osoby, które chcą pozostać w Stowarzyszeniu, a jednocześnie waŜny jest dla nich
aspekt finansowy, zdecydowanie muszą odnaleźć złoty środek. Jak widać mają pomysły,
do których zainspirowała ich praca w Stowarzyszeniu.

3.5.

Organizacja Jednego Człowieka –
sylwetka Prezes Stowarzyszenia

Myślę, Ŝe tutaj to jest organizacja jednego człowieka – pani prezes, która jest dosyć
specyficzną i kontrowersyjną osobą. Jednego nie moŜna jej zarzucić- jest osobą
całkowicie poświęcającą się temu Stowarzyszeniu. Ona załoŜyła to Stowarzyszenie.
Ona miała wizję. Ona znalazła ludzi do realizowania tej wizji. (GraŜyna)
JuŜ w pierwszych rozdziałach mojej pracy, gdzie pisałam o genezie powstania
Otwartych Drzwi, prezentowałam panią Prezes jako prowodyrkę narodzin Stowarzyszenia.
Sprawy społeczne były w obszarze jej zainteresowań od dawna. Z wykształcenia i z pasji jest
pedagogiem społecznym. W swojej organizacji stara się więc stworzyć ludziom warunki
do rozwoju i pracy nad sobą. To, czym zajmuje się Stowarzyszenie jest odbiciem jej
prywatnych zainteresowań i Ŝyciowego światopoglądu
Pedagogika społeczna to moja specjalność. Czyli szukam odpowiedzi na pytanie jak
tworzyć warunki – i zawsze próbuje ze studentami znaleźć odpowiedź na to pytaniejakie stworzyć warunki, Ŝeby ludzie chcieli się rozwijać, pracować nad sobą, więcej
z siebie dać. Bo na ogół nie wykorzystujemy swojego potencjału no i marnujemy go.
No i jak teŜ organizować to w sensie zbiorowym, bo to jest najwaŜniejsze. (Pani
Prezes)
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ZałoŜycielka Stowarzyszenia sprzeciwia się biernej postawie wobec Ŝycia. Jej
zdaniem kaŜdy ma prawo do bycia szczęśliwym, i powinien z tego prawa korzystać.
UwaŜam, Ŝe nie jesteśmy skazani ani na biedę, ani na konflikty[…] Nikt się nie
buntuje, proszę zobaczyć. Nikt się nie przeciwstawia. Bo tak musi być. Jestem ofiarą i
to tak właśnie musi być. Nie walczę o siebie, nie walczę o swoją godność, o swoje
szczęście. A chciałabym, aby to się zmieniło. (Pani Prezes)
To, co wielokrotnie podkreślała pani Prezes, to fakt, Ŝe ludzie powinni wykorzystywać
swoje talenty. Byłoby to z korzyścią zarówno dla jednostki, jak i całej zbiorowości.
Zawsze Pani Prezes powtarza, Ŝe największym grzechem jest nie wykorzystać swojego
talentu, niezaleŜnie czy się go lubi, czy nie. (GraŜyna)
Pani Ania mówiła mi, Ŝe cieszy się bardzo, gdy wykryje jakiś talent. Mówi teŜ, Ŝe czasami nie
kaŜdy łapie bakcyla, ale „ nie kaŜdy łapie wiec pewnie coś robimy źle”.2
Prezes wierzy w moŜliwość poprawy społecznej. Postawiła sobie za cel stwarzać
ludziom warunki do rozwoju i do wykorzystywania swojego potencjału. W szczególny
sposób traktuje osoby słabsze, odrzucone przez społeczeństwo – tych, do których kieruje
pomoc Stowarzyszenie.
Dla samej Pani Prezes, myślę, Ŝe idee, w które ona wierzy to taka poprawa społeczna.
Ona dąŜy do pewnych systemowych przemian społecznych. Ma bardzo jasną wizję
i koncepcję, jeśli chodzi o osoby bezrobotne i bezdomne. Wszystkie te osoby
defaworyzowane społecznie…w pewnym momencie uznała, Ŝe niepełnosprawni są
defaworyzowani społecznie z powodu swojej niskiej pozycji w hierarchii społecznej,
dlatego teŜ się nimi zajęła. Bo gdyby nie, to tym by się nie zajęła. (Teresa)
Pani Prezes jest bardzo konsekwentna w swoich dąŜeniach. Cały czas wyznacza sobie
kolejne cele i wytrwale zmierza do ich realizacji. Często wydają się one być nieosiągalne,
jednakŜe wszyscy w Stowarzyszeniu przyzwyczaili się juŜ do tego, Ŝe wciela ona w Ŝycie
swoje pomysły, nawet te z pozoru nierealne.
Nikt nie wierzył w to, Ŝe tyle uda jej [pani Prezes] się zrobić. Ona wie, co chce zrobić,
i ona o tym decyduje. Z reguły jej się to udaje. (GraŜyna)
Ogólnie podziwiam panią Prezes za jej taki upór, za jej wytrwałość w dąŜeniu do tego,
co sobie postanowi. Czasami się śmiejemy, Ŝe pomyśli sobie coś, no i opowiada,
opowiada... I oczywiście kaŜdy się uśmiecha i mówi” tak, tak” […]A tak naprawdę nie
ma tego przez rok, nie ma tego przez dwa lata, ale juŜ na przykład w trzecim roku
zaczyna się coś dziać...I ona jednak dąŜy do tego, aby osiągnąć swój cel. (Janka)

2

Opis pochodzi z notesu badacza

60

3.5.1.

Pani Prezes versus Stowarzyszenie

Na pewnym etapie moich badań stało się jasne, Ŝe Prezes Otwartych Drzwi jest osobą,
której naleŜałoby poświęcić więcej uwagi, nie tylko ze względu na jej formalną funkcję, ale
rzeczywisty, ogromny wpływ na całą organizację. Postanowiłam przez jeden dzień zostać jej
organizacyjnym cieniem. Ten typ obserwacji polega na towarzyszeniu wybranej osobie w jej
organizacyjnej roli, podąŜaniu za nią wszędzie i obserwowaniu jej zajęć, bez przyjmowania
wewnętrznej roli organizacyjnej przez badacza (Kostera, 2003). Towarzyszyłam pani Prezes
od wczesnych godzin porannych aŜ do kolacji. Po raz kolejny dała wyraz swojej otwartości
i Ŝyczliwości. Mogłam przyglądać się kaŜdemu jej spotkaniu, nawet tym nielicznym, które
toczyły się za zamkniętymi drzwiami (nielicznym, – poniewaŜ drzwi jej pokoju zwykle stoją
otwarte dla kaŜdego).
Była to okazja, aby dokładnie przyjrzeć się, jak wygląda gabinet pani Prezes. Pierwszy
mebel, jaki kojarzy się z pokojem Prezesa to…biurko. Ale na pewno to biurko, które stoi
w pokoju Prezes Otwartych Drzwi nie jest typowym biurkiem prezesowskim. Nie jest ono
w Ŝaden sposób wyeksponowane. Stoi z boku i w pierwszej chwili jest niezauwaŜalne.
Wydaje mi się, Ŝe widok pani Prezes siedzącej przy tym dostojnym meblu naleŜy raczej
do rzadkości. Woli ona siadywać na kanapie, przy małym, okrągłym stoliczku, gdzie teŜ
przyjmowani są wszyscy goście. W dniu moich obserwacji, „miejsce prezesa” zostało
zajęte… przeze mnie. Miałam tam swój cichy kącik i dobry punkt obserwacyjny na to, co
dzieje się w pokoju. Jednocześnie wydaje mi się, Ŝe dzięki temu moja obecność nie krępowała
ani pani Prezes, ani jej gości.
Zwykły dzień pani Prezes3
Jest poranek, godzina 9.30. Pani Prezes przyjmuje swoich pierwszych gości. Są nimi dwie
panie. Jedna z nich występuje w charakterze eksperta od upraw rolnych. Pani Prezes
rozmawia z nią o uprawie ziemi. Wszystko to dlatego, Ŝe w Stowarzyszeniu nabyto niedawno
ziemię rolną pod Wrocławiem i pani Prezes chciałaby się dowiedzieć, w jaki sposób moŜna ja
zagospodarować. Jej pomysłem jest rozpoczęcie „produkcji ekologicznej”. Ekspert ma
doradzić jak zaplanować produkcję itp. W dalszej perspektywie Prezes chciałaby, aby we
Wrocławiu zamieszkali bezdomni i aby to oni uprawiali tę ziemię. Jedna z Pań mówi, Ŝe to
„wielkie wyzwanie”. Rozmawiając o sprawie, Prezes pokazuje gościom róŜnego rodzaju
dokumenty, zgromadzone w teczce zatytułowanej „Wrocław”.
3
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Spotkanie trwa około półtorej godziny. Konkluzją jest to, Ŝe wiodąca powinna być nie
uprawa (ziemia jest zbyt słaba), ale hodowla. Pani Prezes podsumowuje spotkanie, zwracając
uwagę na to, Ŝe konieczne jest stworzenie business planu. Pod koniec spotkania opowiada ona
gościom o tym, jak bardzo dotkliwy dla organizacji jest brak środków finansowych:
Tu jest duŜo pomysłów, tylko zawsze rozbija się o pieniądze. (Pani Prezes)
Zadzwonił telefon. To ktoś z zaprzyjaźnionej Fundacji. Pani Prezes przeprasza
na chwilę gości i odbiera telefon. Wydaje mi się, Ŝe rozmowa dotyczy kłopotów finansowych.
Słychać jak mówi do swojego rozmówcy:
Ja mam to samo. (Pani Prezes)
Tymczasem dwójka gości rozmawia ze sobą po cichu o Pani Prezes. Mówią o tym,
Ŝe nie ma rodziny, Ŝe cały swój czas poświęca Stowarzyszeniu i to jest jej wielka pasja.
Odniosłam wraŜenie, Ŝe do pomysłu pani Prezes odnoszą się z duŜą rezerwą. Ich zdaniem,
jeśli sprowadzi się do Wrocławia bezdomnych, to przedsięwzięcie ma małe szanse na
powodzenie…
Pod koniec spotkania rozmowa schodzi na temat korupcji i nieuczciwości urzędników.
KaŜdy opowiada o swoich doświadczeniach i wszyscy stwierdzają, Ŝe są bezradni wobec tego
zjawiska. W głosie pani Prezes słychać zwątpienie.
To jest coś, co odbiera mi energię i otuchę. (Pani Prezes)
Spotkanie kończy się. Pani Prezes Ŝegna swoich gości. Od tego momentu drzwi pokoju stoją
juŜ otworem.
***
Przychodzi znajomy elektryk. Pani Prezes prosi go o pomoc związaną z załoŜeniem instalacji
elektrycznej.
Towar załatwicie, my wam robimy robotę. (pan Krzysio)
Widać, Ŝe pani Prezes i pan Krzysio znają się od dawna i mają ustalone zasady współpracy.
Korzystając z okazji, pani Prezes mówi elektrykowi o swoim nowym projekcie- chciałaby
załoŜyć stowarzyszenie, którego celem byłoby wspieranie budownictwa mieszkaniowego.
Proponuje Panu Krzysiowi, aby był wśród grona załoŜycieli. Ponownie jest prowodyrką
nowego przedsięwzięcia, tak jak to było w przypadku załoŜenia Otwartych Drzwi.
Dowiaduję się takŜe, Ŝe pan Krzysio zatrudnia w swojej brygadzie jednego
z podopiecznych DR, który ostatnio zaczął sprawiać problemy. Wrócił do picia alkoholu
i przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwym. Pani Prezes tłumaczy, Ŝe chłopak ma problemy
rodzinne. Stara się załagodzić sytuację.
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W międzyczasie ciągle ktoś dzwoni i ma jakąś sprawę. Głowa mi pęka od tych wszystkich
spraw, jakie pani Ania musi ogarnąć.
***
Właśnie przyszli dziennikarze z Teleexpresu. Pani Prezes udziela im krótkiego wywiadu.
Opowiada historię Stowarzyszenia, opisuje jego działalność a takŜe, jak przy kaŜdej okazji,
apeluje o pomoc i wsparcie.
***
Poszłyśmy z Panią Anią na dół do piwnicy, gdzie urządzana jest siłownia dla chłopców
z Domu Rotacyjnego. Trzeba było poprzenosić kilka rzeczy, posprzątać. Pani Ania cały czas
wszystko nadzoruje, ale jednocześnie sama uczestniczy w pracach. Ja teŜ się przyłączyłam.
***
Idziemy z panią Prezes do stołówki. Tutaj spotykamy kilku pracowników. Pani Ania zagaduje
ich, wypytuje, czy wszystko jest w porządku, udziela trochę rad. Przyszedł jeden
z podopiecznych. śali się, Ŝe ma jakiś kłopot. Pani Ania stara się go uspokoić i podsunąć
rozwiązanie.
***
Wracamy do pokoju pani Prezes. W wolnej chwili dzwoni ona do ludzi z obozu
integracyjnego, który odbywa się właśnie nad morzem. Wypytuje, czy wszystko jest
w porządku i czy dobrze układa się współpraca. Pani Prezes chwali przez telefon
kierowniczkę obozu ( jedna z pracowniczek).
***
Teraz pani Ania przyjmuje kolejnego gościa, z którym rozmawia na temat projektu
dotyczącego mieszkań dla bezdomnych. Ponownie w dniu dzisiejszym w rozmowie
poruszony jest temat korupcji. Gość jest osobą wysoko postawioną. Pani Prezes rozmawia
z nim na temat ustaw sejmowych dotyczących budownictwa socjalnego. Mówi o swoim
projekcie- Stowarzyszeniu Budownictwa Socjalnego.
Pani Prezes: Są duŜe szanse
Gość: I duŜe ryzyko
ZauwaŜyłam, Ŝe te rozmowy z gośćmi zawsze najpierw dotyczą spraw słuŜbowych,
a później lub w międzyczasie rozmawia się o sprawach prywatnych ( rodzinie, znajomych).
We wszystkich tych rozmowach stroną dominującą jest zdecydowanie pani Prezes.
Nieustannie stara się zarazić innych swoim entuzjazmem.
***
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Do pani Prezes przyszły dwie panie w prywatnej sprawie. Proszą ją o pomoc w napisaniu listu
do urzędnika państwowego.

