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Latarnie morskie nie krążą wokół wyspy
w poszukiwaniu łodzi do uratowania.
Po prostu stoją i świecą.
- Anne Lamott
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Po co wam Niezbędnik dla Początkujących?
Już od 2005 roku wspieramy grupy realizujące projekty Transition w ponad
50 krajach: w miastach, miasteczkach, wioskach, instytucjach. Dzięki temu
dobrze wiemy, co działa, a co nie. Chcemy więc podzielić się z wami naszym
doświadczeniem, abyście mogli być tak skuteczni, jak to możliwe i abyście
jak najprędzej cieszyli się rezultatami waszej pracy.
Przygotowaliśmy wiele zasobów, które mogą być pomocne w prowadzeniu
projektu Transition. W Niezbędniku dla Początkujących wskażemy wam drogę
na każdym etapie podróży do dokonywania niezwykłych zmian w swoim
otoczeniu. Potraktujcie ten Niezbędnik jako wasz zestaw startowy Transition.
Jest wasz – korzystajcie do woli i zmieniajcie świat.

Trochę liczb
Ten Niezbędnik opiera się na naszym 10-letnim doświadczeniu w realizacji
projektów Transition w 1400 społecznościach w 50 krajach. Znajdziecie
w nim:
64 strony
1 Ocenę Kondycji Grupy Transition
7 Podstawowych składników udanego projektu Transition
3 „Strażników", których nie może zabraknąć na żadnym spotkaniu
1 „Magiczną Liczbę”
7 Składników potrzebnych do zapewnienia różnorodności w waszej
grupie
11 Wskazówek, jak należy świętować
5 Etapów życia grupy
37 Pomysłów na praktyczne projekty, które możecie zainicjować
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Witamy w ruchu
Transition!
Transition, czyli przemiana, to
trwający eksperyment społeczny, ruch
członków społeczeństwa, którzy łączą
się, aby razem na nowo wyobrażać
sobie i odbudowywać nasz świat,
tworząc zdrową kulturę. To ruch, do
którego i wy możecie dołączyć. Jest
inspirujący, pozytywny i nieustannie
ewoluuje, a skoro czytacie ten
Niezbędnik, może to być właśnie to,
czego szukacie. Niezależnie od tego,
czy zaciekawiła was któraś z inicjatyw
ruchu Transition, planujecie już
konkretny projekt, czy też
zainspirował was któryś z filmów
promujących nasz ruch, np. Demain
lub In Transition 2.0,
i zdecydowaliście, że nadszedł czas,
aby wreszcie coś zrobić (macie rację),
Niezbędnik dla Początkujących
z pewnością wam pomoże. Zacznijmy
więc od oczywistego pytania...

Po lewej: Festiwal Transition Town Tooting
'Foodival' co roku na nowo odkrywa przed
nami znaczenie lokalnej żywności w
kontekście miejskim.

Czym jest Transition?
Transition jest ruchem, który rozwija się od 2005 roku. Jego fundamentem
są lokalne społeczności, które stawiają czoła wielkim wyzwaniom,
zaczynając od działań na skalę lokalną i wspólnym wysiłkiem dochodząc do
rozwiązań. Pielęgnują kulturę pełną opiekuńczości, opartą na skupieniu na
związku z samym sobą, innymi i naturą. Odzyskują suwerenność
gospodarczą, pobudzają przedsiębiorczość, na nowo wyobrażają sobie
modele pracy, zyskują nowe umiejętności i tkają sieci kontaktów i wsparcia.
Odważne rozmowy prowadzą do ogromnych zmian.
W tym Niezbędniku poznacie niektóre z takich historii. Jest to inicjatywa, która działa już
w ponad 50 krajach, w tysiącach grup: w miastach, miasteczkach, wioskach, na uniwersytetach,
w szkołach. Poprzez inspirujące historie nasz ruch dociera coraz dalej. Mamy nadzieję, że uda
nam się zainspirować również was. Bylibyśmy zaszczyceni, gdybyście do nas dołączyli.

Dlaczego?
Ludzie angażują się w projekty Transition
z różnych powodów:
• Aby poznać swoich sąsiadów
• Aby czuć, że zmieniają świat, zarówno dla
siebie, jak i dla przyszłych pokoleń
• Aby przezwyciężyć poczucie braku łączności
z samym sobą, innymi i naturą, ponieważ
ogromne wyzwania, jakie stawia przed nami
świat, wydają się łatwiejsze do pokonania w
skali lokalnej
• Aby ułatwić i przyspieszyć rozwój wszelkiego
rodzaju nowych projektów, przedsiębiorstw
i możliwości inwestycyjnych
• Aby zdobyć nowe umiejętności
• Aby poczuć, że dzięki ich inicjatywie życie
w ich najbliższym otoczeniu staje się łatwiejsze
• Aby mieć kontakt z innymi ludźmi i naturą, ale
także żeby poczuć, że mają udział w czymś
historycznym i ekscytującym, dziejącym się
w ich najbliższym otoczeniu
• Ponieważ czują, że „tak należy postąpić”
• Ponieważ czują, że nie dopuszcza się ich do
głosu w kwestiach politycznych i chcą znów
mieć wpływ na otaczający ich świat
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Oto kilka krótkich filmików, w
których różne osoby opowiadają,
dlaczego dołączyły do ruchu
Transition.

https://youtu.be/cdAcTU2GygE

https://youtu.be/E_hJQWIQJo4

https://youtu.be/PwMYBLtY8HA

Zasady
Oto kilka zasad, którymi się kierujemy:
Szanujemy ograniczoność zasobów i
budujemy odporność: we wszystkich
naszych działaniach staramy się ograniczać
emisję dwutlenku węgla, znacznie ograniczyć
zużycie paliw kopalnych i rozsądnie korzystać
z cennych zasobów naturalnych.
Promujemy inkluzywność i sprawiedliwość
społeczną: osoby w niekorzystnej sytuacji
społecznej często najdotkliwiej odczuwają
rosnące ceny paliw i żywności, postępujący
niedobór zasobów i nasilanie się
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Chcemy
zwiększyć szanse wszystkich grup
społecznych na dobre i zdrowe życie, wraz
z dostępem do zrównoważonych źródeł
utrzymania.
Kierujemy się zasadą pomocniczości:
samoorganizacja i podejmowanie decyzji na
odpowiednim szczeblu. Celem modelu
Transition nie jest centralizacja procesów
decyzyjnych ani objęcie ich kontrolą,
a wzajemna współpraca tak, aby decyzje
podejmowane były na najstosowniejszym,
najpraktyczniejszym i strategicznie
najkorzystniejszym szczeblu.
Mamy na uwadze równowagę: naglące
wyzwania, jakie napotykamy na skalę
globalną, mogą prowadzić – zarówno
u pojedynczych osób, jak i u całych grup – do
stresu, zamknięcia lub przepracowania,
zamiast otwartości, kreatywności i poczucia
przynależności. Tworzymy przestrzeń do
refleksji, świętowania i odpoczynku, aby
zrównoważyć czas poświęcany na pracę.
Stosujemy różne modele pracy, które
angażują nasze głowy, dłonie oraz serca
i pozwalają nam rozwijać relacje oparte na
współpracy i zaufaniu.
Jesteśmy częścią eksperymentalnej sieci
edukacyjnej: Transition jest prawdziwym
globalnym eksperymentem społecznym
odbywającym się w czasie rzeczywistym.
Współtworząc sieć kontaktów, czerpiemy
z wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń, co
pozwala nam na szybsze i skuteczniejsze
dokonywanie zmian w naszym otoczeniu.
Wyciągamy wnioski zarówno z sukcesów, jak
i z porażek – jeśli chcemy być odważni
i odkrywać nowe modele życia i pracy,
musimy zaakceptować fakt, że nie zawsze uda
nam się za pierwszym razem. Musimy być
otwarci w kwestiach organizacyjnych,
aktywnie poszukiwać lepszych rozwiązań
i z chęcią przyjmować opinie zwrotne.

Swobodnie dzielimy się pomysłami i
możliwościami: Transition jest ruchem
opartym na inicjatywie oddolnej. Pomysły
mogą być realizowane szybko, skutecznie i na
szeroką skalę, ponieważ każda społeczność
sama przejmuje odpowiedzialność za proces
realizacji projektów. Proces Transition
w każdym miejscu przebiega inaczej,
a naszym celem jest wspieranie, a nie
ograniczanie tej różnorodności.
Współpracujemy i szukamy synergii:
podejście w duchu Transition polega na
współpracy lokalnej społeczności –
uwalniany w ten sposób zbiorowy geniusz
pozwala nam w większym stopniu wpływać
na nasze środowisko niż gdybyśmy działali
indywidualnie. Będziemy dążyć do tworzenia
kreatywnych i silnych partnerstw w całym
ruchu Transition i poza nim, będziemy
rozwijać kulturę współpracy poprzez
powiązania między projektami, otwarte
procesy decyzyjne oraz organizację wydarzeń
i działań ułatwiających nawiązywanie
kontaktów.
Wspieramy pozytywne pomysły i
kreatywność: naszym priorytetem jest
rozwijanie i promowanie pozytywnych
możliwości. Wierzymy w kreatywne sposoby
zachęcania i angażowania nowych osób,
dlatego wszystkich namawiamy do
wyobrażania sobie przyszłości, w której
chcieliby żyć. Tworzenie nowych historii ma
kluczowe znaczenie dla tego modelu pracy,
podobnie jak zabawa i świętowanie
sukcesów.

Głowa, serce i dłonie
Sukces Transition polega na znalezieniu
równowagi pomiędzy:
Głową: w swoich działaniach kierujemy się
informacjami i dowodami czerpanymi
z najlepszych dostępnych źródeł i stosujemy
naszą zbiorową inteligencję, aby odkrywać
lepsze sposoby na życie.
Sercem: w pracy kierujemy się empatią,
mając na uwadze i doceniając emocjonalne,
psychologiczne, relacyjne i społeczne
aspekty pracy, którą wykonujemy.
Dłońmi: nasze wizje i pomysły przekuwamy
w namacalną rzeczywistość, inicjując
praktyczne projekty i budując nową, zdrową
gospodarkę w naszych miejscach
zamieszkania.
Jesteście gotowi? Do dzieła!
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7
podstawowych
składników
udanego
projektu
Transition

2. Wizja
Wyobrażamy sobie przyszłość,
którą chcemy współtworzyć

1. Silne grupy
Uczymy się pracy w zespole

3. Zaangażowanie
Angażujemy szerszą społeczność
i rozwijamy relacje poza przyjaciółmi i
naturalnymi sojusznikami

4. Sieci i partnerstwa
Współpracujemy z innymi

6. Bycie częścią ruchu
Porównujemy wyniki swoich działań
z uczestnikami innych projektów
Transition

7. Refleksja i świętowanie
Oceniamy nasze postępy i świętujemy
zmiany, których dokonujemy

5. Praktyczne projekty
Inspirujemy innych i budujemy nowe
infrastruktury

Silne Grupy
Uczymy się pracy w zespole
W przypadku dużych projektów Transition, takich jak inicjatywy lokalnego
pozyskiwania energii, lokalne waluty, ambitne projekty żywnościowe itd., ludziom
często wydaje się, że powstały one za dotknięciem magicznej różdżki. Tymczasem
podstawą sukcesu każdego projektu jest silna grupa. W szkole ani w większości
miejsc pracy nie uczymy się tworzenia silnych grup. Wymaga to zestawu
umiejętności i narzędzi, które nie każdy posiada. Dlatego w ciągu ostatnich 10 lat
stworzyliśmy różne zasoby, które pomogą wam współtworzyć kulturę grupy opartą
na zaufaniu, trosce i empatii. Są to wartości niezbędne do skutecznego
podejmowania decyzji, prowadzenia wartościowych i udanych spotkań i wydarzeń.
Zapobiegają wypaleniu oraz służą zdrowemu rozwiązywaniu konfliktów
i utrzymywaniu członków grupy na dłużej.

Uczestnicy projektu Crystal Palace Transition Town, którzy stworzyli Crystal Palace Food
Market, czyli Targ Żywności Crystal Palace: "Chcemy, żeby dzieci dorastały w
przeświadczeniu, że to normalność". Zdjęcie: Jonathan Goldberg.

W tworzeniu zdrowej kultury grupy pomaga wiele prostych działań. Niezwykle ważne jest
wdrażanie tych praktyk w swojej grupie od samego początku, dzięki czemu wejdą wam one
w nawyk. Oczywiście można to zrobić również później, ale może to być po prostu trudniejsze,
jeśli istnieje już pewna ustalona kultura grupy.
Przygotowaliśmy cały szereg zasobów, które pomogą wam stworzyć silną grupę, w tym poradniki
dotyczące skutecznego prowadzenia spotkań, podejmowania decyzji i wprowadzania nowych
osób do grupy. Dysponujemy również zasobami, z których dowiecie się, jak wygląda proces
tworzenia grupy oraz co robić, aby uniknąć wypalenia w grupie.

„Kiedy się spotykamy, jest tak, jakbyśmy wszyscy się nawzajem
karmili. Panuje atmosfera «ja mówię ci… ty mówisz mi». Wszyscy
słuchają, a potem ktoś wpada na kolejny pomysł. To jak zbiorowe
podekscytowanie, zbiorowa inspiracja, zbiorowa wiedza, spotkanie
dla korzyści grupy. Możesz poczuć ten dreszczyk emocji.”
- Emiliano Muñoz, Portillo en Transición, Hiszpania.

Jedzenie jest tradycyjnym sposobem kształtowania dobrej kultury grupy. Podczas Transition in
Action w ramach wymiany młodzieżowej na Węgrzech, włoski uczestnik Andrea dzieli się
swoimi umiejętnościami robienia pizzy z resztą grupy. Zdjęcie: Hajnal Fekete

Zasoby Transition Network
Nasze przewodniki dotyczące tworzenia i utrzymywania silnych grup,
podejmowania decyzji oraz naszych działań Inner Transition, czyli
przemiany wewnętrznej, można znaleźć pod adresem https://
transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essentialingredients/healthy-groups/ (treść dostępna w języku angielskim)
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Etapy życia grupy
W 1965 roku Bruce Tuckman zasugerował istnienie 5 etapów rozwoju grupy,
są to: formowanie, docieranie się, normowanie, działanie oraz odroczenie
(które zmieniliśmy na rozpad). Powinny pomóc wam zrozumieć, co dzieje się
w waszej grupie na którymkolwiek etapie jej istnienia.

Formowanie

Docieranie się

Normowanie

Na tym etapie wszystko jest
wspaniałe. Przed grupą
rozpościera się morze
możliwości, wszyscy świetnie
się ze sobą dogadują.
Uważamy, że nasza grupa jest
fantastyczna. Gdy patrzymy na
inne grupy, zastanawiamy się,
dlaczego wydają się mieć tyle
problemów! Jednak powodem,
dla którego tak jest, jest to, że
nie uzgodniliśmy jeszcze naszej
kultury grupy i jesteśmy
w stanie uniknąć różnic i
nieporozumień. Podczas tego
etapu ważne jest, aby wasza
grupa:

Po jakimś czasie mogą pojawić
się napięcia, kłótnie, wyzwania
dla osób, które podjęły się
odpowiedzialnych ról. Mogą
pojawić się kwestie sporne,
niewygodne i denerwujące,
zwłaszcza dla osób, które nie
lubią konfliktów. Ale to jest
kluczowy etap i jeśli wasza
grupa przez niego przejdzie,
będzie w rezultacie znacznie
silniejsza i bardziej odporna.

