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Jak to się wszystko zaczęło  
- czyli ASy na start

Zdjęcie: Fotorlik
Opis: Wspólne zdięcie uczestników 
projektu warsztaty podsumowujące 
Chojno.

“Poczucie sprawczości, którego doświadczyli uczestnicy projektu, 
powoduje, że stajemy się silniejsi, bardziej odważni, gotowi spełniać 
nasze marzenia. Chcemy, by właśnie taką postawę mogły obserwować 
nasze dzieci i przyjęły ją za punkt odniesienia dla własnego rozwoju.”

Pomysł na projekt „Rodzice to ASy. Program rozwoju aktywnych rodzin 
w społeczności lokalnej” wziął się ze słuchania i obserwacji najlepiej 
nam znanej grupy – grupy rodziców z naszej lokalnej społeczności. 

Podobnie jak u innych rodziców – wraz z narodzinami dzie-
ci, nasz świat zmienił się o 180 stopni. Dzieci są dobrym mo-
tywatorem, ponieważ zawsze chcemy dla nich jak najlepiej.  
Potrafimy walczyć o jak najlepsze warunki rozwoju, odnajdujemy  
w sobie pokłady energii i wytrwałości, mimo zmęczenia.  
Chcemy, by nasze dzieci miały odwagę spełniać swoje marzenia, 
umiały współpracować z innymi, były odpowiedzialne za świat,  
w którym żyją. Nie ma lepszego sposobu na naukę kompeten-
cji naszych dzieci niż obserwacja postaw ich rodziców. Zgodnie  
z przysłowiem, że jeśli chcemy oczekiwać czegoś od in-
nych, najpierw powinniśmy od samych siebie. Stąd pomysł 
na wspólne, rodziców i dzieci zajęcia, umożliwiające rów-
nież odkrywanie siebie i rozwój kompetencji, które zwłaszcza  

72 osoby,  
100 godzin 
warsztatów,  
58 porad.
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Anna Sobol 
koordynatorka projektu  

Rodzice to ASy

 
Aktywność rodzi-
ców ich zaangażo-
wanie przekłada się 
na późniejszą ak-
tywność dzieci.
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Zdjęcie: Monika Klapiszewska
Opis: Warsztaty Integracyjne

Sami jesteśmy ciekawi. Tymczasem zapraszamy do 
lektury stanowiącej podsumowanie projektu, którą 
dedykujemy wszystkim uczestnikom  – za czas, ener-
gię, obdarzenie zaufaniem, dzielenie się swoimi hi-
storiami i marzeniami.  

Czy nam się udało?

Mogą za nas przemówić statystyki – w projek-
cie wzięły udział 72 osoby, z którymi spędzili-
śmy razem ponad 100 godzin warsztatów, udzie- 
liliśmy 58 porad, wsparliśmy kilka cennych inicjatyw. 
Już w trakcie realizacji projektu część „ASów” we-
szła płynnie w rolę Animatorów Społecznych, dzięki 
czemu mieliśmy okazję doświadczać niesamowitej 
mocy efektu synergii. Wspieraliśmy dojrzewanie do 
tworzenia działalności – tych wymarzonych, opartych 
na mądrej społecznej odpowiedzialności biznesu  
i otwartości na potrzeby klientów oraz tworzenie no-
wych inicjatyw społecznych w formie stowarzyszeń.   

Co pokażą ASy?  

w obszarze komunikacji wymagają ciągłego dosko-
nalenia.

W efekcie – zwiększamy szanse na bogate, pełne 
różnorodnych doświadczeń życie. Właśnie taki cel 
przyświeca Fundacji Varietae – varietae delectat, „je-
steśmy bogaci różnorodnością”.   

Wymyśliliśmy sobie stworzenie grupy ASów, którzy 
dzięki zdobyciu doświadczeń, możliwości współpra-
cy, poznawaniu swoich mocnych i słabych stron przy 
organizowaniu poszczególnych wydarzeń warsztato-
wych, mieli szanse spędzić całkiem udane wakacje. 
Później chcieliśmy im dać czas na refleksje i możli-
wość zderzenia zdobytych doświadczeń z narzędzia-
mi przydatnymi każdemu liderowi. W cyklu warszta-
tów przedstawiliśmy narzędzia niezbędne każdemu 
działaczowi na rozpoznanie zasobów, stworzenie 
własnych projektów, trudną sztukę zarządzania oraz 
finansowania swoich marzeń.

Wspieraliśmy też naszych ASów w ramach in-
dywidualnych i grupowych konsultacji.  Wszyst-
ko po to, by uczestnicy projektu mogli wyjąć  
w odpowiednim czasie swoje… ASy z rękawa, by 
sami zaczęli inspirować i pobudzać do aktywności, 
i smakować nie tylko w korzystaniu z oferty różnych 
instytucji czy firm, ale przede wszystkim – w jej two-
rzeniu.
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Każde miasto ma swoich bohaterów, których warto 
obudzić, zmotywować do działania lub zwyczajnie uk-
ierunkować. A gdy to zrobimy, dzieją się cuda.

Miasto, miasteczko, wieś - słowem miejsce,  
w którym mieszkamy, jest pod wieloma wzglę-
dami wyjątkowe. Czy to ze względu na ar-
chitekturę, historię, położenie geograficz-
ne, czy wspomnienia z minionych wydarzeń,  
z naszego życia. Najbardziej niezwykłe jest jednak ze 
względu na ludzi, którzy w danym miejscu zamiesz-
kują. Osoby, które świadomie lub mniej, kształtują 
daną społeczność, zmieniają otaczającą ich rzeczy-
wistość, przezwyciężają pojawiające się trudności, 
a przede wszystkim realizują swoje małe, średnie i 
duże projekty. 