Myślę, Ŝe zapoznanie się z rozkładem „zwykłego” dnia Pani Prezes pomoŜe
Czytelnikowi wyobrazić sobie jej codzienną pracę. Tego dnia pani Prezes prowadziła jeszcze
spotkanie

dotyczące

planu

wychodzenia

z

bezdomności,

które

opisywałam

we wcześniejszych rozdziałach. W sumie zakończyła pracę około godziny 21.30. Przyznam,
Ŝe ja opuściłam teren nieco wcześniej.
Codziennie Prezes poświęca mnóstwo energii na promocję Stowarzyszenia wśród
osób prywatnych, urzędników, mediów. KaŜdy dzień niesie za sobą spotkania z ludźmi,
którzy mogliby w jakikolwiek sposób – swoją wiedzą czy pieniędzmi – wesprzeć organizację.
Prezes stara się ich zawsze przekonać, Ŝe warto to zrobić. Sama mogłam zaobserwować,
Ŝe nie jest to łatwe zadanie. Wydaje mi się, Ŝe częstą reakcją na pomysły pani Prezes moŜe
być niedowierzanie ze strony rozmówcy. Sama specyfika działań organizacji- praca
z osobami niepełnosprawnymi i bezdomnymi jest trudną tematyką. ZauwaŜyłam, Ŝe jeśli pani
Prezes wspomina, iŜ w danym projekcie wzięliby udział bezdomni, zwykle goście komentują
to jako „wielkie wyzwanie” bądź „duŜe ryzyko”. Podczas spotkań widać było starcie dwóch
podejść. Z jednej strony entuzjazm i wiara w to, Ŝe jeśli się chce coś osiągnąć, to trzeba
przezwycięŜać przeszkody i szukać konstruktywnych rozwiązań (stanowisko pani Prezes), a z
drugiej zwątpienie i poszukiwanie czynników, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu
zamierzonego celu ( stanowisko, często reprezentowane przez gości z zewnątrz).
W

sprawach

Stowarzyszenia,

pani

Prezes

jest

gotowa

na

poświęcenia

i zdeterminowana w swoich działaniach. Czasem powoduje to niechęć ze strony innych
organizacji bądź osób/ instytucji, które są proszone o pomoc – zwykle natury finansowej.
Słyszałam takie opinie, słyszałam... Ŝe Anka w takim środowisku, nazwijmy to innych
organizacji, albo w takim środowisku instytucjonalnym nie jest lubianą osobą,
dlatego, Ŝe ... Są dwa powody: po pierwsze nie daje łapówek, a po drugie walczy jak...
jak wariatka. Ona po prostu wie, Ŝe ona musi zdobyć pieniądze. I ona po prostu wie,
Ŝe MUSI je zdobyć. Cokolwiek by miała zrobić- czy miałaby Ŝebrać, kłaść się na
podłodze, czy nie wychodzić z gabinetu prezesa, ona to zrobi. […] Tak jak mówię,
Anka jest osobą, która jest w stanie zrobić dla Stowarzyszenia wszystko. (GraŜyna)
Z drugiej strony jest grono osób, które obdarzyło Prezes zaufaniem i współpracuje
z nią od lat. Tak jest w wypadku pana Krzysia, dla którego wykonanie pracy na rzecz
Stowarzyszenia bez wynagrodzenia jest rzeczą naturalną. Poza tym Prezes blisko
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współpracuje z Fundacją KaBo4, której działania są równieŜ skierowane do bezdomnych
i bezrobotnych. Wydaje mi się, Ŝe wsparcie ze strony innej organizacji, która boryka się
z podobnymi problemami, a jednocześnie jest organizacją działającą na większą skalę niŜ
Stowarzyszenie, jest bardzo cenne dla pani Prezes.
Fundacja zdecydowanie jest taką organizacją partnerską, taką organizacją potęŜną,
od której moŜna się uczyć. (Pani Prezes)
Największym kłopotem zdają się być problemy finansowe. To wobec nich Prezes
czuje się momentami bezsilna.
Badacz: A czy miała pani jakieś takie trudne momenty jeśli chodzi o tą organizację?
Momenty zwątpienia.
Pani Prezes: Tak. To było głównie z powodów finansowych. JeŜeli brakuje na
wynagrodzenia, czy na zapłacenie świadczeń, no to jest to paraliŜujące. To juŜ się nie
ma serca. Na terapie, na refleksyjne rozmowy…A tu trzeba z podziemi wykopać
te pieniądze.
Poza tym, Ŝe pani Prezes bardzo duŜo energii poświęca na zdobywanie poparcia dla
działań Otwartych Drzwi, jest takŜe jedyną osobą, która ogarnia to wszystko, co dzieje się w
organizacji. Poszczególni pracownicy mają koncepcje pracy w obrębie swoich projektów/
obszarów, jakimi się zajmują, ale nie ogarniają całości. Przyznają, Ŝe Prezes, jako jedyna, jest
w stanie spojrzeć na Stowarzyszenie z „lotu ptaka” i zdiagnozować jego aktualną sytuację.
To pozwala jej budować wizję i wskazywać kierunek rozwoju organizacji na przyszłość.
Ja nie wiem jak Anka to robi, Ŝe jest wstanie objąć swoim umysłem tyle przedsięwzięć,
których jest teraz organizowanych, jeszcze wszystko mieć jakoś tam, myślę czasem teŜ
moŜe trącić jakąś kontrolę nad tym, ale myślę, Ŝe dosyć szybko do chodzi do pionu.
(GraŜyna)
Badacz: A patrząc na to jak to się dzieje w rzeczywistości, to, kto ma największy wpływ
na wytycznie trasy tej organizacji?
Teresa: Zdecydowanie Pani Prezes, poniewaŜ ona ma największą świadomość tych
wszystkich idei. Nie oszukujmy się. KaŜdy z nas ma jakiś fragment tej świadomości.
Natomiast nad całością- nie tylko czuwa, ale i inspiruje- Pani Prezes.
Powołując się na statut Stowarzyszenia, na kształtowanie przyszłości mają wpływ
decyzje Zarządu Głównego, który w swoich kompetencjach ma między innymi ustalanie
planów działania dla organizacji. W skład Zarządu wchodzi siedmiu członków. Z wypowiedzi
moich rozmówców odniosłam jednak wraŜenie, Ŝe architektem wizji przyszłości organizacji
jest nie siedem, ale jedna osoba – pani Prezes.
Ja myślę, Ŝe akurat zarząd to jest grupa ludzi, która niekoniecznie pracują
w Stowarzyszeniu, ale jakoś jest z nim dłuŜej związana. To jest tak, Ŝe ja postrzegam
4
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Anię jako osobę, która z jednej strony, jest jednak osobą, która jest odpowiedzialna
za to wszystko, poniewaŜ ona, jako Prezes, ponosi odpowiedzialność jednoosobową
za wszystko. (GraŜyna)
Wszyscy moi rozmówcy, mówiąc o zarządzającej Otwartymi Drzwiami, podkreślali
jej oddanie dla organizacji. Zdecydowanie nie jest to dla niej tylko praca. To jest jej Ŝycie.
To jest człowiek tak oddany, Ŝe ona [pani Prezes] od rana do nocy poświęca ten czas.
(Helena)
Dla Pani Prezes, o czym wiem, Stowarzyszenie to jest jej całe Ŝycie... i bardzo
to podziwiam. (GraŜyna)
Obserwując chociaŜby tryb pracy pani Prezes (jest obecna w Stowarzyszeniu
codziennie, po kilkanaście godzin na dobę) widać, Ŝe nie ma ona czasu na nic innego. Myślę,
Ŝe to jest świadomy wybór zarządzającej Otwartymi Drzwiami. Nie ubolewa ona nad tym,
gdyŜ, tak jak wspomniałam wcześniej, ta praca to jej pasja.