Na tym etapie sposób wspólnej
pracy jest ustalony, role są
zdefiniowane, a struktury
i procedury spotkań
uzgodnione. Relacje pogłębiły
się do poziomu bardzo różnego
od ich poziomu na etapie
formowania. Na tym etapie
wszyscy członkowie grupy dążą
do dzielenia się
odpowiedzialnością
i zaangażowaniem w pracę na
rzecz osiągnięcia celów grupy.
Co może być pomocne w
odniesieniu sukcesu podczas
tego etapu:

• Poświęciła czas na
prawdziwe spotkanie
i słuchanie siebie
nawzajem. Stwórzcie
wspólne poczucie celu.
• Poznała się lepiej. Jak
każda osoba zachowuje się
pod wpływem stresu, na
czym jej zależy, na ile
dobrze dzieli się swoimi
przemyśleniami
i emocjami?
• Ustaliła struktury, które
pomogą grupie dobrze
pracować.
• Stworzyła umowy
grupowe, szczególnie
dotyczące podejmowania
decyzji.
• Zrozumiała, że zamiast
samego rzucenia się do
wykonywania różnych
czynności, poświęcenie im
swojej uwagi jest równie
ważne, jeśli nie ważniejsze.
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Dzieje się tak, ponieważ
osiągnęliście etap, w którym w
grupie jest na tyle dużo
zaufania, że ludzie czują, że
mogą rzucać wyzwania i nie
zgadzać się ze sobą. Grupy
często ponoszą porażkę na tym
etapie, ale ważne jest, aby
wasza grupa pracowała nad
swoim sposobem działania.
Kilka wskazówek, które mogą
wam pomóc przejść przez ten
etap:
• Umiejętne słuchanie
• Neutralny moderator
• Upewnianie się: „czy
dobrze usłyszałem/am, jak
mówisz…”
• Cierpliwość
• Wspólny cel
Podczas tego etapu niektórzy
ludzie mogą odejść i nie jest to
nic złego. Dzieje się tak zwykle
wtedy, gdy potrzeba procesów i
struktur jest najbardziej
odczuwalna.

• Uhonorowanie osób,
które odchodzą z grupy;
prezentowany model
działania niekoniecznie
przecież będzie wszystkim
odpowiadał. Jeśli ktoś
zdecyduje się odejść,
znajdźcie odpowiedni
sposób na uhonorowanie
wszystkiego, co wniósł do
grupy
• Rodzi się poczucie, że
grupa staje się jednością,
jest w stanie dobrze
pracować; poczucie, jakby
było się częścią czegoś
ekscytującego.

Działanie

Rozpad

Myśli

To wtedy, gdy czujecie, że
jesteście skuteczni i łatwo
wykonujecie zadania. To
wspaniałe uczucie! Wasza grupa
okazuje się kompetentna
i zmotywowana, a każda osoba
dokładnie wie, co jest jej rolą
i zadaniem. Komunikacja jest
skuteczna, a ludzie dobrze ze
sobą współpracują.

Może się zdarzyć, że projekty
zainicjowane przez waszą grupę
nie powiodą się, że ludzie
opuszczą grupę, a nawet, że cała
grupa zakończy działalność
z tego czy innego powodu.
Ważne jest, aby odpowiednio
podejść do tych zakończeń.

W życiu grupy rzadko zdarza się,
aby jej ewolucja następowała
w przedstawionej tutaj
kolejności. Często
poszczególne etapy występują
obok siebie. Na przykład,
waszemu „normowaniu” może
towarzyszyć wiele sytuacji,
w których będziecie się jeszcze
„docierać”!

Grupa dobrze radzi sobie
z wspólnym podejmowaniem
decyzji i utrzymuje w ludziach
poczucie odpowiedzialności za
podjęte zadania.
Różnice i nieporozumienia są
postrzegane jako część zdrowej
kultury grupy. Osiągnięcia są
regularnie celebrowane oraz
jest miejsce na refleksję nad
przyszłością grupy.

Jeśli jedna lub więcej osób
odejdzie, upamiętnijcie jakoś
ten moment: podzielcie się
posiłkiem, wręczcie prezent czy
też kartkę okolicznościową.
Jeśli grupa zakończy
działalność, zorganizujcie
wspólne wydarzenie, aby uczcić
wszystko, co osiągnęliście.
Porozmawiajcie o poczuciu
straty i smutku, które mogą
wystąpić, i doceńcie to, co
lubiliście, kiedy pracowaliście ze
sobą.
Może być konieczne
uzgodnienie sposobu
przekazania aktywów, które
mogą pozostać w grupie.

Powinniście również pamiętać,
że kiedy dołączą nowe osoby,
nastąpi nowy etap formowania,
w którym będą zawarte również
poglądy osób, które dołączyły,
bez utraty cennej pracy, którą
wykonano wcześniej.
Pełniejsze opisy poszczególnych
etapów można przeczytać pod
adresem: https://
transitionnetwork.org/
resources/groups-developinfosheet/
(treść dostępna w języku angielskim)

A Transition Berkeley Pot Luck.
Zdjęcie: Transition Berkeley.
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Wasze pierwsze spotkanie
Wasze pierwsze spotkanie jest naprawdę ważne. Nadaje ono ton waszym
przyszłym dyskusjom i kształtuje kulturę współpracy. Celem pierwszego
spotkania jest zapewnienie grupie dobrego startu, uzgodnienie, czym się
będziecie zajmować, poznanie siebie nawzajem, ustalenie sposobów
współpracy, nawiązanie przyjaźni. Niektóre grupy próbują zająć się
wykonywaniem zadań naprawdę szybko, ale często później im się to nie
udaje, więc niech te wczesne etapy zajmą trochę czasu. To da wam
solidną podstawę do budowania grupy.

Przed spotkaniem musicie zrobić kilka rzeczy:
• Zaproście osoby, które będą uczestniczyć: zastanówcie się, kto powinien tam
być i, o ile to możliwe, postarajcie się zapewnić waszej grupie jak największą
różnorodność społeczną
• Wybierzcie miejsce: miejsce wygodne, które nikogo nie wyklucza (czy to
z powodu dostępności, powodów religijnych lub kulturowych czy też
nieosiągalności dla osób zależnych od transportu publicznego)
• Wyznaczcie moderatora: ważne jest, aby nabrać nawyku posiadania
moderatora. Osoba pełniąca tę rolę może się zmieniać, ale podczas
pierwszego spotkania upewnijcie się, że ktoś wie, że będzie jego moderatorem
Jednymi z kluczy do udanych spotkań są ich pomyślne rozpoczęcie i zakończenie.
Oto kilka pomysłów na pierwsze spotkanie, a także kilka sugestii, jak je dobrze
rozpocząć i zakończyć.

Rozpoczęcie: Zacznijcie od sprawdzenia obecności.
Rozpocznijcie spotkanie od „rundki”, podczas której każdy z osobna mówi
nieprzerwanie przez kilka minut. Przedstawcie się, porozmawiajcie o tym, jacy
jesteście, co się dzieje w waszym życiu. Następnie możecie poprosić wszystkich, aby
krótko zastanowili się nad czymś, za co są w tej chwili wdzięczni lub za co kochają
życie w miejscu, w którym mieszkają. Dzięki takiemu początkowi tworzy się kultura
spotykania się jako przyjaciele, którzy troszczą się o siebie nawzajem, a nie jako
koledzy z planem, który należy szybko wykonać. To naprawdę robi różnicę.
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DZIAŁANIA
Przydatne może być również wyznaczenie trzech „Strażników”:
Strażnika czasu: jego rolą jest pilnowanie czasu spotkania, przydzielenie czasu na różne zadania
i upewnienie się, że wszystko zakończy się punktualnie
Strażnika spotkania: prowadzącego zapis spotkania, czy to w postaci protokołu, mapy myśli czy też
w innym formacie, który grupa uzna za przydatny
Strażnika nastroju: jego rolą jest zwrócenie uwagi na energię i dynamikę grupy, wskazanie, kiedy
może być potrzebna jakakolwiek interwencja z powodu niskiego poziomu energii, napięć lub innych
problemów, które mogą się pojawić i wpłynąć na sprawne funkcjonowanie grupy

Treść spotkania:
Podczas samego spotkania można robić różne rzeczy:
• Poznajcie się nawzajem, dowiedzcie się więcej o tym, dlaczego każdy z was jest tutaj i jakie
macie nadzieje związane z grupą Transition
• Postarajcie się wspólnie ustalić, jak rozumiecie to, czym jest ruch Transition
• Zdecydujcie, jaki obszar chcecie objąć swoją inicjatywą
• Dowiedzcie się, jakie umiejętności mają członkowie i z jakimi innymi grupami mogą być
związani
• Zrozumcie swoje sposoby radzenia sobie ze stresem: zobaczcie nasze działania na https://
transitionnetwork.org/resources/become-stress-busting-experts-inner-transition-activity/
(treść dostępna w języku angielskim)
• Jeśli macie zaplanowany program wydarzeń, zaangażujcie ludzi do pomocy przy ich
organizacji – dobrze jest zrobić kilka rzeczy razem, aby dowiedzieć się, jak pracujecie jako
zespół
• Aktywnie rozwijajcie grupę, jej relacje, zrozumienie i sposoby pracy
Poznajcie się lepiej. To relacje, które tworzycie, są kluczową częścią tego, co będzie wam pomagało
przechodzić przez trudne chwile, kiedy występują nieporozumienia i sprawy nie układają się zbyt
dobrze.
W naszym arkuszu ćwiczeń „Działania Inner Transition na spotkania” (ang. „Inner Transition activities
for meetings”) znajdują się świetne praktyczne ćwiczenia, wnoszące głębię i energię do spotkań.
Można je znaleźć tutaj: https://transitionnetwork.org/resources/inner-transition-activities-meetings/
(treść dostępna w języku angielskim)

Zakończenie: Znajdźcie czas na refleksję nad spotkaniem
Dobrze jest nabrać zwyczaju poświęcania czasu na zakończenie spotkania, aby zastanowić się nad jego
przebiegiem. Co się udało, a co nie? Co można by zrobić lepiej następnym razem? Bez tego nie da się
sprawdzić, czy ludzie czują się wykluczeni, sfrustrowani lub zdezorientowani. Tworzy to również
przestrzeń do podziękowania tym, których wartościowa praca sprawiła, że spotkanie przebiegło
pomyślnie (zob. „etapy życia grupy”).

Możecie również potrzebować:
Herbaty, ciastek/ciasta, tablicy typu ‘flipchart’ i długopisów, laptopa do robienia notatek, jakiegoś
sposobu na pilnowanie czasu.
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Wizja
Wyobrażamy sobie przyszłość, którą chcemy współtworzyć

Jednym z kluczowych wyzwań związanych z tworzeniem niskoemisyjnej,
prężniejszej przyszłości jest wyobrażenie sobie, jak może ona wyglądać.
Żywa, różnorodna, pyszna, połączona i pielęgnująca, czy opierająca się na
jedzeniu spleśniałych ziemniaków w wilgotnej jaskini? Grupy Transition
świetnie pomagają ludziom tworzyć wizje przyszłości, którą chcieliby
widzieć, a następnie podejmować kroki w kierunku jej stworzenia.

Uprawa Transition Laguna Beach odzwierciedlająca wizję niskoemisyjnej przyszłości. Niestety zagrożeniem dla uprawy mogą być
cząsteczki soli morskiej znajdujące się w powietrzu. Grafika: Transition Laguna Beach.

Posiadanie wspólnej wizji może pomóc grupie w skupieniu się i w komunikowaniu się z innymi na temat
tego, co robicie i dlaczego. Może również zainspirować lokalną ludność i inne grupy do zaangażowania
się i pomocy w urzeczywistnieniu tej wizji. Być może najważniejsze jest to, że wspólna wizja zachęca
ludzi do myślenia o nowych możliwościach na przyszłość, co może dodawać siły.
Jednym z najprostszych sposobów na tworzenie wizji jest zachęcenie ludzi do zamknięcia oczu
i wyobrażenia sobie, że idą ulicą w 2030 roku i zatrzymują się, aby się rozejrzeć. Zapytajcie ich, co widzą
lub słyszą. Następnie poproście, aby upamiętnili swoje wrażenia poprzez rysowanie, malowanie lub
pisanie wierszy, opowiadań bądź krótkich felietonów jak z przyszłej lokalnej gazety. Wiele z tego, co
czytamy w popularnej prasie, opiera się na konflikcie, więc twórcze ćwiczenia, które przykładowo
zachęcają ludzi do pisania artykułów prasowych z przyszłości, mogą naprawdę dobrze sprawdzić się
w przypadku niektórych osób.

„Byłem głęboko zaniepokojony i smutny z powodu stanu, w jakim są świat przyrody
i społeczeństwo. Zaangażowanie się w Transition Pasadena oznaczało odejście od
rozpaczy i przyłączenie się do społeczności dającej możliwość podążania za pasją
i pomoc w jej realizacji. Zmieniło to mój stosunek do problemów”.
- Laurel Beck. Transition Pasadena, USA.

„Galeria” wizji przyszłości: 2010: Konferencja Transition Network w Seale Hayne,
Newton Abbot, Devon, Wielka Brytania. Zdjęcie: Mike Grenville.

Zasoby Transition Network
Opracowane przez nas przewodniki „Wizja przyszłości po Transition” (ang. „Visioning a postTransition future”) i „Tworzenie osi czasu” (ang. „Producing a Timeline”) można znaleźć
tutaj: https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essentialingredients/vision/ (treść dostępna w języku angielskim)
Świetnym sposobem na generowanie wizji jest również organizowanie wydarzeń Open
Space, czyli wydarzeń organizowanych na otwartej przestrzeni. Przewodnik dotyczący ich
prowadzenia znajdziecie tutaj: https://transitionnetwork.org/resources/run-open-spaceevents-guide/ (treść dostępna w języku angielskim)
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Jaka jest wasza wizja przyszłości?
Oto kilka pomysłów, od których możecie zacząć...
Rolnictwo miejskie
W świecie Transition żywność będzie uprawiana bliżej
domu, w sposób ekologiczny, w intensywnych
systemach, które zwiększają bioróżnorodność,
a wszyscy członkowie społeczności będą wiedzieć, jak
to robić. Zmieni to zarówno wygląd naszych wiosek
i miast, jak również atmosferę w nich.

Świętowanie
Aby odnieść sukces, niezbędne jest zapewnienie jak
największej liczby okazji do świętowania. Proces
ten powinien przecież, jak ujął to Richard Heinberg,
„bardziej przypominać imprezę niż marsz
protestacyjny”.

„Pas Żywności”
Ziemie sąsiadujące z naszymi wioskami,
miasteczkami i miastami staną się
źródłem wyżywienia, tworząc więcej
miejsc pracy. Ludzie będą wiedzieć, jak,
gdzie i przez kogo uprawiana jest
żywność.