Można by pomyśleć, że takich ludzi jest niewielu, i że 
raczej są to jednostki niż grupy. Otóż nie - takie osoby 
ma każde miasto, tylko czasem oni sami o tym nie wie-
dzą, nie uświadamiają sobie potrzeby, aby zrobić coś 
więcej niż tylko codzienne obowiązki związane z pra-

cą i domem. Dlatego raz na jakiś czas należy ich „obu-
dzić”, zmotywować lub zwyczajnie ukierunkować  –  
a wówczas dzieją się cuda. Następuje meta-
morfoza, która dotyka nie tylko samą osobę, ale 
również jej najbliższe otoczenie i znajomych. 
W rezultacie rozpoczyna się dla nich wszyst-
kich proces rozwoju (zaspokajanie potrzeb, roz-
wiązywanie problemów), w oparciu, o własne  
i wspólne zasoby, a nie poprzez zewnętrzną inter-
wencję instytucji. W ten sposób powstaje silne spo-
łeczeństwo zdolne do kooperacji, wymiany zasobów 
i gotowe do wspólnego pokonywania pojawiających 
się problemów. 

To właśnie z myślą o stworzeniu takiego społeczeń-
stwa został zaplanowany i przeprowadzony autorski 
projekt Fundacji Varietae  „Rodzice to ASy” – projekt, 
który nie uczył jak być liderem, ale uświadamiał, że 
jest się nim od zawsze. 

Rodzice to  
Animatorzy Społeczni 

Nieodkryty kapitał

Zdjęcie: Fotorlik 
Opis: Chojno 2016

Rys. Opracowanie własne
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doskonale rozumieją więc kontekst, pozostają jed-
nak daleko w obszarze doświadczenia i związanej  
z nim weryfikacji posiadanej wiedzy. Takie osoby 
zdecydowanie częściej włączają się w realizację róż-
nego rodzaju działań, niejednokrotnie jednak znie-
chęcają się do kolejnych, już po pierwszym projek-
cie. 

Niechęć do dalszych działań jest czymś naturalnym. 
Można powiedzieć, że jest ona jednym z podsta-
wowych etapów uświadamiania sobie roli lidera – 
animatora społecznego. Możliwość wejścia w rolę 
animatora lokalnego nie tylko uczy, co brutalnie 
weryfikuje wszelkie nasze założenia i wyobrażenia. 
Osobiście nazywam ten moment etapem pokory. 
Ponieważ wchodzące w rolę lidera poddajemy się 

Jak sprawić, aby mieszkańcy danej społecznoś-
ci angażowali się w kształtowanie otaczającej ich 
rzeczywistości? Zaspakajali samodzielnie potrzeby 
społeczne i rozwiązywali napotykane problemy? 
Najczęstszą praktyką w Polsce jest przedstawienie 
im dobry praktyk w postaci prezentacji, case study, 
oraz samego wystąpienia prelegenta, który po-
każe korzyści i powie, że warto. Ten sposób nie jest 
zły, ale charakteryzuje go znacząca słabość, którą 
jest nierówny poziom doświadczenia i kontekstu 
pomiędzy nadawcą a odbiorcą . Nadawcę a odbiorcę 
często dzieli ogromna przepaść, spowodowana 
głównie praktycznym doświadczeniem prowadze-
nia projektu społecznego.

Odbiorca nie wie, jak to jest prowadzić projekt, 
nie jest w stanie odczuwać wszystkich emocji  
z tym związanych, ponieważ nie musiał podejmować 
decyzji i doświadczać ich skutków. I wreszcie na ko-
niec odbiorca nie będzie czuł takiej samej satysfakcji 
i spełnienia na finiszu projektu, ponieważ nie było to 
jego przedsięwzięcie i nie były to jego cele (projektowe  
i prywatne). 

Podobnie jest w przypadku odbiorców, którzy są 
świetni w obszarze teoretycznym. Znają korzyści 
płynące z realizacji projektów społecznych, dyspo-
nują wiedzą o zarządzaniu projektem i zasobami 
ludzkimi, znają mnóstwo przykładów dobrych prak-
tyk, tylko nie mieli okazji sprawdzić siebie, swoich 
zasobów i wiedzy w praktyce. W relacji z nadawcą 

W poszukiwaniu wzajemnego 
zrozumienia.

„Odbiorca nie wie, jak to jest 
prowadzić projekt, nie jest w 
stanie odczuwać wszystkich 
emocji z tym związanych, 
ponieważ nie musiał podej-
mować decyzji i doświad-
czać ich skutków (...)”

Zdjęcie: Fotorlik - Maurycy Orlik
Opis: Spływ Kajakowy Wełną 2016

Zdjęcie: Fotoorlik - Maurycy Orlik
Opis: Spływ Kajakowy Wełną 
- gry i zabawy 2016
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Tomasz Sobol 
Trener / Animator  

w projekcie Rodzice to ASy
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Wymiana wiedzy jak wiązać żyłkę  
z haczykiem w trkacie zajęć  
z budowania własnej wędki.

ocenie osób współrealizujących projekt, odbiorców 
projektu oraz szerokiemu gremium osób stanowią-
cych społeczność, w której realizowane jest przed-
sięwzięcie. Nie każdy jest gotów na tę lekcję. Każdy, 
kto jednak ją przejdzie, wie, że stał się innym czło-
wiekiem. 

A gdy dodamy do tego poczucie sprawczości, 
satysfakcję ze zrealizowanych założeń, odna-
lezienie wspólnych płaszczyzn porozumienia  
z innymi ludźmi oraz akceptację ze strony innych, zy-
skujemy pewność siebie, która potęguje chęć do dal-
szych działań.  Czasem jest tak, że projektu nie udaje 
się zrealizować i pojawia się zawód. Niezależnie od 
efektów projektów pozostają jednak wspomnienia, 
zdobyte doświadczenia, oraz wnioski co zrobić, aby 
następnym razem odnieść sukces.

Metodologia, która wiele 
zmienia. 

W projekcie „Rodzice to Asy” postanowiliśmy zmie-
nić powszechnie stosowaną metodologię i bez zbęd-
nych wprowadzeń pozwolić uczestnikom projektu na 
wejście w rolę liderów. Nie było to ryzykowne przed-
sięwzięcie, ponieważ do projektu zaprosiliśmy ro-
dziny, które z racji swojej funkcji stanowią podstawą 
grupę każdego społeczeństwa. Grupę, która samo-
dzielnie jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby, dba  
o relację wewnętrzne, wspólnie rozwiązuje pojawia-
jące się problemy oraz gotowa jest do poświęcenia 
na rzecz jej członków. Uznaliśmy, że właśnie te cechy 
silnie korelują z cechami animatorów społecznych, 

z tą jedną różnicą, że tak jak rodzina działa w opar-
ciu, o dobro swojej rodziny, tak animator społeczny 
działa na rzecz różnych grup, uruchamia związki 
międzyludzkie, międzygrupowe i instytucjonalne  
w przestrzeni publicznej.  