3.5.2. Pani Prezes versus ludzie
Wokół swoich wizji pani Prezes gromadzi ludzi i zaraŜa ich swoją pasją. Dzięki temu
powstało Stowarzyszenie. Udało jej się zgromadzić zwolenników swoich idei – grupę
załoŜycielską.
Jak to się dzieje, Ŝe skupia wokół siebie tak licznych koalicjantów? Przede wszystkim
wydaje mi się, Ŝe daje im przykład swoim postępowaniem. Nie jest typem lidera, który
zawiaduje innymi, a sam stoi z boku i ocenia. Sama bierze się do pracy, a ludzie, widząc jej
zaangaŜowanie i pasję, podąŜają jej śladem. Ma ona umiejętność pociągania za sobą innych.
Potrafi oddziaływać nie tylko na swoich podwładnych, ale takŜe na podopiecznych.
Obrazuje to anegdotka, opowiedziana mi przez jednego z pracowników. Mówi ona
o dosyć zabawnej sytuację, jaka miała miejsce na jednym z obozów integracyjnych…
Kiedyś na wyjeździe, na pierwszym wyjeździe, na którym byłam- zapadło mi to bardzo
głęboko w pamięć- była okropna pogoda i pojechaliśmy na wycieczkę do Kamienia
Pomorskiego. Wtedy jeszcze Pani Prezes wyjeŜdŜała z nami na wycieczki, bo to był
jeszcze taki okrojony zakres działalności Stowarzyszenia, takŜe mogła pojechać z nami
na obóz. […] I autokar podwiózł nas...w Kamieniu Pomorskim jest taki kamień, który
stoi, moŜe teraz skłamię, piętnaście metrów od brzegu czy dwadzieścia metrów
od brzegu. Natomiast jak jest ciepło to tam do pasa się podchodzi, moŜna go dotknąć,
wypowiedzieć Ŝyczenie i podobno ma się spełnić. A więc była taka beznadziejna
pogoda, z wycieczki nic nie wyszło, wszyscy byli strasznie niezadowoleni i zmarznięci,
nikt nie chciał wyjść z autokaru. A tu pani Prezes […] wychodzi. Widzimy nagle,
Ŝe podciąga nogawki, wchodzi do wody a było tak mniej więcej dziesięć stopni),
wchodzi do wody, stoi po kolana no i coraz głębiej...Pyta się mnie czy idziemy, no więc
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ja: no dobra, idziemy […] TakŜe weszłyśmy, byłyśmy całe mokre. Jeszcze na sam
koniec wszedł do nas jeszcze tylko taki jeden chłopak. Nagle wszyscy wybiegli
z autokaru! Myślę, Ŝe to teŜ bardzo obrazuje to, jak Anka potrafi pociągnąć za sobą
młodzieŜ niepełnosprawną. Ona jest taką osobą pełną pasji i to powoduje, Ŝe jeŜeli
ona coś robi, to za sobą potrafi autentycznie pociągnąć ludzi. (GraŜyna)
Pani Prezes daje przykład, ale jednocześnie oczekuje od innych takiego
zaangaŜowania, jakie sama wykazuje. A jest to zaangaŜowanie całkowite.
Szuka osób, które są w stanie całkowicie poświęcić się Stowarzyszeniu […] To jest jej
jak gdyby jedyna praca, coś, co jak gdyby ukochała, to Ŝyczy sobie, Ŝe ludzie, którzy
z nią współpracują teŜ się identyfikowali w ten sposób ze Stowarzyszeniem. A trudno
jest znaleźć takich ludzi, bo z reguły, przynajmniej osoby, które ja znam i ich stosunek
do pracy jest taki, Ŝe fajnie, kiedy się to lubi... NaleŜy lubić coś, co się robi, ale
zdecydowanie nie jest to taka całkowita identyfikacja, takie niemalŜe zespolenie z tym,
co się robi. (GraŜyna)
Ze strony szefowej... no jest duŜy taki nacisk na to […] aby wszyscy czuli misję, jak
ona. (Piotr)
Tak jak wspomniałam wcześniej, Pani Prezes bywa przyczyną odejścia pracowników.
Jednym z powodów są właśnie te wysokie oczekiwania, którym nie kaŜdy jest w stanie
sprostać:
Trudno jest znaleźć ludzi, którzy byliby się w stanie w taki sam sposób [jak pani
Prezes] łączyć się ze Stowarzyszeniem. Dlatego teŜ jest tutaj taka wielka rotacja kadr.
(GraŜyna)
Faktem jest, Ŝe jeśli ktoś nie podporządkuje się jej wymaganiom, zwykle rezygnuje
z pracy w Otwartych Drzwiach.
Nie skłamię, jak powiem, Ŝe wielokrotnie jest przeklinana, bo potrafi tak zaleźć
za skórę ze swoimi Ŝądaniami i nakładaniem obowiązków- coraz więcej i więcej, Ŝe u
niektórych nerwy puszczają […] Osoby, które nie potrafią się tak jakoś nagiąć do jej
wymagań, albo które chcą walczyć z nią […] po prostu muszą odejść, bo nie są
w stanie wytrzymać psychicznie. (Helena)
Prezes, przez swój upór i niekonwencjonalne myślenie, uwaŜana jest za osobę
kontrowersyjną. Co więcej, ona sama za taką się uwaŜa.
Badacz: A czy Pani się uwaŜa za kontrowersyjną osobę?
Pani Prezes: Tak [szybka, pewna odpowiedź]. Zdecydowanie tak.
Badacz: A dlaczego?
Pani Prezes: Czasami nie wytrzymuje psychicznie i wychodzę z siebie. No a poza tym
pewno bardzo duŜo wymagam od innych. Ale teŜ mam niekonwencjonalne poglądy.
Z drugiej strony to właśnie te niekonwencjonalne poglądy powodują, Ŝe inspiruje ona
innych do wychodzenia poza własne schematy.
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Sposób myślenia pani Prezes zaowocował tym, Ŝe miałam o wiele większy szacunek
i gotowość podejmowania róŜnych niestandardowych działań. (Teresa)
Jednak nie kaŜdy potrafi się do tego dostosować. Z wielu wypowiedzi wynika,
Ŝe Prezes nie naleŜy do osób bezproblemowych we współpracy.
Niektórzy mówią, Ŝe się ją albo lubi, albo nienawidzi. Myślę, Ŝe to jest coś, co ma duŜe
znaczenie. To jest dogadanie się z Anką i znalezienie wspólnego języka, jak gdyby nie
pozostawianie takiej powierzchowności, która czasem moŜe odepchnąć. (GraŜyna)
Z mojej perspektywy pani Prezes była dla mnie zawsze bardzo otwarta i Ŝyczliwa.
Od pierwszej naszej rozmowy wydała mi się bardzo sympatyczną osobą. Zapewne ma tu
znaczenie fakt, Ŝe nie łączyła nas relacja oparta na zaleŜności.
Zarządzająca Stowarzyszeniem jest oszczędna w wygłaszaniu pochwał. Co prawda
podczas moich rozmów z nią, wielokrotnie wyraŜała pośrednio bądź bezpośrednio wyrazy
uznania, a wręcz dumę ze swojego zespołu, jednakŜe rzadko kieruje te słowa do samych
zainteresowanych- pracowników.
Anka jest osobą, która nie poklepie po plecach, nie powie, Ŝe wszystko jest
w porządku. Tylko sam fakt, Ŝe zauwaŜy i nic nie powie […] jest ogromnym
komplementem. Myślę, Ŝe do tego teŜ trzeba się przyzwyczaić, bo ludzie lubią być
klepani po plecach. Ona to traktuje w ten sposób- pracujecie tutaj, to jest dla Was.
(GraŜyna)
Kolejną rzeczą, która moŜe utrudniać współpracę z panią Prezes jest jej autorytarny
styl zarządzania. Wiele jej decyzji nie podlega dyskusji.
Pani Prezes ma dość autokratyczny sposób zarządzania. Jest osobą o bardzo jasnych
poglądach na wiele spraw i próba dyskutowania z nią na niektóre tematy po prostu
jest bezcelowa. (Teresa)
Te decyzje często wydaja się ludziom niezrozumiałe. Perspektywa, z jakiej patrzy
zarządzająca organizacją, nie jest osiągalna dla jej poszczególnych członków. Ta samotność
w podejmowaniu decyzji towarzyszy wielu liderom. Oni widzą swoją organizację z lotu
ptaka, i to pozwala im zarządzać racjonalnie. Tak jak wspomniałam, Pani Prezes jako jedyna
w Stowarzyszeniu ogarnia całość i ma wizję na przyszłość.
[Pani Prezes] podejmuje decyzje (poniewaŜ jest tyle spraw i tyle rzeczy się dzieje
jednocześnie) w sposób czasem niezaleŜny od członków zespołu. To moŜe niektórym
osobom wydawać się krzywdzące, nie zawsze rozumieją tą perspektywę podejmowania
decyzji. (Teresa)
Poczucie niezrozumienia pogłębia brak dobrej komunikacji miedzy Prezes a kadrą
Stowarzyszenia. Zarządzająca w natłoku codziennych zajęć ma bardzo mało czasu
na rozmowy ze swoimi podwładnymi. Z pracownikami widuje się raczej „w przelocie”.
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Brakuje jej czasu na indywidualne czy zbiorowe spotkania i rozmowy, kiedy to mogłaby
lepiej wytłumaczyć im swoją perspektywę podejmowania decyzji, podyskutować, dlaczego
tak, a nie inaczej.
W świadomości mamy to, […] Ŝe ciągle brakuje czasu, a trzeba gonić do przodu, a za
mało sobie poświęcamy uwagi: na integracje zespołu, na wzajemne wspieranie, na
świadomość realizowanych celów. Z czasem jest takie poczucie niezrozumienia i moŜe
niesprawiedliwości, bo jest taki słaby przepływ informacji. (Teresa)
Prezes zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe powinna więcej czasu poświęcać swoim
pracownikom, aczkolwiek jej zdaniem pracownicy organizacji od początku mają świadomość
stawianych im wymagań, dlatego teŜ powinni zrozumieć sytuację. Podkreśla, Ŝe w Otwartych
Drzwiach jest konieczna samodzielność.
Na pewno moją słabością, błędem, wadą… ale nie wiem jak wygospodarować jeszcze
czas…Za mało czasu poświęcam pracownikom. To na pewno. Dlatego mówiłam na
początku, Ŝe oczekuję samodzielności, inicjatywy. (Pani Prezes)
ZauwaŜyłam, Ŝe sposób, w jaki pracuje się w Otwartych Drzwiach wynika w duŜym
stopniu z przekonań pani Prezes. Jej zdaniem rzucanie na głęboką wodę daje bardzo dobre
rezultaty Organizacja opiera się więc na samodzielności i inicjatywie ludzi, na ich pomysłach.
Badacz: Czy uwaŜa Pani rzucanie na głęboką wodę, jako dobra formę nauki
i rozwoju?
Pani Prezes: Jako bardzo dobrą, ale trzeba cały czas patrzeć, aby ktoś nie utonął,
albo, aby ktoś kogoś nie utopił. Moim zdaniem takie najlepsze wychowanie społeczne
polega właśnie na wspólnym uczeniu się, tylko Ŝeby trochę więcej było czasu na
analizę, na wspólną dyskusję. Nie na odprawy, nie na zebrania, tylko właśnie na taką
refleksję.
Według Prezes pracownicy zyskują bardzo wiele pracując w Stowarzyszeniu. Przede
wszystkim styl pracy w organizacji pozwala im rozwinąć się na wielu polach i zdobyć
unikalne doświadczenie, które potem będzie cenne dla pracodawcy.
Poza tym, podkreśla ona, Ŝe w Stowarzyszeniu to, co się zyskuje to takŜe satysfakcja, jaką
czerpie się ze swojej pracy. Zastanawiałam się, czy zarządzająca organizacją stara się
motywować swój zespół? Jeśli tak, to w jaki sposób?
No staram się motywować, ale staram się motywować poprzez działanie i pokazywać,
Ŝe satysfakcja jest wartością. Wtedy ludzie wartościowi oczywiście doceniają, Ŝe w
Ŝadnym innym miejscu się tyle nie nauczyli i tyle radości by nie zdobyli…ale to coś
tam musi być w człowieku. (Pani Prezes)

69

Są osoby, którym nie przeszkadza fakt, Ŝe narzuca im swoje decyzje. Uznają, Ŝe jako
osoba, dzierŜąca najwyŜszą władzę w organizacji, a takŜe ta, która poświęca jej całe swoje
Ŝycie, ma prawo do kierowania Stowarzyszeniem wedle swoich przekonań.
Tak więc tak, [pani Prezes] narzuca. I ma prawo. PrzecieŜ to jest Pani Prezes i ma
prawo określić obowiązki i zakres celów, które sobie stawiamy. (Jerzy)
W chwili obecnej, Prezes, poza tym, Ŝe pełni funkcje zarządzającą, jest bardzo
zaangaŜowana w prace z osobami z Domu Rotacyjnego. Tak jak opisywałam we
wcześniejszych rozdziałach mojej pracy, prowadzi z nimi spotkania terapeutyczne i nadzoruje
cały proces ich rehabilitacji. Jej zdaniem, nie ma nikogo, kto ma wizję na ten obszar działań w
Stowarzyszeniu
W pracy z osobami bezdomnymi nikt nie ma poza mną tej wizji. (Pani Prezes)
Pracę z podopiecznymi traktuje jako priorytet o wyŜszej randze niŜ praca z pracownikami.
Pracownicy dostają za swoją pracę wynagrodzenie, podczas gdy podopieczni, to ludzie,
których trzeba otoczyć opieką. Oczywiście, muszą oni spełnić pewne warunki, jakie się im
stawia. Kiedy rozmawiając z panią Prezes uŜyłam pojęcia” opiekuńczość”, zaoponowała
mówiąc, Ŝe ten termin nie jest właściwy, gdyŜ mógłby zostać odebrany jako
niewychowawcza forma niesienia pomocy.
My nie mamy opiekuńczego podejścia. Stawiamy wymagania. Ja zawsze mówię, Ŝe ja
Matka Teresa nie jestem. Ja nie lubię dawać nikomu tak za darmo. Ja mogę pomóc,
ale pod warunkiem, Ŝe ten ktoś coś robi […] Ja myślę, Ŝe to jest coś innego – takie
poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. (Pani Prezes)
Według pani Prezes pracownicy winni pracować w słuŜbie podopiecznym. W jej
odczuciu trudno jest się przyzwyczaić pracownikom do zasad, jakie panują w Otwartych
Drzwiach. Podkreśla ona, Ŝe powinni być oni wzorem dla podopiecznych. Na co dzień są
przez nich obserwowani i często naśladowani. Jeśli pracownicy nie zachowują się zgodnie
z zasadami, jakie wpaja się podopiecznym, ci szybko to zauwaŜają i wykorzystują, by
uniknąć odpowiedzialności.
Bo pracownicy mają powierzone określone zadania merytoryczne i taka naturalna jest
tendencja – ja za to odpowiadam i nic innego mnie nie obchodzi. A tu trzeba się
jednak nauczyć. Jest brudno, trzeba sprzątnąć, trzeba wytrzeć, trzeba wyłączyć
komputer. Trzeba się zainteresować, jeŜeli ktoś coś złego zrobił, to trzeba zwrócić
uwagę. I rola pracowników ma tutaj ogromne znaczenie. To podopieczni zwracają mi
uwagę, Ŝe ludzie się nie interesują. „ A pracownikom nie zaleŜy, to my mamy robić?”.
(Pani Prezes)
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Pani Prezes stawia sprawę jasno – podopieczni są dla niej priorytetem. Organizacja,
którą powołała do Ŝycia ma przede wszystkim pomagać osobom wypartym ze społeczeństwa
i dlatego teŜ to oni są głównym podmiotem w Otwartych Drzwiach.
Jak ja mam do wyboru porozmawiać z chłopakami bezdomnymi, albo
z pracownikami, którzy i tak dobrze potem nie porozmawiają z tymi chłopakami,
to wybór mam jeden. (Pani Prezes)
Ona sama moŜe tu być wzorem dla innych. Dla osób defaworyzowanych społecznie
zawsze znajdzie czas i cierpliwość.
Czas swój wolny przez Panią Prezes poświęcany właśnie tym ludziom
potrzebującym…to kosztem snu się odbywa, kosztem jedzenia…Nie potrafi powiedzieć
„nie”. Ale to trzeba mieć samozaparcie i to ogromne. (Helena)
W pokoju Pani Prezes na ścianach wisi logo Otwartych Drzwi, jak równieŜ zdjęcie druŜyny
piłkarskiej złoŜonej z niepełnosprawnych i opiekunów. W róŜnych miejscach poustawiane są
bibeloty, które wydają mi się być wykonane przez podopiecznych.5

