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Better togheter 
RLKS  



... skutecznie  



... i czy zmiany na trwałe 

 



 



 





 







Istota i sens grodzenia przestrzeni... 



 



 



 



 



 
 
 

 

 
Zaufanie do ludzi: 
 
 

•W kontaktach z nieznajomymi lepiej być ostrożnym 

•W tych wrogich czasach powinno się być bardzo czujnym, ponieważ ktoś 

może nas oszukać 

•Społeczeństwo rozpadnie się, kiedy siła policji przestanie równoważyć 

przestępczość 

•Nie powinno się ufać innych ludziom, dopóki się ich nie pozna 

•Większość ludzi skłamie, jeżeli będzie mogła dzięki temu coś zyskać 

•Jeżeli ktoś prawi Ci komplementy, to oznacza, żę czegoś od Ciebie chce 

•Jeżeli będziesz współpracował z ludźmi - wykorzystają Cię 

•Kiedy nadarzy się okazja, by coś zyskać, ludzie są nieuczciwi 



Zaufanie do bliskich: 

 
 Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i), czy też nie ma Pan(i) zaufania do: 

 a/najbliższej rodziny (rodziców, dzieci, małżonka) 

 b/dalszej rodziny 

 c/sąsiadów 

 d/osób, z którymi Pan(i) na co dzień pracuje 

 

Osobiste doświadczenia: 

 Bilans relacji z ludźmi: różnica między tym, ile dobrego inni ludzie zrobili dla 
mnie a tym, ile złego mi zrobili 



6 stopniowa Skala Więzi  

 

 Mam wokół siebie wiele bliskich mi osób 

 Zwykle pozostaje sam ze swoimi problemami 

 W ważnych sprawach mogę liczyć na pomoc przyjaciół 

 Niewiele wiem o ludziach, którzy mnie otaczają  

 Dużo czasu spędzam ze znajomymi i przyjaciółmi 

 Często czuje się samotna(y) 



10 pozycyjna Skala Antagonistycznych Relacji Społecznych 

 
 W życiu już tak jest, że kiedy ktoś zyskuje, to ktoś inny na tym traci 

 Ludzie, którzy wiele robią dla siebie samych,  

 często robią też wiele dobrego dla innych 

 Jeżeli ktoś się bogaci, to ktoś inny biednieje 

 Łatwiej urządzić się w życiu, gdy zna się słabe strony innych    

 Rywalizacja - jako podstawa działania w świecie: 

 Kontakty człowieka z innymi opierają się na walce i rywalizacji. 







Od Demokracji w działaniu 

przez Samotną grę w kręgle  

do Better togheder 
 



Problemy... 

 Tabloidyzacja 
 Globalizacja, globalny marketing, rola marki 
 Generacja 2.0 
 Przywiązanie do symboli, liderów, aktorów zbiorowej 

wyobraźni, a nie do siebie nawzajem 
 Brak zrozumienia mechanizmów przedsiębiorczości i 

uwarunkowań rozwoju lokalnego 
 Zbyt niski poziom współpracy, komunikacji NGO i 

samorządów 
 Komercjalizacja, rywalizacja NGO 
 Rozpad wspólnot lokalnych 
 Laicyzacja społeczeństwa 



RLKS...a kapitał społeczny 

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu 
i realizacji strategii), 

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla 
danego, spójnego obszaru), 

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, 
współpraca różnych grup interesu), 

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne 
partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z 
sektora publicznego, społecznego i gospodarczego), 

5) innowacyjność (w skali lokalnej), 
6) decentralizacja zarządzania i finansowania, 
7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i 

rozpowszechnianie dobrych praktyk 
 



RLKS - działania 

 będą zachęcać społeczności lokalne do  opracowywania zintegrowanego 
podejścia oddolnego w okolicznościach, w których istnieje potrzeba 
odpowiedzi na terytorialne i lokalne wyzwania, wymagające zmian strukturalnych; 
 

 będą budować możliwości społeczności i stymulować innowacyjność 
 (w tym innowacje społeczne), przedsiębiorczość i możliwości zmian poprzez 

zachęcanie do rozwoju i odkrywania  niewykorzystanego potencjału z 
poziomu społeczności i terytoriów; 
 

 będą promować poczucie własności społeczności poprzez zwiększanie 
uczestnictwa w obrębie społeczności oraz budować poczucie zaangażowania i 
własności, które może zwiększać efektywność regulacji unijnych; oraz 
 

 będą wspomagać zarządzanie wielopoziomowe poprzez zapewnienie 
lokalnym społecznościom kierunku pełnego udziału w kształtowaniu realizacji 
celów UE we wszystkich obszarach. 
 



RLKS Metodyka  

 
 koncentruje się na określonych  obszarach subregionalnych 
 
 jest kierowana przez społeczność, przez  lokalne grupy 

działania składające się z osób reprezentujących lokalne interesy 
publiczne i prywatne interesy społeczno-gospodarcze; 
 

 jest realizowana poprzez zintegrowane i wielosektorowe 
strategie rozwoju lokalnego, dotyczące różnych obszarów 
stworzone przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb i potencjału oraz 
 

 uwzględnia lokalne potrzeby i potencjał, zawiera elementy 
innowacyjne 

 w kontekście lokalnym, zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, 
w stosownych przypadkach, współpracę 
 



Oddolność, samorządność... 

 „Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko 
czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko 

co posiadasz”.   
 

W. Churchill 

 



Dziękuję za uwagę, 
w razie potrzeb lub pytań – kontakt: 

 piotrtom1@wp.pl 

 

 Tel: 507 27 56 48 
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