Teza okazała się trafna, a metodologia pozwoliła wy-
łonić naturalnych liderów, których pozostaje wspie-
rać i dostarczać im narzędzi do samodoskonalenia, 
wówczas efekty ich aktywności przyjdzie nam obser-
wować w niedalekiej przyszłości.

Rys. Schemat Komunikacji Romana Jakobsona

Zdjęcie: Fotorlik - Maurycy Orlik
Opis: Chojno 2016

NADAWCA ODBIORCAKONTEKST

KOMUNIKAT
KOD

KONTAKT
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Okiem uczestnika projektu 
„Rodzice to Asy”  

Propozycja udziału w projekcie „Rodzice to 
Asy” spadła na nas zupełnie nieoczekiwa-
nie wywołując wiele mieszanych uczuć, które  
w miarę postępowania projektu ewoluowały, zastę-
powały się i zanikały, ale zacznijmy od początku, bo 
na pewno warto o tym opowiedzieć.

Mail z propozycją przyłączenia się do projektu od-
tworzyliśmy bez większego entuzjazmu, spodziewa-
jąc się informacji w zupełnie innym temacie. Okazało 
się jednak, że możemy stać się częścią grupy realizu-
jącej bardzo ciekawe zadania. Natychmiast pojawiły 
się bardzo ważne pytania: Czy chcemy? Czy damy 

radę? Czy czas będzie odpowiedni? Kto jeszcze weź-
mie udział? Jak sobie poradzą nasze dzieci? Szereg 
wątpliwości i brak jasnych, czytelnych odpowiedzi 
na nasze pytania stawiał pod dużym znakiem za-
pytania nasze uczestnictwo. Był jednak między tym 
wszystkim również motywujące bodźce – ciekawość 
oraz chęć zjednoczenia, czy też zaangażowania całej 
rodziny wokół jednej sprawy (w ciągłym biegu i na-
tłoku spraw nie jest to rzeczą łatwą, dlatego każda 
okazja do wspólnego spędzania czasu staje się bar-
dzo cenna). 

Deklarując uczestnictwo w projekcie, musieli-
śmy pokonać pewne wewnętrzne opory, spró-
bować, odnaleźć się w nowym towarzystwie  
i nowych sytuacjach. Pierwszą okazją było spo-

tkanie łączące rozpoczęcie projektu ze wspól-
nym kibicowaniem polskim piłkarzom podczas 
meczu Polska- Irlandia Północna w ramach Euro 
2016. I tu pojawiły się pierwsze bardzo wyraź-
ne emocje, dające się zaobserwować nie tylko  
u nas, ale również u pozostałych uczestników,  
i nie były to tylko emocje związane z meczem… 

Przede wszystkim dało się zaobserwować nie-
pewność, bardzo intensywne badanie otoczenia 
i całej sytuacji, niepokój. Wycofanie do roli ob-
serwatorów bardziej zauważalne było po męskiej 
stronie uczestników, natomiast strona żeńska (w 
znacznym stopniu znająca się wcześniej) łatwiej 
wchodziła w interakcje, aczkolwiek z dużym naci-
skiem dążyła do adaptacji całej rodziny w nowym 

otoczeniu. Dla nas sytuacja była dość klarowna, 
a jednak doświadczyliśmy zarówno wycofania, 
chwilowego wyobcowania, jak również pełnej ak-
ceptacji ze strony części uczestników projektu. Co 
ciekawe (a raczej bardzo normalne), najbardziej 
naturalnym spoiwem wszystkich dorosłych osób 
były dzieci, dzięki którym nawiązanie nowych znajo-
mości, czy też ożywienie tych istniejących już, było  
o wiele prostsze i bardziej spontaniczne. 

Wśród najmłodszych zauważyliśmy pierwsze 
próby ustalenia wewnątrzgrupowej hierarchii, 
pierwsze smutki spowodowane wykluczeniem  
z zabawy, jak również nieśmiałe próby zawierania 
nowych znajomości. Dzieci radziły sobie zdecydo-
wanie lepiej niż dorośli. 

„Deklarując uczestnictwo w projekcie, musieliśmy pokonać pewne 
wewnętrzne opory, spróbować, odnaleźć się w nowym towarzystwie  

i nowych sytuacjach”.

Pierwsze wątpliwości

Zdjęcie: Fotorlik - Maurycy Orlik
Opis: Spływ Kajakowy
Poszukiwanie skarbów 2016
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Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Rodzice 
to Asy” było szczególne pod względem emocjonal-
nym. Nie było bowiem łatwo stworzyć strefy kibica 
z obcych sobie ludzi i sprawić, że większość opuści 
spotkanie usatysfakcjonowana nie tylko wynikiem 
meczu (szczęśliwie wygrali nasi i nie wiadomo co 
by było, gdyby przegrali), a jednak chyba się udało. 
Mieliśmy wrażenie, że projekt rozpoczął się sporym 
sukcesem.

„Dla nas paintballowe zawody były 
doskonałym sposobem na rozłado-
wanie napięcia, mogliśmy się przez 
chwilę poznać w odbiegającej od 
codziennej rzeczywistości, nowej 
sytuacji. W relacjach męsko-dam-
skich można było zaobserwować 
narastającą rywalizacje i chęć zmie-
rzenia się ze sobą na polu bitwy”.Uwalniamy emocje,  

odbieramy nagrodę
Tak jak pierwsze spotkanie było z góry określone  
i względnie przewidywalne, tak drugie nie było już 
oczywiste i rozpoczęło się od serii zagadek, któ-
re miały wszystkich uczestników doprowadzić do 
celu. Zastosowanie takiego zabiegu było dla grupy 
strzałem w dziesiątkę. Kto bowiem nie lubi się bawić  
w podchody? Przede wszystkim dało się zauważyć, 
że zabawa „przemawiała” do dzieciaków, w których 
nagle uaktywniła się pasja odkrywców. 

