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[…] Autorzy opracowania podkreślają, że »partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie ży-
cie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli w podejmowaniu decyzji 

i stanowieniu prawa«. Jednak ciągle jesteśmy na początku drogi, bo z opracowań oceniających stopień partycypacji 
obywatelskiej w polskich społecznościach lokalnych wynika, że aktywność społeczna jest u nas trzy lub czterokrotnie 
niższa niż w „starych” krajach Unii Europejskiej. […]
Tym bardziej cieszy pojawienie się tego podręcznika wspartego o lata doświadczeń w realizacji projektów partycy-
pacyjnych. Przystępujący do nich po raz pierwszy otrzymują nieocenione wsparcie – nie muszą „wyważać otwartych 
drzwi” i tracić cennego czasu na działanie metodą prób i błędów. Autorzy podręcznika wytyczyli szlak.
Osobiście cieszę się bardzo, że województwo podkarpackie miało możliwość uczestniczenia w tym programie. […]
Mariola Zajdel-Ostrowska, dyrektor ROPS w Rzeszowie

[…] W podręczniku można znaleźć fachowe informacje na temat procesu rozwoju społecznego poprzez partycypa-
cję oraz szczegółowo opisaną metodę opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. […] 
Ważną część publikacji stanowi opis procedur realizacji czterech warsztatów ze społecznością lokalną poświęconych 
kolejno: diagnozie sytuacji społecznej, analizie zasobów i problemów społecznych, wypracowaniu założeń strategii 
oraz opracowaniu koncepcji projektów stymulujących rozwój społeczny. […]
Układ książki jest przejrzysty. Napisana jest w sposób przystępny, a jej konstrukcja jest bardzo praktyczna. Podręcznik 
wzbogacony został ilustracjami, tabelami i wykresami. […] Autorzy uczestniczący w realizacji Programu Integracji 
Społecznej doskonale zdają sobie sprawę, iż dyskusja, wspólne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność przed zbio-
rowością oparta nie na statusie, funkcji lecz podjętym zadaniu to dla wielu osób nowy sposób podejmowania relacji 
społecznych. […] Dla mnie szczególnie ważne w tej książce jest to, iż może ona służyć jako doskonałe narzędzie po-
mocnicze, instrukcja postępowania do osiągnięcia najwyższego poziomu partycypacji i pełnego uczestnictwa, czyli 
udziału i wpływu społeczności na proces decyzyjny. […]
Jestem przekonana, że książka spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników, a w szczególności osób 
bezpośrednio zajmujących się tą problematyką.
Elżbieta Urban, kierownik GOPS w Przasnyszu

[…] Moim zdaniem jest to kompendium wiedzy dotyczącej wypracowywania gminnej strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych oraz swoisty przewodnik w procesie jej tworzenia. Krok po kroku przygotowuje do budowa-
nia strategii, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Przykładowe problemy społeczne zostały przedstawione w jasny 
i przejrzysty sposób za pomocą ankiet, analiz i wykresów, co dobrze odzwierciedla sytuację w gminie. Podręcznik 
w bardzo szczegółowy sposób pokazuje m.in. jak rozpocząć proces, kto może w nim uczestniczyć, jak przekazać infor-
macje zainteresowanym grupom i podmiotom działającym w gminie. […]
W ramach Programu Integracji Społecznej, dzięki warsztatom strategicznym, udało się w znacznym stopniu zmobili-
zować społeczeństwo do działania. Po raz pierwszy my tj. społeczność gminna decydowaliśmy na co zwrócić szcze-
gólną uwagę i na co przeznaczyć środki pieniężne. Nikt z góry nam nic nie kazał. Dzięki wsparciu zewnętrznych eks-
pertów staliśmy się bardziej otwarci i zaangażowani w pracę nad strategią. Uwierzyliśmy, że zdołamy zrobić coś dla 
siebie we własnym środowisku. Jest to wielka satysfakcja. […]
Polecam ten podręcznik wszystkim tym, którzy będą chcieli zmierzyć się w przyszłości ze stworzeniem takiej strategii 
w swojej gminie. […]
Helena Rejent, kierownik świetlicy w Lewkowie Starym

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów zapewniające harmonijny rozwój społeczny należy do najważniejszych 
zadań gminy. Warunkiem skutecznego działania samorządu w tym zakresie jest opracowanie i realizacja strategii roz-
wiązywania problemów społecznych. […]
Jestem przekonany, że przygotowana w ramach Programu Integracji Społecznej metodologia wspierania rozwoju 
gminy przez partycypację może być wykorzystana w planowaniu procesu rozwoju społecznego wielu gmin. Publi-
kacja opracowana w formie przewodnika, w oparciu o zdobyte doświadczenia, zwraca uwagę na praktyczne aspekty 
działalności gmin i udostępnia gotowe schematy postępowania. […] Zaprezentowana metoda […] daje możliwość 
realizacji wielu ważnych dla rozwoju gmin działań.
Jan Koprowski, wójt gminy Brzuze 
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Niniejsza publikacja zawiera zestaw materiałów, które powinny być pomocne w prowadze-
niu procesu rozwoju społecznego poprzez partycypacyjną metodę opracowania i realizacji 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych1. Opracowanie bazuje na praktycznych 
doświadczeniach osób mających wpływ na rozwój społeczny, odwołuje się jednak niejedno-
krotnie również do podstaw teoretycznych w opisywanym przedmiocie.

Podręcznik został ukierunkowany w swoich sformułowaniach głównie na gminy wiejskie 
i miejsko-wiejskie, ale jego zastosowanie nie ogranicza się tylko do małych społeczności. Więk-
szość elementów zawiera opisy przydatne również w średnich i dużych miastach. Adresowa-
ny jest do wszystkich zespołów, grup oraz podmiotów związanych bezpośrednio i pośrednio 
z rozwojem społecznym – zakres jego zastosowania najpełniej ilustruje poniższy schemat (Ry-
sunek nr 1). 

Wymienieni powyżej uczestnicy procesu partycypacyjnego na poszczególnych jego eta-
pach pełnią różne role, niektórzy członkowie społeczności biorą w nim zaś udział przez cały 
czas. Społeczność (gmin lub miast), jako najważniejszy podmiot procesu rozwoju społeczne-
go, została umiejscowiona na górze. W centrum – rozwój społeczny, uzyskiwany głównie po-
przez opracowanie i realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, a idąc dalej 
Strategii rozwoju społecznego. Wybrane przez społeczność władze są głównym partnerem 
koordynującym wszelkie zadania związane z opracowaniem i realizacją Strategii. Na schemacie 
wyróżnione są podmioty uczestniczące w jej opracowaniu (po prawej stronie, zaznaczone na 
zielono) oraz realizacji (po lewej stronie, zaznaczone na niebiesko). 

Niniejszy podręcznik ma pełnić rolę pomocniczą dla uczestników całego programu – zarów-
no dla Koordynatora procesu opracowywania i realizacji Strategii2, jak i uczestników opisywa-
nych działań oraz liderów. Stanowi zatem narzędzie wspierające osiąganie rozwoju społecznego. 

Podręcznik obejmuje 11 rozdziałów – otwiera go tzw. „mapa drogowa” (Rysunek 2), ilu-
strująca drogę, jaką trzeba przejść, aby osiągnąć wspomniany we wstępie najwyższy poziom 
partycypacji i pełne partnerstwo, czyli udział i wpływ społeczności na proces decyzyjny. 

1	 Dla	potrzeb	niniejszego	opracowania	dla	występujących	w	tekście	sformułowań	„Strategia	Rozwiązywania	Problemów	Społecznych”	stosować	
będziemy	skróconą	nazwę	„Strategia”.

2	 Koordynator	procesu	opracowywania	i	realizacji	Strategii	w	dalszej	części	nazywany	będzie	również	„Koordynatorem”.
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Rysunek 2.
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Jak widać, aby osiągnąć cel – opracować i zrealizować Strategię – trzeba wykonać 11 kroków. 
Mapa drogowa prezentuje elementy i czynności związane z opracowywaniem i realizacją 

Strategii, natomiast Rysunek 3 zawiera całościowe spojrzenie na nią. Nad osią czasu podane są 
pytania, na które należy odpowiedzieć podczas opracowania Strategii, a pod nią znajdują się 
główne elementy działań. Powinna ona zostać opracowana na co najmniej 5 lat, gdyż zmiany 
społeczne zachodzą powoli i dopiero przy porównaniu danych z takiego okresu można zaob-
serwować trendy i wyciągać wnioski dotyczące skuteczności działań.

Widzimy zatem kierunek działań oraz cel, do którego dążymy. Ze schematu wynika, iż po-
przez podejmowanie zaplanowanych wcześniej w Strategii działań, odpowiednie rozłożenie 
ich w czasie oraz określenie realizatorów, metod i systemu zarządzania realizacją Strategii mo-
żemy osiągnąć określone w procesie partycypacyjnym cele i w rezultacie – wizję rozwoju spo-
łecznego. Cały proces opisany został w 11 rozdziałach podręcznika, z których każdy odpowiada 
kolejnemu etapowi na wyrysowanej mapie.

Rozdział pierwszy pokazuje kolejne etapy prac nad Strategią w różnych ujęciach – związa-
nych z opracowywaniem, realizacją oraz w ujęciu procesowym. Wskazuje uczestników całego 
procesu, eksponując znaczenie i sposób formowania Zespołu do spraw Opracowania i Realiza-
cji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Planowanie jego prac i szerzej – działań związanych z całym procesem partycypacyjnym – 
omawiane jest w rozdziale drugim. 

Rozdział trzeci poświęcony jest promocji partycypacyjnego procesu opracowywania 
i wdrażania Strategii, dlatego też wskazuje na korzyści wynikające z zastosowania tej metody 
oraz czynniki decydujące o sukcesie programu. 

Rozdział czwarty dotyczy diagnozy sytuacji społecznej w gminie uzupełnionej dodatkowo 
o praktyczne przykłady z niektórych samorządów. Jest wprowadzeniem do pierwszego war-
sztatu partycypacyjnego opisywanego w kolejnym, piątym rozdziale. Zaprezentowana w nim 
została metodologia przygotowania i prowadzenia warsztatów partycypacyjnych, służących 
przygotowaniu Strategii oraz kolejne etapy prac. Opracowanie w tej części składa się z dwóch 

Rysunek 3. 
Główne elementy 
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zintegrowanych elementów: opisu metodologii oraz scenariuszy zajęć warsztatowych. Zasad-
niczą część tego rozdziału stanowi opis procedur realizacyjnych czterech warsztatów ze spo-
łecznością lokalną:

1. Warsztatu A, poświęconego diagnozie sytuacji społecznej w gminie
2. Warsztatu B, analizującego zasoby i problemy społeczne
3. Warsztatu C, zmierzającego do wypracowania założeń GSRPS3 
4. Warsztatu D, kształtującego koncepcje projektów stymulujących rozwój społeczny 

W treści rozdziału omówione są, uszczegółowione i wzbogacone o wskazówki metodyczne 
dla prowadzących (Moderatorów), scenariusze zajęć warsztatowych. Opisane procedury służyć 
mają przeprowadzeniu na terenie gminy pełnego cyklu zajęć, zakończonego opracowaniem 
GSRPS. Prezentowany materiał stanowić także może bazę do przygotowania i przeprowadze-
nia warsztatów uzupełniających. 

W kolejnych rozdziałach (szóstym, siódmym i ósmym) zaprezentowane zostały podsta-
wowe informacje związane z redakcją dokumentu strategicznego, jego konsultowaniem ze 
społecznością oraz uchwaleniem przez właściwy organ.

Rozdziały dziewiąty, dziesiąty i jedenasty zawierają informacje dotyczące realizacji przy-
gotowanej i uchwalonej wcześniej Strategii oraz jej monitorowania i ewaluacji przy jednoczes-
nym zachowaniu zasady partycypacji społecznej. Rozdziały te zostały przedstawione jako ciąg 
logicznie ze sobą powiązanych działań. Na uwagę zasługują też wyraźnie uwidocznione na 
wszystkich etapach( realizacji, monitoringu i ewaluacji) powiązania pomiędzy wskaźnikami 
osiągnięć (produktu, rezultatu, oddziaływania i nakładów) a realizacją celów wyznaczonych na 
wszystkich poziomach Strategii – poczynając od działań i projektów, poprzez cele operacyjne 
aż po cele strategiczne. 

W roku 2008, w początkowym etapie realizacji programu Integracji Społecznej, poddano 
analizie pod względem spełnienia kryteriów uspołecznienia Strategie Rozwiązywania Prob-
lemów Społecznych w 500 gminach. Wykazano, że w bardzo niewielu gminach Strategie 
opracowano z udziałem społeczności, dlatego też poddane zostały one aktualizacji. W wielu 
przypadkach ów proces skutkował powstaniem zupełnie nowej Strategii. Szukając rozwiąza-
nia tego problemu, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom PPWOW, zespół ekspertów 
przygotował podręcznik dla Lidera procesu opracowania Strategii w gminie oraz dla Modera-
tora, którzy mieli przeprowadzić warsztaty opracowania lub aktualizacji Strategii.

Działania te przyniosły pożądany efekt – po przeprowadzeniu procesu warsztatowego oka-
zało się, że dzięki ogromnemu wysiłkowi w większości gmin powstały bardzo ciekawe Stra-
tegie, pisane prostym językiem i zawierające bardzo ciekawe informacje, zaś partycypacyjne 
planowanie strategiczne na stałe wpisało się w zasady zarządzania publicznego w gminach.

Należy także podkreślić, że obecność Koordynatora procesu opracowywania Strategii i Mo-
deratorów, którzy w sposób fachowy poprowadzili społeczność mniej doświadczonych gmin 
przez te procesy, miała miejsce tylko trakcie realizacji PPWOW. Dlatego tak ważne jest przeka-
zanie praktycznych wskazówek, bazujących na doświadczeniach z kilku lat realizacji Programu 
Integracji Społecznej, osobom zainteresowanym i włączanym w procesy rozwoju społecznego. 

Na potrzeby realizacji wspomnianego wyżej programu utworzono funkcję Konsultanta 
Regionalnego. W naszym podręczniku większość jego zadań przejmuje Koordynator Proce-
su Opracowywania i Realizacji Strategii. Dodatkowo w prowadzeniu warsztatów bierze udział 

3	 Pojawiający	się	w	opracowaniu	skrót	GSRPS	lub	„Strategia”	oznacza	Strategię	Rozwiązywania	Problemów	Społecznych	podstawowej	jednostki	
samorządu	terytorialnego,	jaką	w	myśl	art.	164	ust.	1	Konstytucji	RP	jest	gmina,	niezależnie	od	tego,	czy	jest	to	gmina	wiejska,	miejska	czy	
miejsko-wiejska.
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Moderator. Jednocześnie, jeśli gmina planuje samodzielne, bez pomocy zewnętrznego eks-
perta, opracowanie i wdrożenie Strategii w procesie partycypacyjnym, zadania Moderatora 
może również wykonywać wymieniony wcześniej Koordynator.

Dla zwiększenia użyteczności podręcznika, dołączono do niego narzędzia pomocnicze:
1. Arkusze robocze na warsztaty oraz zdjęcie z przykładem wypełnionego arkusza
2. Schematy i rysunki obrazujące zachodzące procesy i powiązania między nimi 
3. Wzory tabel 
4. Harmonogramy
5. Odwołania do stron internetowych z danymi do diagnozy i innymi przydatnymi infor-

macjami 
6. Przykłady zapisów Strategii i zarządzeń oraz innych dokumentów
7. Przykłady ankiet do przeprowadzenia w społeczności 
8. Studium przypadku procesu realizacji Strategii, ukazujące kolejne kroki i dokumenty, 

które powinny towarzyszyć skutecznej realizacji, wraz z monitoringiem i ewaluacją
9. Przykładowe pytania, jakie powinny zostać zadane np. na posiedzeniu Zespołu ds. Reali-

zacji Strategii, Zespołu ds. Monitoringu oraz Forum ds. Ewaluacji

Czytelnika po raz pierwszy stykającego się z podobnymi zagadnieniami zaskoczyć, a na-
wet nużyć, może dogłębność czy drobiazgowość niniejszego podręcznika. Niestety – jest ona 
niezbędna, a wszyscy praktycy, którzy już realizowali podobne procesy, wiedzą, że podane tu 
materiały i wskazówki są niezwykle istotne.

W niniejszym opracowaniu zebrano przykłady jednoznacznie dowodzące, iż działania to-
warzyszące kolejnym etapom są ciągiem przemyślanych zdarzeń i efektów. Zasada Vilfredo  
Pareto4 mówi, że zdarzenia życiowe układają się w proporcji 20:80. Wychodząc z tego założe-
nia, podręcznik kładzie nacisk na dokładne przemyślenie i zaplanowanie działań jeszcze przed 
ich realizacją. A zatem – jeśli 80% wysiłku włożymy w dobre zaplanowanie działań Strategii, to 
jej realizacja będzie wymagała jedynie 20% wysiłku (celowo podawany jest wysiłek, a nie czas). 
Gorzej, jeśli proporcje są odwrotne – nieprzemyślane działania i brak celów powodują w dal-
szym etapie realizacji panikę i marnotrawstwo czasu, wysiłku, zasobów i środków finansowych.

Metodologia pracy ze społecznością poprzez partycypację przyczynić się może do wypra-
cowania mechanizmów wspólnego podejmowania decyzji i angażowania mieszkańców i in-
stytucji na rzecz rozwoju lokalnego. Mając to na uwadze, podręcznik wzbogacano ponadto 
o sugestie Konsultantów Regionalnych, a także doświadczenia praktyczne z działań warsztato-
wych w gminach. Zawarte w nim wskazówki nie są jednak dogmatyczne.

Niniejsze opracowanie stanowi przewodnik dla działań partycypacyjnych w społeczności 
lokalnej. Zaproponowana procedura została przedstawiona na pewnym poziomie ogólności 

– zawarte w materiale wskazówki podpowiadają kierunki działań, nie stanowią natomiast pre-
cyzyjnej procedury. Taki ramowy układ pozwala na uwzględnienie specyfiki środowiska, po-
ziomu integracji, potrzeb społecznych, a także indywidualnych problemów tej społeczności. 
Zaproponowane w metodologii analizy powinny uwzględniać zasoby społeczne, aktywność 
podmiotów i instytucji oraz liderów. Mając na uwadze powyższe elementy, osoby wdrażają-
ce proces partycypacyjny winny dostosować zawarte w podręczniku sugestie do specyfiki 

4	 Vilferdo	 Pareto	 (1848–1923),	 włoski	 ekonomista	 i	 socjolog.	 Zasada	 80/20	 Pareto	 stała	 się	 dziś	 bardzo	 popularna	 w	 biznesie.	Wielokrotnie	
wskazuje	się,	iż	analogiczna	zależność	80/20	odnosi	się	do	bardzo	wielu	zjawisk	społecznych,	ekonomicznych	oraz	gospodarczych,	np.	około	
80%	przychodów	przedsiębiorstwa	generowanych	jest	przez	około	20%	jego	klientów,	około	80%	efektywności	naszej	pracy	możemy	uzyskać	
dzięki	poświęceniu	uwagi	wybranym	20%	zadań,	które	mamy	do	wykonania,	a	około	80%	ludności	danego	regionu	zajmuje	w	przybliżeniu	
20%	terenów	całkowitych	tegoż	obszaru.
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swojego środowiska. Należy jednak pamiętać, iż trudno wyobrazić sobie uaktywnienie działań 
partycypacyjnych bez współpracy instytucji, organizacji społecznych i środowisk lokalnych – 
podręcznik nie jest instrukcją budowania partnerstwa społecznego czy lokalnego. 

Podręcznik opracowano kilkuetapowo. Część dotycząca warsztatów partycypacyjnych zo-
stała opracowana jeszcze na początku wdrażania Programu Integracji Społecznej (PPWOW) 
w 2008 roku, w oparciu o wieloletnie doświadczenia Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokal-
nego w Katowicach. Instytut wdraża metody partycypacyjne wypracowane wspólnie z part-
nerami amerykańskimi. Bierze także udział w implementowaniu praktyk partnerstwa lokalnego 
na terenie całego kraju i poza jego granicami (m.in. na Ukrainie, w Rumunii i Rosji). Wśród osiąg-
niętych rezultatów tych działań można wskazać szereg inicjatyw społecznych i gospodarczych, 
które przyczyniły się do rozwiązania wielu problemów w społecznościach lokalnych. 

Drugi etap opracowania podręcznika miał miejsce pod koniec wdrażania programu, kie-
dy to można było zebrać i przedstawić większość metod pracy nad strategią wdrożonych  
w gminach (2008–2010). Przy opracowaniu korzystano z doświadczeń Konsultantów Regio-
nalnych, odpowiedzialnych nie tylko za koordynacje prac nad strategiami w gminach, ale czę-
sto bezpośrednio zaangażowanych w wypracowanie narzędzi i metod pracy, konsultowanie 
ankiet stosowanych w gminach, prowadzenie warsztatów opracowania, a potem monitoringu 
i ewaluacji strategii. Jest to o tyle ważne, że w podręczniku nacisk kładziono na przedstawienie 
praktycznie stosowanych metod pracy i innych materiałów oraz wskazówek.
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Niniejsza publikacja powstała w wyniku realizacji Programu Integracji Społecznej1, jako efekt 
kilkuletniej pracy ekspertów i konsultantów programu, wspierających procesy integracji i akty-
wizacji mieszkańców oraz zaangażowanych w uruchamianie partycypacyjnego procesu opra-
cowywania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne 
i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli w podejmo-
waniu decyzji i stanowieniu prawa. W efekcie coraz częściej słychać o stosowaniu różnych form 
tego udziału przez władze na szczeblu centralnym, regionalnym czy lokalnym. Najczęściej są 
to komisje lub komitety doradcze, publicznie dostępne dokumenty konsultacyjne, wysłuchi-
wanie opinii publicznej, otwarte spotkania dyskusyjne z różnymi grupami interesu, rady oby-
watelskie czy uruchomione procedury skargowe i referenda. 

Jednak same uregulowania prawne nie zawsze wystarczają. Pozostają dawne nawyki, funk-
cjonują stereotypy, istnieje zwykły brak umiejętności angażowania obywateli we wspólne 
działania na rzecz ich gmin i powiatów. Z opracowań oceniających stopień partycypacji oby-
watelskiej w polskich społecznościach lokalnych wynika, że aktywność społeczna jest u nas 
trzy- lub nawet czterokrotnie niższa niż w krajach Unii Europejskiej. Bardzo niski jest poziom 
zaufania do instytucji publicznych, obniża się systematycznie frekwencja w wyborach, a licz-
ba osób działających w charakterze wolontariuszy jest ciągle zdecydowanie liczna bardziej 
skromna aniżeli w krajach unijnych.

Tymczasem wysoka aktywność społeczna służy wzmocnieniu demokratycznej kontroli 
działania władz oraz wytworzeniu stosunków partnerstwa pomiędzy mieszkańcami i władza-
mi przy wypełnianiu zadań na rzecz rozwoju społeczności i jej środowiska. Nie bez znaczenia 
jest stopień zaawansowania modelu partycypacyjnego (od informacji, przez komunikat zwrot-
ny do realnego wpływu). 

1	 Program	wdrażany	był	w	latach	2007–2010	przez	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej.	Więcej	informacji	znajduje	się	w	Załączniku	nr	1	do	
niniejszej	publikacji.
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Na pierwszym, najniższym, pułapie stosowane jest kształtowanie świadomości społecz-
nej poprzez pełną, regularną i obligatoryjną informację o zamierzeniach władz – społeczność 
często posiada jedynie wiedzę dotyczącą ogólnie formułowanych realizowanych celów, pod-
czas gdy należy prowadzić edukację zbiorowości, mogącą prowadzić do internalizacji procesu 
(jego potencjalni uczestnicy, nabywając wiedzę, przekonują się, poznają sposób i efektywność 
prezentowanej metody).

Na wyższym poziomie partycypacji społeczność może wyrażać wątpliwości i korygować 
propozycje, tworząc opinie uwzględniane przez realizatorów.

Najwyższy poziom partycypacji i pełne partnerstwo następuje jednak dopiero wtedy, 
gdy społeczność ma realny wpływ na proces decyzyjny. 

Trudno wyobrazić sobie automatyczny przeskok bezpośrednio do najwyższego poziomu, 
ponieważ środowiska lokalne w różnym tempie i na różne sposoby starają się budować społe-
czeństwo obywatelskie. Mamy nadzieję, iż procedury zaproponowane w niniejszym podręcz-
niku przyczynią się do przyspieszenia tego procesu.

Obok oceny poziomu partycypacji społecznej, odnoszącej się do zakresu i poziomu współ-
pracy władz z mieszkańcami, warto przeanalizować zagadnienie poziomu integracji społecznej 
wyrażonego subiektywnymi ocenami uczestników procesu partycypacyjnego. Zagadnienie to 
stanowi element warsztatów partycypacyjnych opisywanych w Rozdziale 5 podręcznika, gdzie 
z udziałem przedstawicieli społeczności określany jest obecny i preferowany stan integracji. 

Poziomy partycypacji oraz charakterystyczne dla nich cechy prezentuje Rysunek nr 4 za-
mieszczony poniżej. 

Zrównoważony rozwój nie jest możliwy, jeżeli w społeczności lokalnej nie zostaną w sposób 
kompleksowy zidentyfikowane i rozwiązane problemy społeczne. Z tych względów niezbędne 
wydaje się stworzenie Strategii uwzględniającej tak cele rozwojowe, jak i rozwiązywanie bieżą-
cych problemów dotyczących mieszkańców. 

W oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku gminy zostały zobligowane 
do przygotowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W założeniach 
uczestnikami tego procesu powinny być: administracja samorządowa, organizacje społeczne 
(zarówno posiadające osobowość prawną, jak i nieformalne, lecz faktycznie działające w spo-
łeczności) oraz bezpośredni beneficjenci. Ich stopień zaangażowania w realizację priorytetów 
decyduje o sprawności realizacji całego programu.

W praktyce twórcy Strategii, analizując lokalne problemy społeczne, często ograniczają się 
do opisu zjawisk zachodzących w gminie oraz do definiowania zadań i problemów. Sporadycz-
nie można zaobserwować głębsze zaangażowanie obywateli w procesie analizy problemów 
lokalnych czy podejmowania decyzji na tym polu. Choć proces konsultacyjny jest wymogiem, 
często przebiega on w sposób fragmentaryczny i nie reprezentatywny. Beneficjenci, będący 
adresatami działań, nie uczestniczą na ogół w tworzeniu harmonogramu, form i metod stoso-
wanej pomocy. Nie bada się też efektywności wcześniej podjętych procedur, poziomu satys-
fakcji stosowanych usług czy ich komplementarności.

Przyczyn takiej sytuacji jest zapewne wiele:
1. Bariera mentalna i kompetencyjna („nie widzę potrzeby i nie potrafię”)
2. Brak kompleksowego podejścia do świadczonych usług
3. Brak wizji długotrwałej polityki społecznej na poziomie powiatu i gminy
4. Przewaga metod doraźnych nad profilaktyką
5. Przewaga działań ilościowych (finansowych) nad jakościowymi (miękkimi)
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W gminach uczestniczących w realizacji Programu Integracji Społecznej dało się zaobser-
wować dwa najczęściej występujące scenariusze tworzenia GSRPS: 

1. Powierzenie skonstruowania takiej Strategii zewnętrznej firmie konsultingowej
2. Przygotowanie jej we własnym zakresie, poprzez zlecenie wykonania zadania podle-

głym jednostkom (np. GOPS) 

W obu przypadkach społeczność lokalna nie zawsze była traktowana jako partner i uczest-
nik procesu. Tymczasem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna być two-
rzona przy udziale społeczności lokalnej. Staje się ona wówczas: 

1. Współautorem wypracowanych kierunków rozwoju, celów i programów 
2. Beneficjentem działań wynikających ze Strategii
3. Współwłaścicielem osiągniętych produktów i rezultatów

Jednocześnie skutki podejmowanych działań sprzyjają rozwojowi społecznemu oraz 
zmniejszeniu lub nawet likwidacji istniejących problemów. Takie założenie jest urzeczywistnie-
niem fundamentalnej zasady związanej z istotą samorządu terytorialnego – zasadą subsydiar-
ności, inaczej pomocniczości. 

Proponowana w niniejszym opracowaniu metodologia wspierania rozwoju społecznego 
gminy przez partycypację społeczną odwołuje się do tej podstawowej zasady, a jej celem jest 
zmiana postrzegania systemu pomocy społecznej w naszej społeczności. Istniejący dotąd wy-
raźny podział na dostarczających dobra i usługi społeczne (głównie reprezentujących instytu-
cje publiczne) oraz biernych odbiorców tych usług ma być stopniowo zmieniany. Włączanie 
mieszkańców do współdecydowania, a zatem – uruchamianie partycypacji społecznej w pla-
nowaniu rozwoju lokalnego, to niezbędne warunki powodzenia w przeprowadzaniu tej zmia-
ny. Wymaga to także zrozumienia znaczenia integracji społecznej i jej oddziaływania na rozwój 
(zwłaszcza gospodarczy) gminy. Najczęściej zabiega się o niego widocznymi dla społeczności 
inwestycjami, pomijając lub marginalnie traktując rolę dobrego funkcjonowania rodzin i ich 
samodzielność ekonomiczną. Tymczasem u podstaw aktywizacji zawodowej leży aktywizacja 
i integracja społeczna, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To właśnie włączenie 
mieszkańców w przygotowanie Strategii, już na etapie diagnozowania sytuacji społeczno-
ekonomicznej, pozwoli na ujawnienie problemów, które dotąd nie były znane lub niechętnie 
odkrywane przed społecznością.

W Strategiach Rozwiązywania Problemów Społecznych niezbędne jest określenie kierun-
ków i celów rozwoju (co ważne – na okres wykraczający poza jedną kadencję organów samo-
rządu terytorialnego) oraz narzędzi ich realizacji. Dlatego też w tym dokumencie określane są 
nie tylko wewnętrzne, gminne, źródła finansowania celów, programów i zadań, ale również 
inne, zewnętrzne fundusze, w tym unijne. 

Wykonawcami Strategii w partycypacyjnym modelu nie są tylko przedstawiciele admini-
stracji gminnej, jednostek gminnych i instytucji szczebla gminnego i ponadgminnego, któ-
rym ustawowo przypisano realizację zadań dotyczących sfery społecznej. W realizacji Strategii 
uczestniczyć winna cała społeczność, funkcjonujące w niej organizacje świeckie i wyznaniowe, 
grupy nieformalne, przedsiębiorcy. Poprzez partnerstwo administracji samorządowej z orga-
nizacjami pozarządowymi, a także inne wielosektorowe partnerstwa rośnie szansa uzyskania 
określonych efektów i ich pomnażania. 

