Animacja pro bono publico
VI seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych
w ramach projektu Decydujmy razem

Organizatorzy: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Gdańskiego
Uczestnicy: przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych, animatorzy
Termin: 28-29 września 2011 (środa-czwartek)
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
Aula S209 (poziom -1) oraz sala nr A210 (parter)
Pierwszy dzień seminarium poświęcony będzie problematyce lokalnych programów
animacyjnych realizowanych w województwie pomorskim. Dyskutowane będą sposoby
wykorzystywania zasobów społeczności lokalnych w rozwiązywaniu ich problemów (m.in.
ruchy sąsiedzkie i ich głos w decydowaniu o rozwiązaniach przestrzennych w mieście).
Podjęte zostanie również zagadnienie podstawowych przeszkód, stojących na drodze
możliwości włączania obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym, przede
wszystkim w kontekście problemów społecznych takich jak zróżnicowane i nowe w naszej
rzeczywistości formy wykluczenia społecznego, objawiające się w przestrzeni miejskiej.
Poruszone zostaną zagadnienia wymiaru komunikacyjnego i mediacyjnego działań animacyjnych, w kontekście współpracy miedzy samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz nieformalnymi grupami obywateli. Podstawową ramą
przytoczonych zagadnień będzie refleksja nad obywatelskością, jako aktualną i potencjalną kondycją mieszkańca wielkiego miasta oraz uczestnika życia wspólnot, składających
się na jego społeczny zasób. Animacja pro bono publico będzie w tym przypadku rozpatrywana jako „budzenie obywateli w mieszczanach”, czyli – uwrażliwiająca na dobro
wspólne/publiczne – demokratyzacja życia społecznego w mieście.
Drugi dzień seminarium poświęcony będzie problematyce miejsca, sąsiedztwa oraz
zapośredniczonej w nich biografii i podmiotowości. Kontynuowana będzie refleksja wokół
problemu obywatelskości w przestrzeni miejskiej i form demokratyzacji życia mieszkańców miast. Podjęte zostanie zagadnienie repartycji oraz Prawa do Miasta (Lefebvre,
Harvey) w kontekście praw w mieście (Peter Marcuse).

Serdecznie zapraszamy!
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Animacja pro bono publico
Środa, 28 września
8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników – parter, przed wejściem

9.00 – 9.30

Lepszy świat jest możliwy – społeczeństwo solidarne
uroczyste otwarcie seminarium – poziom -1, Aula S209
prof. Stanisław Mocek, prorektor ds. dydaktycznych Collegium
Civitas
dr Bohdan Skrzypczak, dyrektor Centrum Badań Społeczności
i Polityk Lokalnych
prof. Maria Mendel, prorektor ds. kształcenia Uniwersytet Gdański

9.30 – 10.30

Animacja solidarności jako proces „uobywatelniania”
sesja plenarna „dwugłosy” – poziom -1, Aula S209
Dwugłos 1.
Rafał Krenz (Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych)
"Kim jest człowiek by o nim pamiętać?" Pytania o filozoficzne fundamenty solidarności
dr Jacek Kołtan (Europejskie Centrum Solidarności)
Jaka solidarność przyszłości? Między nową utopią a domestykacją człowieka
Dwugłos 2.
prof. Stanisław Mocek (Collegium Civitas)
Obywatelskość i elity: wzajemne relacje i kontrowersje wobec partycypacji
dr Bohdan Skrzypczak (Centrum Badań Społeczności i Polityk
Lokalnych)
Solidarność (samo)wykluczonych – enklawy nowego obywatelstwa

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa – poziom -1, holl przed Aulą S209

10.45 – 11.45

Animacja i konflikt
sesja plenarna „dwugłosy” – poziom -1, Aula S209
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Dwugłos 3.
dr Łukasz Jurczyszyn (Akademia Humanistyczna
im. A. Gieysztora w Pułtusku)
Grupowa przemoc: test dla lokalnego środowiska społecznego. Analiza porównawcza: Francja, Rosja, Polska
Dominik Krzymiński (Uniwersytet Gdański)
Konflikt a demokracja – o pracy animacyjnej w obszarze konfliktów
ekologicznych
Dwugłos 4.
prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka (Uniwersytet Łódzki)
O działaniu w polu pracy socjalnej, które nabywa wymiaru relacyjnego i animacyjnego, stając się tym samym pracą społeczną
Katarzyna Pękała (Uniwersytet Łódzki)
O społecznych wymiarach koncepcji upełnomocnienia (empowerment)

11.45 – 13.00

Obiad – poziom -1, holl przed Aulą S209

13.00 – 15.30

Animacja i demokracja
debata „okrągłostołowa” – poziom 0, sala nr A210
Marcin Boryczko (Uniwersytet Gdański) – moderacja debaty,
referat wprowadzający pt. Partycypacja czy ironia? Współczesne
dylematy demokratyzacji w kontekście działań animacyjnych.
Do stołu zasiądą: prof. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański),
dr Piotr Bauć (Uniwersytet Gdański), dr Małgorzata Szpunar (Uniwersytet Gdański), Piotr Olech ( Fundacja na Rzecz Wychodzenia
z Bezdomności), Aleksandra Mróz (MOPS Gdynia), Jerzy Boczoń
(RCWOP), Rafał Krenz (CBSiPL), prof. Maria Mendel (Uniwersytet
Gdański), Karolina Starego (Uniwersytet Gdański) oraz referenci
„dwugłosów”.
Dyskusja będzie dotyczyć problemu demokracji uczestniczącej, do
której prowadzą działania animacyjne w społecznościach lokalnych,
a która nie znajduje możliwości urzeczywistnienia w aktualnych warunkach formalno-prawnych w Polsce. Dyskutowane będą problemy
wynikające z różnorodności środowisk, stanowiących obszar pracy
animacyjnej pro bono publico oraz rozbieżności interesów – także
klasowych – determinujących życie tych środowisk, niezależnie od
zuniwersalizowanych struktur instytucjonalnych i procedur, które –
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choć mogłyby środowiska łączyć – najczęściej dzielą.