Energia społeczności
Produktywne drzewa
Dlaczego w przyszłości mielibyśmy
sadzić ozdobne, nieproduktywne
drzewa, skoro moglibyśmy sadzić
drzewa owocowe lub orzechowe?
Wyobraźmy sobie nasze wioski
i miasta jako lasy żywnościowe.
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Za produkcję energii, tam gdzie to możliwe, będzie
odpowiadać społeczność. Przyniesie to wiele
korzyści lokalnym gospodarkom, stworzy nowe
miejsca pracy i zdecentralizuje władzę publiczną
oraz produkcję energii.

Od wypalenia do równowagi*
Grupy Transition uczą się, w jaki sposób współtworzyć nową
kulturę opartą na trosce o dobro wspólne i własne, która uznaje
nasze własne zdrowie i dobrobyt za niezbędne do pomocnego
zaangażowania się w przemianę, do której dążymy. Niektóre
grupy prowadzą programy mentorskie, w ramach których
profesjonalni doradcy i terapeuci wspierają osoby
zaangażowane w ruch Transition, minimalizując ryzyko
wypalenia.

Demokracja uczestnicząca
Decyzje są podejmowane w znacznie bardziej
zdecentralizowany, zaangażowany i oddolny sposób,
a rolą rządu jest wspieranie decyzji podejmowanych
przez społeczności.

Jazda rowerem
Wiele grup Transition promuje
zrównoważony transport,
naukę naprawy rowerów oraz
wspieranie nowych
rowerzystów w zdobywaniu
pewności siebie.

Lokalna gospodarka
Wyobrażamy sobie lokalne gospodarki jako
służące wielu, a nie nielicznym,
wspierające nowe przedsiębiorstwa
i doceniające lokalność.
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Zaangażowanie
Zapraszanie członków swojej społeczności do zaangażowania
się w działania ruchu Transition
Dzięki pracy tysięcy grup Transition dowiadujemy się, w jaki sposób zaangażować
szerszą społeczność w ruch Transition. Chodzi tu przede wszystkim o nabycie
umiejętności budowania relacji poza kręgiem naszych przyjaciół i naturalnych
sprzymierzeńców. Wymaga to czasu i cierpliwości. Zamiast zadawać sobie pytanie,
w jaki sposób możemy zaangażować nowe osoby w inicjatywę Transition, musimy
zacząć od pytania: w jaki sposób możemy sprawić, by przemiana w duchu Transition
była istotna dla wszystkich członków naszej społeczności? Ważna jest również
odpowiedź na pytanie, jakie są indywidualne potrzeby ludzi – zwłaszcza tych,
którzy są najbardziej zmarginalizowani zarówno ekonomicznie, jak i społecznie.
Może to być naprawdę pomocne w zwiększaniu świadomości na temat tego, czym
zajmuje się ruch Transition, oraz problemów, które porusza. Może to zainspirować
nowe osoby do zaangażowania się w działalność, ponieważ mają szansę dostrzec,
że każdy z nich jest w stanie dokonać zmiany w swojej społeczności.

Piknik publiczny Cardiff Transition był świetnym sposobem na zaznajomienie publiczności z
projektem i zaangażowanie jej w jego działalność. Zdjęcie: Cardiff Transition.

Zaangażowanie społeczności jest kluczem do wprowadzenia zmian i skutecznej przemiany w jej
obrębie. Możecie pomóc nowym osobom zaangażowanym w projekt stworzyć ich własne,
samowystarczalne projekty. Możecie również pomóc im w założeniu grup tematycznych, które
zajmują się konkretną dziedziną, taką jak żywność, energia, komunikacja czy dobrobyt.

„To więcej niż ogród. To miejsce w okolicy, w którym możemy się
zatrzymać i zamienić kilka słów z naszymi sąsiadami czy też ludźmi,
których zwykle mijamy. Rozmawiają tu ze sobą przeróżne osoby,
w każdym wieku, od dzieci po emerytów. To miejsce spotkań
towarzyskich”.
- Sébastien Mathieu, 1000 Bruxelles en Transition.

Piknik „Sustainable Harvest Picnic” poświęcony zrównoważonym plonom, organizowany
przez Transition Haslemere. Zdjęcie: Transition Haslemere.

Zasoby Transition Network
Wszystkie nasze zasoby dotyczące zaangażowania społeczności, w tym Tworzenie Wielkiej
Listy (ang. Big List Exercise; bardzo prosty sposób na zidentyfikowanie osób i grup w waszej
społeczności, które mogą pomóc w działalności Transition), przewodnik „Planowanie
i organizacja wydarzeń” (ang. „Planning and Putting On Events”), który na pewno się przyda,
przewodnik „Jak zaangażować ludzi w Transition” (ang. „How to get and keep people
involved in Transition”) oraz nasz arkusz informacyjny „Wydarzenia i ciekawe rzeczy do
zrobienia” (ang. „Events and fun things to do”), możecie pobrać tutaj: https://
transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essential-ingredients/communityinvolvement/ (treść dostępna w języku angielskim)
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Różnorodność

Praca nad tym, aby nasze grupy
Transition były tak różnorodne i
inkluzywne, jak to tylko możliwe, jest
dla nas bardzo ważna. Nie jest to jednak
łatwe zadanie.
W ramach naszego przewodnika
opracowaliśmy listę „7 składników
potrzebnych do przeprowadzenia
sprawiedliwej, uczciwej i inkluzywnej
przemiany w duchu Transition” (ang. „7
Ingredients for a just, fair and inclusive
Transition”). Oto one:

Budowanie mostów
Jak ruch Transition może odnieść sukces w
tworzeniu odporności, jeśli nie buduje przyjaźni
i zaufania ponad wszelkimi „barierami”?
Zastanówcie się, kto musi być częścią tego, co
robicie, i idźcie do tych osób. Nie oczekujcie, że
same do was przyjdą. Osoba „trudna do
osiągnięcia” jest trudna do osiągnięcia tylko wtedy,
gdy nie spróbujemy do niej dotrzeć. Musimy
znaleźć odpowiedź na pytanie, jak sprawić, by
Transition było istotne dla wszystkich.

Świętowanie

Kiedy uważnie słuchamy, jesteśmy w stanie
znaleźć wspólną płaszczyznę i zacząć od momentu,
w którym dana osoba się znajduje. Uważne
słuchanie polega na byciu przygotowanym na
wewnętrzną zmianę wywołaną tym, co słyszymy.

Różnorodność otwiera drzwi do celebrowania
różnych sposobów wyrażania tego, co nas łączy.
Świętowanie pozwala ludziom wyjść ze strefy
komfortu. Pozwala cieszyć się życiem i ekspresją
twórczą. Upewnij się, że celebrujesz wszystko, co
robisz.

Zaspokajanie codziennych potrzeb

Odkrywanie rangi i przywilejów

Słuchanie

Ważnym pytaniem, które zadają sobie grupy
Transition pracujące ze zmarginalizowanymi
społecznościami jest to, czy da się w ogóle sprawić,
aby ludzie zaczęli myśleć o nabyciu odporności na
przyszłe skutki wyczerpania ropy naftowej oraz
zmiany klimatu, jeśli ich podstawowe potrzeby nie
są zaspokajane tu i teraz. Jakie są nasze
podstawowe potrzeby? Chociaż nasze
indywidualne potrzeby i pragnienia mogą się od
siebie różnić, wszyscy dzielimy te same
podstawowe potrzeby. Według Manfreda MaxNeefa, specjalisty ds. rozwoju, istnieje dziewięć
podstawowych, fundamentalnych potrzeb
człowieka: przetrwanie, ochrona, emocjonalność,
zrozumienie, uczestnictwo, wypoczynek, kreacja,
tożsamość, wolność. Warto mieć je na uwadze
podczas planowania projektów Transition.

Pogłębianie inkluzywności
Istnieje wiele sposobów na umieszczenie
inkluzywności w samym centrum waszej grupy
Transition. Upewnijcie się, że spotkania nie
odbywają się w miejscach, które wykluczają
niektóre osoby bądź są w taki sposób
prezentowane. Zwróćcie również uwagę na to,
żeby były one fizycznie dostępne dla wszystkich.
Indywidualnie ludzie mogą wydawać się być
bardzo zaangażowani w idee dotyczące
różnorodności i inkluzywności, ale jako całość
mogą tworzyć kulturę, która wydaje się dla innych
ekskluzywna. Zbyt często kultura ta wywodzi się
z kultury dominującej w społeczeństwie i ją
odzwierciedla. Osoby, które są przez nią
wykluczone, są zatem tymi, które mają mniejszą
władzę lub przywileje w społeczeństwie jako
całości.

Jak mówi Arnold Mindell, pracownik ruchu: „Każda
siła, dobra czy zła, może stać się uciążliwa
i szkodliwa, jeśli nie zostanie rozpoznana”. Tylko
poprzez wspólny wysiłek możemy zrozumieć nasz
związek z władzą i przywilejami oraz wykorzystać
tę wiedzę do współtworzenia bardziej troskliwego,
sprawiedliwego, godziwego i sprzyjającego życiu
świata w solidarności z tymi, których nasza obecna
kultura najbardziej marginalizuje.

Nacisk na różnorodność
Jeśli przemiana, do której dążymy, ma
charakteryzować się prawdziwą inkluzywnością
i godziwością, być może najważniejszym
elementem, który musimy mieć na uwadze, jest
wplatanie we wszystko, co robimy tego
zaangażowania w różnorodność i sprawiedliwość
społeczną. Przewodnik prezentujący „7
składników” zawiera wiele porad na ten temat.
Możecie pobrać listę „7 składników potrzebnych
do przeprowadzenia sprawiedliwej, uczciwej
i inkluzywnej przemiany w duchu Transition” tutaj:
https://transitionnetwork.org/resources/7ingredients-just-fair-inclusive-transition-innertransition-guide/ (treść dostępna w języku
angielskim)
Po lewej: Projekt Transition Town Tooting „Tour de
Tooting” rozpoczął się od pytania: „Dawno, dawno temu
w mieście Tooting stał wielki młyn, którego skrzydła nie
obracały się już od bardzo dawna. Grupa dzieci
zastanawiała się, czy gdyby wyszła na ulice i poprosiła
wszystkich o wytworzenie energii ze swoich gwizdów,
kliknięć, podniesionych kciuków, przybijanych piątek
i uśmiechów, czy wtedy skrzydła zaczęłyby się kręcić?”
Zdjęcie: Luke Harris.
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Sieci i partnerstwa
Współpraca z innymi
Współpraca jest kluczem do przemiany w waszej społeczności. Umiejętne
nawiązywanie partnerstw i współpracy pozwoli wam sięgnąć znacznie dalej
i osiągnąć znacznie więcej. Pozwoli wam to na:
• Uniknięcie powielania swoich prac
• Poznawanie nowych ludzi
• Tworzenie nowych możliwości, pomysłów i rozwiązań
• Zwiększenie skali swojej pracy, aby skutecznie stawić czoła powadze
wyzwań, przed którymi obecnie stoimy
• Opracowanie połączonych podejść strategicznych do współtworzenia
innowacyjnych, przekrojowych, wpływowych i długotrwałych rozwiązań

Projekt ekowioski Aardehuis w Holandii jest doskonałym przykładem inicjatywy Transition, która
działa w symbiozie z projektem, który był już realizowany w lokalnej społeczności. Zdjęcie:
Vereniging Aardehuis

Jedną z możliwości jest stworzenie sieci grup, które lokalnie się wspierają, inną jest partnerska
współpraca z grupami nad wspólnymi projektami. Transition polega na sztuce znajdowania
i budowania wspólnej płaszczyzny. Jest to szczególnie prawdziwe w tym kontekście.

„To, co mamy, to «siła do zwoływania». Ktoś przychodzi ze świetnym
pomysłem, jak przykładowo założenie firmy z taksówkami rowerowymi,
a młodzi ludzie, którzy są absolwentami lokalnego programu dla
mechaników rowerowych, mówią «wiemy, jak dbać o rowery, chcielibyśmy
otworzyć biznes». Zorganizowaliśmy więc wydarzenie społecznościowe
i zgromadziliśmy tam 70 zainteresowanych; pośród nich znalazł się szereg
nowych interesariuszy i sojuszników, którzy utworzyli grupę roboczą
i pracują teraz nad założeniem takiego biznesu. Będziemy tak robić
wszędzie, gdzie jest zarówno problem, jak i ludzie, którzy chcą coś z tym
problemem zrobić. Możemy zebrać tłumy, pomóc zidentyfikować zasoby
i je pobudzić”.
- Chuck Collins: Jamaica Plain New Economy Transition, Boston, USA.

5 sposobów na współpracę partnerską
1. Dzielenie się informacjami: udostępniajcie w swojej sieci kontaktów informacje
o innych wydarzeniach lokalnych i zachęcajcie innych do udostępniania
informacji o waszych wydarzeniach. Pomaga to uniknąć konfliktów związanych z
wydarzeniami i otwiera nowe możliwości współpracy. Pozwala również uniknąć
poczucia, że próbujecie coś „przejąć”. [Poziom zaangażowania: niski]
2. Zadawanie dobrych pytań: to świetny sposób na budowanie wsparcia i relacji.
Pokazuje, że jesteście otwarci na opinie innych. [Poziom zaangażowania: niski]
3. Wspólne decyzje: znajdźcie skuteczne sposoby na maksymalizację
zaangażowania lokalnych interesariuszy w podejmowanie decyzji dotyczących
kluczowych projektów. [Poziom zaangażowania: średni]
4. Wykorzystanie „siły do zwoływania”: zachęcajcie osoby, które was wspierają, do
inwestowania czasu, pieniędzy i energii w lokalne projekty. Lokalne forum
przedsiębiorców (ang. Local Entrepreneur Forum) jest tego doskonałym
przykładem. [Poziom zaangażowania: średni]
5. Wspólna realizacja projektów: tego rodzaju współpraca może okazać się
świetnym pomysłem i generować ogromne wyzwania związane z kreatywnością.
Nasz przewodnik „Jak tworzyć partnerstwa” (ang. „How to create partnerships”)
zawiera wiele wskazówek na ten temat. [Poziom zaangażowania: wysoki]

Zasoby Transition Network,
Wszystkie nasze przewodniki dotyczące tworzenia Sieci i Partnerstw znajdziecie tutaj:
https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-essential-ingredients/
networks-and-partnerships/. Możecie też stworzyć Wielką Listę (ang. the Big List), która
w prosty sposób pomoże znaleźć w waszej społeczności osoby i grupy mogące ułatwić
wam realizację projektu Transition. Tutaj przeczytacie więcej: https://
transitionnetwork.org/resources/big-list-activity/
(treści dostępne w języku angielskim)
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Zbudujcie sieć
Większość z nas z pewnością należy do pewnego rodzaju sieci. Może to być
nasza rodzina, przyjaciele lub społeczność. Sieci dają ludziom siłę, ponieważ
zdrowie całej społeczności zależy od zdrowia ludzi jako wspólnoty, więc im
więcej możecie współpracować i wspierać się nawzajem, tym bardziej będziecie
się podbudowywać i dopingować. Budowanie sieci polega na budowaniu
przyjaźni oraz wspieraniu waszego projektu i działań innych osób.
Sieci pomagają budować Transition w waszej społeczności, podnosząc świadomość tego, co robicie
i budując sieć wsparcia, która może przynieść wszelkiego rodzaju niespodzianki, np.:
• Podczas pracy nad projektami może pojawić się więcej możliwości
• Możecie odkryć, że macie już coś wspólnego z potencjalnymi partnerami
• Może się okazać, że zaczniecie otrzymywać pomoc i wsparcie od swojej społeczności, gdy tylko
będziecie tego potrzebować
• Uwalniacie moc wspólnego obdarowywania się i geniusz części swojej społeczności, o którym
nawet nie mieliście pojęcia

