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Wybór fragmentów

Historia

Zacząć należy od podróży przebytej przez Genesis Club, która doprowadziła nas do obecnego 
kształtu podejmowania decyzji. Otworzyliśmy nasz Dom-Klub w 1988, liczył ledwie kilka osób – 
członków i pracowników. W tamtym czasie mieliśmy cotygodniowe “spotkania pracowników”, które 
były czasem dla pracowników na zebranie się i przedyskutowania zasad i filozofii modelu Domu-
Klubu. Rzecz jasna przegapiliśmy fakt, że opuszczamy ważną część Domu-Klubu: członkostwo! 
Szczerze mówiąc, był to efekt mojego doświadczenia w dziedzinie zdrowia psychicznego, gdzie 
regularnie odbywały się spotkania tylko dla personelu mające na celu trening, omawianie pacjentów 
i ustalenie dalszego postępowania.

Krótko po otwarciu Genesis Club wzięliśmy udział w 5-tym Międzynarodowym Seminarium (1989) 
w St. Louis w stanie Missouri. Tam zacząłem lepiej i głębiej rozumieć sposób w jaki członkowie 
i pracownicy pracują razem w kulturze Domów-Klubów. Na przykład zobaczyłem członków 
i pracowników tworzących wspólnie główne prezentacje. Byłem pod szczególnym wrażeniem 
prezentacji Marka Glickmana zatytułowanej “Co jeśli nikt nie chce zrobić obiadu – ostateczna 
odpowiedzialność.”

W tej mowie Mark stwierdził: “Ostateczna odpowiedzialność zawiera wielką dozę podejmowania 
decyzji, działa najlepiej kiedy członkowie mają możliwość wpływać na ten proces. Zgodnie z tym 
każde działanie jest przeprowadzane przez członków i personel pracujących razem, a nasze decyzje 
są ustalane wspólnie przez konsensus osiągany w czasie dyskusji”.

Pomysł, że wszystko w Domu-Klubie – nasze podejmowanie decyzji – powinno być przeprowadzane 
przez członków i pracowników pracujących razem, miał wiele sensu. Tak więc po moim powrocie do 
Genesis Club natychmiast zlikwidowaliśmy spotkania treningowe dla pracowników. Patrząc wstecz – 
te spotkania dla personelu i tak nigdy nie były przez nas odczuwane jako “właściwe”, ale teraz 
mieliśmy lepsze pojęcie dlaczego tak czuliśmy. Spróbowaliśmy zaradzić sytuacji zastępując 
“spotkania dla pracowników” przez “spotkania pracowniczo-członkowskie”, których podstawową 
funkcją było rozwiązywanie problemów pojawiających się w Domu-Klubie i ustalanie polityki działania. 
(…)

Te “spotkania pracowniczo-członkowskie” były kontynuowane przez około rok, aż do naszej konsultacji
z National Clubhouse Expansion Project w 1989. Członkiniami wydziału były: Barb Hennings (Yahara 
House, Madison, Wisconsin) i Robby. Wypytały nas o to, co naprawdę dzieje się na tym spotkaniu. 
Wyjaśniliśmy że spotkanie było okazją dla pracowników i członków na wniesienie swojego wkładu w 
dyskusję nad sprawami Domu-Klubu i na ustalanie polityki Domu-Klubu. Robby zasugerowała zmianę 
nazwy spotkania tak, żeby lepiej odzwierciedlała jego cel. Tak powstało Spotkanie Strategiczne 
Genesis Club, które przez zeszłe pięć lat było podstawą procesu decyzyjnego w Genesis Club.

Areny procesu decyzyjnego w Domu-Klubie

Zarządzanie i podejmowanie decyzji w Genesis Club jest przeprowadzane na trzech różnych arenach.
Pierwszą z nich jest Rada Dyrektorów, która odpowiada za prawną i fiskalną stronę działania Domu-
Klubu, oraz za zatrudnienie i ewaluację Dyrektora Wykonawczego. Drugą jest Dyrektor Wykonawczy 
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odpowiadający za decyzje “programowe” dla Domu-Klubu, w tym zatrudnianie, zwalnianie i ewaluację 
dostarczania usług, kwestii bezpieczeństwa, rozwoju programu, oraz zapewnianie działania w zgodzie
z Międzynarodowymi Standardami. Trzeci obszar dyskretnego podejmowania decyzji i zarządzania 
w naszym Domu-Klubie to poszczególne sekcje. Sekcje są odpowiedzialne za generowanie zadań 
i projektów, projektowanie własnej przestrzeni i wszystkie inne decyzje związane z tą konkretną 
sekcją.