Istotne jest też to, iż każdy członek wspólnoty samorządowej, upoważniając organy admini-
stracji samorządowej do dysponowania zasobami publicznymi, nie powinien czuć się zwolnio-
ny z obowiązku uczestnictwa w monitoringu oraz ewaluacji Strategii i programów. Dlatego też 
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tak ważny jest dobór metod i narzędzi pomiaru skuteczności, racjonalności i efektywności tych 
działań, badanie proporcji efektów i nakładów oraz sięganie po sprawdzone wzorce skutecz-
nego benchmarkingu. Nie można bowiem zapominać, że dobrze przygotowana i prawidłowo 
wdrażana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych może być jednym z kluczowych 
czynników rozwoju gminy. 

Istotnym aspektem w kontekście Strategii są działania promocyjne i marketingowe. Należy 
przez to rozumieć zarówno nagłośnienie i rozpropagowanie idei metody partycypacyjnej, jak 
również prezentowanie środowisku społecznemu wyników opracowywania i realizacji Strategii. 
Działania promocyjne winny być realizowane na przestrzeni całości działań – od rozpoczęcia 
tworzenia Strategii, poprzez jej realizację, monitoring, ewaluację aż po aktualizację. Działania, 
mające na celu aktywizację społeczności lokalnej i wprowadzenie partycypacji jako instrumentu 
decydowania o wspólnych problemach, wymagają szeregu procedur przygotowawczych. 
Uczestnictwo w tym procesie zakłada zmianę optyki, niejednokrotnie przełamanie schematów 
czy istotnych w mniejszych społecznościach utartych podziałów społecznych. Z powyższych 
względów prace nad planem Strategicznym winny obejmować konsultacje z mieszkańcami np. 
poprzez debaty publiczne lub zbieranie ankiet zawierających pytania w sprawie kluczowych 
problemów społecznych. Tego typu konsultacje to nie tylko okazja dla przekazania informa-
cji, ale przede wszystkim sposobność dla aktywnej partycypacji przedstawicieli społecznych 
w tworzeniu Strategii. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji i jej efektów także powinno być 
załączone do dokumentu końcowego Strategii.

Z badań wynika, że wiele samorządów lokalnych komunikuje się z obywatelami tylko 
w sposób jednostronny, informując ich o swoich zamierzeniach i działaniach. Uczestnictwo 
partnerów społecznych obserwuje się często na etapie opracowywania Strategii rozwoju lo-
kalnego. Jednak już etap wdrażania o wiele częściej przypomina styl autorytarny. Nie oznacza 
to, że sytuacja ta ma miejsce we wszystkich samorządach i w przypadku realizowania wszyst-
kich projektów. Istnieją samorządy, które w bardzo wysokim stopniu realizują zasady partycy-
pacji w planowaniu i zarządzaniu publicznym, urzeczywistniając w ten sposób konstytucyjne 
zasady samorządności terytorialnej, opartej na zasadach subsydiarności, solidarności i dobra 
wspólnego.

Dyskusja, wspólne podejmowanie decyzji, odpowiedzialność przed zbiorowością oparta 
nie na statusie, funkcji, lecz podjętym zadaniu, to dla wielu nowy sposób pojmowania relacji 
społecznych. Proces dochodzenia do konsensusu wymaga od uczestników „ciągłego trenin-
gu” i odwoływania się do kryteriów obiektywnych. Zarówno przedstawiciele administracji lo-
kalnej, jak i pozostali uczestnicy procesu formułowania Strategii muszą posiadać umiejętności 
i wiedzę, którą można nabywać w trakcie spotkań i szkoleń, ale także z publikacji i przewod-
ników, zawierających informacje teoretyczne i praktyczne. Dostarczanie wiedzy i korzystanie 
z niej przez potencjalnych odbiorców może ułatwić rozumienie rzeczywistości społecznej, 
identyfikowanie się z nią, wzrost aktywności jednostek i grup oraz wzrost odpowiedzialności, 
a w efekcie – lepsze zaspokajanie potrzeb członków wspólnoty samorządowej (zarówno jed-
nostkowych, jak i zbiorowych). Możliwość określania i osiągania wspólnych celów powoduje 
także, że umacniają się więzi społeczne, a proces integracji mieszkańców poszerza się i inten-
syfikuje. 

Model partycypacyjny nie rozwiąże problemów społecznych gminy, pozwoli jednak 
w dłuższej perspektywie na wyzwolenie aktywności wielu grup interesu, zbudowanie proce-
dur decyzyjnych, poprawę komunikacji społecznej, a także podwyższenie stopnia identyfikacji 
ze zbiorowością. Akceptacja wspólnie przyjętych rozwiązań przyczyni się do wzrostu poczucia 
odpowiedzialności za wyniki, pozwoli także na korektę projektów w trakcie ich realizacji.
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Partycypacyjne planowanie Strategiczne sprzyja osiąganiu porozumienia w zakresie wy-
boru celów w sytuacjach, gdy przy ograniczonych środkach i wielości potrzeb dochodzi do 
nieporozumień. Dlatego tak ważne jest to, by Strategia była wynikiem otwartego dialogu spo-
łecznego i solidarności w działaniu. 
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1.1.    Uczestnicy procesu partycypacyjnego 

W procesie partycypacyjnym bardzo ważny jest szeroki udział przedstawicieli lokalnej 
społeczności – ich uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji Strategii, a zatem także 
w warsztatach i spotkaniach, na których określane są problemy, potrzeby i kierunki działań 
w zakresie problematyki społecznej. Uczestników procesu partycypacyjnego i ich różne role 
prezentuje Rysunek nr 5.

Uczestnicy procesu – społeczność, przedstawiciele organizacji, wymienione na rysunku 
osoby, maja w procesie partycypacyjnym do spełnienia rożne zadania. Opracowanie i realiza-
cja Strategii to główne etapy całego procesu. Składa się na nie szereg czynności, które prezen-
tuje Tabela 1. 

Proces opracowania Strategii Proces realizacji Strategii

1) Diagnoza sytuacji społecznej w gminie
2) Problemy i potrzeby społeczne
3) Analiza SWOT
4) Inwentaryzacja posiadanych zasobów
5) Zdefiniowanie kluczowych problemów społecznych
6) Zdefiniowanie wizji rozwoju społecznego
7) Określenie celów 
8) Określenie zadań
9) Zdefiniowanie wskaźników

10) Określenie zasad wdrażania
11) Określenie zasad monitoringu
12) Określenie zasad ewaluacji

1) Uzupełnienie diagnozy sytuacji w gminie za ostatni rok
2) Opracowanie rocznego planu działania
3) Realizacja zadań przypisanych do poszczególnych celów
4) Monitoring realizacji Strategii
5) Ewaluacja realizacji Strategii – analiza efektów realizacji po 

roku, weryfikacja problemów i celów, wnioski i wskazania 
na kolejny rok

6) Powtarzanie w kolejnych latach realizacji Strategii kroków 
1)–5)

7) Ewaluacja realizacji Strategii w ostatnim roku jej 
obowiązywania – analiza efektów realizacji Strategii od 
początku jej powstawania oraz stopnia osiągnięcia założonej 
wizji, wnioski i wskazania do opracowania Strategii na 
kolejny okres programowania

Rysunek 5.
Uczestnicy procesu 
opracowania i realizacji 
Strategii

Tabela 1.
Zestawienie 
podstawowych 
etapów procesu 
opracowania 
i realizacji Strategii

Uczestnicy  
warsztatów  

reprezentujący różne 
grupy społeczne  

oraz dostarczający 
informacji o sytuacji
10–30 osób i więcej

osoby 
odpowiedzialne 
za cały proces 
opracowania 
strategii
5–7 osób

Mieszkańcy losowo 
uczestniczący w bada-
niach np. ankietowych 

(ok. 5% populacji 
dorosłych)

MIESZKAŃCY – SPOŁECZNOŚĆ

MIESZKAŃCY – SPOŁECZNOŚĆ

MIESZKAŃCY – SPOŁECZNOŚĆ
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Jak zainicjować proces partycypacyjny, kto powinien to zrobić, kto realizować poszczegól-
ne jego etapy?

Jak wynika z przedstawionego Rysunku 5 i Tabeli 1 nie jest to zadanie dla jednej osoby, ale 
dla wielu, a nawet – całych zespołów. Jednak koordynowanie poszczególnych działań, spotkań, 
warsztatów, czynności związanych z poruszaniem się po zaprezentowanej wcześniej „mapie 
drogowej” musi być przypisane jednej osobie – Koordynatorowi procesu opracowania i reali-
zacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Koordynator potrzebuje Zespołów zadaniowych. Organizacja, struktura oraz skład tych Ze-
społów są zależne od tego, na jakim etapie procesu się znajdujemy. 

Przygotowanie procesu, promocja wśród społeczności, przygotowanie i organizacja war-
sztatów – to działania, które może wykonywać Zespół powołany do opracowania Strategii. 

W kolejnych etapach procesu (realizacji, monitoringu i ewaluacji) potrzebne są też inne 
osoby, zatem różni się też rodzaj i skład zespołów lub podzespołów.

Koordynator zawsze jednak jest osobą łączącą te zespoły, ich pracę i efekty. Odpowiada za 
cały proces, który zaczyna się w momencie podjęcia decyzji o tworzeniu Strategii w procesie 
partycypacyjnym i trwa przez kolejne lata realizacji i następnie aktualizacji, a co więcej – ma 
charakter cykliczny. Z powyższych względów decyzja o rozpoczęciu prac nad Strategią oraz 
powierzeniu konkretnej osobie funkcji Koordynatora całego procesu powinna być podjęta 
przez właściwy organ, czyli Radę Gminy/Miasta. 

Pracy Koordynatora poświęcony jest cały podręcznik. W kolejnych rozdziałach tej publika-
cji przedstawione zostały zadania zarówno wyznaczonego Koordynatora, jak i poszczególnych 
Zespołów Roboczych. 

1.2.    powołanie zespołu Roboczego

Rozpoczęcie działań związanych z partycypacyjnym procesem opracowywania Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy wymaga: 

1. Powołania Koordynatora procesu opracowania GSRPS (jeśli nie został już wcześniej po-
wołany przez Radę w uchwale o przystąpieniu do partycypacyjnego procesu opracowy-
wania Strategii)

2. Stworzenia Zespołu Roboczego do spraw Opracowania i Realizacji Strategii

W pracach Zespołu Roboczego powinni uczestniczyć:
1. Przedstawiciele pozostałych jednostek samorządowych: np. szkół, ośrodka kultury (3–5 os.)
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i parafii (1–2 os.)
3. Przedstawiciele firm (1–2 os.)

Proporcje i liczebność zależy od specyfiki gminy i działających tam podmiotów.
Osoby te powołuje Rada Gminy uchwałą lub Wójt/Burmistrz zarządzeniem. Uchwała lub za-

rządzenie powinny zostać zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz ogłoszone w sołe-
ctwach. Propozycja treści zarządzenia o powołaniu Zespołu znajduje się w Załączniku nr 1 do 
podręcznika. 

Zarządzenie podaje skład Zespołu, funkcje oraz reprezentowany podmiot. Członkowie Zespo-
łu powinni wywodzić się z różnych środowisk i mieć wiedzę na temat sytuacji społecznej gminy. 
Aby usprawnić pracę, główne zadania powinny zostać przydzielone osobom z urzędu gminy 
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i jednostek podległych, zwłaszcza GOPS, gdyż mają one większe możliwości wykonywania za-
dań, administrowania zadaniami oraz pozyskiwania informacji niż osoby spoza samorządu.

Spotyka się zarządzenia bardzo szczegółowe, zawierające zadania od razu przypisane do 
osób odpowiedzialnych. Jednak w przypadku jakichkolwiek zmian personalnych lub zmian 
w podziale zadań, wymaga to wydania ponownego zarządzenia.

Zespół Roboczy może zostać, po przygotowaniu i uchwaleniu Strategii, włączony w skład 
Zespołów zajmujących się realizacją bądź monitoringiem i ewaluacją Strategii. Zostają one uru-
chamiane po zrealizowaniu 8 kroków z zaprezentowanej na wstępie „mapy drogowej”.

Zespół Roboczy ma za zadanie czuwać nad organizacją procesu partycypacyjnego od stro-
ny logistycznej i organizacyjnej. Zespół stwarza także ramy działania dla reprezentantów spo-
łeczności w trakcie warsztatów. W jego skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla gminy 
instytucji, mający stosunkowo szerokie kompetencje i dostęp do źródeł informacji. Nie bez 
znaczenia jest także wysoki poziom motywacji i zaangażowania w sprawy społeczne, a także 
wiedza o środowisku lokalnym. W celu ułatwienia kontaktów i usprawnienia podejmowania 
decyzji, w skład Zespołu powinno wchodzić maksymalnie 10 osób. Rekrutacja powinna być 
prowadzona pośród pracowników GOPS, radnych gminnych oraz powiatowych zamieszkują-
cych na tym terenie, sołtysów i przedstawicieli organizacji społecznych. Szerokie spectrum uła-
twi rekrutację partycypacyjną i nie pozwoli na pominięcie grup istotnych dla dalszych działań.

W doborze osób do Zespołu Roboczego należy kierować się nie tylko pełnionymi funkcjami 
społecznymi, ale również predyspozycjami danych osób oraz ich cechami osobowości. Choć 
kluczowym celem jest stworzenie różnorodnych rozwiązań zaistniałych problemów społecz-
nych, to równie ważnym elementem jest budowanie integracji społecznej oraz mechanizmów 
wspólnego decydowania i działania. W trakcie pracy tego gremium niejednokrotnie ujawniają 
się osoby o cechach lidera społecznego – ich wspieranie przyczynia się do wzbogacenia po-
tencjału społecznego gminy. 

Do najważniejszych zadań Koordynatora – przewodniczącego Zespołu ds. Opracowa-
nia i Realizacji Strategii należy:

1. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów 
dotyczących wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w proce-
sie partycypacyjnym

2. Gromadzenie dokumentacji związanej ze Strategią, zbieranie informacji określających 
postępy w realizacji Strategii

3. Współorganizowanie spotkań Zespołów powołanych do opracowania, realizacji oraz 
monitoringu i ewaluacji Strategii, opracowanie po każdym z zebrań raportu z realizacji 
Strategii i jego upowszechnienie, prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej 

4. Opracowanie i, w razie potrzeby, aktualizacja rocznych Planów Działania
5. Przedkładanie Planów Działania do zatwierdzenia przez Burmistrza/Wójta
6. Przygotowanie kompletnej informacji dotyczącej realizacji koordynowanego zakresu 

oraz uzupełnianie na bieżąco danych
7. Upowszechnianie informacji dotyczących koordynowanego zakresu działań
8. Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w obrębie właściwego celu 

operacyjnego

Do zadań Zespołu ds. Opracowania i Realizacji Strategii należy w szczególności:
1. Przygotowanie i przedstawienie Wójtowi do akceptacji harmonogramu opracowania 

Strategii 
2. Promocja procesu opracowywania Strategii wśród mieszkańców
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3. Zebranie danych potrzebnych do diagnozy sytuacji społecznej w gminie
4. Dokonanie analizy zebranych danych i opracowanie diagnozy sytuacji społecznej 

w gminie
5. Organizacja partycypacyjnych warsztatów w celu opracowania projektu Strategii
6. Redakcja projektu Strategii
7. Przekazanie projektu Strategii do konsultacji z mieszkańcami
8. Przekazanie projektu Strategii do uchwalenia przez Radę
9. Koordynacja wdrażania poszczególnych celów operacyjnych w całym okresie realizacji 

Strategii
10. Opracowywanie projektu rocznych (lub dwuletnich) Planów Działania
11. Opracowanie propozycji wskaźników realizacji celów operacyjnych i działań
12. Przedstawienie projektu Planu Działania wraz ze wskaźnikami do zaopiniowania Zespo-

łowi ds. Monitoringu i Ewaluacji
13. Koordynacja realizacji zadań wynikających z Planów Działania
14. Opracowanie rocznego budżetu Planu Działania
15. Zgłoszenie wybranych elementów budżetu Planu Działania do projektu budżetu gminy 

w celu pozyskania finansowania części zadań
16. Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów strategicznych
17. Opracowywanie raportów dotyczących wykonania rocznych Planów Działania
18. Przedstawianie do zaopiniowania Zespołowi ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii rapor-

tu z realizacji Planu Działania
19. Opracowanie planu promocji i koordynacja działań związanych z promocją realizacji 

Strategii

Do Zespołu Roboczego należy włączyć oddelegowaną przez władze gminy osobę odpo-
wiedzialną za gromadzenie i opracowywanie materiałów z warsztatów oraz dokonującą sto-
sownych zapisów w przygotowywanym lub aktualizowanym dokumencie Strategicznym.
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2.1.    przesłanki dobrego planowania prac zespołu  
ds. opracowania i Realizacji strategii

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu powinni uzgodnić szczegóły dotyczące zadań 
oraz osób odpowiedzialnych, a ustalenia zapisać w protokole. 

Koordynator winien omówić z członkami Zespołu ideę partycypacji społecznej, a także 
głownie założenia przyszłych działań. W tym celu prowadzi spotkanie umożliwiające samoor-
ganizację Zespołu, wyjaśnienie wątpliwości oraz wypracowanie wewnętrznych procedur ko-
munikacyjnych. Rolą Koordynatora jest także pomoc w precyzyjnym określeniu ról Zespołu 
Roboczego.

Opracowując plan pracy należy także uwzględnić możliwości lokalne, gdyż bez szerokie-
go udziału przedstawicieli społeczności nie może być mowy o partycypacji w opracowywaniu 
Strategii. Możliwości udziału mieszkańców są pochodną:

1. Aktywności społecznej – w mniej aktywnych społecznościach potrzeba więcej dodatko-
wych rozmów z poszczególnymi osobami, aby im wyjaśnić sens udziału w pracach

2. Sezonowości – społeczność gmin wiejskich zajmuje się rolnictwem, dlatego pewnych 
działań należy unikać w momentach nasilenia prac

3. Innych cykli, jak np. rok szkolny – ankietyzację często prowadzi się z udziałem szkół, za-
tem proces ten należy zaplanować w trakcie roku szkolnego, z pominięciem okresu kla-
syfikacji semestralnej

4. Corocznych wydarzeń społecznych, jak święta kościelne, festyny – takie wydarzenia 
mogą być świetną okazją do promocji czy ankietyzacji

Koordynator powinien poznać dotychczasowe sposoby komunikowania się w obrębie da-
nej społeczności, a także ustalić wraz z członkami Zespołu poziom ich skuteczności. W wie-
lu społecznościach informacje są przekazywane w miejscach powszechnie odwiedzanych 
i ważnych dla mieszkańców (np.: kościół, ośrodek zdrowia, poczta, przystanek PKS, punkty 
sprzedaży). Informacji udzielają także osoby znaczące np. (ksiądz, lekarz weterynarii, listonosz, 
sprzedawczyni w sklepie). Poza przekazem ustnym należy także zaplanować opracowanie ma-
teriałów pisemnych, wstępnie informujących o planowanych działaniach społecznych. Gdy 
przepływ informacji jest niewystarczający, członkowie Zespołu powinni wspólnie opracować 
procedury wzajemnej komunikacji. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji umożliwia 
wysoką efektywność działania. Dobra komunikacja sprzyja również wzrostowi poziomu inte-
gracji współpracujących ze sobą osób. 

2.2.    Harmonogram pracy zespołu

Harmonogram prac wynikających z 11 kroków „mapy drogowej” (od momentu podjęcia decy-
zji o rozpoczęciu procesu opracowywania Strategii aż do zamknięcia całego cyklu realizacyjne-
go) przedstawia Tabela nr 2.
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2.3.    zadania związane z przygotowaniem partycypacyjnego
procesu opracowania strategii

Do kluczowych zadań Zespołu w pierwszym etapie należy:
1. Opracowanie harmonogramu działań oraz planowanych zadań zróżnicowanych w za-

leżności od tego, czy:
2. Gmina nie posiadała jeszcze GSRPS i dopiero następuje opracowanie Strategii 
3. Gmina posiadała GSRPS, ale należy ją zaktualizować metodą partycypacyjną – w takim 

przypadku pierwszym zadaniem jest analiza i opiniowanie dotychczasowej Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

4. Gmina opracowała już wcześniej GSRPS metodą partycypacyjną i następuje jej aktua-
lizacja, poprzedzona dokonaniem ewaluacji i stworzona na podstawie wyciągniętych 
z niej wniosków 

5. Ustalenie zakresu odpowiedzialności dla członków Zespołu

Do momentu ustalenia Strategii aż osiem (z jedenastu) kroków „mapy drogowej” reali-
zuje właśnie Zespół Roboczy. Przykład ramowego planu działań Zespołu na tym etapie pre-
zentuje Tabela nr 3.

Lp. Etap Odpowiedzialny Współpracujący

1 POWOŁANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO Burmistrz/Wójt Kierownik OPS – Przewodniczący 
Zespołu Roboczego

2 OPRACOWANIE PLANU PRACY Przewodniczący Zespołu Roboczego (ZR) Członkowie Zespołu Roboczego (ZR)

3 PROMOCJA PROCESU OPRACOWANIA 
STRATEGII

Osoba wyznaczona w Zespole Roboczym, 
np. pracownik ds. promocji

2–3 osoby do pomocy z ZR i/lub spoza

4 ZEBRANIE DANYCH O SYTUACJI 
W GMINIE

Przewodniczący ZR Dane statystyczne i z rejestrów – 
osoby z ZR odpowiedzialne za 
poszczególne grupy danych oraz do 
współpracy osoby spoza ZR

Badania ankietowe (2–3 osoby z ZR)

5 WARSZTATY PARTYCYPACYJNE Przewodniczący ZR Osoby z ZR i moderator

6 OPRACOWANIE I ZREDAGOWANIE 
STRATEGII

Przewodniczący ZR 1 osoba z ZR – redakcja całości
2–3 osoby – pisanie poszczególnych 
rozdziałów

7 KONSULTOWANIE STRATEGII Osoba ds. promocji w gminie Członkowie ZR

8 PRZEDSTAWIENIE STRATEGII DO 
UCHWALENIA PRZEZ RADĘ 

Burmistrz/Wójt Członkowie ZR

Na etapie przygotowawczym najistotniejszymi elementami są:
1. Zbadanie sytuacji społeczno-demograficznej gminy z uwzględnieniem zasobów tej 

społeczności oraz szans rozwojowych
2. Identyfikacja osób kluczowych, liderów
3. Określenie potencjału lokalnych instytucji i organizacji
4. Zapoznanie się z listami osób proponowanych do uczestnictwa w warsztatach
5. Zidentyfikowanie realizowanych projektów społecznych (prowadzonych zarówno przez 

organizacje społeczne oraz samorząd, jak i projektów regionalnych i ogólnopolskich)

Tabela 3.
Przykład 
podziału zadań 
w Zespole Roboczym 
ds. Opracowania
(lub Aktualizacji) 
Strategii
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6. Poznanie doświadczeń lub ich braku w pracy zespołowej i współpracy w podejmowa-
niu inicjatyw społecznych

7. Określenie katalogu problemów społecznych w oparciu o opinie liderów i Zespołu Ro-
boczego

8. Zapoznanie się z dokumentem GSRPS uprzednio opracowanym w gminie 
9. Dokonanie analizy opracowanej przez gminę Strategii Rozwoju Gospodarczego

Koordynator procesu opracowywania Strategii, będący odpowiedzialny za współpracę ze 
społecznością danej gminy, pełni szereg funkcji, m.in.: 

1. Budowanie dobrych relacji ze środowiskiem lokalnym 
2. Wspieranie Zespołu Roboczego w identyfikacji uczestniczących w procesie liderów lo-

kalnych 
3. Wspieranie przygotowania warsztatów od strony logistycznej
4. Uczestnictwo w opiniowaniu dotychczasowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w gminie
5. Służenie informacjami i wiedzą Moderatorowi warsztatów, a jeśli to możliwe – także 

uczestnictwo w spotkaniach warsztatowych. W szczególności ważna jest obecność na 
warsztatach inaugurujących pracę ze społecznością lokalną

Inicjując współpracę ze społecznością lokalną, niezbędne jest nawiązanie właściwych rela-
cji z samorządem lokalnym i jednostkami realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. 
Współpraca z samorządem powinna skutkować aktywnym włączeniem się władz w proces 
budowania Strategii, a także umożliwić pozyskanie osób odpowiedzialnych za redagowanie 
dokumentu (na podstawie materiałów płynących z warsztatów partycypacyjnych). Relacje 
z podmiotami realizującymi zadania lokalnej polityki społecznej umożliwią natomiast rozpo-
znanie uwarunkowań społecznych. Szczególnie istotne będą dane dotyczące potrzeb, które 
nie są zaspakajane, powodów takiej sytuacji oraz możliwości ich zaspakajania. 
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3.1.    program promocji i public Relations  
procesu partycypacyjnego w gminie

Promocja ma na celu uświadomienie społeczności, w jaki sposób realizacja Strategii może 
wpływać na rozwiązywanie problemów w ich otoczeniu oraz zaspokajanie potrzeb. Ponadto 
zapewnia przejrzystość tego procesu i w sposób ciągły zaprasza do działania tych mieszkań-
ców, którzy dotychczas się nie włączyli. 

Zaplanowanie działań promocyjnych dla procesu partycypacyjnego to jedno z najważ-
niejszych i pierwszych zarazem zadań Zespołu do spraw Opracowania i Realizacji Strategii.  
Z zaprezentowanego w Tabeli 2 pkt. 3 harmonogramu wynika jednoznacznie, że promocja to-
warzyszy wszystkim etapom procesu partycypacyjnego. Promocja procesu partycypacyjnego 
oraz działań służących opracowaniu i realizacji Strategii powinna mieć charakter ciągłych, prze-
myślanych i zaplanowanych działań. Odbywają się one na wszystkich etapach, począwszy od 
decyzji o uruchomieniu partycypacyjnego procesu opracowania Strategii, poprzez jej realiza-
cję, monitoring, ewaluację i następnie aktualizację.

Skuteczna realizacja GSRPS wymaga kształtowania i wspierania porozumień (sieci) publicz-
no-społecznych oraz upowszechniania współpracy administracji publicznej, zwłaszcza z orga-
nizacjami pozarządowymi. Współpraca w tym zakresie wspomaga integrację społeczną oraz 
kształtuje społeczeństwo obywatelskie. Realizacja celów i priorytetów przyjętych w Strategii 
wymaga prowadzenia przez samorząd promocji w sposób zaplanowany i skoordynowany. 
Obejmuje ona działania informacyjne, a także inicjowanie wspólnych przedsięwzięć ze wszyst-
kimi instytucjami, podmiotami i środowiskami zaangażowanymi we wdrażanie Strategii. 

3.1.1.  cele promocji

Celem głównym promocji procesu partycypacyjnego jest powiadomienie jak największej licz-
by mieszkańców o:

1. Tym, co będzie się działo w związku z opracowaniem Strategii
2. Tematach związanych z polityką społeczną i jej związku z sytuacją społeczności

W efekcie zapewniony zostanie udział i zaangażowania w proces ze strony jak największej 
liczby osób.

Wśród ważnych celów cząstkowych promocji należy wymienić przede wszystkim:
1. Pobudzenie zaangażowania mieszkańców i liderów do planowania działań na rzecz do-

bra wspólnego
2. Pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnych działań służących poprawie wa-

runków życia
3. Zachęcenie jak największej liczby mieszkańców sołectw do zajęcia stanowiska wobec 

danego problemu społecznego i poprzez świadomą i aktywną postawę włączenia się 
do wspólnego działania na rzecz jego rozwiązania 

4. Zapewnienie jawności procesu opracowania Strategii oraz zainteresowanie mieszkań-
ców jego efektami

5. Poinformowanie, iż warsztaty będą miały wpływ na działania społeczne prowadzone 
w danej gminie, dlatego poznanie opinii i potrzeb społeczności oraz jej udział w plano-
waniu strategicznym jest tak ważny
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6. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców udziałem w określaniu wspólnych celów 
i ich realizacji

7. Popularyzacja przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz 
działań ukierunkowanych na pozyskanie środków finansowych i realizację dodatko-
wych zadań i projektów

3.1.2.  Formy, miejsca i odbiorcy promocji 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów programu promocji i Public Relations mogą być stosowa-
ne następujące przykłady środków i instrumentów:

1. PUBLIKACJA Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, zarówno w postaci ca-
łego dokumentu, jak też wersji popularyzatorskiej 

2. ARTYKUŁY PRASOWE, BROSZURY/ULOTKI INFORMACYJNE 
3. SPOTKANIA dla jednostek zaangażowanych we wdrażanie Strategii oraz potencjalnych 

uczestników partnerstwa publiczno-publicznego i publiczno-społecznego oraz organi-
zacji pozarządowych organizowane w celu usystematyzowania wiedzy z tego zakresu

4. INTERAKTYWNA STRONA INTERNETOWA
 Strona WWW daje możliwość przeprowadzania konsultacji społecznych (pobieranie ma-

teriałów oraz wypełnianie ankiet on-line). Znajdą się na niej informacje o funduszach 
strukturalnych, szczególnie na realizację projektów, służących osiąganiu celów Strategii

5. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI – prasą, telewizją, rozgłośniami radiowymi o zasięgu lokal-
nym i regionalnym

Inne skuteczne metody i miejsca promocji: 
1. Informacja i prezentacja np. dla Rady Gminy
2. Ogłoszenie parafialne podczas mszy
3. Spotkania informacyjne pracowników samorządowych, aby mogli na podstawowym 

poziomie udzielać informacji mieszkańcom i kierować do odpowiednich osób
4. Informacja na spotkaniach organizowanych przez organizacje, grupy nieformalne
5. Informacja prezentowana podczas lokalnych wydarzeń, np. imprez czy festynów
6. Rozmowy indywidualne z kluczowymi osobami (np. wójtem, przewodniczącym Rady 

Gminy, księdzem)
7. Plakaty, ogłoszenia wywieszane w miejscach publicznych np. na tablicach ogłoszeń 

w gminie i sołectwach
8. Spotkania, seminaria poświęcone m.in. tematyce planowania rozwoju poprzez GSRPS
9. Konkurs wiedzy o gminie, zarządzaniu, planowaniu itp.