Tworzenie sieci polega na wspieraniu się nawzajem
Silne, skuteczne sieci rozwijają się, gdy ludzie wspierają się i ufają sobie nawzajem. Oto kilka
sposobów, jak możecie to osiągnąć:
• Zorganizujcie wydarzenie, na którym można promować i udostępniać lokalne zasoby
• Wspierajcie i promujcie projekty oraz wydarzenia innych grup na swojej stronie internetowej,
w newsletterach, itp.
• Poproście lokalną grupę lub agencję o prowadzenie strony internetowej zrzeszającej wszystkie
wspaniałe i zaangażowane lokalne grupy oraz projekty działające na rzecz bardziej troskliwego
świata, który pozytywnie wpływa na jakość życia
• Poproście lokalne grupy i różnych szanowanych liderów, aby byli doradcami waszej grupy
Transition

Z kim i jak zbudować swoją sieć
Tworzenie Wielkiej Listy: https://transitionnetwork.org/resources/big-list-activity/ (treść dostępna w
języku angielskim) to świetne ćwiczenie, aby naprawdę pomyśleć o wszystkich potencjalnych grupach
lub osobach w waszej społeczności, które mogą wspierać waszą pracę. Może to pomóc w podjęciu
decyzji, z którymi grupami i osobami warto byłoby rozwijać sieci i partnerstwa.
Budowanie sieci polega na rozwijaniu relacji, więc, jeśli to możliwe, zawsze dobrze jest poznawać ludzi
osobiście. Przed spotkaniem pomocne jest zdobycie paru informacji na temat danej grupy/osoby tak,
abyście mogli:
• Dowiedzieć się nieco o grupie, np. jakie są jej cele, jakim sprawom poświęcają uwagę lub jak długo
grupa istnieje
• Pomyśleć o tym, co wam się podoba w ich grupie
• Zastanowić się, jak przedstawicie siebie i swoją grupę
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• Pomyślcie o sposobach wspierania ich grupy
• Pomyślcie o wzajemnych korzyściach płynących ze współpracy
• Przygotujcie dobre pytania otwarte, które pomogą wam lepiej zrozumieć, w jaki
sposób Transition może być dla nich istotna oraz jakim potrzebom i wyzwaniom muszą
sprostać
Pamiętajcie, że w Transition chodzi o współpracę, a nie o konkurencję, więc jeśli w waszej
społeczności istnieją już grupy, które działają w podobny sposób do Transition, zastanówcie
się, jak możecie się wspierać, pracując razem. Bardzo ważne jest także, aby ludzie nie mieli
poczucia, że próbujecie przejąć ich grupę. Kontaktując się z nimi, zawsze myślcie
o współpracy, proście ich o radę na temat tego, co chcecie robić, dajcie im możliwość
zaangażowania się, itd.

Przykład zarysu pierwszego spotkania
• Uszanujcie przeszłe osiągnięcia i bieżącą pracę grupy, zanim opowiecie im o Transition,
a co najważniejsze, zadawajcie pytania, które pomogą wam lepiej zrozumieć ich
potrzeby i wyzwania - oraz to, w jaki sposób Transition może być dla nich odpowiednia
• Dowiedzcie się o ich misji, celach, programach
• Dowiedzcie się, do kogo w danej społeczności docierają lub do kogo starają się dotrzeć
• Dzielcie się informacjami o niektórych wyzwaniach, którym Transition stara się
sprostać, takich jak rosnące koszty energii i skutki gospodarcze dla społeczeństwa
• Zapytajcie ich, w jaki sposób ruch Transition mógłby wesprzeć pracę ich organizacji
w społeczności
• Poproście ich o wsparcie, zapytajcie, co chcieliby dać, aby wesprzeć przemianę
społeczności (np. pomoc w łączeniu się z innymi grupami i liderami, miejsca spotkań,
naśladowanie, wydarzenia, itp.)

Budowanie długotrwałych relacji:
Transition to proces dotyczący całej społeczności, dlatego bardzo ważne jest, aby
podtrzymywać swoje sieci, pozostawać w kontakcie z grupami i wspierać się nawzajem, gdy
tylko jest to możliwe. Oto kilka sposobów, jak możecie to zrobić:
• Planując wydarzenia lub projekty, zawsze myślcie o innych grupach, które możecie
zaangażować, zwłaszcza o tych, które zrzeszają bardziej zmarginalizowanych członków
społeczności
• Wspierajcie istniejący projekt, np. pomóżcie w lokalnym sadzie podczas zbiorów
• Promujcie wydarzenia i pracę innych grup na swoich wydarzeniach
• Zapraszajcie inne grupy na swoje wydarzenia towarzyskie
• Konsultujcie się z grupami podczas planowania nowych projektów
Transition musi mieć silne sieci, aby była naprawdę skuteczna na niezbędnym poziomie, więc
poświęćcie trochę czasu na zbudowanie tych relacji, bo nigdy nie wiadomo, dokąd mogą one
doprowadzić. Jesteśmy zobowiązani i bardzo wdzięczni Tinie Clarke za te działania.
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Praktyczne projekty
Inspirowanie innych własnym działaniem
Sukces ruchu Transition zależy od tego, czy dokonamy konkretnych zmian na
świecie. Dla niektórych z nas oznacza to wyjście z naszej strefy komfortu, spojrzenie
na pomysły ze świeżej perspektywy oraz spotkania owocujące konkretnymi
działaniami. Wkraczanie do akcji, wprowadzanie konkretnych zmian w miejscu,
w którym żyjecie, mają prawdziwą moc. Nie ma narzuconej listy projektów, które
powinniście zrealizować, wyjdą one raczej z inicjatywy waszej grupy, jej
zainteresowań i pasji. Na odwrocie i tutaj: https://transitionnetwork.org/resources/
small-practical-projects-initiating-group-infosheet/ (treść dostępna w języku
angielskim) znajdziecie jednak listę pomysłów na małe, praktyczne projekty, które
możecie przeprowadzić w ramach Transition. W miarę upływu czasu, projekty te
będą stawały się coraz bardziej ambitne i znaczące.

Członkowie 1000bxl en Transition w Brukseli budują podwyższone grządki do swojego
ogródka warzywnego „Potager Alhambra” w centrum dzielnicy czerwonych latarni. Więcej
o ich pracy i innych projektach dowiecie się z filmiku po prawej stronie. Zdjęcie: Jan Leerman.

„To niesamowite. Mieszkam w Portalegre od zawsze, 37 lat. Czułam,
jak moja społeczność i moje miasto rozpadają się, a ludzie odwracają
się od siebie. Stworzony przez nas ogród społeczny pokazuje, że
można współpracować z innymi ludźmi. To jest możliwe. Musimy po
prostu otworzyć się ponownie na drugiego człowieka”.
- Sònia Tavares, Portalegre em Transição, Portugalia.
Praktyczne projekty oferują ludziom wiele różnych sposobów zaangażowania się w ruch
Transition, a także pełnią naprawdę ważną rolę demonstracyjną - pozwalają upowszechnić ideę
Transition pokazując społeczeństwu, że działa ona w praktyce.
Ostatecznie mogą prowadzić do tworzenia nowych przedsiębiorstw, źródeł utrzymania oraz
możliwości zatrudnienia i szkoleń w waszej społeczności. Jeden z takich projektów może nawet
przekształcić się w waszą nową ścieżkę kariery! Są one również istotne, ponieważ pokazują, że
zmiana nie tylko jest możliwa, ale już ma miejsce.

https://vimeo.com/143176993

Zasoby Transition Network
Tutaj: https://transitionnetwork.org/resources/developing-practical-projectsguide/ możecie pobrać nasz bardzo wnikliwy przewodnik na temat
opracowywania praktycznych projektów (ang. „Developing Practical
Projects”), który jest pełen dobrych pomysłów na to, by wasze projekty miały
jak największe szanse powodzenia (treść dostępna w języku angielskim).
Być może organizowanie wydarzeń Open Space to świetny sposób na
generowanie pomysłów i zapału do Projektów Praktycznych. Zobaczcie
przewodnik tutaj: https://transitionnetwork.org/resources/run-open-spaceevents-guide/ (treść dostępna w języku angielskim)
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Podejmowanie działań
Możecie założyć piekarnię lub...

Rysunek piórkiem i tuszem: Rob Hopkins.
Autorzy zdjęć na następujących stronach:
Od prawej:
Sylvia Holmes, New Forest National Park Authority, Don Hall, Rob Hopkins, Coin en Transicion, Luke Harris, Annie Leymaire, Fiona
Ward, Karolina Walicka, Transition Bro Gwaun, Paul Shepherd, Tish Rickard.
Od góry, strona 34:
Michele Vander Syp, Julian Andrews/Eye R8 Productions Ltd, Cristiano Bottone, Maud Dan, Jonathan Goldberg, Rob Hopkins,
Kazuhiro Hakamada, Karen Whitelaw, Chris Rowland, Leamington Spa Courier, Ann Carranza, Loughborough Echo.

Od góry, strona 35:
Jonathan Goldberg, Alfredo Càliz, Transition Town Totnes, Jonathan Goldberg, Mike Thomas, Paul Mackay, Jonathan Goldberg,
Jonathan Goldberg, Romania in Tranzitie, Transition Usk, Transition Network.
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Uruchomić kawiarenkę naprawczą
Pasadena, USA

Zorganizować Lokalny Szczyt Żywności
New Forest, Wielka Brytania

Zorganizować „zbiórkę jedzenia”
Sarasota, USA

Poprowadzić mentoring na temat wypalenia

Totnes, Wielka Brytania

Stworzyć nowy rynek żywności
Coin, Hiszpania

Zorganizować uliczny karnawał
Tooting, Londyn, Wielka Brytania

Podzielić się umiejętnościami
Totnes, Wielka Brytania

Otworzyć sklepik osiedlowy
Slaithwaite, Wielka Brytania

Założyć Klub Chmielowy
Crystal Palace, Londyn, Wielka Brytania

Założyć jadłodzielnię
Fishguard, Wielka Brytania

Prowadzić osiedlową przestrzeń
Fujino, Japonia

Pomóc szkołom zakładać ogródki warzywne
Newent, Wielka Brytania

Zorganizować osiedlową produkcję wina
Kilburn, Londyn, Wielka Brytania

Wystąpić publicznie
Cristiano Bottone, Włochy

Organizować duże wydarzenia publiczne
Liège, Belgia

Przeprowadzić „Dzień Ziemniaka”
Stroud, Wielka Brytania

Rozpocząć inicjatywę cohousingu
Ungersheim, Francja

Założyć osiedlową firmę energetyczną
Fujino, Japonia

Organizować „Ulice Transition”
Newcastle, Australia

Zaprosić do wspólnej inwestycji w
odnawialne źródła energii

Wprowadzić lokalną walutę
Grez, Belgia

Lewes, Wielka Brytania

Posadzić drzewa owocowe/orzechowe
Leamington, Wielka Brytania

Uruchomić bibliotekę nasion
Healdsburgh, USA

Zrobić sok jabłkowy
Loughborough, Wielka Brytania

Poznać tajniki budownictwa naturalnego
Transition Heathrow, Wielka Brytania

Założyć osiedlowe ule
Zarzalejo, Hiszpania

Uruchomić osiedlowe kino
Totnes, Wielka Brytania

Przebrać się za marchewkę. Trochę z innej
beczki. Crystal Palace, London, Wielka

Stworzyć przestrzeń na refleksje
University of St. Andrews, Szkocja

Organizować akcje „Pogromców przeciągów”
Brixton, Londyn, Wielka Brytania

Nauczyć się szukania pożywienia
Transition Heathrow, Wielka Brytania

Oferować bezpłatne naprawy rowerów
Usk, Walia.

Zbierać opadłe owoce
Kensal to Kilburn, Londyn

Zapoczątkować „Wolny Rynek”
Buchareszt, Rumunia

Przeprowadzić Warsztaty Transition
Gdziekolwiek!

Więcej informacji znajdziecie w
naszym zbiorze historii
21 Stories of Transition.

Część ruchu
Łączenie się z innymi uczestnikami ruchu Transition
Transition ma miejsce w ponad 50 krajach na całym świecie. Kiedy więc
rozpoczniecie inicjatywę, staniecie się częścią tej ogromnej sieci ludzi,
którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wiedzą i mądrością.
Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej! Bycie na bieżąco z tym, co dzieje się
na całym świecie, pomoże wam zrobić kilka rzeczy:
• Podzielić się tym, czego się nauczyliście
• Dowiedzieć się, czy w waszym kraju działa ogólnokrajowa
organizacja typu „Inkubator” i nawiązać z nią kontakt
• Oszczędzić czas, ucząc się na podstawie tego, co robią inni
• Wspierać się nawzajem
• Zdobywać nowych przyjaciół
• Pogłębiać zrozumienie Transition
• Poczuć, że nie jesteście sami. Wiele małych czynności składa
się na coś większego

Niezależnie od tego, czy są to webinary, TransitionNetwork.org, nasze konferencje, sieci
regionalnych grup Transition, czy też łączenie się za pośrednictwem mediów
społecznościowych, z naszego doświadczenia wynika, że poszerzanie kontaktów naprawdę
pomaga grupom Transition. Może się również okazać, że tam, gdzie mieszkacie, istnieją
regionalne sieci grup Transition, które mogą udzielić wam wsparcia i porady..
I nie myślcie, że możecie się dzielić tylko swoimi sukcesami. Dzielenie się wyzwaniami,
przeszkodami oraz przemyśleniami na temat tego, dlaczego coś nie wyszło, jest równie
przydatne. Jeśli jest tam ruch, wykorzystajcie go jak najlepiej!

„Kiedy się spotykamy, to tak, jakby wszyscy się nawzajem karmili. Panuje
atmosfera «Ja opowiem wam... wy opowiecie mi». Wszyscy słuchają, a potem
ktoś wpada na kolejny pomysł. To jak wspólna ekscytacja, wspólna inspiracja,
wspólna wiedza, spotkanie dla korzyści grupy. Możecie poczuć tę frajdę”.
- Emiliano Muñoz, Portillo en Transición, Hiszpania.

„Transition daje mi wiedzę i kontakty, których potrzebuję na niepewną
przyszłość, która czeka za rogiem”.
- Russ Carrington.