Na naszych cotygodniowych Spotkaniach Strategicznych Klubu omawiamy kwestie “programowe”, 
które mieszczą się w domenie Dyrektora Wykonawczego. Jako Dyrektor Genesis Club oddałem 
decyzje, za które jestem ostatecznie odpowiedzialny, całej społeczności Domu-Klubu. Wybrałem 
pokładanie wiary w członków i personel Domu-Klubu i zaufanie, że decyzje które podejmujemy jako 
społeczność Domu-Klubu, przez proces konsensusu obejmujący cały Dom-Klub zamiast  
podejmowania ich wyłącznie przeze mnie, pomagają nam stać się silniejszą społecznością i dają 
każdemu z nas wspaniałe poczucie posiadania.

Nadto, sądzę że jakość i przemyślenie decyzji, które podejmujemy jako społeczność, jest bez 
porównania wyższa niż decyzji podejmowanych przeze mnie w zaciszu mojego biura.

To nie oznacza jednak, że zwyczajnie wyrzekam się mojej odpowiedzialności jako Dyrektora. Jako 
Dyrektor widzę moją rolę jako zapewnianie ostatecznej ciągłości założeń w naszym Domu-Klubie, 
oraz dbanie o bezpieczeństwo społeczności Domu-Klubu. Są zatem pewne kwestie w których, 
pomimo konsensusu społeczności, zastosuję swoją dyrektorską władzę. Na przykład w przypadku 
(nieprawdopodobnym), kiedy konsensus Domu-Klubu będzie zmierzał do czegoś co w żadnym razie 
nie jest zgodne ze Standardami (przykładowo wstawienie stołu bilardowego na środek Business Unit), 
odrzuciłbym decyzję społeczności i zrobiłbym użytek z roli Dyrektora żeby zniweczyć decyzję. 
Podobnie, jeśli decyzja podjęta na Spotkaniu Strategicznym stałaby w sprzeczności z 
bezpieczeństwem społeczności, byłoby moim obowiązkiem jako Dyrektora odwrócenie tej decyzji. 
Utrzymuję też ostateczną odpowiedzialność za przyjmowanie i zwalnianie pracowników, w pełni 
jednak dzieląc się tym procesem decyzyjnym ze społecznością Domu-Klubu. (…)

Jak działa konsensus w Genesis Club

Jak Genesis Club podejmuje decyzje na Spotkaniu Strategicznym? Doszliśmy do konkluzji że 
najlepsza dla nas droga do podejmowania zbiorowych decyzji wiedzie przez konsensus. Konsensus 
jest generalnie definiowany mniej więcej w taki sposób: „Przeważająca większość zgadza się w danej 
kwestii, a wszyscy interesariusze (w tym przypadku członkowie i pracownicy) mogą zgodzić się 
z decyzją dla dobra ogółu społeczności.” Mamy jasność, że konsensus nie może być nakazany ani 
odgórnie zarządzony. Proces prawdziwego konsensusu wymaga czasu, namysłu i wysiłku. Czasami 
podczas długiego i żarliwego Spotkania Strategicznego współprowadzący proszą o konsensus 
w sprawie. Nauczyliśmy się że prawdziwego konsensusu nie osiąga się tak łatwo ani szybko. Często 
decyzję o polityce klubu poprzedza naprawdę długa dyskusja.

Rada, dyrektor i społeczność Domu-Klubu pracujący razem

Rada Genesis Club zatrudniła Dyrektora Wykonawczego do podejmowania głównych decyzji agencji. 
Będąc Dyrektorem Wykonawczym pokładłem moją wiarę w społeczność Domu-Klubu – członków 
i pracowników – że pomogą podejmować te decyzji. Aby to zadziałało, Rada z kolei musiała pokłaść 
swoją wiarę w mój wybór polegania na społeczności Domu-Klubu w podejmowaniu głównych decyzji. 
Z powodu unikalnej natury naszej rady zadziałało to dla nas bardzo dobrze. Mogłem pójść do rady 
i powiedzieć: „To są decyzje, które podjęli członkowie i pracownicy Genesis Club jako społeczność”, 
a decyzje były dobrze odbierane. Zadowolenie Rady z wysokiej aktywności społeczności w procesie 
zarządzania wynika z naszej historii jako Domu-Klubu. W 1987, kiedy Rada się kształtowała, była 
jasna wizja że Genesis Club powinien być niezależnym Domem-Klubem, a Rada Dyrektorów powinna 
być „partnerstwem”, które zawierało „konsumentów” i/lub członków Domu-Klubu. W tamtym czasie 
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czterech konsumentów / członków zostało wybranych do Rady Dyrektorów. Ta polityka ciągnęła się do
czasów obecnych. Od początku mieliśmy wizję działania i zarządzania razem, jako cała społeczność. 
(…)