10. Konkurs na plakat promujący rozwój społeczny w gminie m.in. poprzez opracowanie 
i wdrożenie GSRPS

Bardzo cenne jest angażowanie grup społecznych w przygotowanie kampanii, np. poprzez 
konkurs wśród dzieci czy osób dorosłych na projekt plakatu promującego Strategię i umożli-
wiającego dopisywanie dodatkowego tekstu – np. zaproszenia do udziału w warsztatach czy 
konsultacjach społecznych. 

W Tabeli nr 4 zaprezentowano formy działań promocyjnych oraz przykładowy ich opis.
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Jak to zrobimy? Gdzie to zrobimy? Kiedy to zrobimy  
i za ile?

Kto to zrobi? Po czym poznamy,  
że to zrobiono?

METODY MIEJSCA HARMONOGRAM 
BUDŻET

REALIZATORZY WSKAŹNIKI

1 Publikacja Strategii 
lub jej skróconej wersji 

Szkoły, urzędy, 
sołectwa, biblioteki, 
parafie

Luty – maj Pracownik ds. 
promocji w gminie 
i członek ZR

Nakład publikacji

2 Artykuły, broszury, 
ulotki

Biuletyn gminny, 
lokalna gazeta

Luty – marzec Pracownik ds. 
promocji w gminie 
i członek ZR

Liczba artykułów, 
nakład ulotek

3 Spotkania –
Prezentacja lub 
pisemna informacja 
do przedstawienia

Wsie – spotkania 
sołeckie, spotkania 
wiejskie

Luty – marzec Wójt, Koordynator, 
członek ZR

Liczba spotkań,
liczba uczestników,
frekwencja na 
warsztatach

4 Strona internetowa WWW gminy – BIP, 
WWW organizacji 
pozarządowych

W ciągu całego 
procesu

Pracownik ds. 
promocji w gminie 
i członek ZR

Liczba odsłon na 
stronie WWW

5 Współpraca z mediami Media lokalne –prasa, 
radio, TV

W ciągu całego 
procesu

Pracownik ds. 
promocji w gminie,
Koordynator

Udział przedstawicieli 
mediów 
w spotkaniach, 
artykuły prasowe 

Oddziaływania promocyjne możemy zintensyfikować poprzez: 
1. Organizację konferencji tematycznych i wystaw propagujących rezultaty projektu
2. Wzmocnienie współpracy z regionami partnerskimi 
3. Wspólne działania z gminami ościennymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz 

instytucjami działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie i zawodowo

Realizacja programu promocji i Public Relations powinna realizować następujące założenia: 
1. Konieczność pogłębienia wiedzy na temat potrzeb i pragnień mieszkańców 
2. Dostosowanie przekazu do odbiorców
3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy i podejmowanych działań
4. Zachowanie równowagi pomiędzy promocją wewnętrzną i zewnętrzną

3.1.3.  współpraca z mediami 

Kontakty z mediami krok po kroku:
1. Sporządzenie listy adresowej:

1. Umieszczamy na niej nazwiska konkretnych, sprawdzonych dziennikarzy 
2. Zapewniamy udział dziennikarzy zarówno z prasy, jak i radia, ewentualnie telewizji

2. Opracowanie informacji prasowych:

Tabela 4.
Etapy promocji 
– przykład fragmentu 
opracowania
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1. Każde podejmowane działanie opisujemy w formie informacji prasowych i przesyła-
my do dziennikarzy z przygotowanej listy

2. Informacja prasowa musi być opracowana bardzo starannie pod względem popraw-
ności językowej i merytorycznej, napisana językiem prostym, zrozumiałym dla laika

3. Stosujemy zasadę tzw. odwróconej piramidy, tzn. podstawowe fakty powinny być 
podane w pierwszym akapicie

4. Informacja musi stanowić samodzielny materiał, gotowy do natychmiastowego wy-
korzystania bez ingerencji redakcji. Maksymalna objętość – dwie strony, optymalna 

– jedna strona lub mniej
5. Informacja powinna mieć podaną datę powstania oraz zawierać informacje, gdzie 

dziennikarz może otrzymać dodatkowe dane (adres, telefon, e-mail)

3.1.4.  Harmonogram promocji

Promocja, jak wcześniej już wspomniano, dotyczy całego procesu opracowywania i realizacji 
Strategii. W pierwszym etapie, kiedy idea partycypacji nie jest jeszcze znana w społeczności 
(lub rozpoczyna się proces opracowywania Strategii), szczególnie ważne jest zaplanowanie 
odpowiednio intensywnych działań promocyjnych. Przykład harmonogramu działań na etapie 
opracowywania Strategii prezentuje Tabela nr 5.

1	 Na	wykresie	przedstawiono	Etapy	procesu	opracowania	i	realizacji	Strategii	1–8	w	taki	sposób,	że	każdemu	z	nich	przyporządkowano	działanie	
promocyjne	o	numerze	3.1	do	3.9.	Numeracja	1–8	jest	zgodna	z	rysunkiem	2	zawierającym	Etapy	procesu	opracowania	i	realizacji	Strategii.	
Numeracja	4.1	–	4.3,	5.1	–	5.8	i	7.1.	–	7.3	jest	uszczegółowieniem	działań	odpowiednio	dla	etapu	4,	5	i	7.

OKRES REALIZACJI 
LATA ROK I

ETAPY PROCESU 
OPRACOWANIA STRATEGII1

OKRES REALIZACJI MIESIĄCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 POWOŁANIE ZESPOŁÓW           

3 
 
 

3.1

PROMOCJA  
Informacja o istocie GSRPS, znaczeniu, powołaniu Zespołu, procesie 
partycypacyjnym i roli mieszkańców, możliwości wypowiedzenia się 
o problemach poprzez ankiety
Metody i miejsca: artykuły, ulotki, WWW, tablice ogłoszeń           

2 OPRACOWANIE PLANU PRACY           

3.2. PROMOCJA – opublikowanie ramowego planu pracy Metody i miejsca: WWW, 
tablica w Urzędzie Gminy           

4 ZEBRANIE DANYCH O SYTUACJI W GMINIE           

4.1. ZEBRANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH I REJESTROWYCH           

3.3. PROMOCJA – poinformowanie społeczności o planowanej ankietyzacji i jej 
celu
Metody i miejsca: spotkania sołeckie, WWW, tablice ogłoszeń, biuletyn          

4.2. PRZEPROWADZENIE BADAŃ W SPOŁECZNOŚCI           

4.3. WSTĘPNA ANALIZA ZEBRANYCH DANYCH           

3.4. PROMOCJA – poinformowanie społeczności o wstępnych wynikach 
zebranych danych
Metody i miejsca: spotkania sołeckie, WWW, biuletyn         

Tabela 5.
Przykład 

harmonogramu 
głównych 

etapów promocji 
w powiązaniu 

z procesem 
opracowania Strategii
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OKRES REALIZACJI 
LATA ROK I

ETAPY PROCESU 
OPRACOWANIA STRATEGII1

OKRES REALIZACJI MIESIĄCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 WARSZTATY PARTYCYPACYJNE           

5.1. PRZYGOTOWANIE WARSZTATÓW           

3.5. PROMOCJA – poinformowanie społeczności o planowanych warsztatach i ich 
celach oraz zaproszenie do udziału
Metody i miejsca: spotkania sołeckie, WWW, biuletyn          

5.2. ANALIZA ZEBRANYCH DANYCH (warsztat 1)       

5.3. ZDEFINIOWANIE PROBLEMÓW (warsztat 1)       

5.4. ZDEFINIOWANIE WIZJI (warsztat 1)       

5.5. ZDEFINIOWANIE CELÓW (warsztat 2)       

5.6. OKREŚLENIE DZIAŁAŃ (warsztat 2)       

5.7. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DO WDROŻENIA (warsztat 3)       

5.8. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DO MONITORINGU I EWALUACJI (warsztat 4)       

3.6. PROMOCJA – poinformowanie społeczności o efektach przeprowadzonych 
warsztatów
Metody i miejsca: spotkania sołeckie, WWW, artykuły w biuletynie          

6 OPRACOWANIE I ZREDAGOWANIE STRATEGII           

7 KONSULTOWANIE STRATEGII           

7.1. KONSULTACJE SPOŁECZNE           

3.7. PROMOCJA – poinformowanie społeczności o opracowaniu Strategii 
i zaproszenie do konsultacji
Metody i miejsca: spotkania sołeckie, WWW, artykuły w biuletynie, 
wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu          

7.2. KONSULTACJE Z RADĄ GMINY           

3.8. PROMOCJA – poinformowanie Rady Gminy o opracowaniu Strategii 
i zaproszenie do konsultacji
Metody i miejsca: posiedzenie Rady gminy, WWW, artykuły w biuletynie          

7.3. WPROWADZENIE KOREKT PO KONSULTACJACH           

8 UCHWALENIE STRATEGII           

3.9. PROMOCJA – poinformowanie społeczności o uchwaleniu Strategii 
i zaproszenie do wdrażania
Metody i miejsca spotkania sołeckie, WWW, artykuły w biuletynie          

3.1.5.  Budżet promocji

Każde działania, które mają przynieść wymierne rezultaty, wymagają nakładów bądź to finan-
sowych lub rzeczowych, bądź wykonania pracy. 

Wiele działań promocyjnych można przeprowadzić przy minimalnych nakładach lub pra-
wie za darmo. Np. rozprowadzenie informacji poprzez ogłoszenia parafialne wymaga jedynie 
opracowania treści i dostarczenia proboszczowi. Zamieszczenie informacji na stronie interne-
towej gminy wymaga zaś tylko opracowania informacji i zamieszczenia w odpowiednim mo-
mencie na stronie.

Są to działania niskobudżetowe, ale wymagające pracy konkretnej osoby, dlatego warto 
uwzględnić koszt wynagrodzenia dodatkowego za takie zadania.
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Inną możliwość stanowi pozyskanie sponsorów, takich jak lokalne media i firmy.

przykłady kosztów
1. Druk/powielenie biuletynu gminnego
2. Dystrybucja biuletynu
3. Wynagrodzenie za opracowanie materiałów promocyjnych
4. Opracowanie i druk ulotek, plakatów
5. Poczęstunek na spotkaniach
6. Koszt zamieszczenia artykułów w prasie komercyjnej

Najbardziej intensywna jest zwykle pierwsza kampania – dla społeczności może to być nowy 
temat, dlatego trzeba wykorzystać więcej form promocji oraz częściej je stosować. Kolejne kam-
panie będą już mniej pracochłonne, gdyż sygnalizując kontynuację procesu lub rozpoczęcie 
jego następnego etapu (np. aktualizacja Strategii), będą odwoływać się do pierwszej kampanii.

3.2.    czynniki decydujące o sukcesie 
    procesu partycypacyjnego

Efektywność procesu partycypacyjnego jest niewątpliwie zależna od szeregu czynników. Ich 
wzajemny wpływ oraz stopień istotności dla procesu w każdej z gmin jest inny. Dla potrzeb 
niniejszego opracowania dokonano ich trzyaspektowego ujęcia w odniesieniu do:

1. Społeczności lokalnej
2. Procesu partycypacyjnego
3. Liderów i organizatorów procesu 

3.2.1.  czynniki charakteryzujące społeczność lokalną

poziom świadomości społecznej 
Zaangażowanie społeczności lokalnej w proces partycypacyjny jest w dużej mierze zależne od 
wcześniejszych doświadczeń „działania wspólnotowego”, a także poczucia identyfikacji i prze-
świadczenia, iż wiele spraw lokalnych powinno być przedmiotem refleksji całej zbiorowości. 
Jeśli jest to problem dotyczący większej grupy osób, zwiększa się poziom zainteresowania 
i rośnie motywacja, co jest niezwykle potrzebne w długim procesie pracy. Sprawami, które 
najbardziej motywują ludzi do wspólnej pracy, są np.: zła sytuacja mieszkaniowa, niskie poczu-
cie bezpieczeństwa, zagrożenie wyczerpania się zasobów naturalnych, obawa o zdrowie czy 
troska o przyszłość dzieci. 

poziom i czynniki motywacji 
Znacznie większe szanse na powodzenie mają te działania, w których inspiracja pochodzi od 
samych mieszkańców. Ich motywacja wpływa na powszechne uczestnictwo i zdolność do re-
alizowania zadań.

elastyczność
Jako elastyczną określić można społeczność posiadającą zdolności adaptacyjne, uczą-
cą się. Proces ciągłej zmiany, z jakim mamy do czynienia obecnie, wymaga od zbiorowości 
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dostosowywania się, przyjmowania rozwiązań adekwatnych do powstających się problemów, 
nie zaś kurczowego trzymania się dotychczasowych zasad, stosowania jednolitych praktyk 
czy sztywnych procedur. Swoiste „skostnienie” społeczności lokalnej może ograniczać metody 
stosowane podczas procesu. Należy jednak zaznaczyć, iż pospieszne wymuszanie na uczest-
nikach procesu elastyczności i pojedynczych działań nie przyniesie oczekiwanych wyników. 
Proces „uelastyczniania” wymaga bowiem czasu.

istniejące więzi społeczne 
Na skutek zachodzących zmian społecznych więzi międzyludzkie ulegają erozji. Przyczyną tych 
zjawisk są między innymi polaryzacja społeczna, zjawisko marginalizacji i wykluczenia, spadek 
kontroli społecznej, a także konieczność sprostania wymaganiom związanym z pełnieniem ról 
zawodowych. 

Większe szanse na sukces mają te społeczności, których mieszkańcy stanowią zwartą, do-
brze znającą się grupę posiadającą pewne doświadczenia wspólnego rozwiązywania prob-
lemów. Społeczność taką cechuje dobra komunikacja wewnętrzna oraz wzajemne zaufanie. 
Często wyrazem takiej sytuacji są działające stowarzyszenia lub inne oddolne inicjatywy. 

Udział w spotkaniach informacyjnych, forach dyskusyjnych czy warsztatach partycypacyj-
nych może być sposobem na wzmacnianie już istniejących więzi lub ich odbudowę w celu 
osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu integracji społecznej. 

Umiejętność osiągania konsensusu i współpracy
Elementem sprzyjającym są tutaj istniejące wśród mieszkańców zwyczaje wzajemnej pomo-
cy, umiejętność udzielania sobie wsparcia, funkcjonująca praktyka inicjatyw sąsiedzkich czy 
też doświadczenie wspólnej pracy przy społecznych lub religijnych wydarzeniach. Zjawiskami 
utrudniającymi rozwój inicjatyw społecznych mogą być natomiast m.in.: blokowanie oddol-
nych działań, nieuzasadniony lęk przed aktywnością na rzecz zbiorowości czy silny indywidua-
lizm mieszkańców, powodujący dominację nad innymi. 

istniejąca grupa liderów
Bardzo istotne jest, by w społeczności istniały osoby pełniące funkcje lokalnych liderów. Osoby 
takie nie tylko posiadają autorytet i stanowią źródło opinii i wiedzy, ale także motywują zbio-
rowość, mogąc pełnić jednocześnie funkcję „rzeczników przedsięwzięcia”. Badając społeczność 
lokalną i poszukując liderów lokalnych, należy zwrócić uwagę na osoby faktycznie zaangażo-
wane społecznie, które nie nadają rozgłosu swojej aktywności, a jednak cieszą się uznaniem 
społecznym za rzeczywiste czyny i podejmowane działania.

3.2.2.  czynniki charakteryzujące proces partycypacyjny

powszechne uczestnictwo 
W procesie partycypacyjnym powinna w bardzo szerokim zakresie uczestniczyć społeczność 
i jej przedstawiciele. Realizacja tej zasady odbywa się poprzez liczny udział w spotkaniach, an-
kietyzacji, warsztatach i pracach nad opracowaniem i realizacją Strategii.

Uczestnicy warsztatów partycypacyjnych muszą ponadto reprezentować wszystkie grupy 
społeczne, funkcjonujące w środowisku lokalnym. Szeroka reprezentacja zapewnia bowiem:

1. Różnorodność umiejętności, zasobów, sposobów postrzegania rozstrzyganych proble-
mów
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2. Udział wszystkich istotnych grup interesu z terenu gminy
3. Obecność silnych osobowości, co jest potrzebne przy rozwiązywaniu problemów i reali-

zowaniu zadań
4. Poczucie odpowiedzialności za podjęte decyzje
5. Transparentność procesu
6. Większą szansę na akceptację wyników pracy przez lokalne kręgi opiniotwórcze
7. Większą szansę na dotarcie do zewnętrznych źródeł finansowania

Bardzo istotną rzeczą jest stały dopływ nowych osób. Grupę czeka długi proces, a znaczący 
spadek frekwencji może go utrudnić czy nawet uniemożliwić.

Dla dopełnienia warunku powszechnego uczestnictwa w spotkaniach konieczna jest dobra 
kampania informacyjna. Niektóre ze spotkań wymagać będą ponadto ustalenia listy uczestni-
ków i wysyłki zaproszeń.

Powszechne uczestnictwo w warsztatach strategicznych wymagać może procedur rekruta-
cyjnych, które ułatwią zarówno identyfikację uczestników, jak i zapobiegną pominięciu słabiej 
identyfikowanych lub krystalizujących się środowisk. Warto także zapewnić mechanizmy uzu-
pełniania uczestników działań warsztatowych. W tym celu poszczególne środowiska powinny 
przygotować listę uczestników, którzy w razie potrzeby dołączą do grupy warsztatowej.

W sytuacjach, gdy społeczność nie dysponuje znaczącą liczbą liderów i organizacji spo-
łecznych, współpracę należy podjąć z tymi podmiotami, które deklarują chęć współdziałania, 
odwołując się jednocześnie do zaangażowania ich w cały proces. Uczestnik warsztatów repre-
zentuje nie tylko grupę społeczną, która go wydelegowała, ale także szerszą zbiorowość, której 
jest członkiem. 

Dobry system komunikacji 
Istotnym czynnikiem jest dobre komunikowanie się wewnątrz i na zewnątrz społeczności lo-
kalnej. Właściwie prowadzony proces komunikowania zwiększa świadomość mieszkańców, 
wpływa na motywację, zachęca do uczestnictwa, podnosi innowacyjność, ułatwia rozwiązy-
wanie problemów i mobilizuje do działania. Dobra komunikacja jest kluczowa w utrzymaniu 
tempa procesu, przyczynia się także do większej jego przejrzystości, wiadomo bowiem, dla-
czego podjęto takie, a nie inne działania i co zostało już zrealizowane. Efektywna komunikacja 
wzmacnia motywację uczestników, budując w nich poczucie skuteczności własnych działań 
i przydatności procesu partycypacyjnego dla polepszenia jakości życia lokalnej społeczności. 
Formy komunikacji są zależne od specyfiki społeczności lokalnej. Należy zidentyfikować istnie-
jące kanały komunikacyjne (prasa lokalna, plakaty i ogłoszenia w stałych miejscach, informacje 
przekazywane podczas różnorodnych spotkań w kościołach, szkołach, sołectwie, OSP, a także 
Kołach Gospodyń Wiejskich itp.). Jednocześnie, jeżeli tylko istnieje odpowiednia infrastruktura, 
można wykorzystać media elektroniczne. 

Mała konkurencja
Na sukces przedsięwzięcia wpływają także takie czynniki jak np. rozpoczęte lub planowane 
podobne procesy oraz projekty, które angażują tych samych liderów i te same zasoby. W takiej 
sytuacji Koordynator powinien tak ustalać terminy spotkań i zakres prac odbywających się na 
terenie gminy, aby nie odbywały się one równolegle z podobnymi działaniami. Warto przy tym 
nawiązać kontakty z realizatorami innych programów społecznych i proponować współpracę, 
bowiem z punktu widzenia społeczności lokalnej nie jest ważniejsze uczestnictwo w konkret-
nej aktywności, ale osiągnięcie założonych celów. 



Promocja procesu partycypacyjnego    37

zrozumienie siebie jako grupy 
Grupa uczestników procesu partycypacyjnego w trakcie różnych spotkań i warsztatów buduje 
własną tożsamość poprzez odpowiedź na pytania o cel i motywację działania, a także logikę 
całego procesu. Uczestnicy muszą być świadomi, ile czasu jest potrzebne na przejście całego 
procesu i znać etapy jego realizacji. Pomaga to w utrzymaniu motywacji uczestników, niwelu-
jąc jednocześnie ewentualne frustracje. 

Korzyści jednostkowe i grupowe
Jeżeli cele i zadania procesu mogą przynieść korzyści wielu osobom, istnieje szansa na szersze 
i regularne uczestnictwo – ludzie stają się bardziej zainteresowani i entuzjastycznie nastawieni. 
Wyeksponowanie korzyści jest szczególnie istotne z punktu widzenia rekrutacji uczestników, 
poziomu motywacji i zaangażowania, a w dalszej perspektywie także promowania i nagłaśnia-
nia idei w społeczności. 

Gdy społeczność przyswoi metodę partycypacji dla wypracowywania rozwiązań z zakresu 
rozwiązywania problemów społecznych, wówczas możliwe stanie się pozyskiwanie środków 
na wspólnie zdefiniowane cele z różnych źródeł finansowania. 

Kolejną inspiracją do działań na rzecz społeczności może być również możliwość uczestni-
ctwa w wizytach studyjnych oraz różnorodnych szkoleniach. 

produkt i proces
Proces pracy ze społecznością lokalną ma dwa filary: 

1. Budowanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich 
2. Osiąganie wymiernych rezultatów / realizowanie zadań 

Jeżeli nie ma równowagi w budowaniu i utrzymywaniu tych dwóch filarów, uczestnicy stra-
cą motywację i zainteresowanie. Warto jednak zawsze pamiętać, by nie koncentrować się tylko 
na realizowaniu zadań, ale także stale wzmacniać integrację – zarówno w grupie, jak i społecz-
ności lokalnej. 

współpraca z instytucjami zewnętrznymi
Obok instytucji osadzonych w gminie w procesie partycypacyjnym uczestniczyć mogą w po-
średni lub bezpośredni sposób przedstawiciele instytucji i organizacji działających regionie da-
nym regionie. 

Korzyści z takiej współpracy mogą być różnorodne: 
1. Promocja przedsięwzięcia na szerszą skalę
2. Większe szanse na uzyskanie dodatkowego finansowania 
3. Dodatkowe źródła wiedzy: eksperci, zasoby, doświadczenia 
4. Wsparcie usługodawców 
5. Wychodzenie z izolacji, budowanie sieci współpracy

Współpraca taka może skutkować również uczestnictwem reprezentantów gminy w inicja-
tywach podejmowanych w gremiach o szerszym zasięgu. 

od zadań prostych do trudnych 
Trzeba zawsze brać pod uwagę doświadczenia społeczności lokalnej we wspólnej pracy. Je-
śli jest ono jeszcze niewielkie, najpierw należy zaaranżować okazję do wykonywania prostych, 
ale wymagających współpracy, działań. Moderator prowadzący spotkania warsztatowe musi 
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zbadać, jakie są doświadczenia danej społeczności w działaniach grupowych (praktycznych 
i koncepcyjnych), a następnie dostosować wykorzystywane metody pracy. Jeżeli uczestnicy 
nie mają żadnych tego typu doświadczeń, należy sukcesywnie wprowadzać do toku zajęć me-
tody interaktywne, tłumacząc ich przydatność w procesie. Wraz ze wzrostem integracji oraz 
doświadczeń wspólnego działania, społeczność może realizować coraz bardziej złożone cele.

systematyczne gromadzenie informacji i diagnoz opartych na faktach 
Podstawą skutecznego działania strategicznego jest rzetelna diagnoza oraz określenie czynni-
ków determinujących funkcjonowanie społeczności. Dla opisu i postawienia trafnej diagnozy 
niezbędne jest gromadzenie danych obrazujących stan i zmiany w interesujących zagadnie-
niach. W lokalnych społecznościach funkcjonują różnego rodzaju stereotypy i „utarte przeko-
nania”. Często stają się one jedyną podstawą do prowadzenia analiz i podejmowania decyzji. 
Zaleca się, aby – jeżeli tylko jest to możliwe – wykorzystywać obiektywne wskaźniki i odnosić je 
także do sytuacji innych gmin.

analiza problemów i zasobów społecznych 
Obraz społeczności opisują zarówno jej problemy, jak i zasoby. Ich szacownie, opisywanie i po-
rządkowanie następuje poprzez szerokie konsultacje społeczne prowadzone poprzez uczest-
ników warsztatów. Często mieszkańcy nie są świadomi istniejących problemów lub trudności, 
z którymi borykają się ich dalsi sąsiedzi. Włączanie uczestników procesu w te działania sprzyja 
zatem budowaniu więzi i motywuje do dalszej pracy. 

wczesne zaangażowanie i wsparcie ze strony organizacji lokalnych 
Bardzo ważne jest jak najszybsze dotarcie i pozyskanie do współpracy przedstawicieli instytucji 
lokalnych: władz samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych. Wspomaga to pro-
ces przygotowawczy, m.in. poprzez:

1. Stworzenie kanałów przepływu informacji o inicjowanym procesie
2. Pozyskanie istotnych promotorów przedsięwzięcia 
3. Uzyskanie dostępu do zasobów i możliwości instytucjonalnych

wsparcie eksperckie
W trakcie realizacji warsztatów partycypacyjnych bazuje się na danych opisujących zjawiska 
społeczne oraz na opiniach wyrażanych przez społeczność lokalną. W razie potrzeby można 
skorzystać z wiedzy ekspertów (pracowników instytucji powołanych do rozwiązywania prob-
lemów społecznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych o charakterze doradczym, 
ośrodków akademickich, mediów itp.). Wiedza ta może być wzbogacona także o analizę litera-
tury przedmiotu.
 
stały dopływ liderów 
Obecność liderów jest niezbędna na każdym etapie tworzenia koncepcji zmian w środowisku 
lokalnym. Należy stworzyć mechanizm ich rekrutacji, zapewniający następców dotychczas za-
angażowanych osób oraz wykonawców nowych, stale się pojawiających zadań. Istotnym ele-
mentem jest przy tym kreowanie i wspieranie nowych liderów w środowisku lokalnym poprzez 
szkolenia i stałe formy współpracy samorządu gminnego z organizacjami (gminne programy 
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, tworzenie partnerstwa publiczno-
społecznego i innych jego form w zależności od możliwości i potrzeb).
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wpływ na proces decyzyjny
Zgodnie z założeniami cały proces partycypacyjny zmierza do włączenia w proces decyzyjny 
uczestników warsztatów. Należy zadbać o to, by ograniczyć wpływ grup interesu lub jedno-
stek pragnących osiągać swoje partykularne korzyści. Samorząd i jednostki z nim związane 
znajdują się w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych uczestników procesu: 
często dysponują lepszym dostępem do informacji i mają kompetencje do podejmowania 
ostatecznych decyzji. Jeśli jednak zapada decyzja o zastosowaniu metody planowania party-
cypacyjnego, nie można dopuścić do dominacji jednej grupy uczestników nad innymi. Istot-
ne jest zatem wytworzenie przekonania w każdej uczestniczącej grupie o jej realnym wpływie 
na zachodzące procesy, a w szczególności na sposób wykorzystania zasobów finansowych. 
Dlatego też uczestnicy sami decydują o formie i zakresie podejmowanych działań oraz ich 
kosztach. 

3.2.3.  czynniki charakteryzujące liderów i organizatorów procesu

Osoby wdrażające metodę partycypacyjną w środowisku (liderzy, Koordynator Strategii, człon-
kowie Zespołu Roboczego, Moderator warsztatów) powinni posiadać wiedzę dotyczącą swo-
jej społeczności w zakresie funkcjonujących w niej norm kulturowych i zwyczajowych, a także 
struktury społecznej (relacje formalne i nieformalne, grupy nacisku, lokalne autorytety itd.) oraz 
demograficznej (cechy charakterystyczne dla tej populacji). 

Liderów winno ponadto charakteryzować autentyczne zaangażowanie i zainteresowa-
ne podnoszeniem jakości życia i dobrobytu mieszkańców. Ważna jest również lojalność oraz 
uczciwość wobec własnego środowiska, a także względna dyspozycyjność (przynajmniej 
w trakcie procesu). 

Proces pracy warsztatowej wymaga zaangażowania, odporności i sporej dozy energii. Dla-
tego uczestnicy współpracujący z liderem powinni mieć pewność, że łączy ich ten sam cel 
i misja, a działania prowadzone są w ich wspólnym interesie. 

Liderzy nie mogą wprowadzać niezdrowego współzawodnictwa i faworyzowania poszcze-
gólnych osób. Relacje w modelu partycypacyjnym oparte są na wzajemnym zaufaniu, a ich 
podważenie czy stosowanie technik manipulacyjnych dezawuuje proces i niszczy wypracowa-
ne wcześniej efekty. 

Ważnym elementem charakteryzującym lidera jest doświadczenie. Pozwala ono na wytycza-
nie realistycznych planów, motywowanie ludzi do działania, umożliwia także zwiększanie pro-
duktywności. Niezbędna jest przy tym także umiejętność adaptacji do zmieniającej się realiów. 

3.3.    Korzyści wynikające z zastosowania  
metody partycypacyjnej

1. Większa przejrzystość w procesie alokacji i rozliczania środków na wsparcie działań gmi-
ny w sferze społecznej

2. Przełamanie bierności i nieufności w zakresie możliwości współpracy oraz zmniejszenie 
trudności w wypracowywaniu obiektywnie potrzebnych projektów/działań prospołecz-
nych

3. Możliwość zgłaszania postulatów dotyczących problemów lokalnych przez instytucje 
i aktywnych mieszkańców gminy
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4. Proces zakłada wszystkie niezbędne aspekty partycypacji społecznej: informowanie, bu-
dowanie partnerstwa i wspólne rozwiązywanie problemów społecznych

5. Przedstawiciele mediów są włączani w działania podczas całego procesu i tworzą pozy-
tywny klimat sprzyjający rozwojowi społecznemu

6. Społeczność lokalna uczy się wspólnego wypracowywania sposobów wyjścia z trud-
nych sytuacji społecznych

7. Dzięki zastosowanym metodom pracy możliwe jest silne utożsamianie się uczestników 
zarówno z procesem, jak i z jego rezultatami, czyli projektami przygotowanymi do rea-
lizacji. Zwiększa to szansę na wdrożenie działań niezbędnych do poprawy sytuacji spo-
łecznej gminy

8. Tworzenie procedur udziału w procesie partycypacyjnym
9. Zastosowane narzędzia pracy i procedury mogą być powtarzane, co zwiększa efektyw-

ność podejmowanych działań
10. Buduje się silne więzi pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji

Korzyści2 z udziału w procesie partycypacyjnym dla poszczególnych 
interesariuszy3 

Poza korzyściami dla społeczności lokalnej metoda partycypacyjna niesie szereg zysków dla 
uczestników procesu.