Poza tym, wydaje mi się, Ŝe powodem takiego stosunku pani Prezes do pracowników
moŜe być takŜe fakt, Ŝe statystycznie niewiele osób pozostaje w organizacji na dłuŜej.
Proszę sobie wyobrazić, Ŝe mam pieniądze na etat tylko na pół roku no i wtedy się
zastanawiam. Pracuje z kimś przez pół roku i wiem, Ŝe za pół roku nie będę miała tych
pieniędzy i tej osoby nie będę mogła zatrzymać, a ta osoba nie przejawia szczególnych
predyspozycji i nie planuje teŜ zostania dłuŜej z nami. (Pani Prezes)
Jak odbierają to pracownicy? Nie kaŜdy potrafi się pogodzić się z takim podejściem
zarządzającej. Przyznam, Ŝe niewiele osób wprost mówiło o tym, Ŝe czują się źle w takiej
sytuacji. Nie wiem na ile jest to kwestia tego, Ŝe zdobyłam (bądź nie) zaufanie moich
rozmówców, a na ile tego, Ŝe akceptują taki stan rzeczy. Aczkolwiek spotkałam się
z krytyczną wypowiedzią wobec podejścia pani Prezes.
Na pewno [pani Prezes] bardzo duŜo robi dobrego dla tych wszystkich klientów […]
Trzeba jednak mieć zaspokojone swoje potrzeby, aby móc komuś innemu pomóc w
jego potrzebach. A Pani Prezes chce na odwrót- abyśmy zapomnieli o swoich
potrzebach, a spełniali potrzeby innych. (Piotr)

3.5.3. Następca
W organizacjach pozarządowych to się wszystko opiera na takich wariatach,
pasjonatach, którzy całe swoje Ŝycie poświęcają. […] Gdy brakuje tego steru, to nagle
się okazuje, Ŝe pada cała struktura. (Teresa)

5

Notatka pochodzi z notesu badacza
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Jaki skutek moŜe mieć dla organizacji fakt, Ŝe jedna osoba pełni w niej tak wiele
funkcji i jako jedyna posiada unikalną wiedzę i wizję? Wydaje mi się, Ŝe w długiej
perspektywie moŜe to być zagroŜeniem dla Stowarzyszenia. Dzisiaj pracownicy mówią
o Stowarzyszeniu jako o organizacji jednego człowieka. Czy w takim razie przestałoby ono
istnieć, gdyby z organizacyjnej układanki wyjąć ten jeden (niezwykle waŜny) element? Czy
cała konstrukcja posypałaby się wtedy jak domek z kart? Nasuwa się pytanie, czy jest ktoś,
kto moŜe ją zastąpić?
Sądząc po wypowiedziach pracowników i wolontariuszy, oni teŜ zadają sobie podobne
pytanie, albo raczej nie zadają go sobie, poniewaŜ nie wyobraŜają sobie na miejscu pani
Prezes nikogo innego. To przekonanie potwierdzali w kaŜdej rozmowie ze mną. Czują, Ŝe to
ona prowadzi tą organizację i jest motorem jej rozwoju.
Główną osobą, bez której, tak mi się wydaje na chwilę obecną, to wszystko przestało
by istnieć, jest pani Prezes. Tak mi się wydaje. […] Czyli jak gdyby taką głową, bez
której by to wszystko nie poszło jest Anka. (GraŜyna)
Nie bardzo sobie wyobraŜam kogokolwiek innego w miejsce szefa tej organizacji jak
panią Prezes. Z przeraŜeniem myślę, Ŝe gdyby jej zabrakło zdrowia, lub jakiekolwiek
inne okoliczności, to nie widzę innej osoby, która byłaby w stanie to wszystko unieść
i pociągnąć dalej. (Teresa)
Jeśli nawet dopuszczają do siebie myśl, Ŝe ktoś inny kierowałby organizacją,
podkreślają, Ŝe wtedy Stowarzyszenie nie rozwijałoby się tak, jak to ma miejsce w chwili
obecnej pod nadzorem pani Prezes.
Myślę, Ŝe jeŜeli znalazłaby się taka osoba, to zdecydowanie nie znalazłaby się osoba,
która byłaby w stanie kontynuować działania na tak wielu polach. (GraŜyna)
Pytanie kogoś o to, czy myśli o swoim następcy nie naleŜy do najprostszych.
Zdecydowałam się jednak na zadanie tego pytania pani Prezes. Jej odpowiedź potwierdziła,
Ŝe planuje ona przyszłość organizacji w długim okresie. W ramach tego mieści się takŜe
stopniowe przekazywanie swoich kompetencji współpracownikom. U steru organizacji widzi
wybraną grupę osób, które obecnie wykazują duŜe zaangaŜowanie w pracę Stowarzyszenia.
Pani Prezes: No próbuję sobie wychować następcę…mam takie plany…Mam nawet
upatrzone osoby
Ja: Osoby…
Pani Prezes: Tak, i które są zainteresowane
JA:Czyli Pani rozmawia z nimi na ten temat?
Pani Prezes: Tak […] myślę o zespole, o grupie osób. […] No i wśród tych młodych
pracowników, którzy tutaj są, są osoby niezwykle utalentowane, które mogą przejąć
powoli, w ciągu najbliŜszych kilku lat obowiązki…No i są takie osoby. Oczywiście one
są wyłonione z setek…ale są. I to są takie osoby, które chcą. To nie są tłumy, to
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są pojedyncze osoby. I myślę, Ŝe jak nam się będzie dalej tak dobrze układało,
to za te 3 lata…będzie dwudziesto-paroletni Prezes Stowarzyszenia.
Ja: Czyli tą władzę formalną nad Stowarzyszeniem teŜ chciałaby Pani przekazać?
Pani Prezes: TeŜ.
Często, zanim nie pojawi się konieczność odnalezienia się w nowej roli, wydaje nam
się, Ŝe nie bylibyśmy w stanie jej podołać. Myślę, Ŝe tak jest w przypadku przejęcia
obowiązku kierowania organizacją. Sam fakt, Ŝe byłoby się porównywanym z obecną
zarządzającą jest niewątpliwie ogromnym obciąŜeniem dla przyszłego następcy/ następców.
Myślę, Ŝe przez to wiele osób nie zastanawiało się nawet nad tym, Ŝe to oni mogliby przejąć
obowiązki obecnej pani Prezes. Na pewno Ŝadna z nich nie dojrzała jeszcze do tego,
by mówić o tym głośno. Pani Prezes, zdając sobie sprawę z takiego stanu rzeczy, sama
rozpoczęła rozmowy z „wybrańcami”. UwaŜa, Ŝe posiadają oni duŜy potencjał, a nawet jest
zdania, Ŝe mogliby być lepsi od niej samej.
UwaŜam, Ŝe Ci młodzi ludzie są lepsi ode mnie- zdolniejsi…Lepsi. […] To nie ulega
wątpliwości. Tylko trochę doświadczenia muszą zdobyć. Muszą się trochę nauczyć.
No i teŜ uwierzyć w siebie- Ŝe mogą, Ŝe potrafią. (Pani Prezes)
Aby przygotować ich do roli następców, Prezes widzi konieczność ścisłej współpracy
zespołowej między nią, a przyszłymi sternikami organizacji. Konieczne jest, aby oni takŜe
zyskali szerszą perspektywę na Stowarzyszenie i aby kierując się tą świadomością potrafili
podejmować decyzje.
No więc teraz moŜna naprawdę rozpocząć taką pracę bardziej zespołową. Jest na
to czas. Jest odpowiedni moment. No i co…Myślę, Ŝe się uda [uśmiech]. (Pani Prezes)

3.6.

Dziś i jutro

3.6.1. Obecna pozycja Stowarzyszenia
Stowarzyszenie funkcjonuje juŜ od 10 lat. Podczas minionej dekady znacznie
poszerzył się zasięg geograficzny i zakres jego usług.
Konsekwencją tego, Ŝe Stowarzyszenie cały czas rozwija się i profesjonalizuje, jest
poparcie dla jego działań ze strony wielu instytucji. Jest to bardzo istotne dla kaŜdej
organizacji pozarządowej, gdzie od zaufania instytucji wpływa na moŜliwości pozyskania
funduszy. Wiele autorskich programów Stowarzyszenia ma juŜ swoja markę, która daje
gwarancje, Ŝe przez kolejne lata będą one mogły być realizowane.
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No na pewno jest teraz dla stowarzyszenia dobry okres, jeśli chodzi o programy. Czyli
mamy dosyć duŜa sprawność w programach. Ilość programów złoŜonych do róŜnych
instytucji publicznych, a uzyskanych z tego pozytywnych decyzji jest bardzo duŜa.
Świadczy to o tym, iŜ uzyskaliśmy zaufanie wielu instytucji publicznych, które
w sposób bardzo istotny zaczynają współpracować z nami. Jak to Pani Ania
powiedziała, Ŝe 7 lat było bardzo takich skromnych, kiedy to wszystko wymagało wiele
pracy. Natomiast zaczynamy zbierać owoce tej pracy. Tego, ze realizacja poprzednich
programów została przeprowadzona bardzo atrakcyjnie i zostaliśmy rozliczeni wręcz
co do grosza. Tak więc tutaj zdobyliśmy zaufanie właśnie ze strony tych instytucji. No
i teraz być moŜe rozpoczęło się te 7 lat tłustych. Ja teŜ mam takie wraŜenie. (Jerzy)
Czy rzeczywiście rozpoczęło się 7 lat tłustych – czas pokaŜe. Pracownicy,
wolontariusze, Pani Prezes – oni wszyscy widza i mówią o tym, Ŝe organizacja rozwija się
bardzo dynamicznie, Ŝe cały czas coś się dzieje nowego. Jednocześnie nikt nie spoczywa tu
na laurach. Wydaje mi się, Ŝe w Stowarzyszeniu panuje cały czas przeświadczenie, Ŝe moŜna
zrobić jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Fakt, Ŝe organizacja musi się rozwijać jest jakby
wpisany w działalność Otwartych Drzwi. Planując działania na kolejny rok, zawsze jest
załoŜenie, Ŝe trzeba zrobić więcej.
Ja myślę, Ŝe Stowarzyszenie jeszcze długo będzie musiało walczyć o swoją pozycję,
dorastać. Jeszcze długo. Dlatego, Ŝe moŜe teraz zaczyna się tworzyć taka dobra
przestrzeń, dobra energia, aby te organizacje wychodziły na światło dzienne. Zresztą
teŜ moŜliwości, jakie dają fundusze unijne- dają one duŜe moŜliwości takiej
organizacji. Myślę, Ŝe Anka teŜ w tym kierunku idzie. Natomiast zdecydowanie trzeba
by jeszcze powalczyć o renomę (…) Natomiast jest tak, Ŝe to jest jeszcze zdecydowanie
dziecko, które wkracza jest jeszcze w okresie przeddorastajacym. Dopiero wkracza,
dzięki temu wszystkiemu, co udało nam się stworzyć, w taki okres dojrzewania
do dorosłego Ŝycia. I myślę, Ŝe akurat ten czas, kiedy przyjdzie czas na zmianę, Ŝe
trzeba będzie cos zmienić, przyjdzie właśnie w tym okresie najbardziej trudnym dla
Stowarzyszenia. (GraŜyna)
Organizacja jest bardzo dynamiczna i ten dynamizm jest cały czas na pewnym
poziomie, ale powoduje, Ŝe Stowarzyszenie się rozrasta. (Jerzy)
Jak na razie cały czas dzieje się coś nowego i do tego wszystko dzieje się bardzo
szybko. Kiedyś byłam zaproszona na otwarcie stołówki dla bezdomnych, która mieści się
przy centrum na Targowej. Pamiętam, jak w lecie 2003 będąc z wizytą w Otwartych
Drzwiach (jeszcze wtedy nie jako badacz) pani Prezes oprowadzała mnie po jednym
z remontowanych pomieszczeń, mówiąc, Ŝe tu właśnie ma powstać stołówka, gdzie
wydawane będą tanie posiłki. Trochę trudno było mi to sobie wtedy wyobrazić, gdy wokół
mnie poniewierały się cegły, styropiany i inne materiały budowlane. Nie cały rok później
jadłam jeden z pierwszych posiłków wydanych przez tą stołówkę. Obecnie przyjęła ona
nazwę Klubu za Bramą. Jest to miejsce spotkań podopiecznych i pracowników
Stowarzyszenia. Odbywają się tu takŜe spektakle amatorskich trup teatralnych, koncerty,
konkursy poezji.
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Rozwój organizacji moŜe nieść za sobą równieŜ pewne zagroŜenia. W obliczu, kiedy
nieustannie rodzą się nowe pomysły, nowe inicjatywy, nowe projekty – w pewnym momencie
moŜe zabraknąć specjalizacji. Spotkałam się z opinią, Ŝe przez to, Ŝe w tej chwili tak duŜo się
dzieje moŜna „stracić z oczu” główną ideę.
W pewnym momencie było tak, Ŝe poszło za duŜo projektów, za duŜo inicjatyw. Moim
zdaniem jest tego wszystkiego w tej chwili za duŜo. Na samym początku to była
organizacja zajmująca się bardzo specyficznymi rzeczami. Są plusy i minusy tego,
Ŝe się tak rozrosła. Z jednej strony plus, dlatego, Ŝe dzięki temu, Ŝe się tak rozrosła,
ma szansę pokazania się większej publiczności i oddziaływania na większą grupę osób.
Minusem tego jest to, Ŝe jest taka niejednorodna i ta niejednorodność, w sytuacji,
kiedy naleŜy zrobić coś konkretnego, dla bardzo konkretnej liczby osób, to czasem nie
starcza pary. Nawet, jeśli to jest coś, co teoretycznie jest główną ideą. (GraŜyna)
Jeśli miałabym wskazać czynniki, które ograniczają rozwój tej organizacji, byłyby
to przede wszystkim finanse. Wielokrotnie wspominałam o tym problemie, który na co dzień
towarzyszy pracownikom Stowarzyszenia. Szansą na ustabilizowanie się sytuacji finansowej
moŜe być fakt, Ŝe Otwarte Drzwi uzyskało w roku 2004 statut organizacji poŜytku
publicznego, co oznacza, Ŝe kaŜdy obywatel moŜe oddać jeden procent swojego podatku
dochodowego na rzecz tej organizacji. Poza tym z tego tytułu organizacja moŜe korzystać
z ulg dotyczących podatków, opłat skarbowych, a takŜe nabywać nieruchomości Skarbu
Państwa na preferencyjnych warunkach. Z ostatnich badań wynika, Ŝe obecnie jedynie
połowa Polaków ma świadomość tego, Ŝe mogą przekazać 1% na wybraną organizację
trzeciego sektora, dlatego teŜ konieczne jest prowadzenie akcji promocyjnych. Na to potrzeba
funduszy i w ten sposób koło się zamyka. Problemem Stowarzyszenia jest to, Ŝe nie jest ono
organizacja rozpoznawalną dla przeciętnego obywatela. Znają je klienci, ich rodziny
i znajomi oraz ludzie, zajmujący się problemem bezrobocia i bezdomności w Polsce. Obecnie
to zwykle ich wpłaty zasilają konto organizacji. Nie jest to wystarczające. Cały czas
poszukuje się nowych spinorów wśród firm i osób prywatnych.