Zasoby Transition Network
Nasz poradnik o tym, jak w pełni wykorzystać bycie częścią ruchu Transition
można znaleźć tutaj:
https://transitionnetwork.org/resources/part-transition-movement-guide/
(treść dostępna w języku angielskim)
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Dlaczego bycie częścią międzynarodowej sieci
inicjatyw Transition ma znaczenie?
Zapytaliśmy o to osoby
biorące udział
w spotkaniu
Inkubatorów Transition
(ang. Transition Hubs)
w Kopenhadze (2014):

„To, że można rozmawiać
z ludźmi z 20 krajów, jest
niesamowite. Perspektywy,
autentyczność – to jest naprawdę
wzruszające”.
- Carolyn, USA

„Zaprzyjaźniłem się z osobami
z wielu krajów i miałem okazję
przeanalizować, w jaki sposób
mogę w większym stopniu
zaangażować się w działania
Transition na poziomie
międzynarodowym.
Dodatkowym urozmaiceniem
jest fakt, że można
doświadczyć tego, jak
przebiega organizacja
wydarzenia na taką skalę. Jest
też bardzo zabawnie, to jest
informacja poufna, jest
naprawdę zabawnie i bardzo mi
się to podoba”.
- Andre, Rumunia
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„Po całym dniu pracy grupowej
na rzecz Transition pewne
rzeczy mogą stać się
niezrozumiałe i mogą
przysporzyć trudności, nie
zawsze dokładnie widać cel, do
którego dążymy. Rozmowa
z obecnymi tutaj ludźmi
i uzyskanie informacji zwrotnej
od osób, które zajmują się
bardzo podobnymi projektami,
pomaga w rozwianiu
wątpliwości i nabraniu
poczucia pewności, że
zmierzasz w dobrym kierunku”.
- Lynn, Holandia

„Wszyscy staliśmy się rodziną,
łącznie z ludźmi, którzy jeszcze
tutaj nie byli, więc nawet
osoby, które są nowe
w krajowych strukturach
Transition, czują się częścią
rodziny Transition od samego
początku. Jeśli utrzymamy tego
ducha i będziemy organizować
tego rodzaju spotkania, to
globalnie Transition stanie się
czymś wspaniałym”.
- Gerd, Niemcy

„Jest niesamowicie ze względu na
różnorodność, dzielenie się
historiami i przyjaźnią, punkty
wspólne, a także serce, duszę oraz
pomysły do radzenia sobie
z realiami na własnym podwórku.
Do tego otoczenie jest bardzo
przyjazne, więc dziękuję za
zaproszenie”.
- Raúl, Meksyk

„Czujemy, że nie jesteśmy tu
sami. Czujemy, że ta zmiana
jest możliwa i już zachodzi,
więc jestem bardzo
szczęśliwy”.
- Juan, Hiszpania

„Ostatnie dni były wypełnione
kreatywnością i były źródłem
inspiracji. Myślę, że nabrałam
mnóstwo energii do realizacji
nadchodzących projektów”.
- Ana, Hiszpania

Każda rewolucja potrzebuje swoich
sztandarów: rola kreatywności w Transition
Fragment z wpisu na blogu autorstwa Roba Hopkinsa
Każdy ruch, każda grupa ludzi chcąca wprowadzić
pozytywną zmianę, potrzebuje swoich
sztandarów, swoich symboli. Transition nie jest
wyjątkiem. Podejmując się działań Transition
w waszej społeczności, wykażcie się
kreatywnością i umiejętnościami projektowania
oraz wykorzystajcie sztukę. Jednym z przejawów
obecnego w Transition ducha nieskrępowanego
działania jest ogromna różnorodność logo, które
grupy tworzą dla siebie.
Jedną z największych ikon Transition jest lokalna
waluta Brixton Pound i jej dziesięciofuntowy
banknot. Ten z Davidem Bowie. Zwróćcie uwagę,
że zapewne już słyszeliście o tym banknocie
i mogliście go sobie wyobrazić. Jeśli nie, oto on,
pośród innych banknotów.
Jest jasny, prosty, kolorowy. Był ze mną w wielu
miejscach. Często zadziwiał mnie stopień
reputacji i rozpoznawalności, jaki ów banknot
zdobył: przynajmniej cztery razy zdarzyło mi się,
że wystarczyło, żebym w trakcie rozmowy tylko
trzymał banknot, a oklaski same rozbrzmiewały.
Kiedy niedawno pojechałem do Paryża
i odwiedziłem projekt prowadzony przez Le Pre
Saint Gervais en Transition, wizytę złożył nam
miejscowy mer, Gérard Cosme.

Czy chciał zrobić sobie zdjęcie ze zgromadzonymi
członkami grupy? Albo ze mną? Nie bardzo.
Przede wszystkim chciał zrobić sobie zdjęcie
z dziesięciofuntowym banknotem Brixton Pound,
„tym z Davidem Bowie” (zdjęcie poniżej).
Ten banknot rozpoczyna rozmowy. Uosabia
wrażenie, że przyszłość z Transition może dawać
więcej radości od innych obecnie proponowanych
wizji przyszłości. Uosabia perspektywę. To jest
wspaniałe. Dlaczego mielibyśmy zadowolić się
nudnymi pieniędzmi, którymi płacimy teraz, skoro
moglibyśmy mieć żywe, odjechane banknoty
z Davidem Bowie? Ale poważnie... dlaczego?
Skoro nie zadowolicie się tym, dlaczego
mielibyście przystać na resztę rzeczy? Takie
podejście umożliwi wam odrzucenie nonsensu,
który jest powszechnie akceptowany przez
współczesne społeczeństwo i polega na
zaśmiecaniu planety, niszczeniu zdolności
koncentracji, dzieleniu społeczności
i gromadzeniu bogactwa.
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Chodzi mi o to, że potrzebujemy w naszym życiu
więcej rzeczy, na których nam zależy. Osobiście
mogę powiedzieć, że bardziej zależy mi na
banknocie o wartości 21 funtów lokalnej waluty
w Totnes (Totnes Pound) niż na zwykłym
banknocie dwudziestofuntowym. Wszystko to, co
robi Transition, czy to ogrodnictwo miejskie, nowe
rynki spożywcze czy grupy angażujące się
w Transition Streets, polega na tworzeniu rzeczy,
na których ludziom zależy.
Niezwykła inicjatywa „Transition Town Anywhere”,
czyli „Miasto Transition Wszędzie”, którą Lucy
i inni przedstawili na konferencji Transition
Network w 2009 r. to projekt, w ramach którego
350 osób stworzyło roboczy model działania
głównej ulicy handlowej za pomocą sznurka
i tablicy spowodował, że zacząłem bardziej
interesować się kondycją głównej ulicy handlowej
w swoim mieście. A sztuka i design odgrywają
w tym istotną rolę.
Każda rewolucja potrzebuje swoich ikon, symboli,
które uosabiają dużo więcej niż to, co jest
widoczne na pierwszy rzut oka. Jednak chodzi
o coś więcej niż sztukę i design. Chodzi o to, od

czego mogą być ucieczką. Zawsze kochałem cytat
Jeana DuBuffeta:

"Sztuka nie leży na łóżku dla niej
stworzonym. Sztuka ucieka, gdy
tylko ktoś o niej wspomni – sztuka
uwielbia być incognito. Jest
najlepsza wtedy, gdy zapomina,
czym jest”.
Według mnie Transition najbardziej porusza
i inspiruje, kiedy „zapomina, czym jest”, gdy
przedstawia zaskakujące i wspaniałe rozwiązania.
Banknot dziesięciofuntowy z Davidem Bowie jest
tego doskonałym przykładem. Tak jak „sklep, który
nic nie sprzedaje, ale wiele oferuje”.
Tak jak projekt sadzenia drzew owocowych, który
jest również projektem artystycznym opierającym
się na opowiadaniach przekazywanych drogą
ustną, wycieczkach, poezji, mapach oraz
opowiadaniu różnych historii. Tak więc
wykorzystujcie kreatywność w swoim projekcie
Transition, pozwólcie mu być pięknym, ambitnym
oraz inkluzywnym. Dzielcie się informacjami
o tym, nad czym pracujecie, z innymi grupami.

W ramach inicjatywy Transition Kensal to Kilburn, w Londynie odbywa się miejscowe
zbieranie owoców. Następnie miejsce mają warsztaty poświęcone produkowaniu
przetworów i oznaczaniu ich ślicznymi etykietami. Zdjęcie: Jonathan Goldberg

Zasoby Transition Network
Nasz poradnik „Organizacja Dorocznego Świętowania” (ang. „Putting on an Annual Celebration”) jest
dostępny tutaj: https://transitionnetwork.org/resources/putting-annual-celebration-guide/
(treść dostępna w języku angielskim).
Pomocne będzie zapoznanie się z Action Learning Cycle, czyli Cyklem Nauki Podejmowanych Działań.
Nasz przewodnik jest dostępny tutaj:
http://transitionnetwork.org/resources/action-reflection-cycle-inner-transition-guide/
(treść dostępna w języku angielskim)
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Refleksja i świętowanie
Uznajcie zmianę, którą tworzycie
Refleksja nad sposobem działania grupy i celebrowania osiągnięć jest podstawą
Transition. Ważne jest, aby stworzyć przestrzeń do oceny tego, co osiągnęliście
i zbadania, jak dobrze współpracujecie jako grupa. Omawianie i rozwiązywanie
problemów na wczesnym etapie może pomóc w uniknięciu wypalenia i reagowaniu
na konflikt w zdrowy sposób. Ponadto, jeśli poświęcicie czas na zrozumienie
wpływu, jaki wasze działania mają na świat, będziecie wiedzieć, czy zmierzacie
w stronę wizji, jaką stworzyliście dla swojej społeczności. Pamiętajcie, że
wdzięczność to dobry sposób na start!
Upewnijcie się, że będziecie mieć czas na świętowanie waszych osiągnięć.
W przeciwnym razie możecie zapomnieć o wszystkich wspaniałych rzeczach, które
zrobiliście, co w sumie jest też dobrym pretekstem do spotkania i zorganizowania
imprezy.
„Jedzenie jest naprawdę bardzo ważne. Osobiście, ja piekę ciastka na spotkania
rady, którym przewodniczę. Jest to bardzo ciekawe, że rozpoczęcie spotkania
od herbaty i kawy oraz ciasteczek z przepisu mojej mamy zniosło atmosferę
formalności. To czyni Transition czymś bardziej ludzkim i możliwym do
przyjęcia. To jest dokładnie to, czym cały czas zajmują się grupy Transition”.
- Peter Macfadyen, były burmistrz Frome i założyciel Transition Frome

Fantastyczne ciasto „Unleashing Cake” przygotowane przez Transition
Brixton. Zdjęcie: Amelia Gregory.

1. Zaproszenie: Upewnijcie się, że wasze
zaproszenie jest zrozumiałe oraz że
zaproszeni będą wiedzieć, co będzie się
dziać, co będziecie świętować i że będzie
naprawdę fajnie. Zaproszenia wręczajcie
osobiście. Przecież to uroczystość!

2. Jedzenie i napoje: Zorganizujecie uroczystość, a na uroczystości
musi być poczęstunek. Dobrze zjedzcie. Świętujcie waszą lokalną
kulturę kulinarną.

3. Uchwycenie tego, co jest celebrowane:
Nadajcie formę waszym osiągnięciom i temu, co
świętujecie. Stwórzcie oś czasu, pokaz zdjęć, nagrajcie
film o was i o tym, co już osiągnęliście. Mniejsze
osiągnięcia świętujcie tak jak te duże.

4. Patrzcie w przyszłość: Ta uroczystość to nie
koniec, a tylko chwila przerwy. Czego grupa może
się podjąć następnym razem? Znajdźcie zabawne
i wciągające sposoby na uchwycenie pomysłów na
to, czym następnie się zająć.

9. Nie stosujcie wykresów!
8. Udokumentujcie to! Niech ktoś robi zdjęcia, kręci film lub dokumentuje
wydarzenie w jakiś inny sposób. Po wszystkim będziecie za to wdzięczni.
Następne spotkanie już nie będzie takie samo.

Niech ktoś koniecznie wygłosi
pogadankę, ale w sposób lekki
i wesoły. Opowiadajcie historie,
sprawcie, by było zabawnie.
Podtrzymujcie energię. Pamiętajcie,
że świętujecie!

Jak zorganizować udaną uroczystość
Lekcje z imprezy „Seven Year Itch” Transition Party organizowanej przez
Transition Town Lewes

5. Nie bójcie się zmian: Na imprezie Transition Lewes był chór, kilka pogadanek, trochę poezji, loteria, więcej
śpiewu, dud, tańca, możliwość interakcji z projektami Transition Lewes, wzmianka o kampanii na rzecz przejęcia
przez społeczność miejsca, w którym świętowaliśmy, jedzenie oraz napoje. Nie bójcie się zmian.

6. Taniec: Możliwość zorganizowania potańcówki

7. Trochę kontekstu: Zaproście inne miejscowe

działa z korzyścią dla uroczystości. Idealny sposób na
zakończenie świętowania.

organizacje, z którymi współpracowaliście, aby wystawiły
swoje stoiska lub wzięły udział w wydarzeniu w inny
sposób. Świętujcie sieć powiązań i relacji, które
stworzyliście, i wszystko to, co wspólnie zrealizowaliście.

10. Masa krytyczna: Naprawdę dobra uroczystość wymaga dobrej frekwencji. Postarajcie się, aby
zaprosić jak najwięcej ludzi.
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Od A do Z: Jak
rozpocząć
projekt
Transition
Niniejszy Niezbędnik dla
Początkujących został opracowany, aby
wprowadzić was w proces Transition
oraz zapoznać was z dostępnymi
zasobami online, które są niezbędne
do efektywnego uczestniczenia w tym
procesie. Zanim jednak przejdziemy
dalej, musimy zwrócić uwagę na jedną
ważną kwestię.
Podczas realizacji projektów w duchu
Transition nauczyliśmy się jak
odróżniać od siebie grupy, które
będziecie tworzyć na początku – Grupę
Inicjującą czy Grupę Sterującą – od
tego jak będzie wyglądała grupa
utworzona dzięki waszej lokalnej
inicjatywie Transition.
Najlepszym sposobem na rozpoczęcie przygody
z Transition jest wzięcie udziału w naszych
warsztatach zakładania grup (ang. Launch
Training). Tutaj dowiesz się więcej: https://
transitionnetwork.org/do-transition/training/
trainings/transition-launch-training/ (treść
dostępna w języku angielskim)
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Grupa Inicjująca
Aby zainicjować proces Transition
w waszym otoczeniu, potrzebna jest grupa
zdolnych i doświadczonych ludzi, chętnych
do poświęcenia swojego czasu i energii.
Nic się samo nie zrobi! Zadaniem tej grupy
będzie realizacja pierwszego etapu
Transition, dlatego nazywać ją będziemy
Grupą Inicjującą. Zalecane jest, aby
wszyscy biorący udział w tym procesie
zaznajomili się z niniejszym poradnikiem,
a następnie spotkali się, aby wspólnie
opracować plan wdrożenia Transition.

Grupa Sterująca
Nieco później powstaje Grupa Sterująca, oparta na
fundamentach zbudowanych przez Grupę Inicjującą. W jej skład
mogą wchodzić członkowie Grupy Inicjującej, ale także mogą ją
tworzyć całkowicie nowi członkowie. Grupa Sterująca jest
motorem napędowym wszystkich wspaniałych przedsięwzięć
realizowanych w ramach Transition. Bazuje jednak na
dokonaniach Grupy Inicjującej. Więcej na ten temat dowiesz się
w następnym rozdziale.
Na zdjęciu powyżej: Spotkanie Grupy Sterującej. Zdjęcie: Jonathan Goldberg.