Zagadki były dla nich nie mniej emocjonujące niż 
poszukiwania wyznaczonych punktów pośrednich. 
Rodzice również nie pozostawali bierni i chętnie włą-
czyli się do zabawy, którą później podkręciły zawody 
na polu paintballowym. 

Tu pojawiły się pierwsze problemy, nastąpiły pierw-
sze podziały i poszukiwania lidera. W pewnym mo-
mencie znaleźliśmy się w punkcie, w którym najważ-
niejsza była rywalizacja, zwrócenie uwagi na swoją 
osobę, zdobycie jak największego pola do popisu. 
Osobiście czułam, że w grupie są osoby, które bar-

dzo chętnie będą dowodzić resztą, jak również takie, 
którym to zadanie projektu nie przypadło do gustu  
i bardzo szybko się wycofały, zamknęły na relacje 
grupowe. 

Problem pojawił się również z dziećmi, dla których 
zabawy bez rodziców nie do końca były atrakcyjne 
i choć Panie opiekujące się maluchami były rewe-
lacyjne, to zaobserwowaliśmy mały smutek na twa-
rzach naszych pociech. 

Dla nas paintballowe zawody były doskonałym 
sposobem na rozładowanie napięcia, mogliśmy się 
przez chwilę poznać w odbiegającej od codziennej 
rzeczywistości, nowej sytuacji. W relacjach męsko-
-damskich można było zaobserwować narastającą 
rywalizacje i chęć zmierzenia się ze sobą na „polu bi-
twy” (w domu często robimy to samo, tylko warunki 
są mniej atrakcyjne). Ostatecznie na spotkanie przy-
jechaliśmy bez większych emocji, a do domu wraca-
liśmy rozemocjonowani, podnieceni, oczarowani. 

Zdjęcie: Monika Klapiszewska
Paintball 2016
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Podczas tego spotkania jeden element miał kluczo-
we znaczenie. Było nim przydzielenie zadań do reali-
zacji w dalszej części projektu. 

Rodziny zostały podzielone na trzy grupy, po czym 
każda z grup otrzymała swoją tajemniczą kopertę  
z zadaniem do przygotowania. Wszystko sprawiedli-
wie, czytelnie (czarno na białym), nieco stresująco  
z uwagi na poziom trudności, a mimo to znalazły się 
osoby nieusatysfakcjonowane, czy też nierozumieją-
ce istoty stawianego przed nimi zadania. Jako rodzi-
na znaleźliśmy się w położeniu, w którym były dwie 

drogi wyjścia: albo poddajemy się sytuacji i realizuje-
my wybrane zadanie wraz z wylosowaną dla nas gru-
pą, albo też próbujemy próbę zmienić zadanie, bądź 
grupę wywołując jednocześnie małe zamieszanie  
i zapewne zyskując w oczach pozostałych uczestni-
ków miano osób konfliktowych, niezadowolonych. 

Myślę, że każda rodzina stała tu przed podobnym 
dylematem, choć łatwiej było rodzinom utrzymu-
jącym kontakty również poza projektem. My (jak 
większość) wybraliśmy pierwszą opcję, wierząc, że 
przecież każde zadanie da się zrealizować, a udział 
w projekcie miał nam dostarczyć dobrej zabawy  
i nauczyć czegoś nowego. A zatem ani poziom trud-
ności, ani skład grupy nie może stanowić bariery dla 
naszych rodzinnych celów.   

Przyszedł czas oczekiwania... Oczekiwania na spo-
tkanie, którego treść była przygotowywana w tajem-
nicy przez pierwszą grupę rodzin. Nie był to jednak 
czas spokojny, pozbawiony kontaktu z projektem. 
Tak naprawdę chyba wszystkie rodziny na tym eta-
pie doświadczyły zaburzeń komunikacyjnych, zwią-
zanych zarówno z ustalaniem terminów spotkań, jak 
również ze zmianami w składach poszczególnych 
grup. Okazało się, że to, co zostało wstępnie ustalo-
ne, nie spełnia oczekiwań wszystkich uczestników. 
Problem z wybraniem i zaakceptowaniem terminów 
pasujących jak najszerszej grupie osób (wiadomo, 
że ograniczała nas praca, wyjazdy wakacyjne i inne 
rodzinne sprawy) stał się problemem nadrzędnym, 
gdyż nieobecność uczestników uniemożliwiała wy-
konanie zadania, a wykonanie zadania było celem 
każdej grupy. Zamiast pogłębiania ciekawości i chę-
ci uczestnictwa w kolejnym zadaniu, czuliśmy, że 
między uczestnikami zaczynają się podziały i układy. 
Sami również zdystansowaliśmy się, do niektórych 
osób licząc na to, że „jakoś to będzie”. I jakoś było…

Uczestnictwo w kajakowej wyprawie dało nam na-
prawdę sporo satysfakcji i radości. Przede wszystkim 
jako rodzice bardzo chcieliśmy, żeby nasze dzieci 
doświadczyły czegoś nowego, fajnego, oryginalne-
go. Byliśmy dumni, że dzięki projektowi pokazujemy 
dzieciom coś, czego pewnie jeszcze przez jakiś czas 
nie zdecydowalibyśmy się zorganizować indywidu-
alnie. I choć podczas trwania spotkania pojawiły 
się pewne niedociągnięcia, to my jako uczestnicy 
czuliśmy po jego zakończeniu satysfakcję. Być może 
wyprawa kajakowa była dla nas lekcją przetrwania? 
Dwa dni poza domem, w nieco spartańskich warun-
kach, ale za to w interesującym towarzystwie były 
prawdziwą chwilą relaksu. Ważniejsze jest jednak 
to, że przez te dwa dni między uczestnikami zmie-
niały się poszczególne relacje. Widać było, jak część 
osób zaczyna się zaprzyjaźniać, jak niektóre „wy-
chodzą z cienia”, a inne po raz kolejny dystansują. 
Nocne rozmowy,  wspólne posiłki, rodzinne zabawy 
– to wszystko zdecydowanie wpłynęło na dalsze losy 
projektu. 

