
Raport ze spotkania przygotowawczego do debaty
Open Space Technology,

która odbędzie się 14 maja 2019 roku w Rzeszowie

Spotkanie odbyło się w dniu 2 kwietnia 2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie 
i było facylitowane przez Aleksandrę Chodasz przy wsparciu Jadwigi Marciniec i Katarzyny
Gac-Karelus. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju “Dobre Życie”  
w ramach projektu „Aktywni lokalnie”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych
od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Gminy Krasne. 

Nad efektami spotkania 
pracowała 
kilkunastoosobowa grupa 
ambasadorek i 
ambasadorów Open Space 
Technology. 

 

Projekt „Aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  oraz ze środków Gminy Krasne. 

Jest realizowany przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie”.



Przebieg spotkania i uzgodnienia 

Spotkanie  miało  na  celu  wspólne  wypracowanie  tytułu
debaty,  która  odbędzie  się  14  maja  2019  roku  w  formule
Open  Space  Technology,  oraz  zasad  jej  organizacji  
i promocji wśród różnorakich społeczności. W trzygodzinnym
spotkaniu wzięło  udział  19 osób reprezentujących zarówno
organizacje  non-profit,  jak  i  przedstawiciele  uczelni,
administracji publicznej i przedsiębiorcy.

Mapa z wypowiedzianymi odczuciami i możliwościami,
jakie otworzą się w dzień po debacie



Tworzenie  tytułu  - od  pracy  indywidualnej,
przez  małe  zespoły  i  głosowanie  po  pracę  na
krzesełkach  po  jednogłośne  wybranie
ostatecznej wersji… 

#PołączmySiły
 Wspólne działanie 
otwiera możliwości 

Podczas pracy nad tytułem dyskusje w grupach krążyły wokół
tworzenia lepszych warunków do aktywizacji ludzi i skutecznego
działania lokalnego. Słowa “klucze” jakie pojawiły się niemal we
wszystkich grupach to “integracja”, “działanie”, “współpraca”. 

Ważnym  elementem  była  też  “przestrzeń”  jako  warunek
konieczny  do  współpracy.  Pojawił  się  również  element
symboliczny  -  drzewo  społeczne,  które  analogicznie  posiada
korzenie,  pień,  gałęzie...  tak  jak  liderzy,  sympatycy,
wolontariusze,  lokalni  działacze tworzą jedną całość i  nikt  nie
jest najważniejszy; jeden bez drugiego nie może istnieć tworząc
całość  podczas  projektu,  eventu  czy  każdego  społecznego
wyzwania.  Realizując  wyzwanie  społeczne  jesteśmy
jednocześnie  różni  jak  kwiaty,  krzewy,  trawa  w  pięknym
ogrodzie tworząc tym samym całość, która jest wspaniała dzięki
swojej  różnorodności.  Każdy  element  jest  tak  samo  ważny,
niektóre elementy są kluczowe inne tworzą tło, niektóre kiełkują,
inne ewoluują i  się rozwijają, inne się rozmnażają, wzrastają i
wydają owoce... Każdy etap, jak w kręgu i cyklu życia ogrodu
ma swój odpowiedni czas i miejsce. 



Tak samo jak zespół projektowy niniejszej debaty tak w życiu jesteśmy bardzo różni i w bardzo
różnych  środowiskach  się  obracamy.  Z  dyskusji  wynikło,  że  nasze  doświadczenia  są  również
bardzo różne - jedni mają bardziej pozytywne inni są już zmęczeni jako Liderzy pracą na rzecz
lokalnych  społeczności.  Jednak  każdemu  z  nas  przyświeca  chęć  działania  i  jesteśmy  w  pełni
świadomi tego, że jako jednostki nie jesteśmy w stanie osiągnąć tak dużo jak w zespole. 

Dynamika pracy pozwoliła szybko znaleźć wśród propozycji punkty wspólne i je omówić. Pomysły
zostały  przeanalizowane  pod  kątem  szerokiego  zastosowania  w  społecznościach.  Żywo
dyskutowano nad tytułem, biorąc pod uwagę różnorodność grup docelowych, chęć wzbudzenia w
nich aktywności do działania oraz świeżość i jasność przekazu. 

Promocja wydarzenia
Uzgodniliśmy, że będziemy się komunikować kilkoma kanałami:

1. Zamknięta grupa na FB
2. E-maile i telefony oraz deklaracja ile kto osób zaprosi i z jakich środowisk.

Uwaga, ważne!