3.6.2. Plany na przyszłość
Chciałabym zaznaczyć, Ŝe źródłem mojej wiedzy na temat planów były przede
wszystkim rozmowy z panią Prezes. Wiem, Ŝe cześć z nich jest znana pracownikom.
Wspominali oni na przykład o ośrodku pod Wrocławiem, który wkrótce ma rozpocząć swoją
działalność. JednakŜe wiele z

nich

wydaje mi

się być wizjami

zarządzającej

Stowarzyszeniem. Nawiązując do problemów finansowych organizacji, niewątpliwe celem na
przyszłość jest zapewnienie stałego źródła dochodów. Wedle planów Prezes Stowarzyszenia
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odpowiedzią na tę potrzebę będzie załoŜenie firmy socjalnej6. Miałaby to być firma
świadcząca usługi na przykład z zakresu prac budowlanych i porządkowych, w której wiele
miejsc pracy zarezerwowana byłaby dla podopiecznych (stanowiska rotacyjne). Trzon
stanowiłyby osoby z doświadczeniem w tej branŜy. Miałyby one być nie tylko specjalistami,
ale takŜe pedagogami.
I my musimy właściwie stworzyć taką własna firmę socjalną, ale która będzie dawała
zabezpieczenie terapeutyczne, takie socjoterapeutyczne. Czyli będą w niej tacy
pedagodzy, tacy instruktorzy, czy brygadziści, którzy są równocześnie pedagogami.
Będą uczyć tej pracy.[…] Taka firmę, która przynosi zyski, dobrze pracuje musimy
stworzyć. Między innymi byłaby ona stworzona takŜe z myślą o niepełnosprawnych,
bo rynek ich ciągle odrzuca. (Pani Prezes)
W Stanach Zjednoczonych prowadzenie działalności zarobkowej przez organizacje
pozarządowe naleŜy do standardu. Prezes Otwartych Drzwi podczas swojej wizyty w USA
miała okazję przypatrywać się tego rodzaju projektom.
Patrząc na obszary działań Stowarzyszenia: praca z niepełnosprawnymi intelektualnie,
bezrobotnymi i bezdomnymi, ten pierwszy obszar oceniany jest przez Prezes jako najbardziej
profesjonalny. Na chwilę obecną celem jest tu raczej doskonalenie, niŜ wzrost ilościowy.
Na razie ilościowo tej działki nie rozwijamy. Nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, aby
sobie na takie ryzyko pozwolić. Raczej się koncentrujemy na jakości. […] JeŜeli
zmienią się warunki i będziemy mieć większe środki, to spróbujemy pomyśleć
o odpowiedzi na popyt, bo popyt jest ogromny. (Pani Prezes)
Opisując genezę powstania Stowarzyszenia, wspomniałam o prywatnym celu pani
Prezes, która chciałaby, aby rozwiązania wypraktykowane przez Otwarte Drzwi mogły być
powielane. Zgodnie z tą ideą na warszawskiej Ochocie powstał ośrodek, zbliŜony
organizacyjnie do Warsztatów Terapii Zajęciowej. W najbliŜszych latach w ramach
Otwartych Drzwi mają zostać otwarte kolejne domy rotacyjne (obecnie DR w Centrum na
Targowej jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce). Autorskie rozwiązania zastosowane
w DR okazują się przynosić dobre efekty.
Powinny być takie domy powielane. […]Jednak takie doprowadzanie
do usamodzielniania się takich osób bardziej rokuje niŜ zostawienie takich osób
nieporadnych samych sobie. (Wanda)
Stowarzyszenie planuje zwiększenie liczby prowadzonych projektów badawczych.
Obecnie prowadzone są pionierskie badania na temat seksualności osób niepełnosprawnych.

6

Firma socjalna- przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu reintegrację społeczną osób długotrwale
bezrobotnych poprzez przywrócenie im umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy (Źródło: portal
organizacji pozarządowych www.ngo.pl, 2005)
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W planach Stowarzyszenia jest między innymi zbadanie zjawiska bezdomności. Mówiąc
o planach dalekosięŜnych (perspektywa kilkunastu lat) marzeniem Prezes jest przekształcenie
Stowarzyszenia w instytucje szkoleniową. Program takiej placówki byłby adresowany
do młodzieŜy, absolwentów, a takŜe do róŜnych grup o specjalnych potrzebach jak na
przykład niepełnosprawni.
WyobraŜam to sobie tak, Ŝe do tej instytucji ludzie powinni przyjeŜdŜać i przebywać w
niej jakiś czas…Ŝe cały ten proces- proces zdobywania nowych kwalifikacji nie
powinien być prowadzony z doskoku. On powinien być skoncentrowany w jakimś
okresie czasu i teŜ połączony z zajęciami socjoterapeutycznymi, kulturalnymi i tak
dalej. (Pani Prezes)
Pierwszym krokiem do zorganizowana takiego ośrodka był zakup siedemdziesięciu
hektarów ziemi pod Wrocławiem, gdzie powstaje Europejskie Centrum Integracji. Jest tam
jeszcze bardzo duŜo do zrobienia. Budynki mieszkalne i zabudowy na tym terenie są w stanie
ruiny i wymagają generalnego remontu. Obecnie poszukiwane są organizacje partnerskie,
które mogłyby uczestniczyć w programach realizowanych w ramach tego ośrodka.

3.7.

Trzy cnoty organizacji

Prowadząc moje badania zwróciłam uwagę na trzy wartości, które wydają mi się
szczególnie istotne w Otwartych Drzwiach. Wszystkie one są ze sobą ściśle powiązane
i przypisuje się im w organizacji wewnętrzny walor. ( Hatch, 1997/2002)

3.7.1. Otwartość – „otwarte drzwi, otwarte serca,
otwarte głowy” 7
Tak sobie przypominam wszystkie budowle socrelistyczne... Pałac Kultury... Jak się
budowało wielkie instytucje, urzędy […] Wszędzie tam zobaczy Pani drzwi wielkie.
Trzeba się wspinać do tej klamki, ona jest cięŜka. Po co? Po to, aby jednak człowiek,
który tam wchodzi był nieśmiały, grzeczny i posłuszny. A nie był partnerem dla tego
kogoś, kto tam siedzi w środku tego pałacu. No dzisiaj drzwi się automatycznie
otwierają [śmiech]. Trzeba tylko tam nacisnąć odpowiedni guzik, ale teŜ trzeba
nacisnąć ten guzik; stoją straŜnicy. U nas nie ma straŜników. KaŜdy moŜe wejść.
(Pani Prezes)
Nazwa badanego przeze mnie Stowarzyszenia jest jak najbardziej adekwatna do jego
działań. W Otwartych Drzwiach dla kaŜdego drzwi są otwarte… Tyczy się to osób, które chcą
pracować na rzecz Stowarzyszenia, tych, którzy szukają tutaj wsparcia i pomocy
w rozwiązaniu swoich problemów, jak i tych, którzy nie naleŜą do Ŝadnej z tych grup. Dla
7

Cytat zaczerpnięty ze strony internetowej Stowarzyszenia
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mnie – badacza równieŜ te drzwi stały otworem kaŜdego dnia i o kaŜdej porze. Moi
interlokutorzy chętnie opowiadali mi o organizacji i o sobie. Otwartość jest dla nich czymś
oczywistym, a jednocześnie jest waŜną wartością. Chcą być takimi postrzegani, tak jak i chcą,
aby taką postrzegana była ich organizacja.
[Otwarte Drzwi] to miejsce dostępne dla wszystkich. Nie odsyła się nikogo z kwitkiem,
stara się kaŜdemu jakiejś tam rady udzielić. My jesteśmy otwarci – moŜe w ten sposób.
(Marek)
Przekłada się to na relacje międzyludzkie, które budowane są na wzajemnym zaufaniu.
Podopieczni mają zaufanie do pracowników i odwrotnie. W czym to się przejawia? Po
pierwsze widoczne jest partnerstwo miedzy nimi. Prowadząc moje badania wielokrotnie
miałam okazje zaobserwować jak to podczas krótkich przerw w pracy pracownicy,
wolontariusze i podopieczni stoją razem i dyskutują na róŜne tematy. Nie widać tam było
podziałów. Wydaje mi się, Ŝe w Otwartych Drzwiach działa reguła wzajemności. Ludzie,
wchodzący do organizacji doznają tej otwartości i przejmują ją niejako od organizacji.
[Praca w Stowarzyszeniu] pozwoliła mi być bardziej osobą otwartą. (Jerzy)
Poza tym to zaufanie przejawia się takŜe w zasadach, jakie obowiązują w organizacji.
Pamiętając, Ŝe chłopcy z DR często są ludźmi, którzy w przeszłości wchodzili w konflikt
z prawem, zdawać by się mogło, Ŝe naleŜałoby na czas nieobecności kadry, zabezpieczać
dobytek Stowarzyszenia. Tymczasem w ciągu dnia większość pokoi stoi otwartych, a w nocy
cały ośrodek na Targowej powierza się właśnie opiece mieszkańców DR.
Bo proszę sobie wyobrazić, Ŝe jesteśmy taką instytucją, w której wszystko jest otwartewszystko jest oparte na tak zwanym wzajemnym zaufaniu. Nie ma portiera, nie ma
(przepraszam, Ŝe tak brzydko powiem) ciecia. Nie ma dozorcy. Wszyscy nawzajem to
pilnujemy, zamykamy…Sprzętu to tu jest na milion złotych. Proszę to sobie wyobrazićwidziała Pani kiedyś taką instytucję? Nie ma alarmu. I to funkcjonuje. (Pani Prezes)
Przedstawiając profil pracownika zwracałam uwagę na otwartość jako jedną
z kluczowych kompetencji do pracy w Stowarzyszeniu. Poza otwartością na drugiego
człowieka, chodzi tu takŜe o otwarty umysł i nastawienie na szukanie rozwiązań.