Liderzy społeczności lokalnej poprzez udział w procesie zyskują nowe umiejętności in-
terpersonalne (praca z grupą, lepsze komunikowanie i autoprezentacja), co wpływa na pod-
niesienie ich samooceny i obniża poziom stresu związany z przewodzeniem innym. Ponadto 
uczestnictwo w warsztatach jest nowym doświadczeniem w działalności na rzecz społeczno-
ści oraz współpracy z różnymi podmiotami. 

Przedstawiciele samorządu gromadzą i przetwarzają informacje płynące z różnych źródeł 
i środowisk społecznych, co znacząco wpływa na poszerzenie perspektywy oceny sytuacji spo-
łecznej, w szczególności jej zasobów i możliwości rozwoju. Poznawane są także doświadczenia 
z innych społeczności, mogące stanowić źródło inspiracji i porównań. Ich skutkiem jest wspól-
ne określenie projektów działań, zmierzających do integracji społecznej i świadczenia usług 
w tej sferze. Regularne konsultacje społeczne, które są nieodzownym elementem warsztatów, 
przyczyniają się do wprowadzenia podobnych rozwiązań do praktyki społecznej. Ich zastoso-
wanie, a zatem uspołecznienie i urynkowienie usług oraz dzielenie się zadaniami i odpowie-
dzialnością z innymi podmiotami sprawia, iż dany samorząd zyskuje miano urzędu przyjaznego 
i otwartego na mieszkańców. Dotyczy to również zmian postaw z modelu wykonawczego na 
twórczy. Włączenie wielu podmiotów daje szanse na wzrost efektywności działań społecznych 
oraz umożliwia zwiększenie przejrzystości procesów decyzyjnych i finansowych. Uspołecznie-
nie decyzji społecznych sprzyja przy tym rozwiązywaniu problemów i zapobiega konfliktom. 

Do korzyści dla organizacji społecznych można zaliczyć między innymi: rozszerzenie 
„horyzontów” działania, poznanie potencjału innych podmiotów działających w regionie, ko-
nieczność współpracy partnerskiej z innymi NGO oraz efektywniejsze działania na rzecz grup 
wymagających wsparcia. Dzięki warsztatom organizacje społeczne dokonują promocji własnej 
działalności na terenie gminy/powiatu, a także mają możliwość realnego wpływu na proces 
decyzyjny na poziomie lokalnym. 

2	 Niniejszy	katalog	korzyści	powstał	na	podstawie	opracowania	Konsultantów	Regionalnych	PPWOW.
2	 Interesariusze	to	liderzy,	grupy	nieformalne,	organizacje	pozarządowe	i	inne	wymienione	tu	podmioty,	uczestniczące	w	procesie	opracowania	

i	realizacji	Strategii,	lub	bezpośrednio	zainteresowane	efektami	tego	procesu.
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Przedsiębiorcy uczestniczący w tym procesie zyskują możliwość podejmowania wspól-
nych działań – z wykorzystaniem instrumentów Partnerstwa Publiczno-Społecznego, zwięk-
szają przy tym możliwości dostosowania swoich usług do potrzeb społeczności lokalnej, 
a także nawiązania współpracy z innymi firmami. 

Do korzyści odczuwanych przez mieszkańców można zaliczyć: wzmocnienie więzi ze 
swoim miejscem zamieszkania – „małą ojczyzną”, wzrost poziomu integracji społecznej, realny 
wpływ na podejmowane decyzje oraz pozytywne doświadczenia współpracy z samorządem 
i innymi podmiotami. Powyższe elementy wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku 
społeczności lokalnej jako aktywnej, zgodnej, radzącej sobie z własnymi problemami. Praca 
w grupach i dogłębna analiza problemów przyczynia się do tworzenia różnorodnych koncep-
cji rozwoju. 

Wszystkie grupy zaangażowane w proces partycypacyjny zyskują ponadto lepszy do-
stęp do informacji oraz możliwość zaistnienia w sieci współpracy. Zwiększają przez to zasięg 
oddziaływania oraz swą efektywność. Usługi społeczne są innowacyjne, lepiej dostosowane 
do potrzeb beneficjentów, a także efektywniej wykorzystują dostępne, lokalne zasoby. Sto-
sowanie procedur używanych na warsztatach wpływa na szereg pozytywnych zmian w re-
lacjach społecznych. Poprawia się skuteczność komunikacji społecznej, ujawniają się grupy 
interesu, wzmacnia się potencjał lokalnych organizacji i ich oferty usługowej. Mieszkańcy 
identyfikują się ze społecznością, co wyzwala nowe pomysły, a także umożliwia wsparcie już 
istniejących inicjatyw prospołecznych. Wszyscy uczą się wspólnego rozwiązywania proble-
mów społecznych.
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4.1.   Diagnoza społeczna i jej zakres przedmiotowy

Pojęcie diagnozy w odniesieniu do identyfikacji głównych problemów społecznych gminy 
oznacza rozpoznanie badanego stanu rzeczy na podstawie zebranych danych z kilku źródeł, 
próbę jego wyjaśnienia przez odwołanie się do głównych uwarunkowań społecznych, eko-
nomicznych i kulturowych oraz określenie przewidywanych kierunków rozwoju społecznego. 

przykładowy zakres zagadnień, które powinny być uwzględnione  
w diagnozie

opis sYtUacji gMinY
Sfery podlegające opisowi mają wskazywać jedynie pewne tendencje o charakterze ogólnym, 
które na dalszych etapach procesu będą pogłębiane. 

Powinny one uwzględniać: 

sYtUacjĘ spoŁeczno-DeMogRaFicznĄ
Liczebność, płeć, wiek dzietność, małżeństwa, poziom wykształcenia, współczynnik skolaryza-
cji, baza edukacyjna, migracje (dane należy zaczerpnąć z USC).

sYtUacjĘ eKonoMicznĄ
Sytuacja i tendencje gospodarcze. Charakterystyka firm, rynek pracy (stopa bezrobocia), inwe-
storzy, struktura zatrudnienia, infrastruktura, transport, komunikacja, sytuacja mieszkaniowa, 
zasoby naturalne, lokalizacja, położenie, przyroda (źródła informacji – wydział gospodarki, in-
frastruktury, PUP, uzupełnieniem danych liczbowych mogą być także opinie ekspertów lokal-
nych, mieszkańców).

stRategiczne KieRUnKi RozwojU gMinY
Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowej Strategii rozwoju. Rozwój gminy po-
winien obejmować zarówno aspekt gospodarczy, jak i społeczny. Dokumenty dotyczące stra-
tegii postępowania w obu obszarach powinny być zatem spójne. 

zasoBY lUDzKie
Poziom życia mieszkańców (dostępne wskaźniki, opinie mieszkańców gminy, kwestia mieszka-
niowa), charakterystyka istniejących i działających stowarzyszeń oraz organizacji społecznych 
(obszary działania, staż, ilość członków), baza edukacyjna (typy i wielkość szkół, kierunki kształ-
cenia), liderzy lokalni, ruchy samopomocowe, instytucje pomocowe, zasoby środowiskowe dla 
celów profilaktyki, interwencji i pomocy, zdrowie i opieka zdrowotna.

pRoBleMY spoŁeczne
Jakość życia, opieka zdrowotna, życie kulturalne, stan bezpieczeństwa, przestępczość, styl ży-
cia, niepełnosprawni, Problemy uzależnień (alkohol, narkotyki), dezorganizacja życia rodzin, 
przemoc domowa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocie, grupy 
wykluczone społecznie. Hierarchia problemów społecznych w opiniach mieszkańców. Działa-
nia profilaktyczne. 
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sYsteM poMocY spoŁecznej w gMinie i DotYcHczasowe DziaŁania  
w zaKResie RozwiĄzYwania pRoBleMÓw spoŁecznYcH
Stan i możliwości pomocy społecznej, infrastruktura, struktura wydatków, świadczenia ro-
dzinne, świadczeniobiorcy (liczba, struktura, powody przyznania pomocy), działania instytucji 
społecznych, zasoby tych instytucji, konkretne formy pomocowe (np. KIS, CIS, itd.), działania 
organizacji pozarządowych, lokalnych parafii, poziom aktywności społecznej. Określenie kata-
logu pozamaterialnych form pomocy dla mieszkańców, struktura wydatków, formy wydatków 
(sprawozdania roczne z działalności GOPS), procent wydatków na starszych, dzieci, niepeł-
nosprawnych (grupy wymagające ochrony). Procedury w sytuacjach kryzysowych: pożary, 
powodzie, utrata dachu. Możliwości pomocy interwencyjnej (przemoc, strata bliskiej osoby, 
zaniedbywanie dzieci). Opieka paliatywna. Opieka nad dzieckiem i rodziną. Współpraca z NGO.

Analizowane obszary wraz z danymi liczbowymi i procentowymi powinny zostać skate-
goryzowane. Zaleca się, aby wyniki tych prac były źródłem tworzenia Gminnej Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych, powstającej wg schematu zamieszczonego w Tabeli 16 
w podrozdziale 5.4.6. (Struktura Strategii). Podczas warsztatów elementy te są weryfikowane 
i poddane analizie. Pozwoli to na dokonanie diagnozy stanu obecnego, jak również pewnych 
tendencji obserwowanych na przestrzeni dłuższego okresu. Analiza danych zebranych w cią-
gu kilku ostatnich lat (ostatnie 3 lata) ułatwi dokonanie prognozy zjawisk społecznych, cha-
rakterystycznych dla danej gminy. Źródłem informacji o problemach lokalnych powinny być 
również osoby „znaczące” w społeczności lokalnej, dotychczas nie zaangażowanie w działania 
przygotowawcze (np. nauczyciele, duchowni, działacze społeczni).

Działania te są czasochłonne i wymagają znacznego nakładu pracy. Są jednak niezbęd-
ne do zainicjowania procesu partycypacyjnego. Ważne, by Zespół potrafił wyznaczyć swoim 
członkom zakres odpowiedzialności i konkretne zadania. Ich egzekwowanie przyczyni się do 
utrzymania tempa prac i planowego rozpoczęcia warsztatów w społeczności lokalnej. Sam 
proces jest bowiem działaniem długofalowym, nastawionym na kompleksową współpracę 
wielu podmiotów. 

W procesie gromadzenia danych do diagnozy sytuacji w gminie oraz analizy Strategii, przy-
datne mogą okazać się inne dokumenty opracowywane przez samorządy lokalne. Zwykle 
jednak ich posiadanie nie jest obligatoryjne i dlatego pojawiają się one głównie w większych 
miastach. Ponadto sytuację utrudnia fakt, iż nadawane im są różne tytuły. 

Wśród tego typu opracowań wymienić można następujące dokumenty: 
1. Strategia Rozwoju (Strategia Zrównoważonego Rozwoju, Strategia Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego)
2. Strategia Zarządzania Zasobami Mieszkaniowymi (polityka mieszkaniowa, program go-

spodarowania zasobem mieszkaniowym)
3. Strategia Aktywizacji Gospodarczej (Strategia Rozwoju Gospodarczego, Strategia Zmia-

ny Gospodarczej)
4. Strategia Edukacyjna (polityka oświatowa) 
5. Rodzinna Strategia Gminy
6. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania nar-

komanii i przemocy
7. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
8. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
9. Program profilaktyki i promocji zdrowia

10. Plan rozwoju transportu publicznego
11. Program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
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12. Plan Obrony Cywilnej (Plan reagowania kryzysowego)
13. Plan rozwoju lokalnego (lokalny program rozwoju)
14. Wieloletni program inwestycyjny
15. Program działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
16. Raporty (o stanie miasta, jakości życia mieszkańców, zdrowiu, bezpieczeństwie itp.)
17. Sprawozdawczość – głównie sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy 

społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Warto także odwołać się do podobnych dokumentów (np. do Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych) szczebla powiatowego, ewentualnie wojewódzkiego. 

4.2.   cel prowadzenia diagnozy i jej umiejscowienie  
w strategii

Diagnoza jest niezbędna w celu określenia punktu wyjścia do wdrożenia Strategii. Jest to od-
powiedź na pytania:

1. Skąd idziemy? Co działo się w przeszłości (na podstawie danych historycznych, staty-
styk)

2. Gdzie jesteśmy? Jak wygląda sytuacja w chwili obecnej (na podstawie badań ankieto-
wych, danych z rejestrów instytucji)

Umiejscowienie czynności towarzyszących diagnozie sytuacji społecznej wskazuje Rysunek 
nr 6. 

Diagnoza sytuacji społecznej może zostać przeprowadzona na różne sposoby, ale w tym 
miejscu chcielibyśmy omówić tylko jeden z nich, na tyle jednak dokładnie, aby można było go 
łatwo zrealizować.

Rysunek 6.
Miejsce danych  
o sytuacji społecznej  
w Strategii

L o G I c z n e  R A M y  s T R A T e G I I

Skąd 
przychodzimy?

DIAGNOZA 
STATYSTYKI

2003

wczoraj

Gdzie/jacy 
jesteśmy?

PROBLEM 
POTRZEBY

SWOT
ZASOBY

2008

dziś

Jaką drogą 
chcemy tam dojść?

DZIAŁANIA
HARMONOGRAM

REALIZATORZY
METODY

ZARZĄDZANIE

Dokąd zmierzamy? 
W jakim położeniu 

chcemy być?

CELE
ROZWIĄZANIA

REZULTATY
WSKAŹNIKI

2015

jutro

WIZJA
ROZWOJU

SPOŁECZNEGO
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4.3.   warunki dobrej diagnozy 

1. Wiarygodność danych (może to zagwarantować m.in. odpowiednia liczba odpowiedzi 
na ankietę oraz przekrój respondentów)

2. Aktualność danych (poprzez regularne badania i sprawne opracowanie wyników)
3. Adekwatność danych (zebrane dane powinny do tyczyć zagadnień, które mają związek 

z problematyką społeczną)
4. Możliwość opracowania danych i wyciągnięcia wniosków (możliwość przetwarzania ze-

branych danych)

Prezentując informacje i analizy w tej części podręcznika, chcemy skupić się na pozyskaniu 
materiałów do pierwszego z czterech warsztatów partycypacyjnych, opisywanych w następ-
nym rozdziale – warsztatu typu A. 

Warsztat A. Diagnoza sytuacji społecznej w gminie – Analiza sytuacji społecznej w gminie 
w oparciu o zebrane dane.

W tym celu przed warsztatem A się należy zorganizować kilka, prowadzonych przez Mo-
deratora, spotkań Zespołu Roboczego. Pomiędzy nimi Zespół i poszczególni jego członkowie 
powinni:

1. Przygotować i przeprowadzić badania ankietowe 
2. Zebrać dane i opracować diagnozę sytuacji w gminie – pozyskać gotowe dane z ze-

wnętrznych rejestrów i publikacji 

Przykładowy zakres zagadnień, jakie powinny być uwzględnione w diagnozie, zawierają za-
łączniki nr 3, 4 i 12 niniejszego podręcznika.

4.4.   Źródła i metody zbierania danych 

Analiza sytuacji społecznej w gminie dokonywana jest w oparciu o zebrane dane, które dzieli-
my na dane pierwotne1 i wtórne2. Na tym etapie istotne jest określenie nie tylko rodzaju, źródeł 
i metod pozyskania niezbędnych danych, ale również określenie przedziału czasowego, który 
umożliwi właściwą analizę i interpretację wyników. 

4.4.1.  analiza wskaźnikowa

W związku z dokonywaniem diagnozy społecznej warto wykorzystać analizę wskaźnikową. 
Szczególnie dobre rezultaty osiągnąć można, badając dynamikę zjawisk (zmiany wartości 
w czasie) lub porównując wartości wskaźników dla danej gminy z wartościami dla innych jed-
nostek samorządu terytorialnego.

1	 Dane	pierwotne	–	to	informacje	pozyskane	za	pomocą	procedury	badawczej	zaplanowanej	specjalnie	w	tym	celu.	Dane,	które	do	chwili	bada-
nia	nie	istniały,	nie	będą	dostępne.	Pozyskaniu	danych	pierwotnych	służyć	mogą	np.	ankiety	wraz	z	opracowanym	systemem	ich	rozprowadza-
nia,	zbierania	i	przetwarzania.

2	 Dane	wtórne	–	to	informacje	pozyskane	ze	źródeł	już	istniejących,	nie	wymagające	realizacji	bezpośrednich	badań,	a	jedynie	scalenia	i	uporząd-
kowania	rozproszonego	dotąd	materiału	informacyjnego.	Dane	zebrane	lub	opracowane	przez	różne	instytucje,	obejmujące	teren	np.	całego	
kraju,	województwa,	powiatu	czy	innej	gminy	mogą	służyć	np.	do	porównania	sytuacji	w	danym	zakresie	w	naszej	gminie	z	innymi	gminami,	
województwem,	średnią	w	kraju	(np.	poziom	bezrobocia	czy	liczba	organizacji	pozarządowych	na	1000	mieszkańców).
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Jako podstawę analizy proponuje się przyjąć wskaźniki i cechy, których wartości można 
określić na podstawie dwóch źródeł informacji:

Bank Danych Regionalnych. Stanowi podstawowy komponent systemu informacji staty-
stycznej dla rocznych danych regionalnych od roku 1995. Bank Danych Regionalnych (w skró-
cie BDR) zawierają dane demograficzne, społeczne i gospodarcze oraz informacje o stanie 
środowiska, opisujące jednostki podziału administracyjnego kraju. Wszystkie dane dostępne są 
na stronie internetowej:

 http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/dane_podgrup.katgrupg (w większości przypadków są 
to cechy statystyczne. Aby uzyskać pożądane wskaźniki, należy przeprowadzić odpowiednie 
działania matematyczne).

MPiPS – 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej 
– pieniężnych, w naturze i usługach, wypełniane w gminach i powiatach (przez ośrodki pomo-
cy społecznej i regionalne centra pomocy rodzinie).

Atutem pierwszego źródła jest możliwość prowadzenia porównań wartości wskaźników 
i cech pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jego słabą stroną jest opóź-
nienie czasowe na poziomie 1–2 lat.

Aktualność stanowi natomiast mocną stronę drugiego źródła danych. Za jego słabość nale-
ży jednak uznać brak możliwości prowadzenia porównań przestrzennych. 

Zestaw wybranych wskaźników i cech, ułatwiających ocenę sytuacji społecznej w gminie, 
zawierają załączniki nr 3, 4 i 12.

4.4.2.  Dane wtórne

Dane tzw. wtórne są zwykle gromadzone przez różne instytucje – np. rejestr osób bezrobot-
nych w Urzędzie Pracy czy rejestr pacjentów w przychodni. Dodatkowe źródła informacji, 
związane z polskim systemem statystycznym, znajdują się w załączniku nr 4 niniejszego opra-
cowania.

Pozyskiwanie danych z lokalnych rejestrów wymaga dobrej organizacji oraz odpowiednie-
go czasu. Warto zatem przygotować oficjalne pisma do różnych instytucji, np. Policji lub PCPR, 
a także wysłać je odpowiednio wcześniej, gdyż niejednokrotnie oczekiwanie na odpowiedź 
trwać może nawet tydzień do kilku tygodni.. Czasem, aby pozyskać dane, musimy nawiązać 
bezpośrednie kontakty. Zwłaszcza, gdy udostępniane są same rejestry, a dane trzeba wyszukać 
samodzielnie. Cały proces wymaga zatem czasu i cierpliwości. 

Dane lokalne – gmina
Są to dane z poziomu gminy i instytucji powiatowych, np. PCPR. Określają sytuację w samej 
gminie. Niestety nie zawsze są one miarodajne czy kompletne, warto je zatem weryfikować 
w szczególnie istotnych obszarach poprzez ankietyzację opisaną w dalszej części lub wywiady. 

W przypadku braku możliwości pozyskania rzetelnych danych należy wpisywać w tabeli 
„brak danych”, nie usuwać natomiast całej kategorii, gdyż jest ona ważna dla oceny sytuacji 
i być może w kolejnym roku uda się pozyskać brakujące informacje. 

Kolejnym ważnym elementem jest precyzyjne wyjaśnienie lub zdefiniowanie poszczegól-
nych kategorii danych oraz sposobu i źródła ich pozyskania. Dzięki temu w przyszłości moż-
liwe będzie opracowanie ich w ten sam sposób, co sprawi, że zawarte w analizie informacje 
będą porównywalne.
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Przykładem może być liczba podmiotów gospodarczych, która wg GUS w danej gminie 
była inna niż wg rejestru w samej gminie. Dowodzi to jednoznacznie, że chociaż pozyskanie 
danych z GUS jest dużo łatwiejsze (informacje dostępne w Internecie), są one mniej precyzyj-
ne i aktualne niż te zebrane bezpośrednio z gminy.

Dane regionalne i ogólnopolskie
Źródłem danych są rejestry i dane w Urzędach Marszałkowskich, WUP, Ministerstwach, Polskiej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurze ds. Narkomanii, Kurato-
riach Oświaty. Dane te są potrzebne do porównania sytuacji w danej gminie z sytuacją w in-
nych regionach. Jest to przydatne zwłaszcza na etapie tworzenia diagnoz sytuacji w projektach 
pisanych w celu pozyskania źródeł finansowania, m.in. dotacji. Dzięki nim można udowodnić, 
że np. sytuacja w gminie jest dużo gorsza/ lepsza niż w innych regionach i dlatego warto w nią 
zainwestować. Najczęściej porównywany jest w takich sytuacjach poziom bezrobocia.

Działdowo (1)

0,05

0

–0,05

–0,1

–0,15

–0,2

–0,25

–0,3

–0,35

–0,4

Działdowo (2)

Iłowo-Osada (2)

Płośnica (2)

Rybno (2)

Z powyższego wykresu wynika, że w latach 2003–2007 poziom bezrobocia malał. Gminę 
Iłowo-Osada, na tle pozostałych gmin powiatu działdowskiego, cechuje najniższy poziom bez-
robocia przez cały ten okres. Ważne jest wskazanie przyczyn takiego stanu.

przedział czasowy objęty zbieraniem danych
Rzeczywisty obraz sytuacji w gminie/mieście należy opisać na podstawie danych z rejestrów 
oraz opinii mieszkańców zebranych np. na podstawie ankiet lub spotkań. Obraz ten odnosi się 
do przeszłości (dane historyczne i/lub bieżące dla kolejnych aktualizacji Strategii z 5 lat wstecz) 
i teraźniejszości (dane z bieżącego roku). Perspektywa co najmniej 5 lat pozwala na zaobser-
wowanie trendu w zakresie analizowanego obszaru.

Zbierając gotowe dane, zwykle nie ma problemu z ich pozyskaniem za lata minione. Dla 
zbadania trendów zmian sytuacji niezwykle ważne jest objęcie analizą danych z co najmniej 5 
lat. Widać wówczas, czy sytuacja się poprawia, pogarsza czy pozostaje bez zmian. Dane z okre-
su 2 czy 3 lat nie dadzą takiej informacji. Poza tym dane zebrane raz są potem tylko rokrocznie 
uzupełniane, dlatego najwięcej pracy ma Zespół, który pierwszy raz pisze Strategię lub ją aktu-
alizuje w sytuacji braku danych z przeszłości (patrz przykład).

2003 2004 2005 2006 2007

Wykres 1.
Dynamika poziomu 

bezrobocia w gminach 
powiatu działdowskiego 

w latach 2003–2007
Opracowano na podstawie 

danych PUP Działdowo.

Źródło:
GSRPS Gminy  

Iłowo-Osady str. 25,  
http:///ugilowo-osada.bip.

org.pl/?tree=535 
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Przykład: 
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pozezdrze na lata 2008–
2015.

Na stronie 39 Strategii Gminy Pozezdrze czytamy na temat liczby świadczeniobiorców po-
mocy społecznej:

W stosunku do ogółu mieszkańców gminy pomocy udzielono (…) w 2007 r. – 7,88% 
[mieszkańców]. 

Dane te dają obraz sytuacji tylko z 2007 roku, nie wiadomo jednak, czy sytuacja uległa po-
prawie czy pogorszeniu, a zatem, czy prowadzone w gminie działania przyniosły jakikolwiek 
efekt.

Właśnie dlatego bardzo ważne jest porównanie danych z kilku lat (patrz przykład poniżej). 
Te same dane, zestawione z danymi historycznymi, pokazują dużo więcej. Dopiero w takim uję-
ciu widać, że liczba świadczeniobiorców maleje. Dane te jednak wymagają dalszej interpretacji, 
to znaczy określenia przyczyny owego zjawiska. I tak – może to być modyfikacja ustawodaw-
stwa, powodująca inną klasyfikację świadczeniobiorców lub zmianę podmiotu świadczącego 
pomoc. Może to być także efekt działań prowadzonych w gminie przez samorząd i organizacje 
pozarządowe. Takie informacje powinny zostać zamieszczone pod wykresem.
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porównywalność danych na poziomie lokalnym i regionalnym 
Aby dane można porównać, niektóre z nich powinny zostać przeliczone. Np. w gminie X są 2 
organizacje pozarządowe, a w gminie Y 4. Wydaje się zatem, że gmina Y jest bardziej aktywna. 
Jednak po przeliczeniu liczby organizacji na 1000 mieszkańców okazuje się, że gmina X licząca 
2000 mieszkańców ma wskaźnik 1 (2/2000), a gmina Y licząca 10000 mieszkańców ma wskaź-
nik 0,4 (4/10000). Jak widać przy takim porównaniu gmina X okazała się bardziej aktywna. 

Dane należy podawać w jednostkach ogólnie stosowanych np. w rocznikach statystycz-
nych czy urzędach pracy. Co więcej – warto czasem zamieścić definicję jednostki i sposób jej 
pomiaru, aby osoby zbierające dane za kilka lat zrobiły to w identyczny sposób, co umożliwi 
porównanie z danymi historycznymi.

Przykład poniższy porównuje stopę bezrobocia w kraju, województwie i powiecie. Na tej 
podstawie można wykazać, jak trudna jest sytuacja w danym regionie w porównaniu z innymi 
oraz jak ważne jest przeprowadzenie działań (projektów) mających tę sytuację poprawić.

Wykres 2.
Liczba świadczeniobiorców 
pomocy społecznej.
Osoby objęte pomocą 
społeczną w latach 
2002–2007

Dane Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Pozezdrzu

Źródło:
Strategia Integracji 
i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Gminy Pozezdrze na lata 
2008–2015, str. 38.
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interpretacja danych statystycznych i z rejestrów
Aby dane zebrane z rejestrów były przydatne, powinny zostać zinterpretowane. Nie wystar-
czy tu omówić widoczne trendy (wzrostu lub spadku jakiegoś wskaźnika), trzeba także znaleźć 
przyczynę danego zjawiska. Nieraz wymaga to zestawienia różnych danych ze sobą. Przykła-
dem jest wzrost liczby Niebieskich Kart w poniższym przykładzie i wyjaśnienie tego zjawiska 
w komentarzu. Bez tego komentarza, na podstawie samych danych, można byłoby pomyśleć, 
że zjawisko przemocy narasta.

Rodzaj działań 2003 2004 2005 2006 2007

Przeprowadzone programy i spektakle profilaktyczne wśród dzieci 
i młodzieży

8 10 5 9 14

Rozmowy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi 32 31 38 52 39

Zlecenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 10 16 8 13 14

Skierowane wnioski do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku 
leczenia odwykowego

7 13 6 10 9

Pomoc dla rodzin udzielona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46 48 51 60 63

Interwencje domowe przeprowadzone przez Posterunek Policji 120 120 172 153 116

Prowadzenie przez Posterunek Policji Niebieskich Kart w rodzinach 
zagrożonych przemocą

19 11 18 23 30

Cytat interpretujący dane z Tabeli 6.

„Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych i szereg akcji przeciwko przemocy w rodzinie spowo-

dowało, że coraz więcej rodzin z problemem alkoholowym oraz występo-

waniem przemocy ujawnia się, szuka pomocy, zgłasza problem. Poprzez 

większą świadomość społeczną ofiary przemocy oraz osoby współuzależ-

nione od alkoholu podejmują działania, mające na celu wyjście z trudnej 

sytuacji rodzinnej. Dlatego też zauważa się wzrost zgłoszeń o przypadkach 

stosowania przemocy w rodzinie i tym samym rośnie ilość prowadzonych 

przez Posterunek Policji Niebieskich Kart. Jest to jednak zjawisko pozytyw-

ne, z uwagi na wzrost świadomości społecznej osób i rodzin zagrożonych 

przemocą.” 

Wykres 3.
Stopa bezrobocia w kraju, 
województwie i powiecie 

w 2006 i 2007

Źródło:
Gminna Strategia Inte-
gracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 
Gminy Płośnica na lata 

2008–2015, str. 57, 
http://www.bip.plosnica.

pl/?c=831 

Tabela 6.
Przykład danych 

w układzie 
tabelarycznym: Działania 
z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych

Źródło:
GSRPS Gminy Rozogi, 

str. 52, http://rozogi-ug.
bip-wm.pl/public/

popup.php?id_menu_
item=77511

Źródło:
GSRPS Gminy Rozogi, 

str. 52, http://rozogi-
ug.bip-wm.pl/public/

popup.php?id_menu_
item=77511 
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Trendy powinny być dodatkowo weryfikowane i interpretowane przez osoby zawodowo 
zajmujące się daną dziedziną. Przykładem może być zmiana w ustawie o świadczeniach rodzin-
nych, która spowodowała gwałtowny wzrost liczby świadczeniobiorców oraz kwot na ten cel.

Cytat interpretujący Wykres 4

„Ustawa o świadczeniach rodzinnych funkcjonuje od maja 2004 r. Ustawo-

dawca przewidział stopniowe przechodzenie świadczeniobiorców od in-

nych płatników do gmin. Zakres świadczonej pomocy w formie świadczeń 

rodzinnych jest duży. Obejmuje nie tylko zasiłki rodzinne, ale również sze-

roki wachlarz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świad-

czenia pielęgnacyjne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 

dziecka.”

4.4.3.  Dane pierwotne 

Badania ankietowe są uzupełniającą metodą zbierania danych do niektórych rodzajów Stra-
tegii przygotowywanych przez gminy. Innymi metodami są wywiady czy grupy fokusowe. 
W dalszej części opisu przedstawione zostaną bardziej szczegółowo zagadnienia związane 
z przygotowaniem, realizacją i wykorzystaniem badań ankietowych.