Pierwsze problemy,  
pierwsza satysfakcja Spływ 

Rzeką Wełną 
Powiat Obornicki

Nowy Młyn - 
Jaracz 12km

Rys. Opracowanie własne

Zdjęcie: Fotorlik - Maurycy Orlik
Opis: Spływ Kajakowy
Poszukiwanie skarbów 2016

Zdjęcie: Fotorlik - Maurycy Orlik
Opis: Spływ Kajakowy 2016
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W kolejnym spotkaniu nie mieliśmy okazji uczestni-
czyć ze względów rodzinnych. Co ciekawe zadanie 
rowerowe mimo wszystko wywołało w nas spore 
emocje.

Wszystko za sprawą dość burzliwych i niejasnych 
przygotowań do spotkania. Początkowo wydawa-
ło się, że zadanie zostanie przeprowadzone bardzo 
łatwo i przyjemnie, bo w naszym odczuciu to nic 
trudnego wsiąść na rower z koszykiem piknikowym 
i odbyć wycieczkę wcześniej ustaloną trasą. Okazało 
się jednak, że grupa organizująca chciała zapewnić 
więcej atrakcji pozostałym uczestnikom, przez co 
zasiała sporo wątpliwości i utrudniła nieco organiza-
cję. Problemy komunikacyjne na tym etapie były ol-

brzymie i choć organizacja zadania nie dotyczyła nas 
bezpośrednio, to pośrednio dotknęła chyba każde-
go uczestnika projektu.  Mieliśmy bardzo mieszane 
uczucia. Nie wiedzieliśmy przez dłuższy czas czy to 
spotkanie jest spotkaniem odpowiednim dla naszej 
rodziny, tym bardziej że na co dzień nie dysponuje-
my odpowiednim sprzętem (rowerami, pompkami, 
kamizelkami, przyczepką rowerową itp.), a zatem 
musieliśmy w przygotowania włożyć dodatkowy na-
kład pracy, na co nie do końca pozwalały nam co-
dzienne obowiązki. Nie mieliśmy również pojęcia, 
jak zachowa się nasza najmłodsza latorośl, która 
dotychczas nie miała okazji jeździć w przyczepce 
rowerowej (taki był plan). Szczęśliwie (ale z pewnym 
niedosytem) sytuacja rodzinna zmieniła się z dnia na 
dzień, uniemożliwiając nasz wyjazd. 

Zmęczenie materiału Słuchając później opowieści z wy-
cieczki rowerowej, było nam trochę 
przykro, że nie mogliśmy w niej uczest-
niczyć.

Rajd Rowerowy
dookoła Puszczykowa

Rys. Opracowanie własne

18 km trasy

piknik rodzinny

wizyta w Muzeum 
Arkadego Fidlera

Zdjęcie: Marysia Bystrzycka
Opis: Rajd Rowerowy 
Puszczykowo 2016 
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„Siłowanki”
Gdy napotykasz na 
swojej drodze prze-
szkodę, pokonujesz 
strach i docierasz do 
końca zadania.

Park Linowy
“Siłowanki”

9 metrów 
nad ziemią
z własnymi lękami

Rys. Opracowanie własne
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Nasz własny Mount Everest 
Zadanie realizowane przez grupę, do której została 
przydzielona nasza rodzina, czyli tzw. ”Siłowanki”, 
to podstawowym problemem było zrozumienie 
tematu zadania i jego interpretacja. Co autor miał 
na myśli, tytułując zadanie: „Siłowanki”? Czego się 
od nas oczekuje? Powstał pewny wstępny projekt 
realizacji tematu, ale z niestety okazało się, że inna 
grupa zrealizowała swoje zadanie w oparciu, o taki 
sam pomysł, a zatem nasze nie mogło być tak samo 
przeprowadzone. 

Każda z trzech rodzin mogła dać swój pomysł „Si-
łowanek” i tu ( jak się później okazało – podobnie 
jak w innych grupach) nastąpił rozłam i podział sił  
w stosunku 2:1. Czy było to celowe? Osobiście zasta-
nawiam się do dzisiaj, dlaczego tak się stało i skąd 
nagle w naszej grupie tak negatywne emocje, skoro 
każda rodzina wchodziła do projektu z tego samego 
poziomu i z tego samego poziomu miała realizować 
zadania. Każda rodzina miała to samo prawo głosu, 
te same możliwości, ten sam czas na realizację. A za-
tem czy nie można było znaleźć nici porozumienia? 
Każda grupa miała do czynienia z podobnymi pro-
blemami w fazie projektowania i choć, korzystając 
z doświadczeń poprzedników, staraliśmy się tego 
uniknąć, niestety nie było to możliwe.

Te trzy spotkania organizowane przez poszczególne 
grupy rodzin były niewątpliwie najbardziej krytyczną 
fazą całego projektu. Nie było wówczas rodziny czy 
chociażby jednej osoby w każdej z nich, która nie wy-
raziłaby swojego niezadowolenia, nie skrytykowała 
postępowania innych rodzin, czy też nie narzekałaby 
na sposób organizacji spotkań. Wspominam nawet 
momenty, gdy projekt mógł się rozpaść, ponieważ 
część osób chciała się z niego wypisać. Tych mo-
mentów było nawet kilka: niektóre osoby oficjalnie 
podawały w wątpliwość swój udział i sens projektu, 
inne nieoficjalnie szukały wsparcia u innych uczest-
ników.

Zdjęcie: Fotorlik
Opis: Siłowanki - Park Linowy  2016
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Czas był niestety największym wrogiem spotkania 
podsumowującego projekt „Rodzice to Asy”, które 
odbyło się w Chojnie, w sam raz na koniec wakacji.

Spotkanie dwudniowe, wyjazdowe, wydawałoby 
się, że naprawdę dużo można będzie zrobić. Nieste-
ty zegarków nie da się zatrzymać, a dzieci kierują się 
swoimi prawami i cokolwiek zrobiliby dorośli to i tak 
skończy się zawsze podobnie.  