3.7.2. SłuŜebność
Starając się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest typowa cecha tej organizacji,
szczególnie trafna wydała mi się jedna z odpowiedzi:
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Mi się wydaje, Ŝe słuŜebność. Taka typowa słuŜebność pod kaŜdym względem. Bo
chyba nikt nie odchodzi tutaj jakby z kwitkiem odprawiony. Jednak staramy się
kaŜdemu za wszelką cenę i pomóc, wskazać drogę, gdzie ma się udać, Ŝeby wszystko
załatwić. (Helena)
Wspomniana cecha wynika niejako ze specyfiki organizacji, której zadaniem jest
niesienie pomocy potrzebującym. W Stowarzyszeniu pracuje się na rzecz podopiecznych.
Zaspokojenie ich potrzeb jest priorytetem w organizacji. Poza Warsztatami i Domem
Rotacyjnym, codziennie dyŜuruje biuro pośrednictwa pracy, biuro porad prawnych, gdzie
przyjmowani są interesanci. Często trzeba wykazać wobec nich duŜo cierpliwości.
Praca jest bardzo stresowa, chociaŜby ze względu na klientów teŜ, bo potrafi przyjść
osoba bezrobotna, która powie, Ŝe tutaj panie urzędniczki sobie siedzą, herbatkę piją.
(Janka)
JednakŜe kaŜda z osób, jaka przyjdzie po poradę otrzyma tutaj pomoc. UŜywając
nomenklatury sektora biznesu, działaniom pracowników towarzyszy nastawienie na klienta.
Tutaj celem jest to, aby działać na rzecz osób niepełnosprawnych i osób bezdomnych,
biednych i potrzebujących. Jeszcze się nie spotkałam, aby ktoś przyszedł i nie uzyskał
pomocy. […] Spotkałam się z tym, Ŝe taka osoba przyszła i tutaj tej pomocy otrzymać
nie mogła. Ale nie zdarzyło się tak, aby nie dostała adresu instytucji, kontaktu do
kogoś, kto by mógł jej pomóc. (GraŜyna)
SłuŜba kojarzy mi się osobiście z oddaniem i poświęceniem. Tego wymaga praca w
Otwartych Drzwiach. Cokolwiek by się nie działo, nie powinien ucierpieć na tym klient. Jeśli
brakuje pieniędzy, pracownicy muszą poczekać na swoje pensje, natomiast nie powinno się
to odbić na podopiecznych. Poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka jest na tak
wysokim poziomie, Ŝe nikt nie wyobraŜa sobie w tych trudnych okresach tak po prostu nie
przyjść do pracy. Do tego trzeba pamiętać o licznej grupie wolontariuszy, która
bezinteresownie pomaga w Stowarzyszeniu.

3.7.3. Miejsce na rozwój i zmianę
Oczywistą cechą tego Stowarzyszenia jest to, Ŝe moŜna się tutaj bardzo duŜo nauczyć.
(GraŜyna)
Rozwój jednostek to naturalny cel instytucji edukacyjnej. W statucie Stowarzyszenia
moŜemy przeczytać szereg działań, dzięki którym realizuje ono ten cel. Oto kilka z nich:
1. Organizowanie i prowadzenie domów rotacyjnych dla bezrobotnej i bezdomnej
młodzieŜy w wieku 16 -28 lat;
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2. Organizowanie i prowadzenie lokalnych ośrodków edukacji, reedukacji
i resocjalizacji młodzieŜy;
3. Inspirowanie i organizowanie lokalnych grup wsparcia młodych bezrobotnych
i bezdomnych "śyć i działać razem";
4. Prowadzenie warsztatów i kursów, które umoŜliwią młodym ludziom zdobywanie
nowych umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy;
Tutaj zachodzą zmiany w ludziach. Z jednej strony, w wypadku podopiecznych są one
wynikiem prowadzonych programów terapeutycznych. Opisując pracę w ramach Warsztatów
Terapii Zajęciowej i Domu Rotacyjnego starałam się zaprezentować Czytelnikowi metody
pracy i sposób podejścia do podopiecznych. Często są to osoby, które wcześniej korzystały
z pomocy innych placówek, a dopiero tutaj, w Otwartych Drzwiach, rozpoczęła się zmiana
ich Ŝyciowych postaw. Gdy pytałam podopiecznych, co róŜni Stowarzyszenie od innych
instytucji, wskazywali oni na to, Ŝe w tej organizacji kładzie się nacisk na prace nad sobą. Bez
wątpienia takiej pracy wymaga trzyletni plan rozwoju, w którym uczestniczą mieszkańcy DR.
W rezultacie rozwija się swoją osobowość i swoje umiejętności.
DuŜo się tu nauczyłem. W ogóle zmieniłem się. […] Rozmawiać z ludźmi. Prawdę
mówić. Nie kłamać. (Franek)
Od pracowników Stowarzyszenia mogłam usłyszeć o kilku spektakularnych
sukcesach, kiedy to osoby z marginesu społecznego po kilku lub kilkunastu miesiącach
pobytu w Stowarzyszeniu zupełnie zmieniają swoje Ŝycie – rzucają nałóg, odzyskują dobry
kontakt z rodziną, w ramach ich aspiracji jest dostanie się na wyŜsze studia.
Sami podopieczni dostrzegają te zmiany w sobie i widzą postępy, jakie poczynili.
Świadomość, Ŝe coś im się udało, Ŝe potrafili się zmienić, wielu z nich pozwoliło odzyskać
poczucie własnej wartości.
Ja byłem człowiekiem o bardzo niskim poczuciu własnej wartości. Miałem bardzo
niską samoocenę. Nie lubiłem się za nic, nie wierzyłem, Ŝe coś potrafię, Ŝe coś mogę
zrobić, Ŝe mogę kimś być. Właściwie tak po półtora roku, albo i wcześniej nawet,
zacząłem wierzyć, Ŝe ja coś mogę, Ŝe ja coś potrafię, Ŝe mnie ktoś docenia. Zacząłem
się czuć potrzebny. To bardzo duŜa zmiana, ale i duŜo pracy to wymagało. (Marek)
Co ciekawe, w Otwartych Drzwiach, podobnie jak podopieczni, rozwijają się takŜe
i pracownicy. Wynika to po pierwsze z ich kontaktu z osobami defaworyzowanymi
społecznie. Moi rozmówcy mówili o tym, jak dzięki kontaktom z niepełnosprawnymi
i bezdomnymi, zmienili swoje podejście do Ŝycia. Wydaje mi się, Ŝe ta praca bardziej
uwraŜliwiła ich na innych i uczy ich empatii, a takŜe pozwoliła spojrzeć na siebie
z dystansem. O tym, jak zmieniła ją praca z niepełnosprawnymi, opowiedziała mi jedna
z wolontariuszek:
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Kiedyś było tak, Ŝe ja tego nie mam; świat jest niesprawiedliwy. No a teraz nie patrzę
juŜ w tych kategoriach. Po prostu wiem, Ŝe mam tyle, ile mam. I jeŜeli chce coś więcej,
to musze to sobie wypracować. Nie jest tak, Ŝe pstryknę palcami i będę to miała.
Niektórzy nie mają podstawowych rzeczy np. zdrowia. Kontakt z osobami
niepełnosprawnymi nauczył mnie takiej otwartości. Polepszyły się moje kontakty
z innymi ludźmi. Ogólnie wpłynęło to na mnie pozytywnie. (Janka)
Z kolei Jerzemu praca z niepełnosprawnymi pomogła zrozumieć, co jest w Ŝyciu
najwaŜniejsze. Kiedy popatrzymy z boku na problemy innych, często nasze troski wydaja
nam się wtedy błahe.
Są sprawy, które czasami człowiekowi tę radość Ŝycia jakby przysłaniają i człowiek
nie ma jakby sformułowanej hierarchii takich prawdziwych wartości. Tutaj ich
[niepełnosprawnych] szczerość, ich otwartość, ich taka prawdziwa chęć bycia
przyjacielem dla drugiej osoby, powoduje, Ŝe człowiek dostrzega, Ŝe są rzeczy
najwaŜniejsze, są rzeczy fundamentalne. Ja myślę, Ŝe po części dzięki tej pracy sobie te
rzeczy poukładałem. (Jerzy)
Po raz kolejny nawiąŜę do specyfiki pracy w Stowarzyszeniu, poniewaŜ ona równieŜ
jest źródłem rozwoju pracowników. Twierdzą oni zgodnie, Ŝe pracując w tej organizacji
zebrali unikalny bagaŜ doświadczeń.
JeŜeli jesteś zdolna, potrafisz duŜo zrobić, to naprawdę tutaj moŜna duŜo zrobić. Jest
to staŜ, który mało komu się trafia. (Jerzy)
To, czego się tutaj nauczyłam przez tyle lat, dla mnie jest taką inwestycją w siebie
samą, której... nigdzie bym nie otrzymała. (GraŜyna)
Większość z tych osób, które zaczynają pracować dla Stowarzyszenia, to ludzie
młodzi, szukający swojego miejsca i swojej drogi. Myślę, Ŝe wielu absolwentów kończących
studia nie wie do końca jak dalej pokierować swoją karierą. Doświadczenie, jakie zdobywają
w Otwartych Drzwiach daje im wiedzę o nich samych i pomaga odnaleźć swoje powołanie.
Ja jestem akurat na takim etapie dowiadywania się, do czego się nadaję. To teŜ
głównie dzięki Stowarzyszeniu odkryłam, w czym jestem dobra. Człowiek ma wyobraŜenie
tego, co chciałby robić, ale to, co człowiek chciałby robić, a to, w czym jest dobry, to są dwie
zupełnie róŜne rzeczy z reguły […] TakŜe tutaj to jest ogromna zaleta tego, Ŝe tutaj pracuję.
Myślę, Ŝe autentycznie dochodzę do tego, w czym jestem dobra. (GraŜyna)
Z kolei Teresa, która przyszła do Stowarzyszenia z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym zdobytym w instytucji publicznej, zafascynowana jest moŜliwościami i swobodą
w działaniu, jaką daje praca w Otwartych Drzwiach. Nie ma tu ściśle określonych ram, które
często ograniczają i narzucają pewne schematy myślenia.
Tutaj w Stowarzyszeniu to mnie fascynuje, Ŝe moje takie schematy, które
z konieczności powstają dla bezpieczeństwa zawodowego, mają okazję się znacznie

81

weryfikować. Doświadczanie takiego szeregu róŜnych sytuacji – właściwie kaŜdy dzień
jest wyzwaniem, poniewaŜ problemy osób, które trafiają do Stowarzyszenia są bardzo
złoŜonej natury […] Nie widzę w systemie takim formalnym u nas w kraju takiego
systemu organizacyjnego, w którym mogłabym zrealizować swoje idee tak jak
w organizacji pozarządowej. (Teresa)
W rozdziale o pracownikach mówiłam o planach, jakie mają oni na przyszłość.
Wracając pamięcią do wypowiedzi na ten temat wnioskuję, Ŝe wielokrotnie praca
w Otwartych Drzwiach było dla nich krokiem milowym. Takie plany, jak załoŜenie własnej
działalności, czy chęć przekazywania swojej wiedzy innym świadczy moim zdaniem o tym,
Ŝe ci ludzie nabrali biegłości w wykonywaniu swojej pracy, czują się w niej spełnieni, a takŜe
czują nadal potrzebę dalszego rozwoju.
Opinia o tym, Ŝe Stowarzyszenie, to miejsce, gdzie moŜna się rozwinąć i zdobyć nowe
umiejętności jest ogólnie podzielana. Często jest to motywacją do rozpoczęcia pracy
w Otwartych Drzwiach. Ci, którzy traktują to miejsce jako przystanek w swojej karierze
zawodowej, nastawiają się na osobisty rozwój i wykorzystują zdobyte tutaj umiejętności
w późniejszej pracy.
Mamy sporo wśród wychowanków ludzi na stanowiskach i to powaŜnych
stanowiskach. Nigdy by tego nie zdobyli, gdyby nie praca w Otwartych Drzwiach.
(Pani Prezes)
Moim zdaniem na uwagę zasługuje fakt, iŜ kaŜdy uczestnik opisywanej przeze mnie
organizacji, od momentu wejścia do niej, podlega procesowi rozwoju. Czy ten proces ma
jakieś ograniczenia? Praca w Stowarzyszeniu pozbawiona jest rutyny. Nieustannie pojawiają
się nowe projekty, w których moŜna wziąć udział i sprawdzić się w wykonywaniu nowych
obowiązków. JednakŜe mankamentem jest to, Ŝe nie inwestuje się w rozwój pracownika.
To moŜe być pewne ograniczenie, gdyŜ ciągłe uczenie się na własnych błędach nie kaŜdemu
odpowiada.
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4. KONKLUZJE
Badania w Stowarzyszeniu pozwoliły mi poznać specyfikę organizacji, która nie
działa dla zysku. Spotkałam tam wielu niesamowitych ludzi, którzy znaleźli się tam
z najróŜniejszych powodów. Cieszę się, Ŝe miałam okazję poznać ich punkt widzenia na nich
samych i na otaczającą ich rzeczywistość. Nasze rozmowy pozwoliły mi zobaczyć
organizację oczami jej uczestników.
W celu zinterpretowania kultury Stowarzyszenia Otwarte Drzwi posłuŜę się dwiema
teoriami. Pierwsza z nich, do której nawiązuję takŜe w drugim rozdziale niniejszej pracy
dotyczy organizacji samorealizującej się. Druga zaś mówi o roli lidera w tworzeniu się
kultury.