Rola badań ankietowych w opracowaniu gsRps 
Coraz częściej w trakcie przygotowywania lub uaktualnienia Strategii bądź podczas analizy 
dokumentów gmin zauważa się wykorzystanie badań ankietowych. Wiele gmin wykonuje ba-
dania ankietowe samodzielnie, nie korzystając z pomocy zewnętrznych ekspertów. Niektóre, 
przygotowując Strategię Rozwoju Gmin, zatrudniają do tego celu firmy konsultingowe lub or-
ganizacje świadczące tego rodzaju usługi. Strategie Rozwoju Gminy i Strategie Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w etapach zbierania danych, identyfikowania problemów i wytycza-
nia kierunków działania są podobne, co więcej – opierają się na podobnej metodologii.

Wykres 4.
Wykres z danymi na temat 
świadczeń rodzinnych: 
Wydatki na świadczenia 
rodzinne ogółem

GSRPS Gminy Rozogi, str. 
31, http://rozogi-ug.bip-wm.
pl/public/popup.php?id_
menu_item=77511
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Przy budowaniu GSRPS i jej uaktualnianiu zarówno tam, gdzie nie było potrzeby przecho-
dzenia przez cały proces warsztatów strategicznych, jak i tam, gdzie były one podstawowym 
instrumentem budowania GSRPS, zbierano uzupełniające dane za pośrednictwem ankiet. 
Nawet najlepiej przygotowane i przeprowadzone warsztaty nie gwarantują w pełni, że z listą 
zidentyfikowanych podczas nich problemów zgodzi się większość społeczności danej gminy. 
To samo, a nawet w większym stopniu, odnosi się do wypracowanych celów i kierunków dzia-
łań. Warsztaty strategiczne rządzą się swoją wewnętrzną dynamiką i są realizowane w opar-
ciu o wcześniej przyjęty plan. Rezultat warsztatów strategicznych zależy w dużym stopniu od 
składu grupy, prowadzącego – moderatora i stopnia zaangażowania uczestników, nie może 
zatem z definicji w pełni odzwierciedlać opinii całej społeczności lokalnej. Wynika to nie tylko 
z frekwencji na warsztatach, ale także reprezentatywności grup. 

Planując badania ankietowe warto w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę i skorzy-
stać z oficjalnych i dostępnych statystyk. Te dane powinny być zawsze brane pod uwagę, co 
najmniej jako uzupełniające źródło danych. Jeśli planujemy badania ankietowe (inaczej sonda-
żowe), zawierające m.in. pytania na temat jakości usług, poziomu życia czy oferty kulturalnej, 
dobrze jest przed podjęciem badań ankietowych zapoznać się z trendami z ostatnich lat w ba-
danych obszarach. Istniejące dane statystyczne z WUP, GOPS, ZUS (patrz Rozdział 1.2.) dostar-
czają bowiem szerszego kontekstu, w którym należy osadzić badania sondażowe.

Przedmiotem Strategii w dużym stopniu jest wykluczenie społeczne, jego źródła oraz me-
tody rozwiązania tego problemu. Podstawowym pytaniem na które mają odpowiedzieć pro-
wadzone badania jest więc: Dlaczego ludzie stają się wykluczeni społecznie? Niewątpliwie 
każdy przypadek ma swoją własną historię. Gdyby jednak dokładnie prześledzić scenariusze 
życiowe wykluczonych osób, okazałoby się, że wykazują one pewne cechy i elementy wspól-
ne, np.: utrata pracy, patologia społeczna, utrata zdrowia, rodziny, oddalenie od głównych dróg 
gminnych, słabe więzi społeczne, bezradność społeczna, poczucie niestabilności i dezintegra-
cji. Warto jednak pamiętać, że w przypadku analizy istniejących danych statystycznych jed-
nostką analizy nie jest pojedyncza osoba. Większość istniejących danych statystycznych jest 
zagregowana, to znaczy opisuje grupy osób. Nie należy się zatem dziwić, że na warsztatach 
poświęconych Strategii wyrażane opinie indywidualne, np. na temat pomocy społecznej czy 
relacji między społecznością lokalną a mieszkańcami, odbiegają od grupowych tendencji 
stwierdzanych później w badaniach ankietowych. Jeśli jednak dotąd odosobnione opinie, nie 
mające swojego odniesienia w dostępnych statystykach, odzwierciedlają opinie mieszkańców, 
warto im poświęcić więcej uwagi. Możliwe bowiem, że w trakcie badań odkryto potrzebę za-
jęcia się np. nową formą usług opiekuńczych, parkami, przystankami, miejscami publicznymi, 
gdzie mieszkańcy chcieliby mieć możliwość odpoczynku w otoczeniu zieleni, itd. Powtarzal-
ność wyników, czyli liczba podobnych opinii i sugestii, stanowi o znaczeniu diagnostycznym 
wyrażanych sądów i opinii przez mieszkańców.

planowanie badań ankietowych
Planowanie badań ankietowych dla celów praktycznych, wykorzystywanych w dość wąskim 
zakresie, czyli w ramach procesu tworzenia lub uaktualnienia GSRPS w danej gminie, nie musi 
spełniać wszystkich kryteriów badań opinii publicznej. Powinno jednak spełniać pewne pod-
stawowe warunki, aby wyniki dostarczały wiedzy na temat opinii i preferencji społeczności lo-
kalnej w ważnych dla niej sprawach. Do owych podstawowych warunków należą:

1. Właściwy dobór osób ankietowanych, czyli wybór próby 
2. Konstrukcja ankiety – musi zawierać istotne dla tworzenia lub uaktualnienia Strategii py-

tania lub stwierdzenia 
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3. Przeszkolenie osób realizujących badanie 
4. Zebranie wyników
5. Analiza i włączenie wyników do procesu tworzenia/uaktualniania Strategii

Niezwykle ważne jest również właściwe zaplanowanie samej organizacji badań. Po uzgod-
nieniu zawartości ankiety należy opracować i ustalić:

1. Powielenie jej we właściwej liczbie egzemplarzy
2. Sposób dotarcia do badanych
3. Osoby odpowiedzialne za zbieranie ankiet
4. Osoby odpowiedzialne za przepisane wyników w sposób umożliwiający późniejsze 

podsumowania statystyczne

W dalszej części omówione zostaną wybrane elementy przygotowania i realizacji badań 
ankietowych, takie jak dobór próby, konstrukcja ankiety oraz analiza danych. 

wielkość próby
Podczas przygotowania badań ankietowych pojawia się pytanie o liczebność grupy reprezen-
tującej (w miarę możliwości) wszystkie kategorie mieszkańców (dzieci, młodzież, osoby starsze, 
bezrobotni, rolnicy, osoby zatrudnione w usługach itd.). A zatem-, jak wiele osób powinna li-
czyć grupa, która wypełni ankietę, aby możliwe było uzasadnienie wyników badań w odnie-
sieniu do całej badanej populacji? W naszym przypadku chodzi o populację całej społeczności 
w danej gminie. Od razu pojawić może się drugie pytanie – dlaczego nie wystarczy rozdać an-
kiet na warsztatach strategicznych lub jakimś okolicznościowym spotkaniu, na którym będzie 
wysoka frekwencja mieszkańców?

Odpowiadając najprościej: zebranie ankiet na dużym spotkaniu w gminie nie gwarantuje 
reprezentatywności próby. Chodzi o to, że badani nieproporcjonalnie lub w ogóle nie obej-
mują pewnych grup społecznych, jeśli ich przedstawiciele nie brali udziału w owym spotkaniu.

 Tak zwana niezbędna wielkość próby zależy od sposobu czy schematu losowania, jakim 
zamierzamy się posłużyć. Przyjmijmy w uproszczeniu, że będzie to około 5% badanej popu-
lacji. To dość duża próba, zważywszy, że wiele badań społecznych w Polsce realizowanych 
jest na losowo dobranej próbie 1000 mieszkańców Polski. Dla wygody i uproszczenia sche-
matów losowania respondentów (co raczej jest mało realne w warunkach dużej gminy), jeśli 
badania mają być zrobione w części siłami własnymi, można polecić dobór kwotowy. Próba 
kwotowa (ang. quota sample) jest najbardziej rozpowszechniona wśród badaczy opinii pub-
licznej. Planujący badanie, chcąc się nią posłużyć próba kwotową, musi znać procentowe 
rozkłady cech danej społeczności, aby móc je odtworzyć w badanej próbie. Na przykład, je-
śli wiadomo, że w danej społeczności występuje 60% kobiet i 40% mężczyzn, takie same 
proporcje należy zachować w badaniu. To samo odnosi się do innych badanych cech da-
nej społeczności. Postępowanie badających w przypadku wykorzystania próby kwotowej 
jest stosunkowo proste. Badający nie włącza do próby konkretnej wylosowanej osoby, tak 
jak ma to miejsce w próbach losowych, ale kolejną osobę, która spełnia wcześniej określone 
kryteria przynależności do próby. Jeżeli tymi kryteriami są na przykład: wiek, płeć, wykształ-
cenie, status pracy i miejsce zamieszkania, to układ próby wskazuje na liczby (frekwencje) 
osób o określonych kombinacjach wartości tych cech, czy jak to nazywają badacze społeczni 

– zmiennych. Planujący badanie po wstępnym zapoznaniu się z podstawowymi cechami da-
nej społeczności wiedzą już, że muszą np. rozdać ankiety 20 kobietom (płeć) w wieku 30–40 
lat (wiek) z wykształceniem średnim (wykształcenie) zamieszkałych w jednej z 5 wsi (wieś) 
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w danej gminie itd. Ważne jest, by rozkład procentowy cech był zgodny z rozkładem próby 
(liczby osób z danej kategorii).

Proponowane rozwiązanie jest pewnym modelem, do którego warto zmierzać, by uzyskać 
większą reprezentatywność wyników. Co wtedy, jeśli zebrane wyniki nie w pełni odpowiadają 
rozkładowi cech w danej populacji? Taka sytuacja często miała miejsce przy badaniach ankieto-
wych, poprzedzających lub czasami następujących już po samych warsztatach strategicznych. 
Stopień reprezentatywności próby z danej populacji decyduje o trafności wniosków wyciąga-
nych na podstawie zestawień wyników i bardziej zaawansowanych analiz. Warto dlatego sta-
rać się przy planowaniu badań ankietowych, aby spełnione zostały, przynajmniej w znacznym 
stopniu, wymagania próby kwotowej. 

tworzenie ankiety – zakres tematyczny badania 
Przyglądając się pytaniom spisanym w wyniku burzy mózgów, poprzedzającej przygotowa-
nie wstępnej ankiety na temat głównych obszarów problemowych, można odnieść wrażenie, 
że nie wszystkie istotne kwestie zostały poruszone. Co więcej – może się okazać, że ankieta 
nie obejmuje dokładnie tego, czym jesteśmy zainteresowani. Zebrane dane pozwolą zatem 
wprawdzie na wyciąganie wniosków, jednak nie będą one dotyczyły ważnego dla nas obszaru, 
ponieważ – jak się okazuje – inne pytania powinny zostać zadane. Co wtedy? Jeśli nasze py-
tania mają niską trafność (tylko częściowo podejmują kwestie dotyczące istotnych obszarów 
społecznych), trzeba ankietę rozszerzyć o te nowe kwestie lub zamienić poszczególne pytania 
tak, by odpowiedzi na nie dokładnie opisywały interesujący nas obszar. Przykładowo, zamiast 
ogólnego pytania o problemy społeczne warto sformułować pytania lub stwierdzenia, pod 
którymi znajdą się różne możliwości odpowiedzi, niekoniecznie wykluczające się. Podejście ta-
kie ilustruje wykres 6 wraz z kwestionariuszem „problemy społeczne osób starszych”. Taka an-
kieta diagnozuje problemy społeczne w podziale na grupy społeczne (np. osoby starsze, dzieci 
i młodzież, itp.) wraz z ich uszczegółowieniem stosowanie do sytuacji danej grupy [np. izolacja 
społeczna (samotność) itd.].

W pierwszej kolejności należy jednak ułożyć pytania, a następnie sprawdzić, czy respon-
denci rozumieją je tak samo jak autorzy ankiety. Nierzadko bowiem zdarza się, że rozumie-
nie pojęć i pytań przez badających rozmija się z rozumieniem tych pojęć przez badanych. Co 
więcej – zastosowanie niektórych terminów wśród pytań kwestionariusza może powodować 
nieporozumienia interpretacyjne, jeśli przed przeprowadzeniem badań nie przeprowadzono 
serii spotkań z badanymi w celu ujednolicenia rozumienia pojęć i terminów. Takie rozwiązanie 
jest jednak czasochłonne, dlatego lepiej tak dobierać terminy w ankiecie, aby badani nie mieli 
wątpliwości co do ich znaczenia. Warto przedyskutować z kilkoma osobami reprezentującymi 
różne grupy danej społeczności, jak rozumieją poszczególne pytania czy stwierdzenia zamiesz-
czone w ankiecie. 

 
opracowanie ankiety – pytania kontrolne
Przygotowując ankietę, warto w swoim Zespole, na poszczególnych etapach jej tworzenia, za-
dać następujące pytania:

1. Jaki jest cel ankiety?
2. Czego chcemy dowiedzieć się o problemach społecznych?
3. Jakie pytania zadać? Z jakich dziedzin? 
4. Jak zadawać pytania? Pytania bezpośrednie/pośrednie, otwarte (odpowiedź dowolna)/

zamknięte (odpowiedź tak/nie lub z listy wyboru). Ile powinno być pytań (nie mniej niż – 
nie więcej niż)?
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5. Czy używany w ankiecie język i pojęcia są zrozumiałe dla wszystkich odpowiadających?
6. Czy pytania zachowują równowagę pozytywnych i negatywnych treści?
7. Czy pytania dotyczą wszystkich sfer wpływających na warunki życia, zarówno od strony 

problemów, jak i potrzeb?
8. Czy pytania uwzględniają udział wszystkich potencjalnych podmiotów w rozwiązywa-

niu problemów/zaspokajaniu potrzeb, a nie tylko wybranych (np. samorządu, organiza-
cji pozarządowych, biznesu, osób indywidualnych, sąsiadów, grup nieformalnych itp.)

9. Jak te informacje zostaną wykorzystane? Do czego?
10. Jak wyniki zostaną przetworzone? Format ankiety a raport.
11. Czy po ankiecie będzie kontynuacja badania? Jeśli tak, w jaki sposób: 

a) Kolejna ankieta bardziej szczegółowa, do określonej, węższej grupy 
b) Kolejna ankieta bardziej szczegółowa, na jeden temat, do całej społeczności
c) Spotkanie z wybraną grupą osób/warsztat 

12. Czy ta ankieta będzie powtarzana za jakiś czas, żeby sprawdzić zmiany?
13. Do jakich środowisk powinna dotrzeć ankieta? (metryczka) 
14. Ile ankiet musimy zebrać, żeby odpowiedzi były reprezentatywne?
15. Jak ankieta będzie rozprowadzana, żeby uzyskać jak największą zwrotność oraz dotrzeć 

do określonych grup?
16. Jak zostaną rozpropagowane wyniki ankiety w społeczności?

tworzenie pytań do ankiet – praktyczne wskazówki
Czy są dostępne już jakieś ankiety (wcześniej przeprowadzane w danej lub innej gminie) 
i czy można je wprost wykorzystywać w przygotowywanej diagnozie? Warto się z nimi zapo-
znać, ale niekoniecznie bezpośrednio powielać. Kwestie istotne w jednej gminie (np. takie jak 
„Usprawnienie funkcjonowania biuletynu Głos Rościszewa jako środka promocji i animacji życia 
społecznego”, „Powołanie Gminnego Klubu Seniora” czy „Powołanie lokalnego stowarzyszenia 
na rzecz edukacji i kultury” – przykładowe pytania z ankiety używanej w Rościszewie), nieko-
niecznie mają zastosowanie w drugiej gminie. Po pierwsze dlatego, że nie ma tam biuletynu 
czy innej gazety gminnej. Po drugie, klub seniora już jest, a stowarzyszenie, owszem, przyda-
łoby się, ale bardziej na rzecz wspierania inicjatyw społecznych niż edukacyjno-kulturalnych3. 

Załóżmy, że zweryfikowano przedmiot ankiety i kwestie do zbadania (a zatem – zakres py-
tań dla respondentów). 

Warto zwrócić uwagę na kilka częstych błędów, które utrudniają później proces analizy. 
Przykładowo – zadawanie zbyt obszernych pytań, o więcej niż jedną kwestię. I tak, jeśli w an-
kiecie pojawia się pytanie: 

„W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z następujących warunków życia w gminie”, a re-
spondent ma za zadanie ocenić na skali każdą z możliwych odpowiedzi, możemy osiągnąć 
następujące wyniki: 

1. Poziom opieki społecznej i zdrowotnej – 2
2. Dostępność przedszkoli i jakość szkół – 3

Co w ten sposób zdołaliśmy zbadać?
Popełniono tutaj typowy błąd, który polega na włączeniu do jednego stwierdzenia dwóch 

różnych obszarów opieki. Może to spowodować kłopot w udzielaniu odpowiedzi przez 

3	 Warto	jednak	zauważyć,	że	w	programie	PPWOW	udowodniono,	że	wszystkie	profile	stowarzyszeń	odgrywają	niebagatelną	rolę	w	życiu	spo-
łeczności,	przyczyniając	się	do	rozwoju	integracji	społecznej	w	danej	gminie	i	wspierając	lokalne	inicjatywy.	
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badanych. Jeśli mieszkaniec wsi w danej gminie jest zadowolony z opieki społecznej a nieza-
dowolony z opieki zdrowotnej, to ma przyjąć średnią miedzy 4 i 2? Czy ma tylko udzielić od-
powiedzi w odniesieniu do stopnia zadowolenia z jednej z form opieki? Podobnie jest w tym 
drugim stwierdzeniu, które ma być również przedmiotem oceny zadowolenia respondentów. 
Powyższy przykład jasno dowodzi, że nie należy w taki sposób łączyć różnych, odległych od 
siebie spraw w jednym pytaniu lub stwierdzeniu. W podanym powyżej przykładzie należy roz-
dzielić dwa stwierdzenia na cztery. Tak właśnie zrobiono, opracowując ankietę w opisanej gmi-
nie. Poniżej fragment tej ankiety, który obejmuje te kwestie:

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z następujących warunków życia 
w gminie

Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z możliwych 
odpowiedzi od 0 do 4 ba
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7. Poziom opieki społecznej 0 1 2 3 4

8. Poziom opieki zdrowotnej 0 1 2 3 4

9. Bezpieczeństwo publiczne 0 1 2 3 4

12. Jakość szkół 0 1 2 3 4

13. Dostępność przedszkoli 0 1 2 3 4

Drugim, często się pojawiającym błędem, jest niedostosowana długość ankiety. Aby nie 
pochłaniała ona zbyt dużo czasu respondentom, a później także analizującym badanie, radzi-
my zawrzeć ją na maksimum 4 stronach. Należy przy tym pamiętać, że długość ankiety, po-
dobnie jak liczba badanych, nie przekłada się wprost na osiąganie dobrych wyników.

Przy pytaniach dotyczących opinii warto używać skal wielostopniowych – ludzie różnią się 
nie tylko poglądami, ale też stopniem zgodności z danym zdaniem czy opinią. W pytaniach 
o fakty użycie tego typu skal mija się oczywiście z celem – jeśli pytamy o problemy społeczne, 
warto jest je po prostu wyliczyć, zostawiając na końcu możliwość dopisania przez badanych 
ich własnych uwag. Oto przykład:

„Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie na-
szej gminy?

☐	 Izolacja społeczna (samotność) 
☐	 Izolacja rodzinna (odrzucenie)
☐	 Niepełnosprawność
☐	 Niezdolność do samoobsługi
☐	 Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu
☐	 Inne (jakie?) …………………………………………………………”

Przy opracowywaniu ankiet warto pamiętać, by nie tylko w poszczególnych pytaniach, ale 
również na końcu ankiety, zostawiać miejsce na dodanie istotnych uwag. Przydatna okazać się 
może formuła zachęcająca, np. „Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny 
problem, prosimy go opisać w tym miejscu:……”. Jest to niezwykle praktyczne – niejednokrotnie 
dzięki tej właśnie części ankiety poznać można dotychczas pominięte lub niezauważone kwestie. 

Przykłady ankiet (z gminy Miłakowo i Rozogi), które zastosowano dla opracowywania diag-
nozy sytuacji społecznej podczas tworzenia GSRPS, znajdują się w załącznikach 6 i 7.

Tabela 7.
Przykład z ankiety 

z Gminy Rościszewo 
– warunki poziomu 

życia (fragment) 

Źródło:
Strategia Rozwiązy-

wania Problemów 
Społecznych 

Gminy Rościszewo 
2006–2015, str. 
56, http://www.

rosciszewo.bip.org.
pl/?tree=417 
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Metryczka w ankiecie
Metryczka służy identyfikacji grup badanych i umożliwia przeprowadzenie bardziej szczegóło-
wego porównania wyników pomiędzy grupami. Na przykład, czy bezrobotni i renciści/emeryci 
podobnie postrzegają problemy społeczne w gminie i czym różnią się ich opinie. Bieżące ana-
lizowanie danych z metryczki umożliwia łatwiejsze uzupełnianie ilości ankiet w proporcji do 
liczebności grup w społeczności. Pośrednio wyróżnione w metryczce kategorie respondentów 
umożliwiają zaś wyciągniecie wstępnych wniosków na temat poziomu świadczonych usług 
w gminie (na podstawie wyników poziomu satysfakcji mieszkańców z podanych w ankiecie 
warunków życia, np. dostępności szkół, opieki zdrowotnej itd.).

Przykładowa metryczka
Metryczka (wstawić X przy wybranej odpowiedzi):

Płeć: Kobieta ☐	 	 Mężczyzna ☐
Wiek: 13–16 ☐	 	 17–25 ☐	 	 26–59 ☐	 	 60 i więcej ☐
Zawód: uczeń ☐	 	 rolnik ☐	 	 przedsiębiorca ☐	 	 pracownik umysłowy ☐	 	
pracownik fizyczny ☐	 	 emeryt/rencista ☐	 	 bezrobotny ☐	 	 inny (jaki?) ☐.............
Wykształcenie: podstawowe ☐	 	 zawodowe ☐	 	 średnie ☐	 	
policealne ☐	 	 wyższe ☐	 	

Metody i miejsca dystrybucji ankiet
Na podstawie doświadczeń w gminach wskazano najbardziej efektywne sposoby, miejsca 
i metody zbierania ankiet:

1. Szkoły (przez dzieci do rodziców i innych dorosłych członków rodziny i z powrotem, tak-
że podczas wywiadówek)

2. OPS (wśród osób starszych i niepełnosprawnych)
3. Klub Seniora, KGW, organizacje pozarządowe
4. Pracownicy Urzędu Gminy wśród znajomych
5. Sołtysi – spotkania sołeckie lub poza nimi (sołtysi mają za zadanie dobrać sobie po jed-

nej osobie do liderów do pomocy)
6. Rady sołeckie
7. Bank Spółdzielczy
8. „Goniec”, zatrudniany przez gminę do roznoszenia korespondencji (może jednego dnia 

roznieść ankiety, uprzedzając, że za 2–3 dni je odbierze)
9. Imprezy lokalne (wymaga dużo osób do zbierania)

10. Biblioteka
11. Zadania szkolne (dzieci pójdą do sąsiedztwa w ramach szkolnego zadania punktowane-

go na ocenę, zadanego przez nauczyciela)
12. Stażyści

Skorzystanie z powyższych wskazań powinno umożliwić dotarcie do większości grup spo-
łecznych gminy.

Biorąc pod uwagę opisywaną wcześniej zasadę reprezentatywności badanej populacji, 
przy ustalaniu wielkości próby trzeba rozważyć również możliwość wysyłki ankiet pocztą do 
wybranych respondentów (z możliwością zwrotu w sposób pozwalający na zachowanie ano-
nimowości, np. poprzez skrzynki we wsi, sołectwie).
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analiza wyników ankiet
W bardzo wielu gminach analizy wyników badań zostały przeprowadzone samodzielnie przez 
członków Zespołów roboczych. Okazało się, że np. znajomość programu Excel była niezwykle 
przydatna. Najczęściej wyniki z ankiet były przedstawiane na wykresach, w tabelkach w uję-
ciu procentowym lub prezentowano średnie z odpowiedzi. Rzadziej przedstawiano wyniki 
w postaci liczby osób odpowiadających w określony sposób. Poniżej wybrane przykładowe 
fragmenty zestawienia wyników z gminy Kuczbork-Osada na temat poziomu zadowolenia 
z warunków życia.

Pytanie w ankiecie wyglądało następująco (tabela 8):

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia 
w gminie

Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej
jedną z możliwych odpowiedzi od 0 do 4

ba
rd

zo
ni

ez
ad

ow
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y(
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ni
ez
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ow

ol
on
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ni
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cy

do
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ny
(a

)

za
do

wo
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ny
(a

)

ba
rd

zo
za

do
wo

lo
ny

(a
)

1 Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe) 0 1 2 3 4

2 Dostęp do Internetu 0 1 2 3 4

3 Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie 0 1 2 3 4

4 Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy 0 1 2 3 4

5 Organizacja imprez cyklicznych gminie 0 1 2 3 4

6 Dostępność doradztwa psychologiczno-prawnego 0 1 2 3 4

7 Poziom opieki społecznej 0 1 2 3 4

8 Poziom opieki zdrowotnej 0 1 2 3 4

9 Bezpieczeństwo publiczne 0 1 2 3 4

10 Warunki mieszkaniowe 0 1 2 3 4

11 Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw) 0 1 2 3 4

12 Jakość szkół 0 1 2 3 4

13 Dostępność przedszkoli 0 1 2 3 4

14 Żywotność lokalnej tradycji i historii w codziennym życiu 0 1 2 3 4

15 Siła więzi międzyludzkich integrujących mieszkańców 0 1 2 3 4

16 Dostępność handlu i usług 0 1 2 3 4

17 Poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym gminy 0 1 2 3 4

Zebrano odpowiedzi (tabela 9):

Tabela 8.
Fragment 

ankiety z Gminy 
Kuczbork-Osada
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W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia 
w gminie

Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej
jedną z możliwych odpowiedzi od 0 do 4

ba
rd
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(a
)

1 Organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe) 16 30 15 11 2

2 Dostęp do Internetu 2 10 8 34 19

3 Dostęp do informacji na temat wydarzeń w gminie 3 14 26 26 5

4 Dostęp do kultury: biblioteka, koncerty, wystawy 11 24 20 17 2

5 Organizacja imprez cyklicznych gminie 15 31 19 8 1

6 Dostępność doradztwa psychologiczno-prawnego 13 24 18 18 1

7 Poziom opieki społecznej 2 13 21 34 4

8 Poziom opieki zdrowotnej 3 16 20 31 3

9 Bezpieczeństwo publiczne 2 17 22 27 6

10 Warunki mieszkaniowe 2 14 19 34 5

11 Miejsca rekreacji (np. parki, skwery, place zabaw) 17 23 21 12 2

12 Jakość szkół 2 8 13 38 13

13 Dostępność przedszkoli 0 11 23 33 7

14 Żywotność lokalnej tradycji i historii w codziennym życiu 11 19 23 18 3

15 Siła więzi międzyludzkich integrujących mieszkańców 11 19 17 14 3

16 Dostępność handlu i usług 2 13 18 36 5

17 Poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym gminy 9 33 23 8 1

Na podstawie sumy głosów z kolumn „zadowolony” i „bardzo zadowolony” okazało się, że 
najwyżej oceniono dostęp do Internetu, jakość szkół oraz dostępność handlu i usług. Najniżej 
oceniono natomiast poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym gminy, organizację im-
prez cyklicznych przez gminę oraz organizację czasu wolnego.

W gminie Kuczbork Osada wyniki wyglądały zatem następująco:

W podobny sposób oceniano w badaniach problemy osób starszych.

Tabela 9.
Zestawienie odpowiedzi 
na pytanie z ankiety 
z Gminy Kuczbork-Osada

Wykres 5.
Liczba osób zadowolonych.
Poziom zadowolenia z życia 
w Gminie Kuczbork-Osada

Źródło: 
Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Gminy Kuczbork-Osada na 
lata 2008–2015, str. 40, 
http://www.ugkuczbork.bip.
org.pl/?tree=301 
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Dane z gminy Kuczbork-osada
Pytanie z ankiety:

3. Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie 
naszej gminy?

☐	 Izolacja społeczna (samotność)
☐	 Izolacja rodzinna (odrzucenie)
☐	 Niepełnosprawność
☐	 Niezdolność do samoobsługi
☐	 Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu
☐	 Inne (jakie?) ………………………………………………………………………...

Problemy społeczne osób starszych Liczba odpowiedzi % odpowiedzi

1 Izolacja społeczna (samotność) 39 28,7

2 Brak zorganizowanych form wspólnego spędzania czasu 33 24,3

3 Niepełnosprawność 25 18,4

4 Izolacja rodzinna (odrzucenie) 20 14,7

5 Niezdolność do samoobsługi 19 14,0

6 Inne (jakie?) 0 0,0

W oparciu o dane ankietowe okazało się, że w gminie za najważniejsze uznano zadania 
służące rozwiązaniu problemów społecznych według kolejności:

1. Poszerzenie oferty i opieki medycznej przez SP ZOZ 
2. Utworzenie świetlic wiejskich
3. Utworzenie Gminnego Domu Kultury
4. Organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w czasie popołudniowym
5. Organizacja sieci alternatywnych form wychowania przedszkolnego
6. Zwiększenie liczby cyklicznych imprez środowiskowych
7. Organizacja szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego

Z dopisanych uwag w części końcowej ankiety (4 strona formularza) powtarzały się nastę-
pujące:

Wykres 6. 
Problemy osób starszych 

w Gminie Kuczbork-Osada

Źródło:
Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 

Gminy Kuczbork-Osada na 
lata 2008–2015, str. 42, 

http://www.ugkuczbork.bip.
org.pl/?tree=301 
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1. Zagospodarowanie wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Organizacja dostępu dzieci i młodzieży do kultury (teatr, muzeum kino, opera)
3. Organizacja wypoczynku młodzieży poza miejscem zamieszkania
4. Większy dostęp do Internetu
5. Organizacja pomocy społecznej i psychologicznej dla rodzin dotkniętych alkoholizmem
6. Wykorzystanie hali sportowej w godzinach popołudniowych
7. Utworzenie placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz miejsc spotkań dla 

młodzieży
8. Zaniedbane przystanki i otoczenie przystanków wymagają prac porządkowych
9. Wyremontować remizę strażacką (Dębsk)

10. Na placu przed kościołem i szkołą w Dębsku utworzyć mały park z ławkami i zielenią
11. Brak w wioskach sklepów, remiz, placów zabaw, boisk
12. Organizacja pomocy dzieciom mającym problemy w nauce oraz młodzieży szczególnie 

uzdolnionej

W oparciu o przeprowadzane badania gmina podjęła starania i przeprowadziła remonty 
w dwóch remizach strażackich, udostępniając je mieszkańcom.