Korzyści

Korzyści z utrzymywania właściwej Strategii można dostrzec we wszystkich aspektach rozwoju 
społeczności Domu-Klubu. Jako bezpośredni rezultat cotygodniowych spotkań i procesu który 
ucieleśniają, idea uczestnictwa i konsensusu stała się kluczem do życia naszego Domu-Klubu. 
Wierzę, że, z powodu efektów spotkań, partnerstwo modelowej pracy i podejmowania decyzji stało się
nierozłączną częścią kultury Genesis Club. Spotkanie Strategiczne może tworzyć miejsce, daje głos 
wielu, ujawnia liderów, a dla trudnych problemów znajdywane są twórcze rozwiązania. Społeczność 
Domu-Klubu razem świętuje nasze zwycięstwa. W podsumowaniu chcę zaapelować: Nie uważajcie 
procesu podejmowania decyzji za coś oczywistego. W Genesis Club odkryliśmy że ten proces jest 
bezcenny!

Who decides to do What and When? Decision Making in the 
Clubhouse: Process and implementation

Kevin Bradley, Executive Director, Genesis Club, Worcester, Massachusetts, 
USA

HISTORY

It is important to start with the journey that Genesis Club has travelled, which 
delivered us to our present status of decision making. Our clubhouse opened in 1998
with a small group of members and staff. At that time we had a weekly “staff 
meeting”, which was a time for the staff to get together and discuss the principles and
philosophy of the clubhouse model. Of course, we had failed to recognize that we 
were leaving out the major part of the clubhouse-the membership! To be quite 
honest, this was a vestige of my own mental health background, in which staff-only 
meetings were regularly held for training, client reviews, and policy setting.

Shortly after opening of Genesis Club, we attended the 5th International Seminar 
(1989) in St. Louis, Missouri. There, I began to understand more deeply the way that 
members and staff work together in the clubhouse culture. For instance, I saw 
members and staff making major presentations together. I was particularly impressed
with a presentation made by Mark Glickman, entitled “What If Nobody Wants to Make
Lunch-Bottom Line Responsibility.” In that speech Mark stated “Bottom line 
responsibility includes a great deal of decision making works best when members 
have the chance to influence this process. In accord with this premise, all action is 
carried out by staff and members working together, and our decisions are reached 
together by achieving consensus through discussion”

The idea that that everything in the clubhouse, our decision-making, should be 
carried out by members and staff working together, made a great deal of sense. So 
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on my return to Genesis Club; we immediately did away with the staff-training 
meeting. In retrospect, this staff meeting never really felt “right” for us anyway, but 
now we had a better idea why it had felt wrong. We attempted to remedy the 
situation by replacing the “staff meeting” with a “staff – member meeting,” whose 
primary function was to review clubhouse issues and policies. (…)

This “staff-member” meeting continued for a period of about one year, until we had 
our consultation from the National Clubhouse Expansion Project, in 1989. The faculty
members were Barb Hennings (Yahara House,Madison, Wisconsin) and Robby 
inquired as to what really happens at this meeting. We explained that the meeting 
was an opportunity for both staff and members to give their input at a discussion of 
clubhouse issues, and to set clubhouse policies. Robby suggested that we change 
the name of the meeting, so that it would more accurately reflect it’s actual purpose. 
Thus, the Genesis Club Policy Meeting was established, and has been the mainstay 
of decision-making at Genesis Club for the past five years. (…)

ARENAS OF DECISION-MAKING AT THE CLUBHOUSE

Governance and decision-making at Genesis Club is carried out in three distinct 
arenas. The first of these is the Board of Directors, which has responsibility for the 
legal and fiscal operations of the clubhouse, and for the hiring and evaluation of the 
Executive Director. The second is the Executive Director, who is responsible for 
making the “program” decision for the clubhouse, including hiring, firing and 
evaluation of delivery of services, safety issues, and program development, and for 
ensuring that we are always adhering to the International Standards for Clubhouse 
Programs. The third area of discreet decision-making and governance in our 
clubhouse is within each unit. Units are responsible for generating unit tasks and 
projects, design of their own space, and all other decisions that relate specifically to 
that particular unit.