4.1.

Organizacja samorealizująca się (SAO)

W pierwszej kolejności chciałabym odnieść się do teorii organizacji samorealizujacej
się (Kostera, 2005). Temat samorealizacji jest dla mnie osobiście bardzo aktualny. Jestem na
początku swojej drogi zawodowej i znalezienie pracy, w której mogłabym się realizować, jest
jednym z moich najwaŜniejszych celów. Dla wielu osób organizacją dającą taką moŜliwość
jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
Patrząc przez pryzmat tej teorii, poniŜej staram się wykazać podobieństwo miedzy
badaną przeze mnie organizacją, a modelem organizacji samorealizującej się.

Akt - podąŜanie za strumieniem
Pracownicy Otwartych Drzwi muszą akceptować niepewność, która jest wpisana
w działalność Stowarzyszenia. WiąŜe się to z brakiem stabilizacji finansowej, która wpływa
na dynamikę struktury organizacyjnej (częste zmiany odpowiedzialności, czasowe likwidacje
etatów itp.). Jest to widoczne takŜe w procesie planowania organizacji. Co prawda jest ono
uskuteczniane, aczkolwiek w wyniku planowania powstaje raczej zarys działań, niŜ plan
operacyjny. Misja organizacji, której świadomi są wszyscy pracownicy, oraz kierunki
wskazane przez lidera organizacji, to jedyne elementy, jakie ograniczają pole działania.
Jednocześnie nie ma moŜliwości dokładnego zbadania otoczenia, dlatego teŜ niezwykle
istotne staje się poszukiwanie w nim szans. Taką dobrze wykorzystaną szansą było spotkanie
pani Prezes i pani Psycholog, dzięki któremu Stowarzyszenie rozpoczęło pracę z ludźmi
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niepełnosprawnymi intelektualnie (obecnie jeden z najlepiej rozwijających się obszarów). Jak
wspomina pani Psycholog, nie zawierało się to w planach Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie właściwie pierwotnie nie zakładało zajmowania się młodzieŜą
niepełnosprawną intelektualnie. (Teresa)
W konsekwencji spotkania tych dwóch osób powstały w późniejszym czasie
Warsztaty Terapii Zajęciowej, jakie dzięki stosowaniu niekonwencjonalnych metod
terapeutycznych, są obecnie placówką wzorcową. PodąŜanie za strumieniem doprowadziło
organizację do nowego odkrycia. W tym wypadku wypracowano nową metodę pracy
z osobami niepełnosprawnymi.
Dodam, Ŝe o ile ludzie skupiają się w Stowarzyszeniu na poszukiwaniu szans, o tyle
starają się nie koncentrować na zagroŜeniach.
Przestrzeń gładka
W badanej przeze mnie organizacji nie ma formalizacji i procedur. Sprzyja to funkcjonowaniu
w organizacji z zachowaniem swojej indywidualności i wewnętrznej spójności. Ludzie są
sobą, a nie dopasowują się do sztywnych organizacyjnych ram.
Autentyczna jednostka
Kolejną bardzo istotną cechą badanej przeze mnie organizacji jest respekt dla
indywidualności i akceptacja tych, którzy są inni, niŜ my sami.
Myślę, Ŝe Stowarzyszenie uczy tolerancji. W duŜej mierze wynika to z edukacyjnego
charakteru tej organizacji. Grupa, do której adresowane są usługi Stowarzyszenia, jest
najczęściej nieakceptowana w społeczeństwie. W Otwartych Drzwiach mogą zaś oni liczyć na
to, Ŝe będą traktowani z szacunkiem i poszanowaniem dla ich godności. Tak jak wspominali
moi rozmówcy, praca w Stowarzyszeniu pozwoliła im przełamać opór wobec ludzi
niepełnosprawnych i pomogła otworzyć się na innych. Akceptacja innych jest waŜna
wartością dla uczestników badanej przeze mnie organizacji, zarówno dla pracowników, jak
i dla podopiecznych. Myślę, Ŝe szczególnie dla tej drugiej grupy Stowarzyszenie było i jest
jednym z niewielu miejsc, gdzie mogli poczuć się sobą. Dzięki temu moŜliwa jest
resocjalizacja chłopców z Domu Rotacyjnego. Czują oni, Ŝe ich los jest dla kogoś waŜny i Ŝe
nie są traktowani jak ludzie „drugiej kategorii”.
W Stowarzyszeniu ludzie odkrywają swoje powołanie. Oczywiście cały proces jest
niejako stymulowany przez osobę zarządzającą. Stara się ona stawiać ludziom wyzwania,
jakie mogą pomóc im w rozwoju ich osobowości. Jak sama mówi, uwielbia odkrywać talenty.
Swoboda działania, jaką otrzymują pracownicy sprzyja kreatywności i pobudza
przedsiębiorczość. O tym, jak bardzo wolność pobudziła do działania, wspomina wielokrotnie
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Teresa. Koncepcja Warsztatów Terapii Zajęciowej narodziła się dzięki temu, Ŝe przestała się
ona oglądać na ograniczenia, z jakimi na co dzień miała do czynienia w placówce szkolnej.
Mogąc w pełni wykorzystać swój potencjał stworzyła koncepcję pracy z niepełnosprawnymi,
która, jak sama mówi, wydawała jej się kiedyś nierealna.

Heterarchia
Płaska struktura organizacji zbliŜona do heterarchii sprawia, iŜ ludzie stoją tu jeden
obok drugiego, mając podobne prawa. Otwarte Drzwi to przede wszystkim organizacja, gdzie
respektuje się wolność. Sprzyja temu sposób zarządzania organizacją. Co prawda prezes
wyznacza kierunki działania, ale to pracownicy są inicjatorami większości projektów
realizowanych w Stowarzyszeniu. PoniewaŜ relacje oparte są na zaufaniu, nie nadzoruje się
pracowników w wykonywaniu ich zadań. Nie są teŜ oni ograniczeni Ŝadnymi procedurami,
które nakazywałby im konkretny sposób postępowania.

Zmienić siebie i rzeczywistość
Celem działań stowarzyszenia jest zmiana rzeczywistości poprzez pomoc osobom
niepełnosprawnym, bezrobotnym i bezdomnym. Te obszary są cały czas rozbudowywane.
Niektóre z nich funkcjonują juŜ tak dobrze, Ŝe stały się wzorem dla innych placówek. W
dłuŜszej perspektywie zarządzająca organizacją chciałaby, aby modele wypracowane przez
Stowarzyszanie mogły być wzorem dla innych instytucji. W ten sposób zmiana otoczenia
byłaby powszechna i długofalowa.
Poza zmianą rzeczywistości, waŜną wartością w Otwartych Drzwiach jest rozwój
jednostek. W mojej pracy, wymieniając „trzy cnoty organizacji” wskazałam na
Stowarzyszenie jako miejsce na rozwój. Warunki, w jakich funkcjonuje badana przeze mnie
organizacja: brak kontroli, swoboda działania, konieczność podejmowani ryzyka - to
środowisko, które bardzo dobrze sprzyja rozwojowi. Zresztą dla samych pracowników
indywidualny rozwój jest bardzo waŜny i często motywowani właśnie chęcią dalszego
rozwoju, pozostają w Stowarzyszeniu, mimo mało atrakcyjnych wynagrodzeń. Tutaj
charakterystyczne jest podejście pani Prezes, której bardzo zaleŜy na rozwoju ludzi
w organizacji. Fakt, Ŝe podopieczni i pracownicy, mogą się rozwijać jest według niej
sukcesem Stowarzyszenia. Nawet, jeśli ktoś zwiąŜe się organizacją na krótko, ale zdąŜy się
w tym czasie czegoś nauczyć, uznaje się to za sukces.
PoniŜej przedstawiam ujęte w formie tabeli porównanie Otwartych Drzwi z modelem
organizacji samorealizującej się.
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Akt

Scena

Aktor

Sposób

Cel

PodąŜanie za
strumieniem
(akceptacja
niepewności)

Przestrzeń
gładka

Autentyczna

Heterarchia

Zmienić siebie i

Samorealizująca
organizacja

jednostka

rzeczywistość

Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi

Akceptacja

Przestrzeń

Autentyczna Heterarchia

niepewności

gładka

jednostka

- wszyscy

- realizacja

- dynamiczna

- brak

-odnajdy-

maja

trzyletniego plan

struktura

formalizacji i

wanie

podobne

rozwoju przez

organizacyjna procedur

swojego

prawa

podopiecznych DR

wynikająca z

- przestrzeń dla

powołania

- relacje

- rozwój osobisty

braku

indywidualnych - wzajemna

oparte na

motywatorem dla

stabilizacji

inicjatyw

zaufaniu

praconików

finansowej

- płaska

Zmienić

-

struktura

rzeczywistość:

poszukiwanie

organizacyjna - rehabilitacja osób

akceptacja

Zmienić siebie:

szans w

niepełnosprawnych

otoczeniu

- resocjalizacja
bezdomnych i
bezrobotnych
- tworzenie
placówek, które w
przyszłości mają
się stać wzorcowe
dla innych
organizacji

Tab.2, źródło: opracowanie własne

Kostera (2005) wymienia za Maslowem trzy powody, dla których ludzie nie realizują
się. Są one następujące:
-

Muszą być najpierw zaspokojone potrzeby niŜszego rzędu
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-

Kultura ogranicza samorealizację

-

Ludzie wybierają bezpieczeństwo raczej niŜ rozwój

-

Kompleks Jonasza - postawa charakteryzująca się próbą odstąpienia od własnego
Ŝyciowego powołania, losu, wielkości, lęk wobec podjęcia nowych ról (Wikipedia,
2006)