15.30–15.45

Przerwa kawowa – parter, sala nr A210

15.45–16.15

Sztuka i animacja/sztuka animacji
sesja plenarna „dwugłosy” – parter, sala nr A210
Dwugłos 5.
Agnieszka Wołodźko (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia)
Sztuka partycypacyjna i jej rola w animacji społecznej
Marta Szadowiak (Uniwersytet Gdański)
„Czym skorupka za młodu nasiąknie..” czyli z praktyki animacji kultury w środowisku uniwersyteckim

16.15–17.15

Animacja pro bono publico. Między instytucjami kultury,
sztuki i edukacji
debata „okrągłostołowa” – parter, sala nr A210
Karolina Starego (Uniwersytet Gdański) – moderacja debaty,
referat wprowadzający pt. „Sensus communis” jako wspólnota
równych – koncepcja sztuki politycznej Jaquesa Rancière’a w kontekście pracy animacyjnej.
Przy stole zasiądą: dr Małgorzata Cackowska (Uniwersytet Gdański), Ewa Okroy (Uniwersytet Gdański), Elżbieta Okroy (Uniwersytet
Gdański), Michał Bieuszko (Akademickie Centrum Kultury) oraz referenci „dwugłosów”.
Tematem dyskusji będzie Rancièrowskie znaczenie związku estetyki
i polityki oraz rola więzi pomiędzy indywidualnymi animatorami,
których fascynacje i zamiłowania budują mosty instytucjonalne.

18.30

Miejsca pro bono publico – sesja terenowa połączona z dyskusją
oraz uroczysta kolacja w Klubie Buffet (budynek Instytutu Sztuki
Wyspa, ul. Doki 1, wejście od strony Bramy Historycznej nr1, przy
placu Trzech Krzyży)
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Czwartek, 29 września
Miejsce i biografia: prawo do miejsc, w których żyjemy
9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników – parter, przed wejściem

10.00 – 11.30

Animacja ku prawu do miejsca
sesja plenarna „dwugłosy” – poziom -1, Aula S209
Dwugłos 1.
dr Maja Grabkowska (Uniwersytet Gdański)
„Gentryfikacja pozytywna”? Partycypacyjny wymiar rewitalizacji oddolnej w Gdańsku-Wrzeszczu
Jerzy Boczoń (Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych)
Dwugłos 2.
prof. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański)
Tożsamość, przestrzeń, wykluczenie
dr Marcin Gerwin (Sopocka Inicjatywa Rozwojowa)
Budżet partycypacyjny, czyli demokracja w działaniu
Dwugłos 3.
prof. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
Wokół idei prawa do miasta
Małgorzata Zielińska (Uniwersytet Gdański)
Miejsce i migracja w narracjach Polaków w Reykjaviku

11.30 – 11.45

przerwa kawowa – poziom -1, holl

11.45 – 14.30

Animacja pro bono publico: między nami i naszymi światami
debata „okrągłostołowa” – parter, sala nr A210
dr Dorota Jaworska-Matys (Uniwersytet Gdański) – moderacja
debaty, referat wprowadzający pt. Między nami i naszymi światami.
Gdańskie projekty animacji życia publicznego w przestrzeni biografii
osób, miejsc, społeczności.
Przy stole zasiądą: referenci (uczestnicy wszystkich sesji), dr Jola Sokołowska (Uniwersytet Gdański), Katarzyna Kmita - Zaniewska (Uni-
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wersytet Gdański) , dr Jolanta Szulkowska (Uniwersytet Gdański) oraz
streetworkerzy: Ewa Szczypior, Adam Cenian, Ewa Konopko, Anna
Michalska.
Tematem dyskusji będzie zagadnienie jednostkowej tożsamości
o podmiotowym charakterze, której kreowanie może odbywać się
w związku z pracą animacyjną: pro bono publico. Uwidaczniają to badania biograficzne (m.in. realizowane wśród osób bezdomnych), które
– jednocześnie – umożliwiają tę pracę, stając się metodą animacji życia publicznego w perspektywie indywidualnej.

Podsumowanie seminarium:
prof. S. Mocek (CC), dr B. Skrzypczak (CBSiPL), R. Krenz (CBSiPL) oraz
gdańscy organizatorzy: K. Starego, M. Szadowiak, prof. M. Mendel
(UG)

14.30 – 15.30

Obiad – poziom -1, holl

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych powołane przez Stowarzyszenie
CAL i Collegium Civitas jest to ośrodek naukowo-edukacyjny i ekspercko-analityczny,
którego misją jest kreowanie innowacyjnych idei i wypracowywanie rozwiązań dotyczących praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem i realizacją polityk publicznych
oraz rozwoju lokalnego.
Seminarium jest organizowane w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych, realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to systemowy projekt partnerski realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – lidera partnerstwa, Stowarzyszenie
CAL, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Partnerstwo dla Środowiska, Fundację Fundusz Współpracy.
Organizatorzy zastrzegają, że szczegóły programu mogą ulec zmianie.
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