Raport – spotkanie sieciowe Platformy Gospel
Kraków, 6-7 września 2013
Miejsce spotkania: Kraków, sale szkoleniowe Archeion, ul. Filipa 23
Uczestnicy spotkania:
Imię
Anthony
Diana
Małgorzata
Grzegorz
Ewa
Lea
Karolina
Łukasz
Sebastian
Karol
Zuzanna
Marzena
Rafał
Magdalena
Joanna

Nazwisko
Adams
Droździel
Dziedzic
Góralczyk
Kapelska – Słysz
Kjeldsen
Konarska
Kubica
Kuchciak
Lisowski
Pander
Rajkowska
Rudawski
Supeł
Wątor

Organizacja
Stow. Gospel / Fundacja Źródło Życia
DeocentriCity
Lubelskie Stowarzyszenie Gospel
Rodzina Gospel / Projekt Ambasador
Schola Angeli
Stowarzyszenie Gospel
Saltrom Gospel Choir
RiO Gospel Choir
Z Potrzeby Serc
Śląskie SG
RiO Gospel Choir
God's Property
Wrocław Gospel Choir
Gospel Band
New Gospel Generation

Ela

Jakubek

koordynator proj. Platforma Gospel

Program spotkania:
piątek, 6 września

sobota, 7 września

10:00 otwarcie spotkania - studium Biblii i
uwielbienie

9:00 otwarcie dnia

11:45 kawa

9:30 "marka" - nazwa i identyfikacja
wizualna – sp otkanie z grafikiem
omówienie funkcjonalności Intranetu

12:00 Wartości, misja i wizja Platformy

11:00 kawa

13:00-14:30 obiad

11:30 działania - cd.

14:30 cele i obszary działania

13:00 obiad

16:00 kawa

14:00 kto nam może pomóc? - mapa
"interesariuszy"

17:30 działania / zadania Platformy

15:30 kawa

18:00 spacer

16:00 plan komunikacji i dalsze kroki

19:00 kolacja

17:30 zakończenie, podsumowanie,
ewaluacja

20:00-21:30 warsztaty integracyjne –
STOMP!

18:00 spacer

zakwaterowanie w Hostelu San Antonio

19:00 koncert inauguracyjny połączony z
bankietem

Program został zrealizowany w całości, choć niektóre elementy (np. planowanie działań), zajęły
więcej czasu, niż początkowo zakładane – grupa sama decydowała, którym kwestiom chce
poświęcić więcej czasu i które uznała za kluczowe.
Wyniki dyskusji:
1. Wartości, misja i wizja:
Wśród wartości wskazywanych jako kluczowe dla działania Platformy najczęstsze były
następujące:
− Słowo Boże jako podstawa działania,
− wspólnota, jedność, współpraca
− wzajemne wsparcie
− pokora
− służba
− wiarygodność
− szacunek
− braterstwo, przyjaźń
− pasja, zaangażowanie
Wypracowywane w trzech grupach wizja i misja były bardzo podobne co do ogólnych założeń.

Grupa zdecydowała, że jako wstępna wersja określenia misji i wizji przyjęta zostanie
następująca (przygotowana w języku angielskim, ze względu na pracę w grupie z osobą
anglojęzyczną – tłumaczenie przygotowane będzie przez wolontariuszy, którzy szkolili się na
zajęciach dla tłumaczy):
MISSION: To connect and unify gospel choirs in Poland to cultivate the message of the Gospel
through gospel music.
VISION: We are a network of individuals, choirs and organisations within the gospel communicy
who connect people of all walks of life, ages and background to facilitate exchange of ideas,
promotion of christian values and personal development in life, music ministry and leadership.
2. Spotkanie z grafikiem
W czasie spotkania z Kasią Kaletą, odpowiedzialną za grafikę, odbyła się „burza mózgu”na
temat nazwy oraz identyfikacji graficznej.
Po długiej dyskusji, spośród licznych propozycji, wybrana została nazwa Republika Gospel.
Następnie Kasia wysłuchała skojarzeń uczestników, związanych z nazwą i założeniami
działania (kolory, kształty, formy) i na tej podstawie przygotowane zostaną propozycje logotypu
do skonsultowania z grupą.
Omówione też zostały oczekiwania wobec funkcjonowania strony internetowej z intranetem –
jakie funkcje ma on spełniać etc.
3. Główne obszary funkcjonowania i założenia na najbliższe działania
W kolejnej części spotkania uczestnicy rozważali główne cele i odpowiadające im działania,
pracując w oparciu o zdefiniowane Misję / Wizję.
W dyskusjach wyłoniły się cztery następujące obszary działań:
1. Służba / rozwój duchowy
2. Wsparcie
3. Szkolenia
4. Promocja (zawierająca w sobie również działania administracyjne, skierowane „do
wewnątrz” - na rozwój samej sieci)
Następnie w małych grupach uczestnicy zdefiniowali główne działania, jakie ma realizować
Platforma w ramach danych celów / obszarów. Dyskutowani też byli interesariusze, którzy
ważni mogą być przy realizacji poszczególnych działań.
1. Służba / rozwój duchowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ogólnopolskie rekolekcje (modlitwa, integracja)
studium biblijne dla chórów (lokalne)
rekolekcje dla dyrygentów (nauczanie, uwielbienie, dzielenie)
ogólnopolska sieć modlitewna
gospel worship night
analiza tekstów piosenek w oparciu o Biblię (on-line)
baza nauczań on-lina (wiara, uwielbienie, liderowanie)
newslettery biblijne + świadectwa
szkolenia na temat ewangelizacji i prowadzenia uwielbienia przez chór