Biorąc pod uwagę te ograniczenia i zestawiając je z moimi badaniami, stwierdzam,
Ŝe przede wszystkim pierwsze dwa mogą przeszkadzać w osiągnięciu samorealizacji
w Otwartych Drzwiach.
Przede

wszystkim

brak

stabilizacji

finansowej

powoduje

brak

poczucia

bezpieczeństwa. Mówili o tym prawie wszyscy pracownicy Stowarzyszenia, a szczególnie
podkreślała w swojej wypowiedzi Piotr.
Ludzie nie czują się bezpiecznie, bo nigdy nie wiedzą czy od jutra skończy się
projekt, czy tam za miesiąc skończy się projekt... I co będzie dalej?(Piotr)
Według Maslowa są jednak osoby, które potrafią się samorealizować bez konieczność
uprzedniego zaspokojenia potrzeb podstawowych (Kostera, 2005). Wydaje mi się,
Ŝe spotkałam takŜe takie osoby w Stowarzyszeniu.
Mówiąc o kulturze, która moŜe ograniczać w samorealizacji, myślę Ŝe normy
i wartości funkcjonujące w społeczeństwie polskim, mogą wpływać na samopoczucie
pracowników Stowarzyszenia. Mam tu na myśli organizacje non-profit, które – jak
wspomniał w swojej wypowiedzi Piotr – są negatywnie postrzegane w społeczeństwie. Łączy
się to znowu z wątkiem finansowym, poniewaŜ dziś dobra praca jest zwykle utoŜsamiana
z dobrze płatną. MoŜe teŜ dlatego członkowie Stowarzyszenia, mówiąc o cechach
pracujących tam osób, wymieniali między innymi: „idealiści”, „szaleńcy”. Te dwa czynniki
(z naciskiem na pierwszy z nich) skutkują wysoką rotacją pracowników Otwartych Drzwi.
Z kolei praca w Stowarzyszeniu z pewnością wielu osobom pozwala na
przezwycięŜenie pozostałych dwóch czynników ograniczających samorealizację - kompleksu
Jonasza i niskiej skłonności do podejmowani ryzyka.
Wielu moich rozmówców mówiło o tym, Ŝe dzięki działalności w Otwartych
Drzwiach mogli lepiej poznać samego siebie i swoje powołanie. GraŜyna wspomniała o tym,
Ŝe kiedyś zawsze marzyła, by zostać psychoanalitykiem. Tymczasem praca w Stowarzyszeniu
pozwoliła jej odkryć zdolności w innym kierunku. Dojrzała do decyzji o zmianie swoich
planów zawodowych.
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Ponadto, pracując w Stowarzyszeniu, cały czas napotyka się nowe wyzwania,
podejmuje się nowe role. Jerzy, dowiadując się o nominacji na funkcje kierownika, był
bardzo zaskoczony i miał pewne obawy, co do tego, czy sprosta wymaganiom związanym z
nową rolą. Podobnie GraŜyna, która obejmowała po raz pierwszy kierownictwo nad obozem
letnim. Dzięki takim posunięciom zarządzającej, ludzie muszą „przezwycięŜać siebie”, co
pozwala im odrywać swoje moŜliwościach i więcej dowiadywać się o sobie.

4.2.

Przywódca a kultura organizacji

Moim zdaniem kultura organizacyjna Stowarzyszenia w duŜej mierze wynika
z osobowości lidera organizacji. Rolę lidera w tworzeniu się kultury opisuje Schein (1992).
Wskazuje on rolę przywódcy w poszczególnych etapach cyklu Ŝycia organizacji.
We wstępnym etapie narodzin przywódca jest animatorem. Kiedy powstawało
Stowarzyszenie, to właśnie pani Prezes animowała cały proces narodzin organizacji. Dzięki
jej namowom powstała grupa załoŜycielska.
Ona [pani Prezes] załoŜyła to Stowarzyszenie. Ona miała wizję. Ona znalazła ludzi
do realizowania tej wizji. (GraŜyna)
W wypowiedziach padało teŜ stwierdzenie, Ŝe Stowarzyszenie jest „dzieckiem” pani Prezes.
Według Scheina energia, jaka cechuje przywódcę na tym etapie wynika z silnych
osobistych przekonań, które motywują przywódcę do działania, a jednocześnie pozwalają
inspirować innych. Taką motywacją dla pani Prezes było stworzenie efektywnej organizacji,
która skupiałaby się na pomocy osobom bezrobotnym. Silna identyfikacja pani Prezes z tą
ideą czyniła ją bardzo wiarygodną i pozwalała oddziaływać na innych i przekonać ich
do wspólnych wysiłków na rzecz powołania Stowarzyszenia.
Kolejnym etapem, po narodzinach organizacji, jest jej budowanie. Schein zwraca
uwagę, iŜ istotnym elementem w procesie budowania organizacji jest uświadomienie sobie, Ŝe
osobowość lidera w naturalny sposób staje się częścią kultury organizacyjnej. Zawiera się ona
całkowicie w kulturze.
Na etapie budowania lider pełni rolę twórcy kultury. Proces jej tworzenia przebiega
w trzech etapach:
1. Zatrudnianie w organizacji tylko tych, którzy myślą i czują podobnie jak
przywódca organizacji
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Zdecydowanie większość pracowników Stowarzyszenia identyfikuje się ze sposobem
myślenia pani Prezes. Ponad to cechują się oni zespołem podobnych cech, o jakich pisałam
w rozdziale Pracownicy. Te cechy to:
-

ZaangaŜowanie

-

Samodzielność

-

Otwartość

-

Empatia

-

Idealizm

Z wypowiedzi Prezes wynika, Ŝe właśnie tacy ludzie powinni pracować w organizacji,
jaką stworzyła. Cecha, wymieniona jako ostatnia - idealizm - bez wątpienia jest takŜe główną
cechą pani Prezes.
Z drugiej strony, moi rozmówcy mówili o tym, Ŝe osoby, będące w konflikcie
osobowościowym z zarządzającą, po krótkim czasie opuszczały Stowarzyszenie. Potwierdza
to, iŜ osobowość lidera wpływa na dobór ludzi pracujących w Stowarzyszeniu. NaleŜy jednak
zauwaŜyć, iŜ istnieje czynnik, który zaburza tę prawidłowość. Nieatrakcyjna oferta finansowa
dla pracowników sprawia, Ŝe nawet ci, którzy w pełni wpisują się w kulturę organizacyjną
Stowarzyszenia (podzielają te same wartości, o których wspomniałam powyŜej, identyfikują
się z ideą działania tej organizacji), odchodzą do instytucji, dających większą stabilizację
ekonomiczną. Wydaje się, Ŝe rotacja kadr jest wpisana w kulturę organizacyjną Otwartych
Drzwi. Aktualnie nie podejmuje się Ŝadnych kroków, które miałyby na celu przywiązanie
ludzi do organizacji i zapobieganie duŜej fluktuacji pracowników.

2. Nakłanianie swoich podwładnych podczas nieformalnych kontaktów do przyjęcia
sposobu myślenia i czucia, spójnych z przywódcą organizacji
Prezes pełni rolę mentora i nieustannie przekonuje innych o słuszności i konieczności
konkretnych działań Stowarzyszenia. Przekonuje o tym, jak waŜna jest pomoc osobom
dyskryminowanym społecznie. Grono osób, które związało się ze Stowarzyszeniem myśli
w podobny sposób jak zarządzająca. Jej niekonwencjonalne poglądy, choć na początku
spotykały się z pewnym sprzeciwem wśród pozostałych, obecnie są raczej bodźcem, jaki
pobudza do działania
3. Zachowanie się przywódcy stanowi model do naśladowania zachęcający
podwładnych do identyfikowania się z nim i przejęcia w ten sposób poglądów,
wartości i załoŜeń przywódcy.
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Wielokrotnie w wypowiedziach członków organizacji słychać było głosy podziwu dla
pani Prezes. Jest ona typem lidera, który przewodzi dając przykład swoimi działaniami. Jej
poświęcenie dla Stowarzyszenia jest inspiracją dla innych.
Ogólnie podziwiam panią Prezes za jej taki upór, za jej wytrwałość w dąŜeniu do tego,
co sobie postanowi. (Marta)
Ta wypowiedź młodej wolontariuszki pokazuje, Ŝe poświęcenie pani Prezes spotyka
się z uznaniem wśród pracowników. Aczkolwiek nie wiele osób wierzy, Ŝe mogłoby
poświęcić się w takim stopniu jak ona.

W pewnym momencie kończy się etap „budowania”, a zaczyna codzienne
funkcjonowanie organizacji. Na tym etapie Schein upatruje w liderze Ŝywiciela kultury
organizacyjnej. Jest to czas, kiedy dla organizacji najwaŜniejsza staje się stabilność
i efektywność.
Przeprowadzone przeze mnie badania wskazują, iŜ Stowarzyszenie znajduje się obecnie
na pograniczu dwóch etapów - budowania i funkcjonowania. Z jednej strony w niektórych
aspektach jego działalności osiągnięta została stabilność (Warsztaty Terapii Zajęciowej czy
Biuro Pośrednictwa Pracy) i moŜna skupić się na funkcjonowaniu. Z drugiej strony wiele
obszarów pozostaje ciągle w fazie budowania. Organizacja działa juŜ wystarczająco długo
by mogło pojawić się nowe pokolenie potencjalnych przywódców. W świetle poglądów
Scheina, przywódcy, którzy odnoszą sukces na etapie funkcjonowania organizacji to tacy,
którzy dojrzewają razem z organizacją i są w stanie zmienić swój punkt widzenia i dostosować
się do zmieniającego się otoczenia. Lider moŜe takŜe być świadomy swoich ograniczeń
i świadomie pozwalać na ujawnienie się innych form przywództwa. W przypadku Otwartych
Drzwi przywódca organizacji to osoba bardzo elastyczna, potrafiąca wybiegać daleko w
przyszłość i wręcz przewidywać trendy, mogące pojawić się w otoczeniu organizacji.
Jednocześnie ma ona świadomość, Ŝe pojawiły się w organizacji osoby, mogące w przyszłości
zastąpić ją i przejąć funkcję zarządzającą.
Według Scheina problem przejścia z etapu budowania do etapu funkcjonowania
obejmuje dwa elementy:
1. ZałoŜyciel - budowniczy organizacji nie chce zrezygnować z roli kierowniczej lub
nie jest w stanie pogodzić się z taką myślą emocjonalnie lub
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2. ZałoŜyciel - budowniczy organizacji tworzy (często nieświadomie) wiele
procesów organizacyjnych, które uniemoŜliwiają rozwój następnego pokolenia
przywódców

Pierwszy z tych problemów nie ma odniesienia do badanej przeze mnie organizacji.
Pani Prezes świadomie dąŜy do wykreowania swoich następców. Rozpoczęła juŜ
poszukiwanie i edukację potencjalnych przyszłych zarządzających. JednakŜe w moim
przekonaniu barierą w przekazaniu pałeczki lidera moŜe być fakt, Ŝe istnieje wiele procesów,
które nie są dostępne dla nikogo, poza sama panią Prezes. Pracownicy zgodnie twierdzą,
Ŝe pani Prezes jest jedyną osobą, która ogarnia swoim umysłem całe Stowarzyszenie i która
ma wizję przyszłości dla Otwartych Drzwi. Ponadto, jak sama przyznaje, nikt poza nią nie ma
wizji na pracę z osobami bezdomnymi, mieszkającymi w Domu Rotacyjnym. W jej gestii leŜy
zdobywanie funduszy na działalność organizacji. Często moŜliwe jest to dzięki jej osobistej
determinacji, jak równieŜ posiadanym kontaktom. Istnieje zagroŜenie, Ŝe mimo starań pani
Prezes, wykreowanie następców moŜe być bardzo trudne. Dostrzegam tu niebezpieczeństwo,
które w pewnym momencie moŜe zablokować dalszy rozwój Stowarzyszenia, a wręcz
znacznie osłabić jego obecną pozycję. Tę obawę podzielają pracownicy Stowarzyszenia.
Podkreślają, Ŝe gdyby prowadzenie Stowarzyszenia miał przejąć ktoś inny, organizacja nie
byłaby w stanie rozwijać się tak dynamicznie, jak obecnie.
Warto zauwaŜyć, Ŝe pani Prezes szuka swojego następcy wewnątrz organizacji.
Znaczy to, Ŝe poszukuje osoby, która jest częścią kultury organizacyjnej Stowarzyszenia.
Przyjmując załoŜenie, Ŝe lider wpisany jest w kulturę organizacji, osoba, wywodząca się
z tejŜe kultury daje niejako pewną gwarancję utrzymania obecnej kultury i jej kierunków
tworzenia.
PoniŜej przedstawiam rolę lidera stowarzyszenia ‘Otwarte Drzwi’ na róŜnych etapach
cyklu Ŝycia organizacji w porównaniu do roli lidera według teorii Scheina.

Etap w cyklu życia

Rola lidera wg Scheina

organizacji

Funkcje przywódcy w
Stowarzyszeniu Otwarte
Drzwi

Narodziny

Animator
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- organizowanie grupy
załoŜycielskiej

- promowanie idei Otwartych
Drzwi ( na tym etapie pomoc
osobom bezrobotnym)
- budowanie zespołu
- definiowanie kierunków działania
organizacji
- propagowanie stylu pracy
Budowanie

Twórca kultury

opartego na wzajemnej współpracy,

organizacyjnej

zaufaniu i samodzielności
- akcentowanie kluczowej roli
podopiecznych
- pozyskiwanie kolejnych
zwolenników dla Stowarzyszenia
- moderowanie procesów w
organizacji

Funkcjonowanie

śywiciel kultury
organizacyjnej

- poszukiwanie następcy
-początki edukacji potencjalnych
następców
- tworzenie wizji przyszłości

Tab.3, źródło: opracowanie własne
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