Grupy Inicjujące
Kilka ważnych kwestii do
rozważenia
Ludzie.
Sami sobie nie poradzimy. Owszem, jest wiele rzeczy,
które możemy zrobić samodzielnie, jak na przykład
ograniczanie zużycia energii czy też częstsze
wybieranie produktów sezonowych. To wszystko ma
ogromne znaczenie. Jednak do działania w duchu
Transition potrzeba więcej osób. Może znacie kogoś, kto
chciałby dołączyć. Mogą być to znajomi, koledzy z pracy
czy uczelni. Mogą być to osoby z innych społeczności,
których jesteście członkami. Jeśli nie znacie nikogo
takiego, oto kilka wskazówek, jak uskutecznić wasze
poszukiwania:
• Skontaktujcie się ze znajomymi, z ludźmi
o zbliżonych poglądach lub z organizacjami
realizującymi podobne projekty
• Dajcie znać o tym w sieci i mediach
społecznościowych
• Nakręćcie film, stwórzcie prezentację lub
zorganizujcie wydarzenie, zachęcające ludzi do
przyłączenia się. Zobaczcie jakie to proste: https://
transitionnetwork.org/do-transition/startingtransition/7-essential-ingredients/communityinvolvement/ (treść dostępna w języku angielskim)
• Weźcie udział w audycji w lokalnym radiu
i opowiedzcie o Transition
• Dołączcie do grup o podobnych celach i zacznijcie
budować więzi
Pewnego razu skontaktowała się z nami kobieta
z Australii, która ubolewała nad faktem, że nikt
z mieszkańców jej miasta nie jest zainteresowany
tematem Transition i że jest jedyną osobą, która
troszczy się o tego typu sprawy.

Po miesiącu zadzwoniła do nas ponownie. Po rozpaczy
nie było ani śladu. Zostaliśmy zalani tsunami euforii. Po
tym jak zamieściła ogłoszenie w lokalnej gazecie,
otrzymała ponad 120 odpowiedzi i tak powstała jej
grupa Transition.

Magiczna Liczba? 1? 12?
A może gdzieś pomiędzy?
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, jeśli grupa składa się
z jednej osoby, to jest zdecydowanie za mała. A więc ile
to za dużo a ile za mało? Z doświadczenia wiemy, że
optymalna wielkość grupy to od 5 do 8 osób. 12 osób to
prawdopodobnie za dużo. Może wydawać się to
oczywiste, jednak warto przypomnieć, że osoby
w grupie powinny być naprawdę zainteresowane
procesem Transition, np. by zapoznać się z niniejszym
Niezbędnikiem lub inną publikacją na ten temat.
Najlepiej, jeśli te osoby wezmą udział w warsztatach
Transition (ang. Transition Training), bądź odwiedzą
istniejącą już lokalną inicjatywę Transition.

Kogo potrzebujemy?
Do projektów Transition potrzebujemy ludzi o
różnorakich zainteresowaniach. Oto lista umiejętności
lub cech, które mogą okazać się naprawdę pomocne.
Jeżeli tworzycie małą grupę i poszukujecie większej
liczby członków, warto przejrzeć poniższą listę, dzięki
której dowiecie się, które umiejętności już posiadacie.
Następnie zastanówcie się, czy jesteście w stanie
uzupełnić te braki - możecie zaprosić do współpracy
innych lub przeszkolić nowe osoby. Niech ta lista was
nie zniechęci! Pamiętajcie, że ludzie mogą rozwinąć
potrzebne umiejętności, a wy zawsze możecie poprosić
ich o konkretną pomoc.
• Umiejętności organizacyjne: zarządzanie projektami,
umiejętność sprawnego kierowania grupą,
koordynowanie zadań, praca z wolontariuszami

Zapytaliśmy ją, czy jest tego pewna.

Wielu z was pyta nas często:
Jak zorganizować wydarzenia, które będą atrakcyjne i istotne dla lokalnej społeczności?
Część osób będzie zainteresowana globalnymi problemami, takimi jak zmiana klimatu czy dostawy
energii. Jednak znacznie więcej osób będzie zainteresowanych sprawami lokalnymi – stanem zdrowia
i dobrym samopoczuciem, poczuciem więzi z sąsiadami, cenami domów czy bezrobociem. Sprawienie, by
zagadnienia związane z Transition stały się częścią lokalnych spraw, wymaga umiejętności. Jak można
dbać o lokalną historię przekazywaną poprzez opowieści osób starszych? Albo zorganizować imprezy
promujące lokalną żywność, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, projekty, które integrują sąsiadów
i sprawiają, że czują się bezpiecznie we własnych domach i na ulicach?

W 2015 roku z okazji Dnia Ziemi, Transition Granja Viana w Brazylii zorganizowało spotkanie z młodzieżą
z tamtejszej szkoły OCA Cultural School. Tego dnia uczniowie mogli dowiedzieć się więcej na temat zmiany
klimatu, pozbierać śmieci wokół szkoły, a na zakończenie uczestniczyć w marszu z lampionami.
Zdjęcie: Isabela Maria Gomez de Menezes

• Zdolności interpersonalne: bycie przyjaznym
i serdecznym, umiejętność pracy z ludźmi
o różnych poglądach, odmiennej kulturze
i światopoglądzie, zdolność do rozwiązywania
konfliktów i nieporozumień
• Umiejętność prowadzenia efektywnych
a zarazem przyjemnych spotkań: organizacja
i prowadzenie spotkań oraz doskonalenie
funkcjonowania grupy
• Planowanie i organizowanie ciekawych
wydarzeń: wystąpienia publiczne,
rezerwowanie miejsc spotkań, projekcja filmów,
kierowanie przestrzenią Open Space,
usprawnianie dyskusji
• Doświadczenie w nawiązywaniu kontaktów:
z działającymi już organizacjami
i społecznościami
• Znajomość technik reklamy: nawiązywanie
kontaktów z prasą, projektowanie plakatów
i ulotek, prowadzenie blogów i obsługa mediów
społecznościowych
• Zarządzanie informacjami: listy mailingowe,
biuletyny, numery kontaktowe
• Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
• Utrzymywanie relacji z grupami społeczności
lokalnych i poszerzanie wiedzy na ich temat
• Znajomość lokalnej historii i miejscowych
problemów

Oprócz posiadania wymienionych powyżej
umiejętności, warto również znaleźć ludzi, którzy:
• są w stanie poświęcić trochę swojego czasu (tę
kwestię warto ustalić z góry, czy jest to pół dnia
w tygodniu, czy może jeden dzień w miesiącu)
• są zabawni: potrafią umilić czas
• są rzetelni: dotrzymują obietnic
• rozumieją się: wiedzą, czym jest przemiana
w duchu Transition i po co ten ruch powstał
• są opiekuńczy: realistycznie oceniają, czym
może zająć się dana grupa wolontariuszy
i troszczą się o ich dobre samopoczucie
• tworzą zgraną drużynę: potrafią współpracować,
dlatego żaden członek grupy nie dominuje nad
pozostałymi i nie podejmuje decyzji
samodzielnie - są zaznajomieni z kwestiami
dotyczącymi uprawnień, przywilejów i pozycji
oraz tego, jaki wpływ wywiera to na nasze
grupy i na całe społeczeństwo
Możecie nie mieć wszystkich tych umiejętności od
samego początku, ale pamiętajcie, że zawsze
możecie zaangażować się w poszukiwania nowych
członków, którzy wniosą je do waszego zespołu.
Pamiętajcie, że czeka na was wsparcie w postaci
warsztatów Transition (ang. Transition Training),
niniejszego niezbędnika projektów w duchu
Transition oraz 7 podstawowych składników
udanego projektu Transition.

Organizowanie
wielkich
wydarzeń

Ustalajcie jasne zasady, które pozwolą ludziom się
zaangażować np.:
• W trakcie imprez zawsze zbierajcie adresy
e-mail lub dane kontaktowe i pytajcie, czy
dane osoby są chętne do pomocy
• Wyznaczcie osobę odpowiedzialną za
komunikację z osobami, które są
zainteresowane zaangażowaniem się
w działania, osobę „witającą" lub
„koordynatora wolontariatu"
• Zwróćcie szczególną uwagę na ludzi, którzy są
nieco nieśmiali lub zbyt mało pewni siebie
i poproście ich o wsparcie przy konkretnych
zadaniach lub wydarzeniach

Belgijskie Liège en Transition rozpoczęło projekt
Ceinture Aliment-terre Liégeoise
zorganizowaniem dużego publicznego
wydarzenia. Autor: Liège en Transition.

Zaangażowanie społeczności lokalnej wiąże się
z koniecznością organizowania wydarzeń, które są
inspirujące, skłaniają do refleksji i stwarzają liczne
możliwości interakcji.
Grupy Transition szybko zorientowały się, że
tworzenie ponurych filmów nie jest dobrym
sposobem na inspirowanie i mobilizowanie ludzi
do działania. Stać nas na więcej. Grupy Transition
z różnych stron świata zorganizowały dotychczas
niezliczoną ilość wydarzeń i czerpiąc z ich
doświadczenia, przedstawiamy kilka przydatnych
wskazówek, które mogą ułatwić wam
przygotowanie wspaniałych imprez.
Niesamowicie ważne jest, aby dać ludziom jak
najwięcej okazji do spotkania się ze sobą. Na
początku każdego wydarzenia warto zachęcić ludzi,
aby zwrócili się do osoby stojącej obok
i przedstawili się, powiedzieli skąd pochodzą
i dlaczego tu są. Wsłuchajcie się w dźwięk energii
panującej w pomieszczeniu! Co więcej, słyszeliśmy
o kilku związkach, a nawet o narodzinach dziecka,
będących owocem poznania się dwojga ludzi na
wydarzeniu organizowanym przez Transition!
Kiedy wyświetlasz film lub przemawiasz, pozwól
ludziom przeprowadzić dyskusję w małych grupach
– maksymalnie 3 lub 4 osoby – a następnie zachęć
do zadawania pytań. Tutaj znajdziecie szczegółowe
informacje o tym, jak organizować wspaniałe
imprezy: https://transitionnetwork.org/resources/planningputting-events-guide/
(treść dostępna w języku angielskim)

• Pomyśl, jak ludzie mogą poświęcić swój czas,
bez konieczności przychodzenia na wszystkie
spotkania – przygotuj listę osób chętnych do
pomocy przy organizacji wydarzeń lub
projektów
• Stwórz listę „potrzebna pomoc" i opublikują ją
w Internecie, bądź też zamieść ją na ulotkach
i broszurach
Jest kilka rzeczy, które musicie ustalić odpowiednio
wcześnie.

Projekt Transition – gdzie?
W przypadku Transition ważne jest ustalenie skali
przedsięwzięcia. Transition przebiega najsprawniej
w miastach liczących od kilku tysięcy do dziesiątek
tysięcy mieszkańców. Z reguły lepiej pracuje się
w obrębie jednego sąsiedztwa, choć zdarza się, że
niektórzy współpracują z całymi miastami,
liczącymi kilkaset tysięcy mieszkańców. Z kolei na
obszarach wiejskich warto podjąć działania
obejmujące przynajmniej jedną lub kilka wsi.
To od was zależy, czym się będziecie zajmować i na
co będziecie mieli wpływ. Warto wziąć pod
uwagę, jak wygląda tożsamość rozpoznawalna
miejsca, w którym mieszkacie, czy jest to
sąsiedztwo, miasto czy dzielnica? Na koniec,
jeszcze raz zachęcamy was do rozpoczęcia od
mniejszych inicjatyw, które z czasem staną się
większe – i nie zapomnijcie powiadomić o tym
swoich sąsiadów!

Projekt społeczny w Brasilandii, faweli w São Paulo w Brazylii, koordynowany przez
Transition Brasilandia. Zdjęcie: Boa Mistura.

Wielu z was pyta nas często:

Stwórzcie sieć kontaktów

Mieszkam na wsi. Z
pewnością nie mogę
zaangażować się w ruch
Transition, prawda?

Warto zarejestrować inicjatywę na stronie
Transition Network – to bardzo proste. Każdy z was
może zapisać się do newslettera Transition
Network, aby pozostać na bieżąco ze zmianami,
nowościami i wydarzeniami. Możecie również
dowiedzieć się, jakie inne inicjatywy istnieją
w waszej okolicy i nawiązać kontakt z nimi lub
z siecią regionalną, jeżeli taka istnieje. Wszystko to
można zrobić tutaj: https://transitionnetwork.org

Miejscowości, w których ludzie żyją
w rozproszeniu, często łączą się, by wspólnie
stworzyć lokalną inicjatywę Transition. Jeżeli
w pobliskim mieście została stworzona
inicjatywa, być może odbywają się tam
również spotkania grup, z którymi możecie
współpracować.

Współpraca z innymi
Tak samo jak niemożliwe jest założenie ruchu
Transition w pojedynkę, zrealizowanie inicjatywy
bez nawiązania kontaktów z innymi grupami
stanowi sporą trudność.
Dobry przykład stanowią początki ruchu
Transition w mieście Totnes, gdzie dużo pracy
włożono w stworzenie sieci kontaktów z innymi
grupami, współorganizowanie wydarzeń i tym
podobne. Tutaj zapoznacie się z naszym
przewodnikiem „Jak tworzyć partnerstwa” (ang.
„How to create partnerships”): https://
transitionnetwork.org/resources/create-partnershipsguide/
(treść dostępna w języku angielskim)

Członkowie widowni przedstawiający się sobie
podczas wydarzenia ruchu Transition
w Luksemburgu. Zdjęcie: Carole Reckinger.

Gotowi do działania!

Miejski projekt produkcji wina Unthinkable Drinkable zorganizowany przez inicjatywę Transition
Kensal to Kilburn świętuje pierwszą degustację gotowego wyrobu. Zdjęcie: Jonathan Goldberg.
Gratulacje! Wasza grupa Transition jest już gotowa
do działania. Fantastycznie, prawda? Pewnie już
teraz nawiązujecie kontakty z organizacjami,
grupami i osobami oferującymi wsparcie, szukacie
sposobów na wspólne organizowanie wydarzeń
i wzajemne promowanie się oraz formujecie Grupę
Inicjującą, aby skutecznie współpracować.
Możecie także przeznaczyć czas na wspólne
szkolenie lub warsztaty, gdzie nauczycie się jak
przeprowadzać efektywne spotkania, zapoznacie
się z modelem Work that Reconnects, czyli pracy,
która łączy ludzi (autorstwa Joanny Macy), a także
weźmiecie udział w warsztatach zakładania grup
Transition (ang. Launch Training), które dostępne
są również on-line. W miarę angażowania coraz
większej liczby osób, wasza lista kontaktów będzie
się powiększać. Możecie założyć stronę
internetową lub stronę na portalu
społecznościowym, takim jak Facebook, gdzie
będziecie mogli informować społeczność
o aktualnych wydarzeniach i nie tylko.
Na tym etapie często pojawiają się pytania.
Zajrzyjcie tutaj: http://transitionnetwork.org/dotransition/starting-transition/how-to-start/ (treść
dostępna w języku angielskim), aby uzyskać
odpowiedzi dotyczące następujących zagadnień:
• Czy nasza grupa powinna być otwarta czy zamknięta?
• Kiedy powinniśmy starać się o dofinansowanie?
• Jak powinniśmy się zorganizować?
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W punkcie poświęconym jednemu z 7
podstawowych składników udanego projektu
Transition, czyli silnym grupom, który znajdziecie
tutaj: https://transitionnetwork.org/do-transition/
starting-transition/7-essential-ingredients/healthygroups/ (treść dostępna w języku angielskim),
dowiecie się, jak prowadzić efektywne spotkania,
w jaki sposób rozwija się grupa, jak pozyskać osoby
do waszej inicjatywy i podtrzymać ich
zaangażowanie oraz jak podejmować decyzje.
Zostało jeszcze kilka rzeczy, które należy
przemyśleć, zakładając Grupę Inicjującą:
• Spotkania Grupy Inicjującej mogą mieć charakter
mniej formalny niż duże spotkania publiczne. Nadal
jednak powinniście traktować je poważnie i dbać
o to, aby podejmowane były decyzje dotyczące
waszych działań oraz tego, kto je przeprowadza
• Bardzo ważne jest, by jako grupa podejmować
decyzje wspólnie, gdyż będziecie musieli podjąć ich
wiele
• Pamiętajcie, żeby jako Grupa Inicjująca dobrze się
bawić. Świętujcie sukcesy, doceniajcie wkład każdej
osoby i nie zapomnijcie o społecznym aspekcie
podejmowania wspólnych działań! To może okazać
się waszym najważniejszym zadaniem

Podtrzymanie działalności
grupy i angażowanie
nowych osób

W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest
znalezienie tym osobom miejsca w innej części
inicjatywy.