Jak widać – najważniejszym etapem w przeprowadzeniu ankiety jest podsumowanie i wy-
ciągniecie wniosków. Z przytoczonych przykładów fragmentów wyników z Kuczborka-Osady 
wynikało, że badani różnili się poziomem zadowolenia z wymienionych w ankiecie warunków 
życia. Przy dokładniejszym porównaniu okazałoby się z pewnością, że opinie mieszkańców 
obu gmin w niektórych kwestiach były podobne, podczas gdy w innych diametralnie różne. 
Koncentrując uwagę na wynikach danej gminy, warto je dokładnie przeanalizować i porównać 
z tym, co zostało opracowane na sesjach warsztatów strategicznych oraz z danymi statystycz-
nymi zebranymi wcześniej z takich źródeł jak WUP, ZUS itd.

Z analiz badań w Kuczborku-Osadzie wynikało m.in., że badani najbardziej niezadowole-
ni są z organizacji czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe). Ponadto z organizacji 
imprez cyklicznych w gminie – ograniczonych jedynie do festynów szkolnych i strażackich. Po-
niżej ich oczekiwań przedstawiał się także poziom udziału mieszkańców w życiu publicznym 
gminy. Respondenci wskazują na brak miejsc rekreacji (parki, skwery, place zabaw dla dzieci) 
oraz ograniczony dostęp do kultury (biblioteki, koncerty, wystawy). Niezadowolenie dotyczy 
także dostępności doradztwa psychologiczno-prawnego. Ponadto, wg ankietowanych, istnieją 
słabe więzi międzyludzkie integrujące mieszkańców gminy. 

Według respondentów najważniejszymi problemami gminy są:
1. Brak zorganizowanych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież
2. Problemy alkoholowe rodzin 
3. Występujące bezrobocie
4. Izolacja społeczna (samotność) osób starszych
5. Mała liczba lekarzy specjalistów 
6. Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki
7. Niedostateczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
8. Brak wiejskich świetlic i ognisk kultury
9. Zbyt mało imprez i wydarzeń środowiskowych

Ankietowani uważają, że zorganizowanie dla dzieci i młodzieży dodatkowych miejsc do za-
baw i nauki w postaci świetlic, zajęć pozalekcyjnych, placu zabaw oraz boisk w znacznym stop-
niu umożliwiłoby rozwój dzieci i młodzieży. Pomimo, iż 718 dzieci uczęszczających do szkół 
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objętych jest zajęciami pozalekcyjnymi, ankietowani zasygnalizowali, że oferta spędzania cza-
su wolnego dla dzieci i młodzieży jest niewystarczająca.

Dla rodzin posiadających osobę uzależnioną od alkoholu najlepszą pomocą byłaby, zda-
niem respondentów, organizacja grup wsparcia dla osób uzależnionych, współpraca z policją, 
organizacjami i instytucjami pomagającymi osobom uzależnionym, a także szerzenie edukacji 
w tym zakresie (kształtowanie świadomości) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ankietowani 
zdecydowali, że problem ten jest duży na terenie gminy i należałoby poszerzyć przeciwdziała-
jące mu działania.

Na równi z problemem alkoholowym istotne okazało się bezrobocie, prowadzące do ubo-
żenia społeczeństwa. Rozwiązaniem tej kwestii byłoby tworzenie nowych miejsc pracy poprzez 
przyciąganie inwestorów i tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie 409 osób 
z Gminy Kuczbork-Osada jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie jako 
osoby bezrobotne. Liczba ta na przestrzeni kilku lat nieznacznie zmalała, nadal jednak ankieto-
wani uważają problem bezrobocia za bardzo istotny, szczególnie wśród kobiet po 40 roku życia.

Według osób starszych część ich problemów zostałaby rozwiązana poprzez utworzenie 
klubu seniora, jako miejsca spotkań i kontaktów towarzyskich. Spowodowałoby to zmniejsze-
nie poczucia osamotnienia, a nawet – niechęci do życia. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ 
problem osób starszych w najbliższych latach będzie coraz bardziej widoczny, a liczba osób 
w wieku poprodukcyjnym na przestrzeni lat systematycznie wzrasta. Innym zgłaszanym prob-
lemem jest zbyt mała liczba lekarzy specjalistów – ich obecnie dostępne usługi są niewystar-
czające i często poprzedzone długim oczekiwaniem w kolejce. 

Według respondentów skutecznym rozwiązaniem problemów społecznych gminy będzie 
utworzenie Gminnego Domu Kultury z szeroką ofertą programową, dostosowaną zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i rodzin oraz osób starszych. Dopełnieniem takiego działania powinno 
być utworzenie świetlic wiejskich w peryferyjnie położonych miejscowościach. Ankietowani 
chcą także na stałe wprowadzić do kalendarza wydarzeń gminnych cykliczne imprezy oko-
licznościowe, np.: „Dni Gminy Kuczbork-Osada”, które przyczynią się do aktywizacji i integracji 
mieszkańców. 

Jak widać – sposób prezentacji wyników będzie umożliwiał weryfikację dotychczasowych 
danych tym, którzy maja już pewne doświadczenie w posługiwaniu się badaniami ankieto-
wymi. Ci zaś, którzy takiego doświadczenia jeszcze nie mają, zyskają okazję poznania opinii 
mieszkańców i skonfrontowania ich z własnymi. Wyniki badań ankietowych mogą ponadto 
posłużyć, razem ze Strategią, do prezentacji bieżącej polityki gminy, dyskusji i ewentualnych 
korekt Strategii, także do włączania mieszkańców w życie publiczne gminy a nawet, w przy-
padku bardziej szczegółowych ankiet, do oceny satysfakcji mieszkańców z usług.

przykład podsumowania badania ankietowego
Poniżej znajdują się gotowe sformułowania do wykorzystania w raporcie podsumowującym 
wyniki ankietyzacji.

1. Celem ankiety było zbadanie opinii mieszkańców gminy… na temat ich sytuacji, po-
strzegania problemów społecznych, potrzeb i relacji w gminie.

2. Ankietyzację przeprowadzono w miesiącach… roku… 
3. Formularz ankiety został opracowany przez Zespół (imię i nazwisko - stanowisko).
4. Wzór ankiety w załączniku…
5. Badaniu poddano… osób, co stanowi… % mieszkańców w wieku… lat.
6. Ankiety rozprowadzono poprzez…
7. Respondentów dobrano w taki sposób, aby zapewnić udział wszystkich grup 
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społecznych, o czym świadczy charakterystyka osób, które odpowiedziały na pytania 
(proszę podać na podstawie metryczki)
a) Wiek (wykres)
b) Płeć (wykres)
c) Itd.

8. Na podstawie ankiet uzyskano następujące wyniki:
a) Pytanie nr… z ankiety:…
b) Wykres z odpowiedziami z podaniem wartości procentowych przy słupkach

9. Wnioski z ankiety (zależnie od pytań)
a) Zidentyfikowano następujące problemy społeczne:…
b) Określono następujące potrzeby społeczne:…
c) Stwierdzono następujące braki i deficyty:…
d) Na podstawie pytań nr… stwierdzono wysokie/niskie zainteresowanie współpracą 

przy wdrażaniu strategii
e) Społeczność jest/nie jest zainteresowana udziałem w propozycjach
f ) Brak znajomości GSRPS wynika m.in. z…, co wymaga ze strony samorządu szerszych 

działań informacyjnych oraz włączania społeczności w aktualizację i wdrażanie Stra-
tegii

g) Ankietowani docenili współpracę z…, natomiast uwagi wymaga niezbyt wysoka 
ocena działań…

Powtarzanie badań ankietowych
Ogromny wysiłek włożony w opracowanie i przeprowadzenie ankiet powinien służyć kolej-
nym badaniom. Po analizie wyników należy udoskonalić ankietę, jeśli tego wymaga, np. po-
przez eliminację zbędnych pytań lub ich przeformułowanie i ewentualnie dodanie nowych. 
Dla możliwości porównania wyników badań należy jednak starać się, aby modyfikacje ankiety 
były jak najmniejsze.

Badania warto powtarzać co rok lub 2 lata, zależnie od tego, jak często przewidziano ewalu-
ację. Jest to bardzo ważny materiał, dzięki któremu możliwe jest porównanie odbioru społecz-
nego sytuacji w gminie oraz skuteczności podjętych działań. Podobnie jak w przypadku badań 
statystycznych, jednorazowa akcja ankietowa nie pokazuje tendencji zmian na lepsze lub na 
gorsze, co szczególnie interesuje zarówno mieszkańców, jak i realizatorów działań społecznych. 
Wyniki badań ankietowych są natomiast bardzo przydatne przy uzasadnianiu działań, na które 
organizacje czy instytucje starają się pozyskać finansowanie zewnętrzne, np. dotacje.

4.5.   analiza zebranych danych

Ponieważ dane o sytuacji w gminie rozproszone są w wielu miejscach Strategii i zestawione 
wg tematów, a nie problemów i potrzeb społecznych, warto wyselekcjonować najważniejsze 
wskaźniki i opracować tabelę zbiorczą z wynikami – powstanie w ten sposób jedno- lub dwu-
stronicowy opis ogólny sytuacji. Przykładowe zestawienia prezentujemy poniżej (zdjęcie 1, Ta-
bela 10 i 11). Ankieta, na podstawie której zebrano dane widoczne na zdjęciu 1, pochodzi ze 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Miłakowo na lata 2008–2015 
i znajduje się w załączniku nr 6. 
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Przykłady w Tabeli 10 i 11 pochodzą z GSRPS Gminy Rozogi, str. 55–57, http://rozogi-ug.bip
-wm.pl/public/popup.php?id_menu_item=77511. Wzór ankiety, na podstawie której zebrano 
dane, znajduje się w załączniku 7.

Wskaźniki pogrupować można wg osób (przykład na zdjęciach 1–4) lub problemów spo-
łecznych określonych na podstawie badań ankietowych i warsztatów strategicznych. 

Kolumna 1 we wszystkich wspomnianych przykładach zawiera listę problemów, jakie udało 
się zdefiniować na podstawie diagnozy i warsztatów. Kwestie te znajdą swoje odzwierciedle-
nie w tzw. „drzewie problemów”.

W październiku i listopadzie 2007 r. przeprowadzono ankietę wśród społeczności lokalnej 
gminy Rozogi, obejmującą podopiecznych GOPS, kierowników jednostek organizacyjnych 
gminy, a także radnych, przedstawicieli instytucji lokalnych i pozostałych lokalnych liderów. 
Ankieta badała problemy społeczne oraz miała na celu zidentyfikowanie zapotrzebowania 
na usługi społeczne. Grupa respondentów liczyła 100 osób. Łącznie zebrano 90 ankiet (90%), 
co stanowi 1,9% osób w wieku od 16 lat wzwyż, w tym od:

1. Przedstawicieli społeczności lokalnej (radnych, sołtysów, kierowników jednostek organi-
zacyjnych gminy) – 47

2. Współmieszkańców i współpracowników w/w przedstawicieli – 22
3. Środowisk korzystających z pomocy społecznej – 21
Warto dodać, że ankietyzacja była tylko jedną z form badania społeczności, poza nią prze-

prowadzono spotkania sołeckie oraz ankietyzację dzieci i młodzieży w szkołach.
W gminie Rozogi w roku 2007 było 6027 mieszkańców. 

4	 Wzór	ankiety	w	załączniku	7.

Zdjęcie 1. 
Fragment arkusza z tabelą 

ze wskaźnikami – Miasto 
i Gmina Miłakowo 
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Problem Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 
społeczności gminy4

Liczba rodzin 
korzystających 
z pomocy 
z powodu tego 
problemu (l. 
osób)

% rodzin 
objętych 
pomocą 
społeczną 
z powodu tego 
problemu 
(1506 osób = 
100%)

Inne źródła 
informacji 
o problemie (2007)Pyt. 1. Problem 

społeczny 
wg danych 
z ankiety (% 
odpowiedzi)

Problem jest 
poważny (% 
respondentów, 
którzy go 
podali)

Pyt. 9. 
Korzystający 
z pomocy 
społecznej 
z tego powodu 

1 2 3 4 5 6 7

Bezrobocie 54,44 76,67 (pyt. 13) 44,44 247 16,40 Poziom bezrobocia 
13,14% (471 os.)
GOPS, PUP

Ubóstwo/bieda 6,67 41,11 (pyt. 14) 11,11 266 17,66 GOPS

Zła sytuacja 
finansowa

 –  – 54,44 334 (1428) 33,00 GOPS

Uzależnienia 28,89 56,67 (pyt. 15) 63 4,18 Wnioski do 
sądu o leczenie 
odwykowe 

– 9, GKRPA, 
niebieskie karty 

– 30; interwencje 
domowe 116 
(policja)

Niezaradność 
życiowa

30,00 54,45 (pyt. 16) 37,78 97 6,44 GOPS

Problemy 
wychowawcze 
z dziećmi

20,00 Frekwencja w szkole, 
przemoc - szkoły
79 dzieci nadzór 
kuratora sądowego

Wielodzietność 21,11 64 4,25 GOPS, ewidencja 
ludności
Liczba rodzin 
wielodzietnych

Niepełnosprawność 
i długotrwałe 
choroby

3,33 13,33 75 4,98 GOPS, liczba osób 
niepełnosprawnych 
PCPR – komisja 
ds. Orzekania 
o niepełnosprawności

Wykluczenie 
społeczne, izolacja

2,22 36,67 (pyt. 17)

Mała aktywność 
społeczna

3 organizacje 
pozarządowe 

frekwencja 
wyborcza 
Poziom integracji 
społ. wg liderów 
3,55 (skala 1–6) 

Tabela 10. 
Zestawienie dotyczące 
problemów społecznych 
w Gminie Rozogi – przykład
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Potrzeby społeczne/deficyty Ankieta przeprowadzona 
wśród społ. (90 os.), % 
respondentów, którzy 
wskazali takie potrzeby

Zebrania 
wiejskie 
(241 os.) % 
osób

Powiązanie z problemem społecznym

Zajęcia z poszukiwania pracy 86,67  – Bezrobocie, zła sytuacja finansowa, 
ubóstwo

Poradnictwo prawne, socjalne, 
psychologiczne, poradnictwo zawodowe

Prawne – 85,56; 
pedagogiczne – 92,22; 
zawodowe – 90

78,01 Bezrobocie, problemy wychowawcze 
z dziećmi, uzależnienia

Ośrodek dziennego pobytu dla osób 
starszych

 – 56,43 Niepełnosprawność i długotrwałe 
choroby, wykluczenie społeczne osób 
starszych

Zajęcia rozwijające zainteresowania dla 
różnych grup wiekowych

 – 30,71 Wykluczenie społeczne, problemy 
wychowawcze z dziećmi, mała 
aktywność społeczna

Obiekty sportowe  – 8,71 Problemy wychowawcze z dziećmi 

Miejsca rekreacji i wypoczynku, np. place 
zabaw

 – 63,49 Mała aktywność społeczna, zła 
sytuacja finansowa

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci 98,89 40,66 Problemy wychowawcze z dziećmi

Imprezy integracyjne np. festyny, pikniki  – 21,58 Wykluczenie społeczne, mała 
aktywność społeczna

Utworzenie Klubów Seniora  – 29,46 Wykluczenie społeczne osób starszych 

Zajęcia pozalekcyjne 98,89 – Problemy wychowawcze z dziećmi

Korepetycje dla dzieci z ubogich rodzin  – 13,69 Problemy wychowawcze z dziećmi, 
ubóstwo, zła sytuacja finansowa

Wycieczki dla różnych grup wiekowych  – 6,22 Mała aktywność społeczna, zła 
sytuacja finansowa, ubóstwo

Instytucje pomagające rozwiązywać 
problemy społeczne

96,67  – Niezaradność życiowa, uzależnienia, 
bezrobocie, problemy wychowawcze 
z dziećmi, wykluczenie społeczne

Utworzenie grup wsparcia 
i samopomocowych

87,78  – Niezaradność życiowa, 
niepełnosprawność, uzależnienia

Poprawa sytuacji zawodowej i życiowej 
przez udział w warsztatach i szkoleniach

85,00  – Wszystkie problemy

Matryce te służą do monitoringu po wprowadzeniu danych pozyskanych w kolejnym roku. 
Jak widać, nie wszystkie problemy i potrzeby są pomierzone zarówno na podstawie opinii spo-
łecznej, jak i rejestrów. Dlatego warto zastanowić się w kolejnych latach nad pozyskaniem lub 
wypracowaniem wskaźników.

Tabela 11.
Potrzeby społeczne 

zgłoszone 
podczas spotkań 
ze społecznością 

lokalną Gminy Rozogi 
i wynikające z ankiety
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5.1.   wyznaczenie Moderatora prowadzenia warsztatów

W sytuacji, gdy gmina nie korzysta z wsparcia zewnętrznego konsultanta czy moderatora, za-
dania moderatora mogą być wykonywane przez Koordynatora Strateg.
Dla powodzenia całego procesu warsztatowego niezwykle istotny jest wybór osoby prowa-
dzącej warsztaty; pojawiają się dwie możliwości, trzeba jednak rozważyć wszystkie argumenty 
za i przeciw:

1. Osoba z zewnątrz – cieszący się dobrą renomą trener, posiadający wiedzę merytoryczną 
z zakresu problematyki tworzonego dokumentu strategicznego

2. Osoba z urzędu gminy – ciesząca się autorytetem, przygotowana do prowadzenia war-
sztatów, posiadająca wiedzę merytoryczną z przedmiotu Strategii

Ze względu na złożoność zadań Moderatora niezbędna jest jego ścisła współpraca z Koor-
dynatorem. 

Po pierwsze, zanim jeszcze rozpocznie udział w procesie tworzenia Strategii, winien wnikli-
wie zapoznać się z metodologią partycypacyjną. Pozwoli to na zrozumienie etapów procesu 
i efektywne działanie podczas pracy ze społecznością. 

Po drugie, ważnym elementem pracy Moderatora jest poznanie środowiska, z którym bę-
dzie pracował. Metodologia wytycza bowiem ramy działania, jednak kontekst lokalny (struktu-
ra społeczno-demograficzna, typ więzi międzyludzkich, doświadczenia wspólnego działania) 
nakreśla sposób pracy ze zbiorowością, rozłożenie akcentów i wybór metod warsztatowych. 

Źródłami informacji o społeczności dla Moderatora jest Koordynator, a także członkowie Ze-
społu Roboczego i dostępna dokumentacja omawiająca sytuację w gminie. 

Ważnym elementem działań Moderatora jest stworzenie odpowiedniego klimatu do pracy 
ze społecznością, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i w trakcie samych warsztatów. Warto 
zadbać o to, aby poziom integracji uczestników sukcesywnie wzrastał. W tym celu należy wy-
korzystać ćwiczenia integracyjne oraz usprawniające komunikowanie się w grupie. Istotne jest 
to również z tego względu, iż uczestnicy wywodzą się z różnych środowisk, posiadają różne 
doświadczenia i przygotowanie zawodowe. 

Moderator może zetknąć się z sytuacją, w której zbiorowość uczestnicząca w warsztatach 
ma niewielkie doświadczenie w pracy zespołowej lub nawet w ogóle go nie posiada. Uwzględ-
niając tę sytuację, prowadzący będą musieli dostarczyć uczestnikom niezbędnej wiedzy, która 
umożliwi im efektywne uczestnictwo w pracach warsztatowych, a także dbać o to, aby przeka-
zane procedury partycypacyjne były przestrzegane.

Okazuje się zatem, że w praktyce współpraca Koordynatora z Moderatorem i lokalnymi li-
derami jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w gminie. Wypracowanie Strategii i projektów 
przyszłych działań umożliwi sięgnięcie po środki na ich realizację. Ich wdrożenie pozwoli zaś 
na poprawę sytuacji grup potrzebujących wsparcia. Dodatkowym efektem jest nauczenie 
zbiorowości gminnej, iż rozwiązywanie wspólnych problemów, a także planowanie rozwoju 
społecznego może dokonywać się przy udziale wszystkich zainteresowanych.
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5.2.   analiza i opiniowanie strategii Rozwiązywania proble-
mów społecznych w gminie

Sposób przystępowania Zespołu Roboczego do kolejnych prac w danej gminie uzależniony 
jest od tego, czy posiada już ona Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jeżeli taki 
dokument został opracowany, istotne jest także, jaki on jest (np. czy jest aktualny).

W sytuacji, gdy gmina posiada już Strategię, przed rozpoczęciem partycypacyjnego jej 
opracowywania niezbędne jest dokonanie analizy poszczególnych elementów. 

Szczególnie istotnym wskaźnikiem oceny Strategii jest stopień partycypowania społeczno-
ści lokalnej w procesie jej tworzenia. W przypadku, gdy Strategia konstruowana była bez udzia-
łu mieszkańców lub jedynie z ich częściowym udziałem, zaleca się przeprowadzenie pełnego 
procesu, który zweryfikuje przyjęte odgórnie ustalenia.

Jeżeli gmina nie posiada jeszcze udokumentowanej Strategii, konieczne jest przeprowadze-
nie pełnego procesu jej budowania – zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w Rozdziale 2.  
W przypadku, gdy gmina opracowała już taki dokument, należy przeanalizować go pod kątem 
formalnym i merytorycznym. Na podstawie uzyskanych wyników będzie można zdecydować, 
czy:

1. Istniejąca Strategia spełnia wszystkie wymagania stawiane tego typu dokumentom i nie 
trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań

2. Istniejąca Strategia spełnia tylko część wymagań stawianych tego typu dokumentom 
i w części trzeba ją zmodyfikować

3. Istniejąca Strategia nie spełnia znacznej części lub żadnego z ważnych wymagań stawia-
nych tego typu dokumentom i trzeba opracować nową jej wersję 

Proces analizy istniejącej Strategii prowadzony jest przez Zespół Roboczy ds. Opracowania 
Strategii. To on podejmuje ostateczne decyzje. W proces ten mogą być włączone dodatkowo 
inne osoby (przedstawiciele gminy), wyjaśniające wątpliwości czy uzupełniające informacje. 
Nie powinny one jednak mieć bezpośredniego wpływu na wybierane odpowiedzi (np. podej-
mowanie decyzji na podstawie głosowania nie jest dobrym rozwiązaniem). W spotkaniu, na 
którym dokonuje się analizy i opiniowania GSRPS, powinien uczestniczyć wójt lub jego zastęp-
ca. W skład Zespołu powinien ponadto wchodzić kierownik komórki zajmującej się rozwojem 
społecznym.

Po zapoznaniu się z treścią gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Zespół Roboczy wypełnia Kartę Kontrolną (Tabela nr 12). Znajduje się na niej 14 pytań. Dla 
każdego pytania podane są cztery możliwe odpowiedzi. Zadaniem Zespołu jest uważne 
zapoznanie się z nimi i zaznaczenie (znakiem „X”) tej odpowiedzi, która najlepiej opisuje 
rzeczywistość. Zalecanym rozwiązaniem jest rozpoczęcie analizy od przeczytania odpowiedzi 
znajdującej się w kolumnie oznaczonej liczbą 1. Jeżeli istniejąca Strategia nie spełnia wymagań 
zapisanych w tej kolumnie, należy wstawić X w komórkę znajdującą się w kolumnie oznaczo-
nym cyfrą 0. Jeżeli jednak wymagania te są spełnione, należy zapoznać się z treścią komórki 
oznaczonej cyfrą 2. Jeżeli istniejąca Strategia nie spełnia tych wymagań, należy zaznaczyć ko-
mórkę oznaczoną cyfrą 1. Jeżeli jednak wymagania te są spełnione, należy zapoznać się z treś-
cią komórki oznaczonej cyfrą 3 i powtórzyć odpowiednie czynności.

Każdy z uczestników spotkania otrzymuje druk Karty Kontrolnej. Kolejno odczytywane są 
pytania, uczestnicy sugerują swoje odpowiedzi i uzasadniają je. Następnie Zespół podejmuje 
decyzje, które odpowiedzi wybiera.
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Jeżeli Zespół Roboczy przeprowadził proces analizy i nie ma wątpliwości dotyczących żad-
nego z pytań, przygotowuje krótki raport prezentujący uzyskane wyniki i decyzje dotyczące 
dalszych etapów pracy. Na jego podstawie ustalany jest harmonogram i zakres kolejnych dzia-
łań zmierzających do przeprowadzenia warsztatów.

interpretacja wyników

Po dokonaniu analizy Strategii należy sprawdzić, w jakim stopniu spełnione zostały kluczowe 
kryteria. Należą do nich:

1. Aktualność Strategii (pytanie nr 1)
2. Uspołecznienie Strategii (pytanie nr 2)
3. Zidentyfikowanie i wskazanie najważniejszych problemów gminy (pytanie nr 3)
4. Sformułowanie zrozumiałych i adekwatnych dla gminy celów rozwoju (pytanie nr 6)
5. Zapewnienie spójności pomiędzy problemami a celami rozwoju (pytanie nr 7)

Jeżeli w ramach któregoś z tych pytań postawiona została ocena 0 lub 1, w danej gminie 
powinien być przeprowadzony pełny proces (warsztaty A, B, C i D). 

Jeżeli na pytania nr 1, 2, 3, 6 i 7 uzyskano odpowiedzi wyższe niż 1, nie zostało natomiast 
spełnione kryterium kompleksowości podejścia (pytanie nr, 4, odpowiedź poniżej 4), powinny 
zostać przeprowadzone warsztaty, B, C i D. Jeżeli w wysokim stopniu zostały spełnione pozo-
stałe kryteria, można rozważyć połączenie warsztatów i w ten sposób zmniejszyć ich liczbę do 
dwóch. Niezależnie od formy i liczby warsztatów, należy tak je przeprowadzić, aby wyelimino-
wać zidentyfikowane słabości Strategii.

Jeżeli na pytania nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 uzyskano odpowiedzi wyższe niż 1, natomiast nie zostało 
spełnione w satysfakcjonującym stopniu kryteria dotyczące wizji (pytanie nr 5) oraz spójności 
wizji, celów i zadań (pytanie 8), zaleca się przeprowadzenie dwóch warsztatów C i D. Warsztaty 
należy tak przeprowadzić, aby wyeliminować zidentyfikowane słabości Strategii.

Jeżeli na pytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 uzyskano odpowiedzi wyższe niż 1, natomiast nie 
zostało spełnione w satysfakcjonującym stopniu kryteria dotyczące zadań strategicznych (py-
tanie 9), sposobu realizacji Strategii (pytanie nr 11), i jej oceniania (pytanie 13), zalecane jest 
przeprowadzenie wyłącznie warsztatu D. Warsztat należy tak przeprowadzić, aby wyelimino-
wać zidentyfikowane słabości Strategii.

Pytania nr 10, 11, 12 oraz 14 mają (z punktu widzenia celów badania) charakter pomocniczy 
– pozwalają zwrócić uwagę na istotne elementy Strategii. Jednak uzyskanie na nie niskich od-
powiedzi, nie skutkuje bezpośrednio na decyzję dotyczącą podejmowanych w gminie działań.
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Lp. Pytanie OCENA

3 2 1 0

1 Czy gmina posiada 
aktualną Strategię? 
(tzn. czy na przestrzeni 
ostatnich trzech lat 
Strategia była opracowana 
lub aktualizowana – 
ewentualnie oceniona 
i na podstawie tej oceny 
stwierdzono, że nie ma 
potrzeby jej aktualizacji)

Strategia jest 
opracowana, przyjęta 
przez władze 
samorządowe i nie 
upłynęło więcej niż 
3 lata od daty jej 
przyjęcia lub ostatniej 
aktualizacji

Proces opracowania 
Strategii jest już 
zakończony, ale 
nie jest ona jeszcze 
przyjęta przez 
władze gminy

Nie ma Strategii, lecz 
podjęte są działania 
zmierzające do jej 
przygotowania;
Jest Strategia, lecz 
opracowana została 
(lub po raz ostatni 
aktualizowana) 
ponad 3 lata temu

Nie ma Strategii 

2 Czy Strategia opracowana 
została w uspołeczniony 
sposób? (tzn. czy w procesie 
opracowania Strategii 
brali udział lokalni 
liderzy, a szczególnie 
przedstawiciele organizacji 
związanych z pomocą 
społeczną)

W całym procesie 
opracowana Strategii 
uczestniczyli 
przedstawiciele 
wszystkich istotnych 
zainteresowanych 
stron (np. pomocy 
społecznej, rady 
gminy, systemu 
oświaty, organizacji 
społecznych itd.)

W procesie opraco-
wywania Strategii 
pojawiły się pewne 
formy uspołecznie-
nia (np. ankietyzacja 
mieszkańców, spot-
kanie konsultacyjne, 
włączone wybrane 
grupy zaintereso-
wanych np. przed-
stawicieli systemu 
pomocy społecznej) 

Strategia 
opracowana została 
przez lub z udziałem 
radnych

Strategia 
opracowana 
została wyłącznie 
poprzez 
zewnętrznych 
ekspertów 
(koordynatorów) 
i/lub kilku 
pracowników 
urzędu gminy 

3 Czy w Strategii 
zostały jednoznacznie 
zidentyfikowane i wskazane 
najważniejsze problemy 
społeczne danej gminy? (czy 
proces identyfikacji oparty 
był na faktach) 

Problemy 
społeczne zostały 
zidentyfikowane, 
jednoznacznie 
wskazane i procedura 
ich identyfikowania 
była oparta na 
faktach 

Problemy 
społeczne zostały 
zidentyfikowane 
i sformułowane, 
jednak procedura 
ich identyfikacji nie 
sprawia wrażenia 
podejścia opartego 
na faktach lub też 
nie wiadomo, jaka 
była procedura ich 
identyfikowania

W Strategii jest 
mowa o problemach 
społecznych, ale 
nigdzie nie zostały 
one zidentyfikowane 
i jednoznacznie 
sformułowane 
lub też nie mówi 
się o nich wprost 
(np. została 
przeprowadzona 
analiza SWOT), lub 
też wymieniona jest 
tylko część z nich (np. 
przykłady) 

W Strategii 
nie pojawia 
się kategoria 

„problemów 
społecznych”. Nic 
się o nich nie mówi

4 Czy można uznać, że przy 
identyfikacji problemów 
społecznych nie pominięto 
żadnych ważnych dziedzin? 
(tzn. czy zastosowane 
podejście można uznać 
za kompleksowe, czy 
uwzględniono potrzeby 
i opinie wszystkich ważnych 
zainteresowanych stron, itp.) 