To od nas wszystkich zależy
kto  będzie  14  maja.  A  od
tego  kto  będzie  zależy
atmosfera  debaty  i  jej
rezultaty. 

Do 16 kwietnia powstaną wszystkie
materiały  promocyjne,  które
będziemy  wszyscy  dystrybuować
wśród  swoich  kontaktów,  osób,  które
warto Waszym zdaniem zaprosić, oraz
w internecie  i  miejscach,  gdzie  ludzie
bywają,  by  wydarzenie  było  otwarte,
dawało szansę się włączyć,  działo się
w miłej atmosferze i miało te efekty, na
jakich nam zależy, faktycznie tworzyło
przestrzeń  do  skutecznego  działania
lokalnego  po  wydarzeniu,  otwierało
nowe możliwości.

Co powstanie?

● tekst na www + formularz zgłoszenia,  wydarzenie na Facebooku, zaproszenie -  tu są
pomysły na treści i hasła, które już nam przesłała Ewa Mackiewicz - dzięki!!! 

● plakat (to raczej już po świętach, bo oprócz tekstów potrzebna jeszcze grafika - damy
znać jak tylko się pojawi)

● Jakieś inne pomysły? Wszelkie propozycje co do tego co już jest lub nowe 
zgłaszajcie na grupie FB lub do Ani - koordynatorki projektu - lub 665745181, 
biuro@dobrezycie org

https://docs.google.com/document/d/1V9khUvOMEXgo3Q9vVtRvyIfPo7MU-GwHB4__xKH5kNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V9khUvOMEXgo3Q9vVtRvyIfPo7MU-GwHB4__xKH5kNc/edit?usp=sharing


Organizacja debaty

Miejsce debaty: Filia RDK na Przybyszówce, ul. Dębicka 170

13 maja, godz. 20:15 - spotykamy się na sali - przenosimy, ustawiamy, wieszamy, zagrzewamy się
do współpracy. Potrzebna ekipa około 10 wolontariuszy.

Beata Szmuc zaoferowała kilka osób od siebie, z międzynarodowej ekipy.
Jeżeli  ktoś  z  Was  lub  Waszych  znajomych  znajdzie  trochę  czasu,  aby  pomóc  nam  w
bezpośrednim przygotowaniu debaty dajcie znać -  biuro@dobrezycie.org lub +48 665 745 181 -
Anna  Szatkowska  -  koordynator  projektu. Tu  jest  baza  wolontariuszy  (druga  zakładka)   -  
wpisujcie siebie lub osoby, z którymi uzgodniliście, że są chętne.

14 maja działamy od rana, każdy z Ambasadorów super aby był minimum pół godziny przed.
Zapisujemy w pamięci, że przed 9 są korki w Rzeszowie. Na dniach podamy rozkład godzinowy.

Sala: Ola Chodasz: Byłam po naszym spotkaniu zobaczyć na żywo salę - tu jest filmik - ją właśnie
będziemy organizować.  Jest  na pierwszym piętrze,  ale  ma windę  i  jest  też  toaleta  dla  osób z
niepełnosprawnością.

Parking: Zła wiadomość jest taka, że nie ma tam praktycznie parkingu. Czy ktoś zna te strony i/lub
pomógłby  opracować  dla  uczestników mapkę  z  zaznaczeniem  miejsc,  gdzie  można  w  pobliżu
zostawić samochód?

Podsumowanie spotkania
W podsumowaniu (z tego, co zdążyliśmy hasłowo zapisać i zapamiętać), były następujące 
spostrzeżenia i odczucia:

❖ Nie mogę się doczekać 14 maja! 
❖ Cieszę się na myśl o 14 maja. 
❖ Cieszę się, że Was poznaję, chciałbym, żebyśmy wspólnie zaczęli działać! 
❖ To autentyczna współpraca. 
❖ Nie znałem wcześniej tej metody - rozwijamy się, kiedy robimy coś nowego. 
❖ Dyscyplina czasowa sprzyjała efektywności. 
❖ Tempo pracy - 3 godziny śmignęły nie wiadomo kiedy! 
❖ Dawno nie uczestniczyłem w takiej burzy mózgów, wszystko było dobrze uzasadnione.
❖ Szkoła sprawdzenia i kreowania siebie w nowych okolicznościach. 
❖ Jestem pod wrażeniem siły i energii, którą tu razem stworzyliśmy.