Kiedy na spotkania waszej grupy przychodzą
nowe osoby, dobrze jest pomyśleć o tym,
czego muszą się dowiedzieć, aby móc w pełni
się przyłączyć, a także, czego wy musicie
dowiedzieć się o nich! Czy każdy może zostać
przyjęty do waszej grupy? Czy istnieją kryteria
przyjęcia do grupy (możliwość poświęcenia
określonej ilości czasu, przekonania zgodne
z misją grupy, podpisanie kodeksu
postępowania)?
Możecie wyznaczyć w swojej grupie osobę,
której zadaniem będzie rozmawianie z nowymi
ludźmi, zanim przyjdą na spotkanie, aby
poinformować ich o oczekiwaniach grupy oraz
o tym, gdzie się ona znajduje.
Do ich zadań będzie należało:

Dzień zapoczątkowania ruchu Transition w Brixton.
Zdjęcie: Jonathan Goldberg.

Kiedy uformujecie już grupę, możecie chcieć ją
zamknąć, aby móc skupić się na wspólnej pracy. I to
jest w porządku – należy zastanowić się, w jaki
sposób członkowie mogą opuszczać grupę i w jaki
sposób nowe osoby mogą do niej dołączyć.
Na organizowane przez was wydarzenia może
przychodzić wiele osób, które będą chciały się
zaangażować. Znajdźcie na to sposób, jednocześnie
nie dopuszczając, by Grupa Inicjująca stała się zbyt
duża, czy też by stale przybywały do niej nowe
osoby. Przy niektórych inicjatywach wykształcają
się grupy robocze, które pomagają między innymi
w tworzeniu programów wydarzeń, budowaniu
partnerstw, uruchamianiu projektów lub zajmują
się konkretnym obszarem działalności, takim jak
żywność. Wydarzenia takie jak Open Space mogą
pomóc ludziom w rozpoczęciu samodzielnego
działania. Zapoznajcie się z naszym przewodnikiem
tutaj: https://transitionnetwork.org/resources/runopen-space-events-guide/
(treść dostępna w języku angielskim)
Przyłączanie się nowych osób jest ważne w ruchu
Transition, dlatego też niektóre grupy uważają, że
muszą przyjąć każdego. Nie wszyscy jednak
posiadają umiejętności i cechy pozwalające
pozytywnie oddziaływać na grupę koordynującą.

• Poproszenie wszystkich, aby przedstawili
się i opowiedzieli o swojej roli w grupie,
gdy na spotkaniu pojawią się nowe osoby
• Zachęcenie nowych osób, aby
odpowiedziały, dlaczego chcą
zaangażować się w ruch Transition i jaki
może być ich wkład w grupę
• Wyjaśnienie na samym początku, w jaki
sposób podejmowane są decyzje i o czym
rozmawiacie na spotkaniach
Oto bardziej szczegółowy przewodnik
dotyczący przyłączania nowych osób do grupy:
https://transitionnetwork.org/resources/getkeep-people-involved-transition-guide/
(treść dostępna w języku angielskim)

Formowanie grup roboczych zajmujących się
różnymi obszarami działalności to bardzo
przydatna strategia. Zdjęcie: Mike Grenville.
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Dzień ziemniaka organizowany przez ruch Transition Stroud w lokalnym centrum
handlowym. Zdjęcie: Jonathan Goldberg.

Rozwój ruchu Transition może przebiegać chaotycznie, ale bez obaw!
Nie martwcie się, jeśli rozwój ruchu Transition w waszej społeczności wydaje się chaotyczny. Każdy nowy
projekt musi znaleźć własną drogę. Te podstawowe elementy mają wam w tym pomóc, ale nie
pozwólcie, by ograniczały lub uniemożliwiały podejmowanie działań. Przede wszystkim bawcie się
dobrze, cieszcie się wyzwaniami i budujcie wymarzoną przyszłość dla waszej społeczności.

Oto checklista, za pomocą której możecie sprawdzić, czy macie wszystko, co
potrzebne do funkcjonowania Grupy Inicjującej.
• Rozumiemy rolę Grupy Inicjującej
• Jesteśmy świadomi posiadanych przez grupę umiejętności oraz braków
• Rozumiemy, czym jest ruch Transition
• Zdecydowaliśmy, jaki teren chcemy objąć naszą działalnością
• Przemyśleliśmy, w jaki sposób ruch Transition wpasuje się w nasze środowisko
• Zarejestrowaliśmy się na stronie internetowej Transition Network lub w Inkubatorze Krajowym
• Skontaktowaliśmy się z pobliskimi grupami Transition
• Wiemy, w jaki sposób prowadzić efektywne spotkania
• Uzgodniliśmy, w jaki sposób podejmować decyzje jako grupa
• Przemyśleliśmy, w jaki sposób zaangażować nowe osoby
• Przyjrzeliśmy się dodatkowym źródłom dostępnym na stronie internetowej Transition Network
• Rozumiemy potrzebę aktywnego poszukiwania i tworzenia równowagi pomiędzy zadaniami,
procesami i relacjami.

Zasoby Transition Network
Tutaj znajdziecie cały zbiór zasobów, które pomogą wam zrealizować powyższe
postanowienia: https://transitionnetwork.org/do-transition/startingtransition/7-essential-ingredients/
(treść dostępna w języku angielskim)
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Od A do Z:
Konsolidacja
Przejście od Grupy Inicjującej do
prężnie działającej inicjatywy
Transition

Gdy przejdziecie przez wszystkie
podstawowe elementy, faza
inicjacji zostanie zakończona.
Dobra robota! Założyliście Grupę
Inicjującą! Czas zacząć świętować!
Obecnie mogą zostać założone
specjalne grupy robocze i projekty
lub wyłącznie Grupa Inicjująca.
Każda z tych opcji jest w porządku.
Czas na przejście do kolejnej fazy procesu
Transition, w której waszym celem będzie:
• Ustanowienie Grupy Sterującej dla danej
inicjatywy
• Utworzenie grup, które skupią się na
konkretnych obszarach działalności
Transition, takich jak żywność, energia
itp.
• Rozwijanie struktury organizacji, w celu
umożliwienia realizacji bardziej
ambitnych i bardziej znaczących
projektów

Zdjęcie: Johnathon Goldberg.

Konsolidacja

Grupy tematyczne

Po utworzeniu Grupy Sterującej wasza uwaga
przeniesie się:

Pewnie już teraz tworzycie pewne grupy
tematyczne (zajmujące się na przykład
żywnością, energią, Inner Transition przemianą wewnętrzną, edukacją i tak dalej).

• Z podstaw będących podwalinami dla
grupy na ambitne i znaczące projekty
• Z grupy ludzi, którzy stawiają fundamenty,
na grupę tych, którzy wzniosą na nich
wielką i wspaniałą budowlę
• Z decyzji podejmowanych przez grupę
ludzi, którzy spotkali się, pragnąc stworzyć
i rozwinąć grupę Transition, na decyzje
podejmowane przez grupę, która pragnie
stworzyć i rozwijać konkretne projekty.
Wszystkie te wspaniałe projekty będące
częścią Transition: lokalne programy
walutowe, specjalne programy relokacji,
wspólnotowe projekty energetyczne,
inicjatywy rolnictwa miejskiego potrzebują
podstaw, struktur i procesów, które tworzy
Grupa Inicjująca, ale potrzebują również Grupy
Sterującej, w której decyzje podejmowane są
przez osoby prowadzące projekty w terenie.
Wasza Grupa Sterująca spełnia swoje zadanie,
jeśli:
• Osoby, których dotyczą podejmowane
decyzje mają w nich prawo głosu
• Działania grupy są zrozumiałe i przejrzyste
dla jej członków oraz dla tych, którym mają
one służyć
• Zachowuje równowagę pomiędzy
przejrzystością a wystarczającą ochroną
prywatności, stwarzając wewnętrzne
bezpieczeństwo dyskusji i procesów
• Zachowuje ciągłość, jednocześnie
dopuszczając nowe osoby, pomysły oraz
sposoby działania
• Wpada na nowe pomysły i przyczynia się do
tworzenia nowych projektów i nowych
przedsięwzięć (niekoniecznie działając
samodzielnie)
Czego więc potrzebujecie, aby zapewnić sobie
miejsce w Grupie Sterującej?

Posiadanie silnych grup tematycznych jest
niezbędne do stworzenia Grupy Sterującej,
gdyż Grupa Inicjująca wycofuje się, aby
zapewnić aktywne wsparcie, którego
potrzebują osoby wykonujące projekty.
Jeżeli nie macie jeszcze grup tematycznych,
oto kilka pomysłów, jak je stworzyć:
• Organizujcie wydarzenia filmowe lub
spotkania z mówcami, które będą dotyczyły
konkretnego aspektu ruchu Transition, jak
na przykład żywności lub energii
• Kontynuujcie te wydarzenia przez
następne kilka dni poprzez otwarte sesje
Open Space (nasz przewodnik po Open
Space znajdziecie tutaj: https://
transitionnetwork.org/resources/run-openspace-events-guide/, treść dostępna
w języku angielskim)
• Na zakończenie wyraźcie nadzieję, że
wydarzenia te doprowadzą do utworzenia
grupy tematycznej zajmującej się danym
zagadnieniem i zaproście ludzi do
zawiązania takiej grupy
• Możecie również bezpośrednio poprosić o
to osoby, które waszym zdaniem mogą
okazać się odpowiednie i zapytać je, czy
nie chciałyby założyć takiej grupy
• Czasami to ludzie przychodzą i pytają, czy
mogliby założyć grupę tematyczną!
• Odszukajcie istniejące projekty dotyczące
obszaru, w którym chcielibyście założyć
grupę tematyczną i zapytajcie o nie
Gdy już zostaną uruchomione, poproście o
oddelegowanie jednego członka na każde
spotkanie Grupy Sterującej, tak aby grupa
pozostała skoncentrowana na potrzebach
osób, które realizują projekty w terenie.

Wsparcie projektu

Przejście do
następnego pokolenia

Każda grupa tematyczna potrzebuje:

Co by się stało, gdyby wszyscy założyciele
zostali przejechani przez autobus i ich
wspólna wiedza o projekcie by przepadła? To,
że zaledwie kilka osób ma wiedzę
organizacyjną, jest dużym zagrożeniem dla
projektu. Mimo że zapał założycieli jest
niezbędny na początku Transition, z czasem
może uniemożliwić zaangażowanie nowych
ludzi i może zdominować grupę. Nowi
członkowie mogą czuć się sfrustrowani,
próbując wprowadzać nowe rzeczy, będąc
w cieniu członków o bardziej ugruntowanej
pozycji.

• Strony internetowej
• Konta bankowego
• Biura
• Newslettera
• Konta na Twitterze/Facebooku
• Dziennika wydarzeń… i tak dalej
Grupa Inicjująca może przekształcić się
w grupę wsparcia projektu, która wspiera
inicjatywy o szerszym zasięgu. Ta grupa,
nazwijmy ją „wsparcie projektu”, może pełnić
wiele ról, takich jak:
• Utrzymywanie i zarządzanie relacjami
z ważnymi organizacjami lokalnymi
• Zbieranie wniosków o dofinansowanie
• Wspieranie dobrostanu i odpowiedniego
funkcjonowania całej organizacji.
Aby móc wspierać większe i bardziej
wpływowe projekty, koniecznie jest także
zajęcie się wymogami prawnymi, takimi jak:
• Odpowiedzialność finansowa
• Ubezpieczenie
• Zdrowie i bezpieczeństwo
• Ochrona dzieci
• Odpowiedzialność osobista
• Inne obowiązki prawne
Mimo iż ta praca może nie być tak ekscytująca,
jak praca pośród ludzi, to jest tak samo ważna,
a niektóre osoby uwielbiają robić takie rzeczy!

