


RELACYJNE 
USPOŁECZNIONE 
MIĘDZYSEKTOROWE 
ROZUMIENIE KULTURY

Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Idea: 
„Kultura Relacji” wyjściowa potrzeba: tworzenia kultury 
relacji, kultury codziennej, kultury dostępnej, dla której 
wspólnym mianownikiem jest rzetelna, konsekwentna i 
długofalowa edukacja kulturowa.



Czym są działania z zakresu edukacji 
kulturowej? 

Działania z zakresu edukacji kulturowej to przede wszystkim 
działania społeczne w których posługujemy się kulturą jako 
narzędziem do zwiększania uczestnictwa we wspólnym życiu – 
na przykład – sąsiadów, mieszkańców osiedla, grup pasjonatów. 
Wszystko, co robią edukatorzy i edukatorki, służy temu, by 
uczestnicy i uczestniczki ich projektów byli otwartymi, świadomymi 
swoich praw i potrzeb, zaangażowanymi obywatelami. 
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i inne dziedziny kultury 
jako narzędzia

w rozwiązywaniu trudności/problemów 
o charakterze m.in: 
• ekonomicznym, 
• społecznym, (np. wykluczenie, dyskryminacja, rozwarstwienie społeczne), 
• psychologicznym (np. niskie poczucie własnej wartości) itp.
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obywatelskiego 
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Cele strategiczne programu: 

Upowszechnianie rozumienia 
kultury jako narzędzia zmiany 
społecznej w Poznaniu. 

Cele operacyjne: 

Realizowanie społecznie istotnych działań 
z mieszkańcami i mieszkankami Poznania. 

Popularyzowanie wiedzy o tym, że kultura 
może przyczyniać się do rozwoju 
społecznego i poprawy jakości życia 
mieszkańców Poznania. 

Wzmacnianie współpracy między 
przedstawicielami/przedstawicielkami 
kultury, oświaty, środowiska i zdrowia. 

Realizowanie działań 
międzyobszarowych i 
międzysektorowych.  



PODEJMOWANE 
DZIAŁANIA

Sieciowanie środowiska 
animatorów i animatorek

Podnoszenie kompetencji - 
szkolenia dla kadr kultury

Program grantowy na 
projekty animacyjne 

w szkołach

Publikacje 
popularyzatorskie

Diagnoza potrzeb

Promocja lokalnych 
działań



„Dwulatka. Szkoła praktyk animacyjnych” to międzysektorowy dwuletni kurs 
przeznaczony dla osób, które chcą wzmacniać swoje umiejętności w codziennej pracy 
ze społecznościami lokalnymi.

Podczas zajęć osoby uczestniczące uczą się jak wykorzystywać narzędzia i  metody 
kultury i sztuki, aby realizować dobre, odpowiedzialne i angażujące projekty społeczne. 
Przez dwa lata uczestniczą w warsztatach, diagnozują potrzeby danej społeczności i 
projektują działania kulturalne. Efektem finalnym są grupowe inicjatywy sfinansowane 
w ramach programu realizowane w różnych dzielnicach miasta.

Tematykę kulturalną łączymy z  obszarami edukacji, zdrowia i spraw społecznych, 
ochrony środowiska wykorzystując ich potencjał na rzecz społecznej zmiany.



Współdziałanie w kulturze – konkurs na inicjatywy edukacyjne w środowisku szkolny, który 
wychodzi z diagnozy potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa powszechnego w naszym 
kraju i w mieście. Wiąże się z założeniem, że formalna  edukacja  (odbywająca się w instytucjach = 
szkołach) wymaga uzupełnienia i spójnego wsparcia ze strony sektora animacji i edukacji 
kulturowej. 

Do współdziałania zapraszamy kilka poznańskich szkół różnego szczebla (szkoła podstawowa, 
szkoła integracyjna, liceum oraz szkoła techniczna/zawodowa). W oparciu o ich potrzeby 
ogłaszamy konkurs, w którym animatorzy i animatorki mogą zgłaszać swoje pomysły na realizację 
działań, które na nie odpowiadają. Każda z zaangażowanych szkół wybiera jeden projekt. Co 
istotne współpracę proponujemy ośrodkom mniej wiodącym w rankingach najlepszych szkół. 

Procesualne podejście (analiza szkolnych ekosystemów) oraz dedykowane („skrojone na miarę”) 
działania – w pełnej współpracy z nauczycielkami oraz uczniami i uczennicami przynosi 
długotrwałe efekty i rozbudzają chęć większego uczestnictwa w kulturze.