Pomysły na hasła
które mogą się przydać w komunikacji o OST, a padały podczas spotkania:

- #wezsieprzylacz 
- #antykonferencja
- …..

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-LiDPWi7nF0Yo7hyzfIVvTnnQ0wc4889r0YBEKRhW0o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_if58gFxsOvBp1iI3HC6fg9IYLI5aOqt
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-LiDPWi7nF0Yo7hyzfIVvTnnQ0wc4889r0YBEKRhW0o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-LiDPWi7nF0Yo7hyzfIVvTnnQ0wc4889r0YBEKRhW0o/edit?usp=sharing
mailto:biuro@dobrezycie.org


Inspiracje - na czym polega OST
I  materiał  do opowiadania znajomym :))))  zanim powstanie zaproszenie na 14 maja, w którym
hasłowo będzie to ujęte:

 
Open Space Technology (OST) to metoda, która pozwala zorganizować konstruktywne spotkania
dla grup liczących od kilkunastu do nawet 2 tysięcy osób. Pozwala ludziom zająć się kwestiami
często bardzo złożonymi i ważnymi w niezwykle ciekawy i aktywizujący sposób.
Metoda sprawdza się od kilkudziesięciu lat w ponad 100 krajach na świecie, a stworzył ją Harrison
Owen. Jako organizator konferencji wkładał wiele trudu w wyszukiwanie ekspertów i po jednej ze
swoich  większych  konferencji  prawie  zemdlał,  kiedy  zobaczył  ankiety  ewaluacyjne.  Ludziom
najbardziej  podobały  się… przerwy kawowe!  Owen zapragnął  stworzyć  formę pracy  z dużymi
grupami,  która  będzie  jednocześnie  przyjemna,  jak  rozmowy  w  kuluarach,  i  efektywna,  jak
szkolenie. Tak powstał Open Space Technology.
OST  uruchamia  sprawczość,  odpowiedzialność,  wyzwala  energię  do  dyskusji,  a  później  do
działania, bo ludzie są i czują się autorami pomysłów. Wspiera sieciowanie uczestników i żywą
wymianę doświadczeń. Na Podkarpacie metodę sprowadziła Aleksandra Chodasz w 2016 roku. 

Jak przebiega OST?
Open Space nazywany jest czasem “anty-konferencją”, ponieważ nie ma ustalonej z góry agendy
ani ekspertów, którzy wygłaszają przemówienia. Facylitatorzy wyjaśniają zasady OST. Następnie
uczestnicy  są  aktywni,  biorą  sprawy  w  swoje  ręce,  działają,  mówią,  proponują,  słuchają,
porządkują, planują – w różnych grupach, wchodząc w interakcje, komunikując się.
Każdy  uczestnik  w  ramach  tematu  przewodniego  może  zaproponować  temat  do  dyskusji  w
mniejszej grupie, a następnie uczestnicy pracują w tym samym czasie
w kilku lub kilkunastu grupach roboczych nad zaproponowanymi tematami, mogą też zmieniać
grupy  w  trakcie  spotkania.  Na  zakończenie,  po  chwili  refleksji,  zbiera  się  projekty  i  planuje
działania (to przy wydarzeniach 5-godzinnych lub dłuższych).
Z  każdej  dyskusji  sporządzany  jest  raport  (wykonują  go  sami  uczestnicy  na  przygotowanych
ramowych formularzach), który następnie udostępniany jest wszystkim uczestnikom.

Linki do filmików, tekstów, które mogą zainspirować do stworzenia Waszego przekazu o OST:
● http://www.dobrezycie.org/metody/open-space  
● http://www.dobrezycie.org/system/files/attachments/aktywne-metody-pracy-z-  

mlodzieza.pdf - strony 48-54 (artykuł i linki do wywiadów o metodzie)
● film z wypowiedziami uczestników I Podkarpackiego OST realizowanego w 2016 roku:

https://youtu.be/lWtUpds3huQ
● https://www.youtube.com/watch?v=M_jhcvCYBbg  

https://www.youtube.com/watch?v=M_jhcvCYBbg
https://youtu.be/lWtUpds3huQ
http://www.dobrezycie.org/system/files/attachments/aktywne-metody-pracy-z-mlodzieza.pdf
http://www.dobrezycie.org/system/files/attachments/aktywne-metody-pracy-z-mlodzieza.pdf
http://www.dobrezycie.org/metody/open-space