Dla założycieli ogromną oznaką sukcesu jest
to, by projekt stał się samowystarczalny na
tyle, żeby nie wymagał z ich strony dalszej
pomocy. Chociaż to właśnie ten krok (czyli
odejście z projektu) może okazać się
najtrudniejszy, może on być również
najważniejszy ze względu na możliwość
rozwoju i postępów grupy.
Możliwość uhonorowania historii poprzez
poświęcenie odrobiny czasu i opowiedzenie
jak powstała grupa, kto był zaangażowany,
kiedy i jak się ona rozwijała (tak jak zrobiła to
grupa Transition Town Totnes) może naprawdę
pomóc. Jeśli ludzie czują się docenieni
i istotni dla historii projektu, to może to
pomóc im zacząć myśleć o tym, jak opuścić
grupę.
Kiedy nadejdzie ten czas, może nastąpić
płynna przemiana, albo może dojść do walki
o władzę, gdy grupa na nowo tworzy swoją
wizję i cel. Trzeba to jednak zrobić w
odpowiednim momencie, a wtedy z pewnością
okaże się, że dzięki temu projekt naprawdę się
rozwija. W takiej sytuacji warto poprosić
moderatora z zewnątrz, aby wsparł ten proces.
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Umiejętne
zarządzanie
nowymi
członkami i
wolontariuszami

Gdy nowe osoby przejmują role, niezbędne mogą
okazać się następujące informacje:
• Jaka rola jest potrzebna lub kto otrzyma którą
funkcję
• Umiejętności i zaangażowanie czasowe
• W jaki sposób zostanie przekazana funkcja

Często słyszymy od grup Transition, że trudno
im jest zatrzymać na dłużej nowych członków
i wolontariuszy. Często jest tak, że przychodzą
na kilka spotkań, a potem rezygnują.
Zastanawialiśmy się, dlaczego tak się dzieje
i chcielibyśmy przedstawić kilka sugestii, jak
przyciągnąć ich uwagę:
Możecie zaoferować im pakiet wprowadzający,
który wyjaśnia podstawową strukturę,
procedury organizacji i obejmuje:
Podstawowe struktury organizacji
• Kto pełni jaką funkcję i czym się zajmuje
• Sposób zarządzania finansami
• Jaka jest forma struktury organizacji, np.
organizacja charytatywna, przedsiębiorstwo
społeczne, itd.
• W jaki sposób decyzje są podejmowane,
rejestrowane i monitorowane
• Jak przebiegają spotkania, w tym ustalanie
porządku obrad podstawowe zasady,
funkcje, lokalizacja, itd. oraz do kogo się
zwrócić i z kim porozmawiać w razie
wątpliwości dotyczących grupy i dynamiki
relacji
Może to naprawdę pomóc ludziom
przystosować się i dowiedzieć jak najlepiej
mogą wnieść swój wkład.
Kto jeszcze może pomóc?
• Osoba, której rolą jest przywitanie
i zapoznanie nowych wolontariuszy na
początku oraz dostarczanie im informacji
• Ta osoba może odpowiedzieć na wszelkie
pytania i wyjaśnić, jak działają sprawy poza
walnym zgromadzeniem oraz zaoferować
wsparcie w grupie
56

Grupa Transition Kensal to Kilburn (Londyn,
Wielka Brytania) zbierająca owoce z lokalnych
drzew owocowych. Zdjęcie: Jonathan Goldberg.
Jeśli to możliwe, przygotujcie dokument
opisujący rolę wolontariusza. Możecie to
zrobić dla powierników, członków grupy
sterującej, wolontariuszy, pomocników, a także
dla osób zatrudnionych.
Oto działania w przypadku, gdy ktoś chce
zrezygnować:
• Osoba pełniąca daną rolę wręcza
wypowiedzenie
• Opisuje pełnioną przez siebie rolę
• Możliwe, że potrzebna będzie większa
ilość osób na to miejsce i konieczność
podzielenia się zadaniami
• Następnie należy poprosić innych, aby
przejęli rolę częściowo lub całkowicie
Należy pamiętać, że przyjmowanie nowych
osób wymaga czasu i że w dłuższej
perspektywie czasowej nowi członkowie to
jedyna szansa na to, by grupa miała trwały
charakter. Nie pozwólcie też, aby presja
związana z wykonywaniem obowiązków
przeszkodziła wam we wspieraniu nowych
osób w byciu skutecznymi i szczęśliwymi.
(Przewodnik w języku angielskim, który może
wam w tym pomóc: http://
transitionnetwork.org/resources/get-keeppeople-involved-transition-guide/)

Uwaga na pączka
z dziurką
Niektóre grupy Transition mówią o „Efekcie
Pączka z Dziurką”. Jest to sytuacja, gdy
energia grupy, czyli osoby z największym
zapałem, działają nad realizowanymi już
projektami, koordynują je i dołączają do
nich, zamiast skupić się na grupie
inicjującej.
Może się więc zdarzyć, że w ciągu
pierwszego roku grupa sterująca będzie
bardzo aktywna i będzie organizować wiele
wydarzeń i inicjować mnóstwo projektów.
A po pięciu latach będzie mieć ogród
społeczny, społeczną firmę energetyczną,
regularne kawiarenki naprawcze
i różnorodne warsztaty, a wszyscy będą tak
zajęci, że nie będzie wystarczająco czasu,
aby umożliwić grupie sterującej dalsze
funkcjonowanie. Być może więc za dziesięć
lat będzie uruchomionych wiele
wspaniałych i prosperujących projektów,
ale fakt, że wyłoniły się one z Transition,
będzie tylko odległym wspomnieniem.
W pewnym sensie nie stanowi to problemu.
Macie kilka świetnych projektów, więc o co
może chodzić? Otóż, może to oznaczać
ograniczony napływ nowej energii do całej
inicjatywy Transition, co utrudni utrzymanie
jej dotychczasowego poziomu i przyhamuje
rozwój. Niektóre grupy radzą sobie z tym,
znajdując środki finansowe w swojej
społeczności lub poza nią, aby powołać
kierownika projektu, który łączy różne
strategie i pozwala, by różne elementy
mogły być częścią czegoś większego.

Lub...
Jeśli cała analogia do pączków z dziurką nie
jest dla was zrozumiała, wyobraźcie sobie, że
jecie posiłek w kosmosie. Jeśli nie jesteście
wystarczająco skupieni, wasza przekąska
może unosić się w jednym miejscu, wasz
deser w innym, a nóż i widelec jeszcze gdzie
indziej. Utrzymanie ich wszystkich na jednej
tacy wymaga świadomego wysiłku. Podobnie
jest w przypadku Transition, aby wszystko
wydawało się częścią tego samego procesu,
potrzebna jest skupiona uwaga.

Sprawdź nasz pełny przewodnik o przejściu
z grupy inicjującej do grupy sterującej:
http://transitionnetwork.org/resources/
moving-core-group-guide/ (treść dostępna
w języku angielskim)
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5
Ocena Kondycji
Grupy Transition
W miarę jak wasza grupa rozwija się
i robi coraz więcej, warto regularnie
robić przerwę, aby zarówno
świętować to, co już osiągnęliście
(patrz str. 41), jak i zobaczyć, co dzieje
się u innych. Stworzyliśmy coś, co
nazywamy Oceną Kondycji Grupy
Transition, aby w tym pomóc.
Zalecamy przeprowadzanie kontroli
przynajmniej raz w roku, aby
zorientować się, jak radzi sobie wasza
grupa. Ocena Kondycji Grupy może
również wskazać dalszy kierunek
działań grupy i może zapobiegać
problemom. Została ona
przetestowana przez wiele grup
Transition (w wielu kulturach) i jest
esencją mądrości na temat tego, co
sprawia, że grupa Transition działa
dobrze, a co nie jest dla niej
korzystne.

58

Warsztaty na temat korzystania z Oceny Kondycji Grupy
Transition. Transition Penwith's Penwith dzień projektu
REconomy, luty 2015. Zdjęcie: Mike Thomas.

Ocena Kondycji Grupy Transition
ma na celu pomóc wam:
• Zastanowić się, dokąd zmierza wasza
inicjatywa
• Rozpocząć rozmowy o tym, co działa
dobrze, a co można poprawić
• Świętować swoje mocne strony i sukcesy
• Zidentyfikować obszary, które mogą
wymagać więcej pracy, umiejętności lub
zasobów pomocniczych
• Wyjaśnić odpowiednie dalsze kroki – które
mogą obejmować zmniejszenie
aktywności.
Wiele grup odkryło, że korzystanie z Oceny
Kondycji Grupy rodzi wiele pytań,
a dyskusja, którą rozpoczyna, czasami
dostarcza odpowiedzi. Skupcie się na tym,
jak działa wasza inicjatywa.
Każda grupa Transition różni się mieszanką
zaangażowanych osób, możliwościami
i wyzwaniami oraz wydarzeniami zewnętrznymi,
które wpływają na to, czy ludzie się do niej
przyłączają. Mamy nadzieję, że Ocena Kondycji
Grupy przyniesie radość związaną z tym, czego
dokonaliście, a nie smutek spowodowany tym,
co się nie wydarzyło. Żadna inicjatywa, o której
wiemy, nie działała bezbłędnie!

Lubimy myśleć o Ocenie Kondycji
Grupy w kategoriach zwierzęcia.
To nie jest konkretne zwierzę:
w różnych kulturach zwierzęta
mają różne konotacje. Jest to
zatem jakieś zwierzę: z 4 nogami,
ogonem, głową, nic niezwykłego.
Nasze dziwnie przypomina
Pikachu (z Pokemonów), ale
możecie je sobie wyobrazić, jak
chcecie.
Jego cztery nogi reprezentują
fundamenty, cztery elementy, bez których
wasza grupa Transition nigdzie się nie
wybierze. Są to:
1. Angażowanie swojej społeczności
w działania na rzecz przemiany w duchu
Transition
2. Silne grupy
3. Sieci i partnerstwa
4. Praktyczne projekty
Przeprowadźcie w grupie szczerą i otwartą
dyskusję na temat tego, jak dobrze sobie
radzicie na tych płaszczyznach. Możecie
przyznawać punkty od 1 do 5.
Z kolei oczy naszego zwierzęcia
reprezentują wizję. Na ile klarowna była
wizja waszej grupy w kwestiach
organizacyjnych oraz tego, czego grupa
chce dokonać?
Serce reprezentuje refleksję
i świętowanie. Czy wasza grupa ma
zdrowe bicie serca? Czy regularnie
poświęcacie czas na refleksję i wspólne
świętowanie?

Uczestnicy projektu Transition Roadshow
w Lancaster przeprowadzają Ocenę
Kondycji swojej inicjatywy.

I wreszcie, świat wokół naszego
zwierzęcia jest częścią ruchu. W jakim
stopniu wasza grupa czuje się związana
z grupami Transition w waszym regionie,
z ruchem na rzecz Transition na poziomie
krajowym i międzynarodowym?

Zdjęcie: Rob Hopkins

Niech Ocena Kondycji Grupy stanie się corocznym wydarzeniem
Możecie poświęcić wieczór na dokonanie dłuższej Oceny Kondycji Grupy. Zjedzcie może wspólny
posiłek, narysujcie własną wersję zwierzęcia i wykorzystajcie ją jako okazję do docenienia tego,
co pozytywne oraz przeprowadzenia naprawdę wartościowej dyskusji na temat tego, dokąd grupa
powinna zmierzać. To świetna rzecz, którą można robić co roku, jako część szerszego przeglądu
rozwoju waszej inicjatywy.
https://transitionnetwork.org/do-transition/healthcheck/

Dokąd teraz?
Cóż, to w dużym stopniu zależy od was. Mamy nadzieję, że ten kolorowy i inspirujący
przewodnik dał wam wszystko, czego potrzebujecie, aby rozpocząć ten proces w miejscu,
w którym mieszkacie. Mając odpowiednie struktury i modele działań będziecie w stanie dokonać
niesamowitych rzeczy. Co chcecie zrobić? Co pragniecie stworzyć i czego powstanie chcecie
obserwować w otaczającym was świecie, w miejscu, które nazywacie domem? Transition
zaczyna się od mniejszych projektów, które mogą być pierwszą okazją do podjęcia współpracy,
mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ludziom poczucia pewności siebie, poczucia, że
zmiana jest możliwa.
Transition to ambitna inicjatywa. Chce zmienić sposób, w jaki miejsca, w których żyjemy,
odżywiają się, mieszkają, zatrudniają, zasilają. To dużo. Będzie to wymagało czasu, determinacji
i wspólnoty. Ale ważne jest, aby pamiętać, że sposób, w jaki wykonujecie swoje projekty, ma
takie samo znaczenie, jeśli nie większe, niż to, jakie one są. To, co tu robimy, to nie tylko
tworzenie projektów, które zmieniają świat. Równie ważne jest to, że sposób, w jaki pracujemy,
kultury organizacyjne, które tworzymy, powinny również modelować świat, jaki chcemy tworzyć.
Nie ma sensu próbować tworzyć nowej, zdrowszej i bardziej odpornej kultury, jeśli koniec
końców powielimy niezdrowe sposoby nawiązywania relacji i pracy, które stanowią podstawę
naszej obecnej kultury.
Zatem to, co robimy to, co tworzymy, jest ograniczone tylko naszą kreatywnością i stopniem,
w jakim wierzymy, że wszystko jest możliwe. Podtrzymujcie inspirację, obserwując, co robią inne
grupy Transition na całym świecie. A potem idźcie zmienić świat, zaczynając od własnego
małego zakątka.

Ungersheim we Francji to niesamowity przykład tego, co inicjatywa Transition może osiągnąć przy
pełnym wsparciu władz lokalnych. To historia, która została nawet przedstawiona w filmie, Qu'est ce
qu'on attend? (Na co czekamy?), stworzonym przez reżyserkę Marie-Monique Robin.

ZASOBY
Wszystkie materiały omówione w tym przewodniku
i wiele więcej znajdziecie w sekcji „Doing
Transition” na stronie
https://transitionnetwork.org/do-transition/ (treść
dostępna w języku angielskim). Zwróćcie
szczególną uwagę na strony poświęcone siedmiu
niezbędnym składnikom (ang. Seven Essential
Ingredients), Inner Transition (czyli przemianie
wewnętrznej) i projektowi REconomy.
Książki
Local Sustainable Homes: how to make them happen
in your community (dosł. Lokalne zrównoważone
domy: jak urzeczywistnić je w twojej społeczności)
Bird, C. (2010), Transition Books/Green Books.

In Transition 2.0 to najlepsze ogólne
wprowadzenie do Transition i tego jak rozpocząć
projekt.

https://youtu.be/FFQFBmq7X84

Transition in Action: Totnes and District 2030: an
Energy Descent Plan (dosł. Totnes i District 2030:
plan obniżenia zapotrzebowania na energię)
Hodgson, J, Hopkins, R. (2010), Transition Town
Totnes/Green Books.
The Transition Companion: making your community
more resilient in uncertain times (dosł. Przewodnik
po ruchu Transition: jak zwiększać odporność
społeczności w niepewnych czasach) Hopkins, Rob.
(2011), Green Books.
The Power of Just Doing Stuff: how local action can
change the world (dosł. Potęga robienia czegoś tak
po prostu: jak lokalne działania mogą zmienić świat)
Hopkins, R. (2013), Green Books.

Historia Transition Bro Gwaun's „Surplus Food
Cafe” z naszego zbioru 21 Stories of Transition.

https://youtu.be/R_8zbYqiSKA
https://youtu.be/R_8zbYqiSKA

21 Stories of Transition: how a movement of
communities is coming together to reimagine and
rebuild our world (dosł. 21 Historii Transition: jak
ruch społeczności jednoczy się, aby na nowo
zaprojektować i odbudować nasz świat) Hopkins,
Rob. (2015), Transition Network.
Wszystkie 21 historii oraz filmy na ich temat
znajdziecie również na naszej specjalnej
mikrostronie 21 Stories.
Local Money: how to make it happen in your
community (dosł. Lokalne pieniądze: jak sprawić, by
zaistniały w twojej społeczności) North, P. (2010),
Transition Books/Green Books.
Local Food: how to make it happen in your
community (dosł. Lokalna żywność: jak sprawić, by
zaistniała w twojej społeczności) Pinkerton, T,
Hopkins, R. (2009), Transition Books/Green Books.

Greyton Transition Town w Południowej
Afryce to bohaterowie tego krótkiego filmu.
https://youtu.be/KseuO8YYY0s

Communities, Councils and a Low Carbon Future:
what we can do if governments won’t (dosł.
Społeczności, rady i przyszłość niskoemisyjna: co
możemy zrobić, jeśli rządy tego nie zrobią) Rowell,
A. (2010), Transition Books/ Green Books
Filmy
In Transition 1.0 (2009); można obejrzeć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=SeaL8H8Sss4
In Transition 2.0 (2013); można obejrzeć tutaj:
https://www.youtube.com/
watch?v=FFQFBmq7X84
Demain (Tomorrow) [pol. Jutro] (2015) - strona
internetowa filmu:
https://www.demain-lefilm.com/en

Historia farmy społecznej Greenslate Community
Farm (z naszej publikacji 21 Stories of Transition).

https://youtu.be/kEZnuiY30hg