Co nas zachwyciło w ostatnim spotkaniu? Przede 
wszystkim świetnie przygotowane atrakcje, w któ-
rych zorganizowanie trzeba było włożyć niemało wy-
siłku i serca, a które doskonale pokazały nam, co jest 
tak naprawdę ważne na wszystkich etapach kształ-
towania się grupy. Wzajemny szacunek, współpraca, 

Nasze zadanie nie zostało zrealizowane do końca 
tak, jakbyśmy chcieli, ale mieliśmy świadomość, że 
nie mamy całego worka pomysłów, i że kolejne roz-
mowy nie przynoszą innowacyjnych rozwiązań w tej 
kwestii. Na pewnym etapie zdecydowaliśmy się po-
czynić konkretne kroki, gdyż czasu było coraz mniej, 
a obowiązków coraz więcej. 

Czy nasza rodzina stała się wtedy grupowym lide-
Nasze zadanie nie zostało zrealizowane do końca 
tak, jakbyśmy chcieli, ale mieliśmy świadomość, że 
nie mamy całego worka pomysłów, i że kolejne roz-
mowy nie przynoszą innowacyjnych rozwiązań w tej 
kwestii. Na pewnym etapie zdecydowaliśmy się po-
czynić konkretne kroki, gdyż czasu było coraz mniej, 
a obowiązków coraz więcej. 

Czy nasza rodzina stała się wtedy grupowym lide-
rem? Zdecydowanie takiej roli nie chcieliśmy, ale na 
pewno były momenty, gdy czuliśmy sporą odpowie-
dzialność zarówno za wykonanie zadania, jak i jego 

przebieg. Odpowiedzialność za dorosłych uczestni-
ków, aby mogli w ramach zadania zrobić coś intere-
sującego, wybiegającego poza codzienne standardy. 
Odpowiedzialność za dzieci, aby się nie nudziły, były 
bezpieczne i zadowolone. Ta odpowiedzialnością 
staraliśmy się dzielić z pozostałymi rodzinami „Si-
łowanek”. I choć wszystko było dość dobrze zapla-
nowane to ostatecznie największym wrogiem i tak 
okazał się czas. 
Czas, który nie pozwolił na realizacje wszystkich ele-
mentów naszego pomysłu, przez co pozostał pewien 
niedosyt czy nawet rozczarowanie, że część pracy  
i pomysłów nie została wykorzystana. Dzieci? Dzieci 
wyglądały na zadowolone, choć i do nich zakradła 
się nuda, a może to było zmęczenie? Trzeba dodać, 
że szczęśliwie wszystkim spotkaniom rodzinnych 
asów towarzyszyła piękna pogoda, a w przypadku 
„Siłowanek” był to prawdziwy upał, przez co w poło-
wie zmagań można było naprawdę czuć się fizycznie 
zmarnowanym. 

Wyścig z czasem zaufanie, otwartość na nowe doświadczenia, mocne 
i słabe strony każdego uczestnika, umiejętność słu-
chania i komunikowania się – w Chojnie wiele z tych 
elementów się pojawiło i dzięki temu chyba zaczął 
pojawiać się jakiś zarys grupy autonomicznej, skon-
centrowanej wokół prawdziwych liderów.

Ostatnie spotkanie miało nie tylko stanowić podsu-
mowanie projektu, ale również miało ostatecznie 
zjednoczyć grupę dziesięciu rodzin i pozwolić im 
ukształtować między sobą właściwe relacje, jedno-
cześnie wyjaśniając wszelkie spory czy niedomówie-
nia. Osobiście zauważyłam, że faktycznie sporo się 
zmieniło od początku projektu i my też się zmieni-
liśmy. Czy jednak doszło do pełnego zjednoczenia? 
Myślę, że szacunek należy się wszystkim uczestni-

Zdjęcie: Fotorlik
Opis: Chojny 2016

Blaski i cenie
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Czy dzisiaj z perspektywy czasu żałujemy udziału 
w projekcie? Zdecydowanie nie żałujemy niczego  
i gdyby była okazja uczestniczyć ponownie w „AS-
-ach” nie wahalibyśmy się tak długo, jak poprzednio 
z podjęciem decyzji o uczestnictwie. Ten projekt nas 
zbliżył, otworzył na nowe, przełamał słabości i kon-
wenanse codzienności.

Uczestnicy:

Co dał Ci udział w projekcie?

Rys. Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej w projekcie „Rodzice to ASy”

Zdobyć nowe doświadczenie

Spędzić ciekawie czas z rodzinom

Odkryć partnera na nowo

Poznać nowych ludzi

Nic mi nie dał

Zdobyć praktyczne umiejętności

Sprawdzić swoje umiejętności

Anna Bielaczyk 
Uczestnik / Animator Społeczny

w projekcie Rodzice to ASy

2726

kom, za to, iż zdecydowali się na udział w projekcie, 
za to, że każdy, indywidualnie go przeżywał i wkładał 
w niego to, co chciał w danym momencie włożyć.

Co zyskaliśmy indywidualnie? Nowe przyjaźnie, 
spontaniczne chwile radości, na które nie możemy 
sobie zawsze pozwolić, rodzinnie spędzony czas 
( jest go przecież tak mało), pełne emocji wspomnie-
nia, samozadowolenie, przepiękne foto-albumy.     

Jako grupa na pewno umocniliśmy poszczególne 
relacje, odkryliśmy swoje słabe i mocne strony, a co 
ważniejsze podnieśliśmy poziom komunikacji, co 
pozwala nam realizować skutecznie kolejne projek-
ty.     

Zdjęcie: Fotorlik 
Opis: Park Linowy 2016
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Animatorzy 
Społeczni w akcji
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Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem, po-
nieważ w jej ramach można było zakupić odzież, 
zabawki i akcesoria dziecięce w bardzo korzystnych 
cenach, jak również skorzystać z atrakcji przygoto-
wanych przez partnerów i organizatorów. Idea Baby 
Targu wzięła się z potrzeby szamotulskich mam, któ-
re chciały opróżnić szafy z niepotrzebnej już odzieży 
i akcesoriów dziecięcych oraz zakupu ubrań i zaba-
wek odpowiednich do wieku dzieci. 