Proces identyfiko-
wania problemów 
społecznych miał 
charakter komplek-
sowy i uwzględniono 
potrzeby i opinie 
wszystkich ważnych 
zainteresowanych 
stron

Zidentyfikowane 
problemy społeczne 
dotyczą kilku 
dziedzin, jednak nie 
całości zagadnień

Zidentyfikowane 
problemy społeczne 
dotyczą tylko 
jednej dziedziny np. 
bezrobotnych

W Strategii 
nie pojawia 
się kategoria 

„problemów 
społecznych”. Nic 
się o nich nie mówi

5 Czy w Strategii zapisana 
została zrozumiała 
i adekwatna dla gminy 
wizja rozwoju? (wizja ładu 
społecznego)

W Strategii została 
sformułowana jasna, 
zrozumiała wizja 
rozwoju i jej zakres 
nie został zapisany 
w sposób zbyt wąski 
ani zbyt szeroki

W Strategii pojawia 
się wizja rozwoju, 
jest jednak dość 
ogólna i/lub niejasna 
i/lub niekoncentru-
jąca się na ładzie 
społecznym (zbyt 
wąsko lub zbyt szero-
ko ujmuje temat)

W Strategii pojawia 
się wizja rozwoju, 
jednak jest ona 
lapidarna (np. 1 
zdanie) i bardzo 
ogólna

W Strategii nie 
pojawia się wizja 
rozwoju

Tabela 12. 
Karta kontrolna Gminnej 
Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych
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Lp. Pytanie OCENA

3 2 1 0

6 Czy w Strategii zapisano 
zrozumiałe i adekwatne dla 
gminy cele rozwoju? 

W Strategii 
sformułowane 
zostały cele rozwoju, 
są one zrozumiałe 
i koncentrująca się na 
ładzie społecznym 

W Strategii 
sformułowane 
zostały cele rozwoju 
i koncentrują się na 
ładzie społecznym, 
jednak są bardzo 
ogólne lub zbyt 
szczegółowe (zbyt 
szeroko lub zbyt 
wąsko ujmują temat)

W Strategii 
sformułowane 
zostały cele 
rozwoju, jednak są 
bardzo ogólne i nie 
koncentrują się na 
ładzie społecznym 
(zbyt wąsko lub 
zbyt szeroko ujmują 
temat)

W Strategii nie 
pojawiają się cele 
rozwoju

7 Czy istnieje spójność 
pomiędzy problemami 
społecznymi a celami 
rozwoju?

Istnieje pełny, 
wyraźny 
i zamierzony przez 
autorów Strategii 
związek pomiędzy 
zidentyfikowanymi 
problemami 
społecznymi a celami 
rozwoju

Na podstawie 
analizy problemów 
społecznych i celów 
rozwoju można 
stwierdzić, że 
istnieje między nimi 
związek, jednak 
nie jest on efektem 
zamierzonego 
działania (w opisie 
nie wskazuje się 
bezpośrednich 
powiązań) lub nie 
jest on pełny

Nie ma wyraźnego 
związku pomiędzy 
problemami 
społecznymi 
a celami rozwoju

W Strategii nie 
sformułowano 
problemów 
społecznych i/lub 
celów rozwoju

8 Czy istnieje spójność 
pomiędzy wizją rozwoju – 
celami rozwoju i zadaniami 
strategicznymi (o ile te 
ostatnie zostały określone)?

Istnieje pełny, 
wyraźny i zamierzony 
przez autorów 
Strategii związek 
pomiędzy wizją, 
celami a zadaniami 
(o ile te zostały 
w Strategii 
uwzględnione)

Na podstawie 
analizy można 
stwierdzić, że 
istnieje wyraźny 
związek pomiędzy 
wizją, celami 
a zadaniami 
(o ile te zostały 
sformułowane), 
jednak nie jest 
on efektem 
zamierzonego 
działania (w opisie 
nie wskazuje się 
bezpośrednich 
powiązań) lub nie 
jest on pełny

Nie ma wyraźnego 
związku (relacji „od 
ogółu do szczegółu”) 
pomiędzy wizją, 
celami i zadaniami 
(o ile te zostały 
sformułowane) 
lub sformułowano 
wyłącznie cele 
rozwoju

W Strategii nie 
sformułowano 
celów rozwoju 
lub Strategia 
zawiera wyłącznie 
wizję lub zadania 
strategiczne

9 Czy sformułowane zostały 
zadania strategiczne?

W Strategii 
sformułowane zostały 
zadania strategiczne 
i zostały one opisane 
z uwzględnieniem 
szczegółowych 
informacji, jak 
np. kto ma być 
koordynatorem 
zadania, kiedy 
realizacja ma się 
rozpocząć, a kiedy 
zakończyć, itp.)

W Strategii 
wskazano zadania 
strategiczne, 
jednak zostały 
one wymienione 
w sposób hasłowy, 
bez uwzględnienia 
bardziej 
szczegółowych 
informacji, takich 
jak np. kto ma być 
koordynatorem 
zadania, kiedy 
realizacja ma się 
rozpocząć, a kiedy 
zakończyć, itp.)

W Strategii 
wskazano jedynie 
część zadań 
(np. zadania 
przykładowe)

W Strategii nie 
sformułowano 
żadnych zadań
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Lp. Pytanie OCENA

3 2 1 0

10 Czy został jednoznacznie 
wskazany Koordynator 
realizacji Strategii? 

W Strategii wskazano 
Koordynatora realiza-
cji Strategii, a także 
sformułowano jego 
zadania i zasady 
działania 

W Strategii 
wskazano 
Koordynatora 
realizacji Strategii, 
jednak nie określono 
jego zadań albo 
zasad działania

W Strategii 
wskazano 
Koordynatora 
realizacji Strategii, 
jednak nie określono 
jego zadań i zasad 
działania

W Strategii 
nie wskazano 
Koordynatora 
realizacji Strategii

11 Czy określony został 
sposób realizacji Strategii? 
(czy wskazane jest, 
w jaki sposób zapisy 
Strategii będą wdrażane 

– np. uwzględniane 
w przygotowywaniu 
budżetów, kto będzie 
wykonawcą zadań, itp.)

Sposób realizacji 
Strategii został 
określony – może 
on być uznany za 
pełny, ponadto dla 
wszystkich zadań 
zostały podane 
szczegółowe 
informacje (np. kto 
je ma wykonać lub 
koordynować, kiedy 
się mają rozpocząć 
lub zakończyć, itp.)

Sposób realizacji 
Strategii został 
określony – może on 
być uznany za pełny 
(jednak nie zawiera 
szczegółowego opisu 
zadań/ działań) 

Sposób realizacji 
Strategii został 
określony, jednak 
opis jest bardzo 
ogólny i krótki 

Nie określono 
sposobów 
realizacji Strategii

12 Czy w planach 
rozwiązywania problemów 
społecznych uwzględniono 
także pozasamorządowe 
organizacje? (Czy nie 
skoncentrowano się 
wyłącznie na jednostkach 
podległych samorządowi, 
lecz uwzględniono także 
inne możliwości, np. 
funkcjonujące organizacje 
społeczne, zdolność 
do samoorganizacji 
mieszkańców itp.)

W Strategii uwzględ-
niono zarówno admi-
nistrację publiczną, 
jak i możliwości 
innych sektorów 
(biznesu oraz organi-
zacji pozarządowych). 
Przedstawiciele tych 
dwóch sektorów są 
traktowani jako rów-
noprawni partnerzy 
i ich przedstawiciele 
są zapisani w Strate-
gii jako koordynatorzy, 
wykonawcy itp.

W Strategii 
uwzględniono 
zarówno 
administrację 
publiczną, jak 
i możliwości innych 
sektorów (biznesu 
oraz organizacji 
pozarządowych)

W Strategii 
uwzględniono 
kompetencje 
samorządu 
gminnego i innych 
organizacji 
administracji 
publicznej

W Strategii 
uwzględniono 
wyłącznie 
bezpośrednie 
kompetencje 
samorządu 
gminnego

13 Czy określony został sposób 
oceniania realizacji Strategii? 
(np. czy istnieje metoda 
monitorowania stopnia 
osiągnięcia przyjętych 
celów, czy określono 
odpowiednie wskaźniki, 
odpowiedzialnego za 
zbieranie informacji, 
częstotliwość oceny)

W Strategii znajdują 
się dokładne informa-
cje na temat sposobu 
oceniania jej realizacji 

– określone jest, kto 
dokonuje oceny, jak 
często, w jaki sposób 
oraz komu przekazuje 
informacje na ten 
temat. Określony jest 
także zestaw policzal-
nych wskaźników 

W Strategii znajdują 
się dokładne 
informacje na temat 
sposobu oceniania 
jej realizacji – 
określone jest, kto 
dokonuje oceny, 
jak często, w jaki 
sposób oraz 
komu przekazuje 
informacje na ten 
temat

W Strategii znajdują 
się bardzo ogólne 
i zdawkowe 
informacje o tym, 
w jaki sposób 
będzie oceniana jej 
realizacja

W Strategii nie 
ma mowy o tym, 
w jaki sposób 
będzie oceniana jej 
realizacja 

14 Czy określony został sposób 
aktualizacji Strategii? (kto, 
w jaki sposób, jak często, 
itp.)

W Strategii znajdują 
się wszystkie istotne 
informacje, dotyczące 
zasad jej aktualizacji 
(kto, na jakiej 
podstawie, w jakim 
trybie, jak często, na 
jakiej podstawie, itp.)

W Strategii znajduje 
się większość 
informacji, 
dotyczących zasad 
jej aktualizacji 

W Strategii znajdują 
się bardzo ogólne 
i zdawkowe 
informacje o tym, 
w jaki sposób będzie 
ona aktualizowana

W Strategii nie 
ma mowy o tym, 
w jaki sposób 
będzie oceniana jej 
realizacja
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Prowadzona analiza Strategii ma na celu zidentyfikowanie działań, które powinny być pod-
jęte, aby spełnione zostały kryteria przyjęte w naszym projekcie. Jej intencją nie jest natomiast 
z pewnością ocena autorów istniejących Strategii, porównywanie Strategii pomiędzy sobą itp. 

Należy liczyć się z tym, że w praktyce mogą pojawić się sytuacje specyficzne, które nie 
zostały przewidziane przez osoby przygotowujące „Kartę Kontrolną”. W takich przypadkach 
Koordynator powinien podejmować decyzje zgodne ze stanem swojej wiedzy, ewentualnie 
konsultować swoje opinie z osobami wyznaczonymi w ramach projektu. W procesie opiniowa-
nia Strategii można także wykorzystać typologię określającą poziomy partycypacji (Rysunek 7). 

              Maksimum partycypacji
Praca warsztatowa ze społecznością lokalną 
Reprezentatywny Zespół Roboczy i podzespoły
Zespół Roboczy ds. Strategii 
Konsultacje z mieszkańcami 
Spotkania diagnostyczne z mieszkańcami
Reprezentatywne badania ankietowe
 ……………………………………
E-konsultacje
Ankietyzacja wybranych grup społecznych
Konsultacja wybiórcza
Informowanie na WWW
Informacje w prasie     Minimum partycypacji

Powyższy schemat pokazuje zakres stosowanych metod informowania i angażowania spo-
łeczności w procesy planowania i wdrażania Strategii. Im wyższy poziom partycypacji, tym 
więcej stosowanych metod oraz wyższy stopień zaangażowania społeczności. Jak widać – naj-
bardziej zaawansowaną metodą, świadczącą o wysokim poziomie partycypacji w danej spo-
łeczności, jest praca warsztatowa z jej udziałem. Dla odróżnienia, konsultacje z mieszkańcami 
zakładają ich udział, ale jedynie na zasadzie wyrażenia opinii, podczas gdy podczas warsztatów 
ma miejsce współtworzenie planu lub propozycji działań. 

5.3.   Modyfikowanie warsztatów partycypacyjnych 

Po wyrażeniu opinii na temat istniejącej GSRPS przez Zespół oceniający stworzony jest raport, 
który powinien określić:

1. Które elementy Strategii są dobrze wykonane i nie wymagają zmian
2. Które elementy wymagają dopracowania, rozszerzenia bądź uzupełnienia
3. Które elementy nie zostały wypracowane
4. Czy w procesie zostały zastosowane procedury partycypacyjne

Aby proces był w pełni zgodny z zaproponowaną metodologią, należy poddać ocenie ko-
lejne jego etapy (w ujęciu na poszczególne warsztaty).W wyrażeniu oceny umożliwiającej zbu-
dowanie scenariusza, dostosowanego do potrzeb gminy, pomocna będzie Lista Zagadnień 
Warsztatowych (LZW – Tabela nr 13).

Rysunek 7.
Metody informowania 
i angażowania społeczności 
w proces planowania stra-
tegicznego jako pochodna 
poziomu partycypacji
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Pełny proces partycypacyjny obejmuje zakres prac począwszy od diagnozy sytuacji spo-
łecznej, poprzez odkreślenie problemów i zasobów społecznych, stworzenie Strategii ich roz-
wiązywania aż po przygotowanie projektów konkretnych działań, które odpowiadać będą na 
potrzeby społeczne. 

Istniejąca GSRPS mogła być realizowana na różnym poziomie uspołecznienia. Wynika stąd 
konieczność dokonania weryfikacji i określenia zagadnień wymagających wykonania. Lista Za-
gadnień Warsztatowych omawia kolejne kroki, jakie powinna podjąć społeczność lokalna pod-
czas warsztatów partycypacyjnych. Rolą organizatorów procesu jest dokonanie przeglądu już 
wykonanych zadań (ich poprawności oraz stopnia szczegółowości), a także analiza powstałych 
opracowań. 

Jeżeli poszczególne elementy procesu nie zostały podjęte lub ich efekty nie są zadawalają-
ce, konieczne jest ich zrealizowanie na planowanych warsztatach. W tym celu można zbudo-
wać zmodyfikowany scenariusz, zawierający elementy wybranego warsztatu. 

Zbudowanie koncepcji zmodyfikowanego scenariusza oparte jest na stwierdzeniu bra-
ków (na LZW przy danym zagadnieniu zaznaczono opinię negatywną (N)). Po prześledzeniu 
wszystkich czterech warsztatów przez liderów procesu zostaje wygenerowana lista zagadnień 
do zrealizowania ze społecznością lokalną. 

Podkreślić należy, że koniecznym elementem całego procesu są działania zmierzające do 
integracji społeczności lokalnej. W tym celu stosuje się ćwiczenia i struktury ułatwiające wza-
jemną komunikację, a także wytwarzanie się mechanizmów uspołecznionego procesu po-
dejmowania decyzji. Kolejnym etapem przygotowań jest uszczegółowienie i chronologiczne 
usytuowanie elementów uzupełniających proces. Sugeruje się, by działania te były konsul-
towane z Moderatorem, który będzie prowadził warsztaty w tej społeczności. Pozwoli to na 
doprecyzowanie czasu poszczególnych zadań. Jeżeli zakres koniecznych do przepracowania 
zagadnień obejmuje ingerencję w każdym z modułów (A, B, C, D) sugeruje się ich realizację 
w ciągu trzech dni warsztatowych.

Należy podkreślić, iż prowadzący powinien odwoływać się także do zadań, które zostały 
zrealizowane zgodnie z założeniami metodologii, prezentując uczestnikom pełny obraz dzia-
łań partycypacyjnych. W oszacowaniu niezbędnego czasu, koniecznego do przeprowadzenia 
wskazanych elementów, można posiłkować się propozycjami zawartymi w podręczniku meto-
dologii. Unikać należy rozwiązania obejmującego realizację jedynie warsztatu D jako miejsca 
zarówno na wypracowanie projektów, jak i uspołecznienie procesu diagnozowania i określania 
celów strategicznych. 

Zaproponowana metodologia partycypacyjna zakłada, iż społeczność nabywa umiejętno-
ści wspólnego podejmowania decyzji w określonej perspektywie czasowej, pozwalającej na 
zadziałanie/zaistnienie mechanizmów sprzyjających integracji społecznej. Zaleca się zatem, 
aby warsztaty ze społecznością lokalną obejmowały minimum dwa dni warsztatowe, co po-
zwoli na uzupełnienie potrzebnych procedur i wypracowanie brakujących elementów oraz 
pozwoli na ich przyswojenie.

Wdrożenie takich procedur w społeczności lokalnej pozwoli na samodzielne wykorzystanie 
ich w przyszłych działaniach gminy w zakresie spraw społecznych. 
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Warsztat A 
Diagnoza sytuacji społecznej w gminie

Warsztat B 
Analiza problemów społecznych oraz zasobów społecznych w 
gminie

PROCEDURY PRACY Z GRUPĄ, KONTRAKT, KOMUNIKACJA, 
INTEGRACJA, PROCES

PROCEDURY PRACY Z GRUPĄ, KONTRAKT, KOMUNIKACJA, 
INTEGRACJA, PROCES

Analiza sytuacji społecznej w gminie w oparciu o 
dane statystyczne oraz opinie środowisk społecznych i 
przedstawicieli instytucji społecznych

T N Analiza dotychczasowych doświadczeń w zakresie 
współpracy lokalnej – obszar spraw społecznych

T N

Ocena poziomu współpracy lokalnej oraz perspektyw 
jej zacieśnienia 

T N Wyznaczenie obszarów potencjalnej współpracy 
(międzyinstytucjonalnej)

T N

Odniesienie do istniejącej Strategii rozwoju gminy T N Analiza problemów społecznych w gminie (analiza 
przyczyn, charakterystyka, typologia, nasilenie itp.)

T N

Analiza danych statystycznych z JST i instytucji 
społecznych, analiza wskaźników społecznych

T N Katalog problemów społecznych w gminie T N

Wizja rozwoju społecznego gminy T N Inwentaryzacja potrzeb społecznych oraz 
dotychczasowego poziomu ich zaspokojenia

T N

Prognoza zakresu potrzeb i możliwości ich realizacji w 
przyszłości

T N

Analiza doświadczeń w rozwiązywaniu problemów 
społecznych 

T N Inwentaryzacja zasobów społecznych 
(instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych)

T N

Określenie poziomu integracji społecznej 
(dotychczasowa i pożądana)

T N

PROMOCJA PROMOCJA

Warsztat C 
Formułowanie założeń Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w oparciu o partycypację społeczną i zasady 
rozwoju społecznego

Warsztat D 
Budowanie koncepcji projektów stymulujących zrównoważony 
rozwój społeczny

PROCEDURY PRACY Z GRUPĄ, KONTRAKT, KOMUNIKACJA, 
INTEGRACJA, PROCES

PROCEDURY PRACY Z GRUPĄ, KONTRAKT, KOMUNIKACJA, 
INTEGRACJA, PROCES

Upowszechnienie zasad rozwoju społecznego wśród 
uczestników warsztatów 

T N Dokonanie przeglądu propozycji projektów działań
T N

Omówienie struktury dokumentu GSRPS T N Społeczna analiza i ocena projektów T N

Koncepcje rozwiązywania problemów społecznych 
w gminie

T N Wybór projektów działań społecznych w oparciu 
o zasady rozwoju społecznego

T N

Wyznaczenie celów strategicznych dla sformułowanej 
wcześniej koncepcji rozwiązywania problemów 
społecznych

T N Wypracowanie założeń wdrożeniowych T N

Ustalenie zasad monitorowania działań T N

Określenie uspołecznionych procedur związanych 
z zarządzaniem realizacją Strategii 

T N Określenie sposobów upowszechniania wśród 
mieszkańców wyników działań 

T N

Określenie metod ewaluacji podjętych działań T N

Określenie stopnia zgodności wypracowanych 
rozwiązań z warunkami określonymi w Karcie 
Kontrolnej GSRPS

T N Powołanie Zespołu Wdrożeniowego oraz procedur jego 
funkcjonowania

T N

PROMOCJA PROMOCJA

Tabela 13.
Lista Zagadnień 
Warsztatowych
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Podsumowując – Moderator nie jest zobligowany do sztywnego przestrzegania scenariuszy 
i elementów poszczególnych warsztatów, jeśli Strategia istniała w gminie, została opracowana 
w okresie 3 lat i zawierała elementy uspołecznienia zaznaczone wcześniej w analizie oraz w LZW. 

Dostosowanie metodologii prowadzenia warsztatów do potencjału oraz poziomu inte-
gracji społeczności lokalnej. 

Obok założeń metodologicznych, wymuszających przeprowadzenie pełnego procesu dzia-
łań warsztatowych, pojawiać się mogą sytuacje, w których zachodzi potrzeba zmodyfikowania 
wcześniej ustalonego podejścia. W tym celu Moderator i Koordynator powinni w uzgodnieniu 
z Zespołem Roboczym (ds. Opracowywania Strategii) zbudować scenariusz działań dostoso-
wany do potrzeb i możliwości danej społeczności. 

5.4.   Działania przygotowawcze poprzedzające budowanie 
strategii

5.4.1.  zadania Koordynatora i zespołu Roboczego 

Wstępna faza działań jest niezwykle istotna dla przebiegu całego procesu partycypacji. Koor-
dynator procesu opracowywania Strategii, wspierając społeczność lokalną w jej budowaniu, 
opiera się na istniejących zasobach i możliwościach, a także pomaga zidentyfikować uczestni-
kom procesu obszary problemowe. Działania te w dłuższej perspektywie prowadzą do wypra-
cowania sposobów rozwiązywania tych kwestii. 

By współpraca ta mogła w pełni zaistnieć, konieczne jest zbudowanie pozytywnych relacji 
ze społecznością (w fazie wstępnej z jej przedstawicielami), a także rozpoznanie lokalnego śro-
dowiska w aspekcie strukturalnym (potencjał, struktury, lokalni „aktorzy społeczni”) i dynamicz-
nym (zmiany i ich zakres, tendencje). 

Zadaniem Koordynatora i Zespołu Roboczego jest współpraca z liderami lokalnymi, któ-
rzy rekrutują się z organizacji i środowisk społecznych. W tej fazie współpraca obejmuje za-
poznanie ich z ideą modelu partycypacyjnego, poznanie stanu wiedzy na temat problemów 
środowiska lokalnego, oraz pozyskanie tych osób do współpracy – zarówno jako stałych re-
prezentantów gminy w projekcie, jak i okazjonalnie, do konkretnych zadań, jako „ekspertów 
terenowych” w ramach poszczególnych zagadnień.

W ramach tego etapu przewiduje się podjęcie następujących działań:
1. Promowanie idei procesu oraz jego narzędzi na terenie gminy
2. Określenie zasad, na jakich przedstawiciele instytucji, organizacji i środowisk lokalnych 

będą uczestniczyć w planowanych działaniach. Zakłada się, iż deklaracja uczestnictwa 
nakłada wymóg regularnej obecności na spotkaniach i pracy koncepcyjnej między nimi

3. Ustalenie, kto i w jaki sposób (ze strony gminy) może udzielać wsparcia merytorycznego 
i logistycznego związanego z organizacją spotkań

4. Zobowiązanie uczestników do stworzenia systemu obiegu informacji i pozyskiwania da-
nych istotnych dla budowy Strategii

5. Przyjęcie parytetu, który określaj proporcje uczestnictwa w procesie tworzenia Strate-
gii. (Sugerowany rozkład – 40% reprezentantów instytucji działających na terenie gminy, 
40% reprezentantów organizacji społecznych, 20% beneficjentów szeroko rozumianej 
pomocy społecznej, obecnie lub w przeszłości). Rekrutacją powinny być objęte nie tylko 
organizacje pozarządowe, ale również wcześniej zidentyfikowane grupy samopomoco-
we, sąsiedzkie, nieformalne, lokalni przedsiębiorcy oraz środowiska kościelne 
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6. W trakcie przebiegu działań warsztatowych ważne jest zapewnienie stałego dopływu 
uczestników. Doświadczenia praktyczne pokazują, iż następuje rotacja wśród zaintere-
sowanych, która może prowadzić do obniżenia efektywności prac. Należy zatem zadbać 
o to, aby każdy z podmiotów uczestniczących w warsztatach zapewnił osoby przej-
mujące role i zadania związane z procesem. Należy również monitorować społeczność 
lokalną, ponieważ w trakcie trwania procesu może ujawnić się, iż w procesie rekruta-
cji pominięto osoby czy środowiska ważne dla zbiorowości. Liderów tych grup należy 
oczywiście zachęcić do podjęcia współpracy.

5.4.2.  typologia uczestników warsztatów 

Poniżej, w Tabeli 14, zaprezentowano przykładowy katalog podmiotów, instytucji i organizacji, 
do których można skierować zaproszenie do udziału w warsztatach. Istotne jest, aby uczestni-
cy warsztatów reprezentowali wszystkie środowiska społeczne funkcjonujące w gminie. Warto 
uwzględnić także reprezentantów obecnych i przyszłych beneficjentów działań społecznych.

Organizacje społeczne oraz 
grupy nieformalne

Instytucje  
lokalne

Środowiska  
społeczne

Typy działalności 
gospodarczej 

Środowiska  
polityczne

•  Domy kultury
•  Kościoły i związki 

wyznaniowe
•  Organizacje 

charytatywne
•  Związki zawodowe
•  Organizacje młodzieżowe
•  Świetlice Środowiskowe
•  Organizacje sąsiedzkie np. 

Koło Gospodyń Wiejskich, 
•  Organizacje ochotnicze 

np. OSP
•  Grupy samopomocowe
•  Spółdzielnie socjalne
•  Organizacje pomocy 

społecznej
•  Organizacje działające 

w sferze pomocy 
zdrowotnej

•  Organizacje 
proekologiczne

•  Sportowo- rekreacyjne

•  Przedstawiciele 
mieszkańców 
wybrani 
w wyborach 
(radni oraz sołtysi) 

•  Struktury 
samorządowe 
(m.in. działy 
planowania 
i rozwoju.

•  Instytucje rynku 
pracy

•  Przedstawiciele grup 
wiekowych (młodzież, 
osoby starsze)

•  Przedstawiciele grup 
etnicznych

•  Ludność napływowa
•  Właściciele budynków 

i wynajmujący
•  Przedstawiciele 

pracowników 
i kadr kierowniczo-
zarządzających 

•  Posiadający dzieci 
i bezdzietni

•  Przedstawiciele 
wszystkich terenów 
(miejscowości 
w gminie)

•  Rolnictwo, leśnictwo 
(RSP)

•  Handel hurtowy 
i detaliczny

•  Budownictwo
•  Transport
•  Gospodarka 

odpadami
•  Przemysł spożywczy 

i przetwórczy 
(cukrownie, 
mleczarnie itp.)

•  Usługi społeczne, 
zdrowotne

•  Turystyka
•  Przedstawiciele 

biznesu
•  Właściciele ziemi/

gruntów

•  Reprezentacji 
wszystkich opcji 
politycznych 
działających 
w gminie

Do kluczowych zadań Zespołu na tym etapie należy zatem:
1. Definitywne ustalenie, jakie podmioty (instytucje, organizacje, środowiska i ich konkret-

ni reprezentanci) będą uczestniczyć w konstruowaniu Strategii metodą partycypacyjną. 
W doborze uczestników należy kierować się regułą reprezentatywności i proporcjo-
nalności. Sugerowany rozkład – 40% reprezentantów instytucji działających na terenie 
gminy, 40% reprezentantów organizacji społecznych, 20% beneficjentów szeroko rozu-
mianej pomocy społecznej 

Tabela 14. 
Typologia uczestników 
warsztatów partycypa-
cyjnych
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2. Stworzenie listy teleadresowej odbiorców, która obejmie pełną bazę danych o zapro-
szonych uczestnikach warsztatów: imiona, nazwiska, nazwy instytucji, w których pra-
cują, adresy służbowe, adresy prywatne, telefony służbowe i prywatne, numery faksów, 
e-maile

3. Dotarcie z zaproszeniem do środowisk i instytucji biorących udział w warsztatach. Przy-
kładowy wzór zaproszenia zaprezentowano w aneksie (załącznik 2). Zaproszenia należy 
wysłać na co najmniej 14 dni przed pierwszymi warsztatami

4. Skierowanie zaproszenia do instytucji powiatowych, a także organizacji o ponadlokal-
nym charakterze

5. Zaproszenie przedstawicieli mediów na warsztaty inicjujące proces oraz prezentujące 
wyniki pracy społeczności lokalnej

6. Ustalenie planowanego miejsca przeprowadzenia warsztatów, terminów spotkań 
i związanych z tym działań organizacyjnych

Istotnym elementem jest rozważenie potrzeby uczestnictwa okazjonalnego lub całościo-
wego reprezentacji władz samorządowych, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej z te-
renu powiatu. Działania takie mogą przynieść wymiar promocyjny, a także przyczynić się do 
zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami oraz wymiany dobrych praktyk.

Zaproszenie przedstawicieli gmin sąsiadujących jest istotne w dwóch wymiarach. Po pierw-
sze promocyjnym, po drugie praktycznym – często problemy o charakterze społecznym nie 
kończą się na granicach administracyjnych. Współpraca pomiędzy instytucjami samorządowy-
mi (gminnymi i powiatowymi) zwiększa zatem efektywność działań oraz rozszerza zasięg wpły-
wu na problemy społeczne. 

5.4.3.  zaproszenie uczestników na warsztaty

Zaproszenie powinno zawierać:
1. Informację o zainicjowaniu działań partycypacyjnych na terenie gminy
2. Cel warsztatów partycypacyjnych
3. Omówienie organizacji warsztatów, tj. informacje o datach, godzinach i miejscu zajęć
4. Apel do uczestników o udział w pełnym cyklu warsztatów 
5. Informacje o zaproszonych grupach uczestników, jak również o Zespole Roboczym ko-

ordynującym działania przygotowawcze (dane teleadresowe i osoby do kontaktu)
6. Korzyści z realizacji warsztatów dla uczestników i gminy (patrz Rozdział 3)
7. Prośba o telefoniczne potwierdzenie udziału w warsztatach wraz z podanym numerem 

kontaktowy do Zespołu Roboczego
8. Zaproszenie powinno być podpisane przez wójta gminy oraz członka Zespołu Roboczego

W zaproszeniu należy podkreślić, że:
1. Celem warsztatów partycypacyjnych jest wspólne wypracowanie koncepcji rozwoju 

społecznego gminy, a także działań i projektów służących poprawie sytuacji. Warszta-
ty mają przyczynić się zarówno do rozwiązania bieżących problemów społecznych, jak 
i zaplanowania działań prorozwojowych

2. W warsztatach udział wezmą przedstawiciele lokalnych władz, organizacji społecznych 
oraz instytucji działających w sferze społecznej, przedstawiciele mieszkańców, przedsię-
biorcy, a także, gościnnie, reprezentanci instytucji powiatowych 
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3. Największą korzyścią warsztatów będzie wspólne wypracowanie koncepcji rozwojo-
wych gminy, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. Dzięki tym działaniom uczestnicy warsztatów będą mogli współdecydo-
wać o kierunku rozwoju gminy

Aby uzyskać maksymalną frekwencję, należy wybrać na warsztaty jeden stały dzień w mie-
siącu, np. ostatni piątek każdego miesiąca i stałe godziny, np. 8.00–15.00. 