2. Wsparcie
• dzieleni się zasobami
• na zewnątzr:
• wolontariat
• wizyty studyjne między chórami
• programy typu: próba chóru (patrz propozycja Grzegorza Góralczyka)
• do wewnątrz:
• baza kontaktów
• umiejętności (potrzebna ankieta potrzeb / ofert)
• „serwer”
• nuty
• materiały szkoleniowe
• studium biblijne
• kalendarz wydarzeń
• Facebook – grupa zamknięta
• aplikacja mobilna
• poradnictwo . Consulting dla chórów
• standaryzacja / dbanie o jakość
•
3. Szkolenia
• warsztaty
• wokal
• instrumenty
• dyrygenci
• produkcja, kompozycja, aranżacja

• akustycy
• szkolenia liderskie
• biblia
• liderzy uwielbienia
• zarządzanie ludźmi
• zarządzanie kryzysem
• seminaria / wykłady otwarte (również w formie webinarów i webcastów)
• know-how
• formy prawne etc.
• wartości, kwestie moralne
• szycie szat dla chórów
• etc. etc.
• integracja
• camp meeting
• pion decyzyjny
• chór Republiki
• zewnętrzne szkolenia
• dla firm, organizacji, instytucji, Kościołów
• aby wykształcić partnerów, sponsorów, sympatyków
• „dzień otwarty” - pierwszy kontakt ze środowiskiem, aby powoi kogoś przekonać
4. Promocja
• stworzenie strategi finansowej i marketingowej Republiki
• fundraising
• promocja zewnętrzna Republiki
• „komercjalizacja” działań chórów
• CD / DVD ze składanką polskiego gospel
• wsparcie w produkcji klipów, nagrań, pomoc przy wydawaniu płyt, współpraca ze
studiem, dalej własne studio, impresariat, produkcja
• promocja twórczości
• wspólne koncerty chórów
• współpraca międzynarodowa
• zaangażowanie w ŚDM Kraków 2016
4. Struktura

W oparciu o wypracowane obszary działania, Tony Adams przedstawił koncepcję struktury,
opartą na podział regionalny oraz kompetencyjny, przypisanie każdemu regionowi jednej osoby
odpowiedzialnej za region (a także za ogólnopolską koordynację jednego z działów) oraz
czterech osób w każdym regionie odpowiedzialnych za poszczególne działy. Koordynacją
działań miałby się zajmować dwu/trzyosobowy Zarząd / Rada.
(szczegółowy opis od Tony'ego)
Uczestnicy zdecydowali, że na najbliższe 6 miesięcy funkcje koordynacyjne pełniły będą Ela
Jakubek i Agnieszka Jagiełło, ze względu na ich zaangażowanie w realizowany obecnie projekt.
Uczestnicy mieli też zastanowić się, czy chcą się na półroczny okres podjąć koordynacji
regionalnej.
Rozmowa o strukturze formalnej doprowadziła do wniosku, że na razie formalizacja nie jest
konieczna – ważne jest najpierw zbudowanie stabilnej struktury organizacjyjnej i funkcjonalnej.
Najbardziej odpowiadająca założeniom Republiki forma prawna jaką jest Zrzeszenie
Stowarzyszeń nie jest idealna, jako że większość chórów nie posiada osobowości prawnej.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•

Działania na najbliższe miesiące:
praca nad bazą kontaktów – Sylwia Szulik
ankieta potrzeb / ofert (po uporządkowaniu bazy)
decyzja o podjęciu się koordynacji regionalnej (połowa października)
materiały dot. służby – Asia Wątor (listopad)
Gospel Night w Warszawie – Asia Wątor (grudzień)
strategia Republiki – Karol (połowa listopada)
uruchomienie modlitwy wewnętrznej – Tony – połowa listopada)
realizacja „wyjazdów sieciowych” / spotkań w regionach przez wszystkich
zaangażowanych

Na spotkaniu listopadowym przeprowadzona zostanie rewizja dotychczasowych działań, praca
nad wypracowanym zarysem strategii i decyzja o dalszych działaniach.