Od początku Baby Targ inicjuje Fundacja Varietae, 
wraz z powiększającą się grupą organizatorów i part-
nerów. Tegoroczna edycja była jednak wyjątkowa, 
ponieważ w całości zrealizowana została przez gru-
pę rodziców uczestniczących w projekcie „Rodzice 
to ASy” oraz nowe pozyskane i zapalone do działa-
nia osoby. 

Dobre przygotowanie Baby Targu pozwoliło na jego 
rozpoczęcie zgodne z harmonogramem. Wystaw-
com, podobnie jak w poprzedniej edycji zaoferowa-
no 45 stolików (wstępnie zakładano udostępnienie 
40 miejsc, ale z racji dużego zainteresowania organi-
zatorzy zdecydowali się dostawić 5 kolejnych). „Miej-
scówki” dla wystawiających rozeszły się w niespełna 
2 godziny, na kilka tygodni przed dniem imprezy, co 
świadczyć może o dużej potrzebie tego typu wyda-
rzeń wśród mieszkańców.

Korzystając z doświadczeń z poprzedniej edycji, or-
ganizatorzy zadbali też o możliwość odkrycia usług 
partnerów funkcjonujących na lokalnym rynku, któ-
rzy z okazji Baby Targu, proponowali swoje produk-

Baby Targ Jesień
8 października na Hali Nałęcz w Szamotułach odbyła się 
piąta edycja Baby Targu Plus.

Popyt na wymianę i ...

Zdjęcie: Fotorlik
Opis: Baby Targ Plus 2016
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Rokietnicy, oferującej materiały budowlane. „Posta-
nowiliśmy wesprzeć finansowo Baby Targ bo to im-
preza dla rodziców, młodych ludzi, którzy najczęściej 
robią u nas zakupy. Warto wspierać takie inicjatywy” 
– powiedziała Prezes Zarządu, pani Ditta Hoffmann.

Za uzyskane środki, zakupiono materiały pozwala-
jące oznakować stanowiska, zadbano o kawę dla 
wystawców i partnerów a dla wolontariuszy – ban-
damy i chusty pozwalające zwiedzającym łatwo ich 
rozpoznać.

Impreza została przemyślana pod kątem potrzeb 
milusińskich. Zadbanie o atrakcje dla najmłodszych 
ułatwiło robienie zakupów, a także poznanie ofert 
przygotowanych przez szamotulskich przedsiębior-
ców. Dla dzieci największą atrakcją okazały się dmu-
chańce w dwóch odsłonach (Hoop Dmuchańce i 
Garden Party&Event’s Spychała), zajęcia plastyczne 
w warsztacie Niepowtarzalnej Kartki, zabawa z Klan-
zą, czarowanie kolorami przez Kolorki Kapłonki.  Or-
ganizatorzy zadbali również o edukację: z inicjatywy 
Fundacji Varietae odbyły się warsztaty dla rodziców 
„Jak reagować przy zaksztuszeniach?” oraz niewąt-
pliwy hit Baby Targu – zajęcia w ramach Akademii 
Małego Ratownika, prowadzone pod kierunkiem 
ratownika medycznego, Pana Jacka Pozorskiego. 
Mali ratownicy z wielkimi uśmiechami na twarzy 
bandażowali pluszowe nóżki, rączki i brzuszki, jed-
nocześnie ćwicząc nawyki, jak postąpić w nagłych, 
rzeczywistych wypadkach – gdy złamią rękę lub się 

ty i usługi w preferencyjnych cenach a najczęściej,  
w ramach promocji – bezpłatnie.  Do wsparcia im-
prezy zaproszono również młodzież gimnazjalną, 
która dzięki zaangażowaniu mogła zdobyć praktycz-
ne umiejętności w organizacji tego typu przedsię-
wzięć.

Mimo niepogody, zwiedzający nie zawiedli organi-
zatorów i tłumnie przybyli na Halę Nałęcz. Obiekt, 
na potrzeby Baby Targu został udostępniony dzięki 
przychylności dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Szamo-
tułach. Było warto - w Baby Targu wzięło udział po-
nad 400 mieszkańców lokalnej społeczności.

Każdy już na wejściu otrzymywał program imprezy, 
w którym znalazł wszelkie niezbędne informacje 
wraz z mapką i podziałem planowanych wydarzeń 
na godziny a także ulotkę Partnera Strategicznego 
imprezy – firmy GOL-BUD MAX Sp. z o.o. z siedzibą w 

Tłumy u drzwi

„Postanowiliśmy wesprzeć finan-
sowo Baby Targ bo to impreza dla 
rodziców, młodych ludzi, którzy naj-
częściej robią u nas zakupy. Warto 
wspierać takie inicjatywy”

Dla każdego coś dobrego oparzą. Za swoje zaangażowanie otrzymali imienne 
dyplomy.

W godzinach popołudniowych wyjątkowe wrażenie 
na młodszych i starszych zrobił pokaz tańca szkoły 
Lorenzo, a do aktywnej zabawy z zumbą zaprosi-
ła Kasia Białek. Dużą zaletą sobotniej imprezy była 
również obecność żłobka Cypiska, dzięki któremu 
rodzice najmłodszych dzieci mogli spokojnie zrobić 
zakupy, podczas gdy ich dzieci bawiły się np. kine-
tycznym piaskiem. Te nieco starsze pociechy, które 
umieją już skupić swoją uwagę, mogły w Kąciku Ma-
łego Czytelnika, poczytać bajki ze Stowarzyszeniem 
„Lepsze Szamotuły”.  Dzięki stworzeniu intymnej at-
mosfery, dzieci mogły wyciszyć się i posłuchać cieka-
wych opowieści.