The issues we deal at our weekly Club Policy Meeting are the “program” issues, 
which are the issues which fall under the domain of the Executive Director. As 
Director of Genesis Club, I have turned the decisions for which I am ultimately 
responsible over to the clubhouse community as a whole. I have elected to put my 
faith in the members and staff of the clubhouse, and to trust that the decisions we 
make as a clubhouse community, by the process of consensus which involves the 
whole clubhouse, rather than making them by myself, helps us to become a stronger 
community and gives each of us a tremendous sense of ownership.

In addition, I think the quality and the thoughtfulness of the decisions we reach, as a 
community is superior to decisions I reach alone in my office.

This does not, however, mean that I simply relinquish my responsibility as Director. 
As Director, I see my role as providing bottom-line continuity of clubhouse principles 
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in our clubhouse; and for ensuring the safety of the whole clubhouse community. As 
such, there are some issues over which, despite a consensus of the community, I will
exert my authority as Director. For example, in the (unlikely) event that the clubhouse
consensus was to implement something that was clearly not in line with the 
Standards (such as putting a pool table in the middle of the Business Unit), I would 
reject the decision of the community and exercise my role as Director to “derail” the 
decision. Likewise, if a decision made at the Policy Meeting interfered with the safety 
of the community, it would be my responsibility as Director to reverse that decision. I 
also maintain bottom-line responsibility for the hiring and firing of staff, although, I 
fully share this decision-making process with the clubhouse community. (…) 

HOW CONSENSUS WORKS AT GENESIS CLUB

How does Genesis Club make decisions at the Policy Meeting? We have arrived at 
the conclusion that the best way for us to make group decisions is through the 
process of consensus. Consensus is generally defined something like this: “The vast 
majority is in agreement with the issue, and all ‘stake holders’ (in this case, members 
and staff) can live with the decision, for the betterment of the overall community.”  We
are now clear that consensus cannot be willed, mandated or ordered. The process of 
true consensus takes time, thought and effort. Sometimes during a long and often 
heated Policy Meeting, the co-chairs will ask for consensus on this issue. We have 
learned that true consensus does not happen that easily or quickly. There is often 
very lengthy discussion before we make a decision about club policy. (…)

BOARD, DIRECTOR AND CLUBHOUSE COMMUNITY WORKING TOGETHER

The Board at Genesis Club has hired the Executive Director to make the major 
agency decisions. What I have done as the Executive Director is to put my faith in the
clubhouse community of members and staff to help make these decisions. To make 
this work, the Board in turn has had to put its faith in my choice to rely on the 
clubhouse community to make major decisions. Because of the unique nature of our 
board, this has worked very well for us. I have been able to go to the board and say, 
“These are the decisions that the Genesis Club community of members and staff has 
made,” and the decisions have been well received. The Board’s comfort with 
clubhouse community being very active in our governance stems from our history as 
a clubhouse. In 1987, when the Board was first forming, there was a clear vision that 
Genesis Club should be a freestanding clubhouse and that the Board of Directors 
should be a “partnership”, which included “consumers” and/ or clubhouse members. 
At that time, four consumers / members were elected to the Board of Directors. This 
policy has continued to the present. From the beginning, we had the vision of 
operating and governing together, as a whole community.(…)

THE BENEFITS
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The benefits of holding a genuine Policy can be seen in all aspects of the 
development of our clubhouse community. As a direct result of this weekly meeting 
and the process it embodies, the idea of participation and consensus has become a 
vital key to the life of our clubhouse. I believe that, because of the effects of this 
meeting, the partnership of model working and making decisions is now woven into 
the entire culture at Genesis Club. The Policy Meeting is able to create a place and a 
voice for many leaders emerge, and creative solutions are found for difficult 
problems. The clubhouse community together celebrates. Our victories. In summary, 
I would like to: Please do not take the process of decision making for granted. At 
Genesis Club, we have found that the process is precious!
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