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Jak zrobić dobrą zbiórkę? 

- poradnik diablakowy 

 

PRZED ZBIÓRKĄ: 

1. Pamiętaj, że musisz być dobrze przygotowany – wybierz te elementy tematu, które są 

dla Ciebie najbardziej interesujące, wtedy przedstawisz je w sposób przekonujący. 

Pamiętaj, że uczestnicy  są dorosłymi ludźmi i będą zadawali pytania. 

2. Zastanów się, dla kogo będziesz prowadził zbiórkę. Nawet najtrudniejszy temat 

może zostać przekazany i odebrany. Postaraj się, aby przekaz był zrozumiały  

i interesujący. Pamiętaj jednak, że nie jesteśmy już małymi harcerzami i metody 

typowo harcerskie nam nie wystarczą. 

3. Pamiętaj, że uczestnicy będą mieli zróżnicowane zainteresowania i poglądy – dlatego 

dobrze jest przedstawić temat na różnych płaszczyznach, aby trafić do każdego. 

4. Przygotuj sobie listę zapotrzebowania – jeżeli potrzebujesz jakiegoś sprzętu  

(np. rzutnika, papieru, markerów, herbaty czy innych rzeczy programowych) zgłoś 

się, najlepiej kilka dni wcześniej, do Kwatermistrza Kręgu. Pamiętaj, że Kwatermistrz 

jest człowiekiem i potrzebuje trochę czasu, aby coś załatwić. Częścią obrzędową 

zajmuje się komendantka (nie martw się o świeczkę) a miejsce zbiórki załatwia rada 



(chyba, że Twoja zbiórka wymaga specjalnego miejsca, np. boiska – pamiętaj, aby  

w takim wypadku zadbać o miejsce odpowiednio wcześniej) 

5. Jeżeli masz ochotę – możesz zaprosić kogoś do współpracy przy przygotowaniu 

zbiórki – laika lub specjalistę. 

6. Pamiętaj, aby najpóźniej w niedzielę wieczorem wysłać na listę informację o zbiórce: 

gdzie, kiedy i krótki opis. Pamiętaj, że opis jest wizytówką Twojej zbiórki. 

7. Część programowa (czyli to, co Ty prowadzisz) nie może trwać dłużej niż  

1,5 godziny. 

8. Będzie Ci łatwiej, jeżeli napiszesz sobie konspekt – pomoże ci dokładnie zaplanować 

poszczególne elementy i czas ich trwania. Pamiętaj, że siadanie, robienie herbaty etc. 

też trwa. Konspektem możesz się podzielić z programowcem, wtedy coś zostaje po 

Twojej zbiórce w dokumentacji. 

9. Pamiętaj, że zbiórka jest integralną, zamkniętą całością – mogą się na niej pojawić 

ludzie, którzy przyszli na pierwszą zbiórkę i nigdy więcej się nie pojawią. Powinieneś 

zatem zamknąć temat. 

10. Zastanów się, czy nie używasz pojęć, których ludzie nie znają – może trzeba  

je wytłumaczyć. 

11. Jeżeli jesteś odpowiedzialny za zbiórkę prowadzoną przez specjalistę spoza kręgu, 

pamiętaj, aby przekazać mu informacje o tym, gdzie i kiedy dokładnie jest zbiórka, 

 ile ma trwać, z jaką grupą będzie miał do czynienia (czasem trudno ludziom 

uświadomić, że harcerze nie mają po 15 lat). Specjalista odpowiada za program,  

ty za organizację (w tym informację na listę). 

 

W TRAKCIE ZBIÓRKI: 

1. Zbiórka rozpoczyna się punkt o 19.00. To oznacza, że jako prowadzący nie możesz 

się spóźnić, szczególnie, jeżeli masz coś do przygotowania przed zbiórką – wtedy 

przyjdź odpowiednio wcześniej. 

2. Jeżeli w trakcie zbiórki któryś z elementów się przeciąga, zweryfikuj swój plan  

w trakcie prowadzenia.  



3. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób mówisz. Wiadomo, że nie każdy jest mistrzem 

przemawiania, ale wystarczy, że zastanowisz się: „czy aby nie mówię za szybko,  

za cicho, zbyt niewyraźnie?”. Pamiętaj po prostu, że zwracasz się do kilkunastu osób 

i chcesz by każdy cię usłyszał i zrozumiał. 

4. Obserwuj zachowanie uczestników – jeśli widzisz, że nie słuchają lub opornie biorą 

udział w zadaniach, nie wahaj się reagować. Masz pełne prawo być wysłuchany 

 i zwrócić uwagę każdemu, kto ci przeszkadza. Brak uwagi może nie wynikać 

 z twojej winy - czasem ludzie są zmęczeni, zaaferowani czymś lub niezbyt 

zainteresowani tematem. Może jednak być tak, że nie rozumieją czegoś, albo niestety 

forma zajęć okazuje się nieciekawa – wtedy warto spróbować zmodyfikować coś 

 w trakcie. Zwróć uwagę, co jest interesujące dla słuchaczy, możesz tym zastąpić 

elementy mniej ciekawe. 

PO ZBIÓRCE: 

5. Zadbaj o to, by wszelkie materiały i sprzęt kręgowy wróciły do Kwatermistrza. 

6. Warto przeprowadzić małą ewaluację zbiórki – popytać ludzi, jak było, przemyśleć, 

jak wyszły poszczególne elementy. Jeśli przygotowałeś wcześniej konspekt, zanotuj 

w nim spostrzeżenia i uwagi. Może ci się to przydać przy przygotowaniu kolejnej 

zbiórki. 

7. Pamiętaj – nawet jeśli twoja zbiórka okaże się kompletną klapą, nie przestaniemy  

cię kochać :P.  