Organizatorzy zadbali również o rodziców spodzie-
wających się dziecka oraz rodziców niemowląt, któ-
rym zaproponowali cały szereg zajęć i warsztatów 
zorganizowanych w ramach Międzynarodowego Ty-
godnia Rodzicielstwa Bliskości. Na tzw. „małej Sali” 
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Zdecydowana większość gości Baby Targu opusz-
czała imprezę zadowolona, z torbami pełnymi zaku-
pów, z uśmiechem na twarzy, z radosnymi dziećmi 
przy boku. W zamian za wypełnione ankiety, uczest-
nicy otrzymywali torby ufundowane przez Bank 
Spółdzielczy w Dusznikach oraz gadżety od Wydaw-
nictwa Zakamarki. Na ręce Organizatorów wpłynęło 
wiele prac plastycznych na temat „Baby Targ a eko-
logia” co umożliwiło nagrodzenie dzieci ufundowa-
nymi przez Urząd Miasta i Gminy Szamotuły gadże-
tami.

Organizatorzy w podziękowaniu za przybycie wrę-
czali uczestnikom na wyjściu specjalnie przygotowa-
ne, drobne upominki. 
O sobotniej imprezie na pewno jeszcze usłyszmy, 
ponieważ została uwieczniona na licznych zdjęciach 

pod okiem Centrum Położniczego Agnieszki Kamiń-
skiej- Nowak i SzamoTulimy rodzice uczyli się ma-
sażu, motania w chusty, zabaw z chustą, planowali 
zakup wyprawki i odkrywali zalety nosideł.

Baby Targ był również okazją do zapoznania się z fir-
mami, które działają na szamotulskim rynku. Uwa-
gę przyciągały w szczególności Ubranka Beti, jak 
również obecna już od kilku edycji Ditta Hoffmann 
i jej Mobilne Metamorfozy, dzięki którym niejedna 
mama zmieniła się tego dnia w piękna księżniczkę. 
Firmy promowały swoje usługi nieodpłatnie bądź na 
promocyjnych warunkach, a ponadto przygotowały 
bogatą ofertę rabatów. 
Swoje stoisko miała również Fundacja Varietae, któ-
ra opowiadała o projekcie Miasteczka Rowerowego, 

które ma szanse na odbudowę w ramach budże-
tu obywatelskiego, o możliwości wzięcia udziału w 
cyklu bezpłatnych warsztatów „Narzędzia Lidera”  
i doradztwie inicjatyw społecznych w ramach pro-
jektu „Rodzice to ASy” a także o Akademii Spełnio-
nego Rodzica.

Dzięki bogatej strefie gastronomicznej, uczestnicy 
mogli spędzić cały dzień na Baby Targu. Wszystko 
za sprawą zaangażowania kawiarni Cafe Marzenie, 
restauracji Niagara, pracowni artystycznej tortów 
BUBU oraz pracowni pierników dekoracyjnych Słod-
ki Domek.

Promocja lokalnych  
przedsiębiorców

Satysfakcja rodziców  
i radość najmłodszych

sesyjnych (A.M. Kośmiccy) i reportażowych (Lilly-
Hann Fotografia, Fotorlik).

Tomasz Sobol, Prezes Zarządu Fundacji Varietae, 
formalny organizator wydarzenia: 

Baby Targ nie mógłby się odbyć 
bez zaangażowania osób, które 
przez wiele tygodni przygotowywa-
ły się do tej imprezy. W tym miej-
scu chciałbym podziękować: koor-
dynatorce – Annie Bielaczyk oraz 
Katarzynie Jaskorzyńskiej, Milenie 
Kolat-Rzepeckiej, Agnieszce Paw-
łowskiej, Dorocie Bączyk, Agnieszce 
Kamińskiej-Nowak, Hannie Augu-
styniak, Agnieszce Wespie, Karoli-
nie Zbąskiej, Grażynie Kałużyńskiej, 
Katarzynie Szymaniak, Julii Rzepec-
kiej oraz Agnieszce Jaskorzyńskiej. 
Jestem pod wrażeniem, że mimo 
pracy, dzieci, licznych obowiązków, 
dziewczyny znalazły czas na przy-
gotowanie Baby Targu. Gdyby nie 
ich praca społeczna i energia – nie 
byłoby tylu miłych wspomnień dla 
wszystkich uczestników imprezy.

Czy będzie kolejna taka impreza w Szamotułach? 
W kuluarach co jakiś czas można było usłyszeć o wio-
sennej edycji. Pozostaje zatem przeczekać zimę...

Zdjęcie: Fotorlik
Opis: Baby Targ Plus 2016

www.varietae.pl www.varietae.pl

http://varietae.pl?utm_source=folder&utm_campaign=rodzice-to-asy&utm_medium=pdf&utm_content=pl
http://varietae.pl?utm_source=folder&utm_campaign=rodzice-to-asy&utm_medium=pdf&utm_content=pl


Fundacja Varietae - różnorodna z zasady

Słowo na koniec

PH: Lorem ipsum
Edited: Lorem ipsum

Written: Lorem ipsum

Projekt Rodzice to ASy (Animatorzy Społeczni) 
miał na celu uświadomienie rodzicom, że są do-
skonałymi liderami, gotowymi kształtować ota-
czającą ich rzeczywistość.  

Projekt był wyzwaniem zarówno od strony orga-
nizacyjnej, jak i samego udziału w nim. Wymagał 
odwagi, uważności, umiejętności stawiania granic 
oraz rozwijania zdolnosci komunikacyjnych. 
Dla mnie jak i dla uczestników był też lekcją to-
lerancji i zarządzania „nieznanym”. Wszak każdy 
uczestnik był nieodkrytą historią, aż do momentu 
wspólnej pracy i zmagań. 

Projekt sprawił, że poznaliśmy siebie nawzajem 
zupełnie z innej strony niż codzienne relacje. Spra-
wił, że poznaliśmy kompetencje naszych znajo-
mych oraz blaski i cienie nas samych. 

Sprawił, że uwierzyliśmy, że można pokonać 
strach jeśli go nazwiemy. Sprawił, że uświadomi-
liśmy sobie nawzajem, że problemy możemy roz-
wiązywać wspólnie a nie w pojedynke. 

Dziękuje więc wszystkim AS-om za to, że wraz z 
nami zrealizowali projekt z kategorii „niemożliwe 
do realizacji”. 

Tomasz Sobol
Prezes Fundacji Varietae
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