5.4.4.  organizacja warsztatów 

Zespół Roboczy powinien zadbać o miejsce realizacji warsztatów. Należy przygotować:
1. Salę odpowiadającą ilości osób biorących w warsztatach oraz (w miarę możliwości) od-

dzielne sale bądź miejsca do pracy w grupach
2. Materiały do prezentacji prac grupowych (flipchart, pisaki, papier, taśma mocująca, na-

głośnienie itp.)
3. Miejsce na poczęstunek oraz spotkania kuluarowe

Zespół Roboczy powinien zwrócić także szczególną uwagę na działania Public Relations 
skierowane na każdego z uczestników warsztatów:

1. Należy przygotować dla każdego uczestnika „Materiały dla uczestnika warsztatów…”
2. Na każdym warsztacie uczestnicy otrzymują gotowe, wypełnione identyfikatory z imie-

niem i nazwiskiem oraz nazwą instytucji lub organizacji, którą reprezentują. To działanie 
ułatwia komunikację i przyśpiesza integrację między uczestnikami

3. Należy dokonywać stałej wymiany uczestników w grupach na kolejnych warsztatach, by 
doprowadzić do integracji liderów lokalnych

4. Należy przygotowywać na każdy warsztat szczegółowe programy dnia, a następnie kon-
sekwentnie je realizować o ustalonych godzinach

W programach dnia można ustalić dłuższe przerwy za zgodą zgromadzonych, by inicjować 
zapoznawanie się uczestników, pracujących w różnych grupach. Ożywione rozmowy w czasie 
przerw będą najlepiej świadczyć o postępującej integracji. Przed warsztatami należy przygoto-
wać listę obecności dla uczestników warsztatów, poniżej znajduje się jej wzór.

Lista obecności na warsztacie ……………  w dniu………

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Instytucja Adres kontaktowy Telefon, fax, e-mail Podpis

Pomiędzy warsztatami Zespół Roboczy analizuje szczegółowo sytuację i planuje działania 
na przyszłość. Przewodniczący Zespołu Roboczego przydziela zadania każdemu uczestnikowi 
i dba, by każdy realizował je w terminie i z pełną efektywnością. Dobra komunikacja w Zespole 
przyczynia się do zrealizowania z sukcesem wszystkich zamierzonych działań. 

Wzór listy 
obecności
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Zespół Roboczy przed rozpoczęciem warsztatu A prosi przedstawicieli instytucji samorzą-
dowych o przygotowanie danych statystycznych charakteryzujących społeczność gminną (in-
strukcje zawiera Rozdział 4). 

Dodatkowe wskazówki dla Lidera odpowiedzialnego za przygotowanie warsztatów zawiera 
Załącznik nr 8.

5.4.5.  struktura warsztatów partycypacyjnych

Poniżej, w Tabeli nr 15, zaprezentowano ramową procedurę wdrażania warsztatów party-
cypacyjnych. Istotne się jest, aby Koordynator procesu opracowywania Strategii wraz z Mode-
ratorem i lokalnymi liderami dokonali „krok po kroku” analizy wszystkich elementów Pozwoli 
to na zdefiniowanie kolejnych etapów oraz dostosowanie procedur do działań w konkretnej 
społeczności. Korekty będą dokonywane także w trakcie procesu. 

WARSZTAT A WARSZTAT B WARSZTAT C WARSZTAT D Wynik końcowy

Diagnoza sytuacji 
społecznej w gminie

Analiza problemów 
społecznych oraz 
zasobów społecznych w 
gminie

Formułowanie 
założeń Strategii 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych w oparciu 
o partycypację 
społeczną i zasady 
rozwoju społecznego

Budowanie 
koncepcji projektów 
stymulujących 
zrównoważony rozwój 
społeczny

Powstaje dokument 
GSRPS oraz Plan 
realizacyjny

•  Analiza sytuacji 
społecznej w gminie 
w oparciu o dane 
statystyczne oraz 
opinie środowisk 
społecznych i 
przedstawicieli 
instytucji społecznych

•  Analiza doświadczeń 
w rozwiązywaniu 
problemów 
społecznych 

•  Dotychczasowa 
współpraca instytucji 
i organizacji 
społecznych na rzecz 
społeczności lokalnej 

•  Identyfikacja i 
kategoryzacja 
problemów 
społecznych w gminie 

•  Analiza przyczyn 
zjawisk społecznych, 
wzajemnych korelacji 

•  Określanie zasobów 
społecznych gminy

•  Badanie potrzeb 
społecznych 
oraz zakresu ich 
zaspokojenia

•  Ocena poziomu 
Integracji społecznej 

•  Analiza zasad rozwoju 
społecznego

•  Formułowanie wizji 
rozwoju społecznego 
gminy (SWOT) w 
korelacji z wizją 
rozwoju gminy

•  Formułowanie celów 
strategicznych 

•  Określanie celów oraz 
kierunków działań w 
gminie

•  Określanie sposobu 
zarządzania realizacją 
Strategii 

•  Budowanie 
zarysu projektów 
społecznych, 
określających 
sposoby działania 
zapewniające rozwój 
lokalny 

•  Publiczna 
debata na temat 
zaproponowanych 
rozwiązań

•  Ranking projektów 
w oparciu o zasady 
rozwoju społecznego

•  Wybór projektów 
•  Powołanie Zespołów 

Roboczych w 
zdefiniowanych 
obszarach 

•  Określenie 
działań Zespołu 
Wdrożeniowego

•  Ustalenie zasad 
monitoringu

•  Opracowanie 
procedur ewaluacji

•  Upowszechnienie 
wyników działań

Realizatorzy

•  Zespół Roboczy i inne 
podmioty posiadające 
potrzebne dane i 
informacje

•  Koordynator

•  Zespół Liderów
•  Zespół Roboczy
•  Moderator/

Koordynator

•  Zespół Liderów
•  Zespół Roboczy
•  Moderator/

Koordynator

•  Zespół Liderów
•  Zespół Roboczy
•  Moderator/

Koordynator

•  Zespół Roboczy
•  Moderator/

Koordynator

Tabela 15.
Struktura warsztatów 

partycypacyjnych
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5.4.6.  struktura strategii 

W wyniku warsztatów partycypacyjnych powstanie szereg materiałów i informacji, które sta-
nowić będą podstawę do sporządzenia dokumentu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Prob-
lemów Społecznych”. Uczestnicy warsztatów, opracowując poszczególne elementy diagnozy, 
planów rozwiązywania problemów społecznych oraz konkretnych projektów i programów, 
powinni mieć świadomość, iż w założeniu mają one stanowić określone elementy Strategii 
lokalnej. Zaznaczyć należy, iż zadanie redagowania dokumentów stanowiących podstawę 
do GSRPS powierzone zostanie konkretnej osobie wyznaczonej przez władze samorządowe 
wspieranej przez Zespół Roboczy. Strukturę i przykładowy spis treści Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych prezentuje Tabela nr 16.

1. Cel i proces tworzenia 
Strategii

1. Przesłanki i podstawy prawne opracowania GSRPS
2. Ramy czasowe Strategii (kiedy proces został rozpoczęty, kiedy zakończony)
3. Podstawowe etapy budowania GSRPS
4. Określenie horyzontu czasowego Strategii
5. Wskazanie osób biorących udział w opracowaniu Strategii (lista osób i organizacji do załącznika)
6. Wskazanie, kiedy Strategia została oficjalnie przyjęta

2. Charakterystyka gminy

2.1. Podstawowe 
informacje o gminie

1. Położenie geograficzne
2. Demografia (struktura wiekowa mieszańców, poziom wykształcenia, dzietność, procent rodzin 

wielodzietnych, aktywność zawodowa mieszkańców itd.)
3. Dominująca aktywność gospodarcza (np. rolnictwo, przetwórstwo, turystyka, itd.)
4. Trendy gospodarczo-społeczne (prognozowanie)

2.2. Strategiczne kierunki 
rozwoju gminy 

1. Informacja o kompleksowej Strategii rozwoju gminy
2. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowej Strategii rozwoju 
3. Informacje o innych dokumentach strategicznych, dotyczących gminy (np. Strategia Rozwoju 

Powiatu) 

2.3. System pomocy 
społecznej w gminie

1. Instytucje zajmujące się pomocą społeczną (z uwzględnieniem organizacji społecznych oraz 
instytucji powiatowych)

2. Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną w gminie
3. Dotychczasowe formy pomocy i świadczeń
4. Współpraca z innymi podmiotami (w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej)

2.4. Źródła podstawowych 
problemów społecznych 
i ich identyfikacja

1. Analiza obszarów polityki społecznej:
1.1. Gospodarka mieszkaniowa 
1.2. System opieki zdrowotnej
1.3. Edukacja i opieka nad dzieckiem 
1.4. System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
1.5. Rynek pracy i zatrudnienie
1.6. Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne 
2. Katalog zidentyfikowanych problemów społecznych w gminie – zidentyfikowany i wybrany 

podczas warsztatów 
3. Hierarchia problemów społecznych uznanych za dominujące 

2.5. Kapitał społeczny 
gminy

1. Inwentaryzacja mocnych stron gminy (w zakresie spraw społecznych, w tym zasoby w postaci 
organizacji społecznych i formy współdziałania z nimi)

2. Określenie poziomu integracji społecznej oraz pożądanego stanu w tym zakresie

3. Kierunki rozwoju gminy

3.1. Wizja 1. Wizja rozwoju społecznego w perspektywie czasowej (10–15 lat) – określenie pożądanego 
stopnia rozwoju z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju społecznego

2. Dokonanie powiązań pomiędzy założeniami rozwoju gminy a koncepcją rozwoju społecznego
3. Wyeksponowanie elementów wizji, odnoszących się do rozwiązywania problemów społecznych 

1	 Opracowanie	powstało	na	podstawie	zestawienia	opracowanego	przez	Konsultanta	Regionalnego,	Małgorzatę	Rudnicką.

Tabela 16.
Gminna Strategia 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych 
– spis treści1
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3.2. Cele Dwa rodzaje celów:
1. Sformułowanie celów głównych oraz sposobów ich osiągania; 
2. Cele szczegółowe (kierunki działań, zadania strategiczne, itp.) – dla każdego celu głównego kilka 

kierunków działań 
3. Określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne cele, terminy realizacji, wskazanie źródeł 

finansowania, itp.
 (Sposób powiązania logicznego celów prezentuje Rysunek 10) 

3.3. Hierarchia celów 
rozwoju 

1. Dokonanie hierarchizacji celów rozwoju 

4. Zarządzanie realizacją 
Strategii

2. Określenie osób odpowiedzialnych za koordynację realizacji Strategii
3. Wskazanie sposobów i częstotliwości dokonywania oceny stopnia realizacji Strategii
4. Wskazanie osób i sposobów dokonywania zmian (aktualizacji) Strategii
5. Zdefiniowanie wskaźników monitorowania Strategii
6. Określenie powiązań z innymi dokumentami strategicznymi

5.5.   warsztat a. Diagnoza sytuacji społecznej w gminie

Pierwsze spotkanie robocze reprezentantów społeczności lokalnej w dużym stopniu decydu-
je o atmosferze przyszłego działania. Ponieważ cały proces nie jest sformalizowany, a formuła 
działania podczas warsztatów może być obca większości uczestników, rolą osoby prowadzącej 
warsztat jest zaprezentowanie procedury partycypacyjnej. Szczególnie istotne jest pokazanie 
korzyści, które wynikają z zastosowania tej metodologii. W zależności od nastawienia grupy 
można wypracować te korzyści zbiorowo bądź zaprezentować w formie zestawienia w po-
dziale na poszczególnych interesariuszy.

Niezmierne istotne jest także ustalenie wzajemnych relacji, form komunikacji, sposobów 
pracy na zajęciach, trybu raportowania itd. Warto pamiętać, iż dla znaczącej części uczestni-
ków takie formy pracy mogą być zupełnie nowe, dlatego też Moderator powinien starannie 
przeanalizować stan wiedzy i umiejętności w tych dziedzinach, a w zależności od potrzeb – 
poświęcić na nie odpowiednią ilość czasu. 

Nie sposób wyobrazić sobie warsztatów o charakterze partycypacyjnym bez dobrych relacji 
między uczestnikami. Dlatego należy zadbać o to, aby każdy mógł zaprezentować się zbioro-
wości (pełnione funkcje, wykształcenie, działania podejmowane na rzecz innych itd.), poprzez 
np. udział w ćwiczeniach wspomagających integrację grupy. W tej wstępnej części rola Mo-
deratora będzie polegała na zbudowaniu odpowiedniej atmosfery poprzez zadbanie o to, by 
wszyscy uczestnicy warsztatów byli traktowani z równą zainteresowaniem i nie wytworzył się 
podział na „bardziej istotnych” i „tłum”. Czas autoprezentacji każdego uczestnika powinien być 
taki sam; jeśli pojawią się osoby o nikłym doświadczeniu w występach publicznych, należy 
udzielić im wsparcia. 

program warsztatu a:
1.  powitanie uczestników i sprawy organizacyjne
2.  autoprezentacja uczestników
3.  omówienie procedur partycypacyjnych i wynikających z nich korzyści
4.  omówienie metod i technik pracy grupowej
5.  Diagnozowanie sytuacji społecznej w gminie z perspektywy uczestników
6  ocena poziomu współpracy lokalnej
7.  odniesienie do istniejącej strategii
8.  analiza danych statystycznych oraz wskaźników społecznych
9.  zadanie do wykonania przed warsztatem B 



Model tworzenia Strategii za pomocą    83

program warsztatu a:
1.  powitanie uczestników i sprawy organizacyjne. 

Powitanie dokonane przez prowadzących zawiera sprawy organizacyjne, dotyczące prze-
biegu oraz miejsca szkolenia, takie jak: 

•  Działania otwierające na współpracę i budujące motywację uczestników (docenienie 
zaangażowania, podkreślenie pozycji i roli w procesie)

•  Określenie czasu trwania cyklu szkoleniowego
•  Omówienie rozkładu zajęć w poszczególnych dniach (godziny rozpoczęcia i zakończe-

nia oraz przerwy)

Następnie należy doprecyzować terminy kolejnych spotkań i ustalić skuteczne sposoby po-
wiadamiania uczestników. Zgodnie z metodologią, spotkania odbywają się cykliczne, dlatego 
należy zadbać o wysoką frekwencję i jednoznaczną deklarację uczestnictwa obecnych osób. 
Uczestnictwo powinno być ewidencjonowane.

2.  autoprezentacja uczestników 
Każdy z uczestników przedstawia siebie oraz środowisko społeczne, które reprezentuje, oma-
wia także oczekiwania i potrzeby wobec podjętej inicjatywy. 

3.  omówienie procedur partycypacyjnych i wynikających z nich korzyści 
Moderator omawia procedurę partycypacyjną, opierając się na opisach zawartych w podręcz-
niku (w tym zwłaszcza w Rozdziale 3 – Promocja procesu partycypacyjnego). Przybliża korzyści 
wynikające z takiego podejścia, dostosowuje jednak treść oraz formę wypowiedzi do poziomu 
wiedzy i doświadczeń audytorium. Prowadzący przypomina także o potrzebie reprezentatyw-
ności, regularnego uczestnictwa oraz o regule zastępowalności. 

4.  omówienie metod i technik pracy grupowej 
Prowadzący dokonuje oceny stanu doświadczeń uczestników w tej kwestii i w razie potrzeby, 
w przystępny sposób, prezentuje metody interaktywnych działań grupowych. Ustalane są tak-
że sposoby komunikacji podczas zajęć oraz reguły współpracy. Informuje przy tym o koniecz-
ności wykonania samodzielnie bądź grupowo planowanych zadań pomiędzy spotkaniami. 
Istotne wydaje się również, aby – w przypadku gmin o większej ilości wiosek czy przysiółków 

– zadbać o obecność przedstawicieli każdej społeczności na liście uczestników. Można także 
przedyskutować i wspólnie zaakceptować reguły zastępstwa (funkcja stałego zastępcy), prze-
kazywania informacji pomiędzy uczestnikiem a zastępcą czy wyznaczania zadań itp. 

Przydatnym narzędziem współpracy z uczestnikami działań warsztatowych jest zaprezen-
towanie w formie graficznej struktury tworzonej Strategii, wraz z ukazaniem obecnej fazy jej 
realizacji, a także zagadnień realizowanych na kolejnych warsztatach. Warto określić:

•  Element składowe
•  Wkład uczestników warsztatów w poszczególne elementy
•  Zakres prac

Na początku każdego kolejnego spotkania należy pokazywać, jak kolejne elementy uzupeł-
niają brakujące ogniwa w strukturze całej Strategii. Poprzez zastosowanie tej procedury może-
my osiągnąć lepsze zrozumienie celu spotkań i zwiększyć motywację uczestników. 
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5  Diagnozowanie sytuacji społecznej w gminie z perspektywy uczestników 
Kolejnym krokiem tego warsztatu jest omówienie diagnozy sytuacji społecznej w gminie. 
Diagnozę taką przedstawiają uczestnicy warsztatów, uwzględniając własne poglądy oraz per-
spektywę organizacji i środowisk, które reprezentują. Proponuje się, aby uczestnikom wska-
zać zagadnienia do prezentacji, które uporządkują sposób podejścia do tematu oraz ułatwią 
sprawne poruszanie się w problematyce.

Moderator dokonuje wprowadzenia do problematyki, prezentując zagadnienia będące 
osią dyskusji (patrz niżej). Ustala następnie czas dla wypowiedzi i porządek zabierania głosu. 
Pamiętać należy, aby głosu udzielić nie tylko reprezentantom instytucji i organizacji, ale tak-
że innym „grupom niesformalizowanym” czy zwykłym obywatelom. Łączny czas wypowiedzi 
uczestników nie powinien przekraczać 30 minut.

Zagadnienia do wystąpień
•  Jak postrzegamy sytuację społeczną w naszej gminie?
•  Jakie zjawiska zaliczymy do problemów społecznych gminy?
•  Które z nich postrzegamy jako wiodące?
•  Jakie są przyczyny problemów społecznych w gminie?
•  Jakie są skutki braku rozwiązań problemów społecznych w gminie?
•  Jakimi zasobami społecznymi (kapitałem społecznym) dysponujemy?

Prowadzący koordynuje wystąpienia uczestników a następnie prowadzi dyskusję wokół 
zaprezentowanych problemów. Pozwoli to na zapoznanie się z poziomem wiedzy o sytuacji 
w gminie, jednocześnie uświadamiając słuchaczom zróżnicowanie postaw i poglądów. W koń-
cowej fazie Moderator podsumowuje główne wątki. 

6.  ocena poziomu współpracy lokalnej
Moderator inicjuje dyskusję poświęconą podsumowaniu dotychczasowej współdziałania 
różnych instytucji i organizacji obecnych na terenie gminy. Dyskusje powinny także dotyczyć 
dostrzeganych możliwości poszerzenia współpracy, jej obszarów, a także ograniczeń. Wnioski 
z dyskusji są odnotowywanie i znajdują odzwierciedlenie w dokumencie GSRPS.

Niezbędne wydaje się uzasadnienie powodów stworzenia Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych bądź jej aktualizacji. Należy podkreślić w szczególności partycypacyjny cha-
rakter działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w gminie. O ile to jest możliwe, 
warto zaprezentować ocenę dotychczasowej Strategii dokonaną przy zastosowaniu kryteriów 
analizy GSRPS omówionych powyżej. 

7.  odniesienie do istniejącej strategii 
Przystępując do prowadzenia zajęć warsztatowych, Moderator posiada wiedzę na temat oce-
ny i stanu zaawansowania GSRPS. W przypadku pozytywnych opinii, zarysy Strategii powinny 
być zaprezentowane uczestnikom. Prezentacji dokonuje przedstawiciel samorządu.

Przedstawiane powinny być jednak tylko zarysy i cele strategiczne, by poinformować 
uczestników o wytyczanych kierunkach działania władz gminnych. 

Uczestnicy warsztatów są zatem zapoznawani z danymi obrazującymi sytuację społeczną 
w gminie. Prezentacja obejmuje zarówno dane statystyczne, jak i tendencje zmian obserwo-
wane na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zagadnienia te przygotowuje przedstawiciel gminy. 
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8.  analiza danych statystycznych oraz wskaźników społecznych
Dla opisu sytuacji społecznej w gminie niezbędne są dane pochodzące z instytucji, społecz-
nych (takich jak PUP, OPS, USC, instytucje ochrony zdrowia, itp.), obrazujące stan i tendencje 
w gminie. Powinny one być przygotowane przed rozpoczęciem warsztatu A na zlecenie Ze-
społu Roboczego. Szczegółowe informacje na temat sposobu ich opracowania zawiera Roz-
dział 4. Prezentowany materiał jest przydatny do następnego elementu warsztatów. 

Zamykając warsztat A, Moderator podsumowuje zakres wykonanych zadań, inicjuje dysku-
sję na temat danych obrazujących sytuację w gminie, źródeł ich pozyskania i odpowiedzial-
nych za to osób, a także wyznacza zadania do realizacji przed warsztatem B:

•  Dokonanie opisu doświadczeń lokalnych podmiotów i instytucji na rzecz rozwoju spo-
łecznego gminy

•  Sporządzenie oceny zasobów, którymi dysponuje społeczność lokalna
•  Przygotowanie charakterystyki braków w zakresie usług społecznych świadczonych na 

rzecz mieszkańców
•  Wykonanie opisu problemów społecznych w gminie z perspektywy instytucji czy jed-

nostki

Pytania pomocnicze do dyskusji w tym obszarze:
•  Czego nie wiemy na temat spraw społecznych w gminie?
•  Jakich informacji potrzebujemy?
•  Jakie są szanse ich uzyskania?
•  Kto będzie za to odpowiedzialny?
•  Źródła pozyskania informacji

9.  zadanie do wykonania przed warsztatem B 
Moderator zleca uczestnikom przeprowadzenie analiz dotyczących:

•  Dotychczasowych doświadczeń związanych z rozwiązywaniem problemów przez po-
szczególnych „aktorów” życia społecznego. Organizacje samorządowe, grupy i organiza-
cje społeczne uczestniczące w warsztacie wypełniają arkusz A1, przygotowując się do 
zaprezentowania tego materiału na warsztacie B. 

W materiale zaprezentowano przykładowe zagadnienia ułatwiające analizę sytuacji
•  Posiadanych zasobów społecznych przydatnych w rozwiązywaniu problemów społecz-

nych (Arkusz A2)
•  Określenia braków w zakresie świadczenia usług społecznych (Arkusz A3)
•  Postrzegania problemów społecznych (katalogu, nasilenia, uciążliwości) 

Powyższe przemyślenia będą prezentowane na warsztacie B w części poświęconej analizie 
problemów społecznych. 
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1. Doświadczenia podmiotów i instytucji w działaniach na rzecz rozwoju społecznego gminy (ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwiązywania problemów społecznych)

Pytania pomocnicze:
1. Jakie działania podejmuje moja instytucja, grupa społeczna na rzecz rozwoju społeczności lokalnej?
2. Czy w ramach tych działań podejmuje współpracę z innymi podmiotami?
3. Na czym polega ta współpraca?
4. Jakie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych ma reprezentowana przez uczestnika instytucja, grupa 

społeczna?
5. Jakie czynniki wspomagają rozwiązywanie problemów społecznych, a jakie stanowią przeszkodę?
6. Czy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych współpracujemy z innymi instytucjami?
7. Czy widzimy perspektywy na zacieśnienie/nawiązanie współpracy?
8. Czy znane są nam zakresy cele i zakresy działania innych instytucji i organizacji?
9. Jakie są wspólne obszary, na których może dochodzić do współpracy?

10. Jakie grupy społeczne w gminie wymagają wsparcia i pomocy? 
11. Jaki może być nasz wkład w organizowanie/aktywizowanie społeczności lokalnej?
12. Jakie są doświadczenia naszej organizacji/grupy we współpracy z lokalnymi instytucjami (PUP, OPS, organizacje społeczne) i na 

czym one polegają? 

Zasoby w społeczności lokalnej sprzyjające rozwiązywaniu problemów społecznych

Jakie zasoby, istotne z punktu widzenia możliwości rozwiązywania problemów społecznych, dostrzegają uczestnicy warsztatów?

instytucjonalne
 …………………………………………………………………………………………………………

osobowe 
 …………………………………………………………………………………………………………

inne
 …………………………………………………………………………………………………………

Jakie są braki w zakresie świadczenia usług społecznych w gminie?

Obszary:

finansowe
 …………………………………………………………………………………………………………

kadrowe 
 …………………………………………………………………………………………………………

lokalowe
 …………………………………………………………………………………………………………

organizacyjne
 …………………………………………………………………………………………………………

W zależności od tempa pracy oraz integracji i motywacji uczestników warsztatów należy 
zadecydować, czy ww. zagadnienia mogą być przygotowane pomiędzy warsztatami, czy też 
należy je zrealizować podczas zajęć. Opracowania winny przyjąć charakter pisemny, stanowić 
będą bowiem materiał wyjściowy do analiz na następnym warsztacie. 

Działania promocyjne 
Należy także pamiętać o działaniach promocyjnych, które na tym etapie są szczególnie istot-
ne, ponieważ inicjatywa zaczyna się rozwijać i wymaga ciągłego nagłaśniania. Wspólnie 

ARKUSZ A2

ARKUSZ A3

ARKUSZ A1
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z uczestnikami prowadzący poszukuje najbardziej skutecznych metod upowszechniania idei 
i wyników warsztatów partycypacyjnych. Szersze wskazania zawiera Rozdział 3.

5.6.   warsztat B. analiza problemów  
oraz zasobów społecznych w gminie 

Zajęcia rozpoczynają się od przywitania uczestników oraz podsumowania dokonań warsztatu 
A oraz przypomnienia wyznaczonych zadań. Moderator ustala reguły prezentowania opraco-
wań, które zostały przydzielone.

W pierwszej kolejności podmioty prezentują swoje doświadczenia związane z działaniami 
na rzecz gminy i jej mieszkańców, a także współpracy z innymi partnerami. W tej części war-
sztatów omawia się dotychczasowe działania, przedsięwzięcia, podejmowane projekty oraz 
najlepsze praktyki działań w środowisku lokalnym. Krótkich prezentacji swoich osiągnięć doko-
nują przedstawiciele GOPS, organizacji społecznych, a także grup niesformalizowanych. 

Opis aktywności podmiotów działających w sferze społecznej gminy i współpracy lokalnej 

Pytania pomocnicze:
1. Jakimi problemami zajmuje się nasza organizacja/instytucja?
2. Z kim współpracujemy i jakie są wymierne efekty tych działań?
3. Jakie postrzegamy najważniejsze bariery współpracy w tym obszarze?
4. Czy istnieje współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi?
5. Na czym polega?

Moderator porządkuje prezentacje, podsumowuje wystąpienia, ukazuje wspólne pola dzia-
łania oraz podkreśla sukcesy organizacji.

Po wypowiedziach, w ramach dyskusji, ustala się możliwe obszary i zakresy wspólnych dzia-
łań, a także wynikające z tego korzyści (efekt synergii). Moderator zachęca uczestników do wy-
miany poglądów na ten temat, wspiera wątki, które ukazują płaszczyzny wspólnych działań 
i dają szanse realizacji. 

program warsztatu B:
1.  prezentacja najlepszych praktyk
2.  analiza problemów społecznych w gminie
3.  Działania w zespołach problemowych
4.  Koncepcja zrównoważonego rozwoju
5.  zadanie do wykonania miedzy warsztatami B i c

program warsztatu B:
1.  prezentacja najlepszych praktyk
Uzupełnieniem dyskusji poświęconych współpracy lokalnej oraz podejmowanych inicjatyw 
jest ukazanie przez Moderatora przykładów praktycznych rozwiązań z innych regionów. Po-
zwoli to poszerzyć perspektywy dyskusji i analizy, a także motywuje zbiorowość do wypraco-
wania nowatorskich rozwiązań.

ARKUSZ B1
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2.  analiza problemów społecznych w gminie 
Kontynuacja tej części warsztatów jest dyskusja wokół problemów społecznych, jakie ujawnia-
ją się w gminie. 

Moderator ustala porządek wystąpień. Swoje wizje problemów społecznych prezentują: 
•  Jednostki samorządowe (GOPS, władze gminne) 
•  Organizacje społeczne 
•  Środowiska defaworyzowane 
•  Inne grupy niesformalizowane, przedstawiciele mniejszych społeczności (wsie, osa-

dy, przysiółki)

Prowadzący inicjuje dyskusję wokół poruszanych problemów społecznych, podkreślając 
jednocześnie, iż rozbieżność w sposobie postrzegania tych zjawisk jest elementem pozytyw-
nym, ponieważ pozwala na opis zjawiska w wielu kontekstach.

Tezy wystąpień powinny zostać uwzględnione w materiałach przygotowywanych na 
rzecz stworzenia GSRPS.

W dalszej części Moderator prowadzi dyskusję, zachęcając uczestników do zaprezentowa-
nia opinii o problemach społecznych gminy. W czasie dyskusji powinien wykorzystać poniżej 
zaprezentowane zagadnienia: 

Opis problemów społecznych w gminie z perspektywy…

Jakie problemy mają mieszkańcy naszej społeczności? 
Jakie środowiska, grupy są najbardziej dotknięte problemami? Jakie to są problemy?
Jak przejawiają się te problemy, z czego wynikają?
Kto rozwiązuje problemy społeczne w gminie?
Jakie rozwiązania najczęściej się stosuje?
Które problemy społeczne są najbardziej nasilone?
Czy na terenie gminy występują grupy społeczne/osoby zagrożone wykluczeniem społecznym? 
Jakie są współzależności pomiędzy problemami?
Jaka jest dynamika zmian w tym zakresie? (natężenie i rodzaj problemów na przestrzeni ostatnich 15 lat?) 
W jaki sposób można usprawnić rozwiązywanie problemów społecznych na terenie gminy? 
Czy są problemy społeczne niepodejmowane przez nikogo? Jakie są przyczyny tego stanu? 
Jakich informacji potrzebnych lub choćby przydatnych w rozwiązywaniu problemów społecznych brakuje osobom 
odpowiedzialnym za rozwiązywanie tych problemów?

Przy analizie problemów społecznych należy wziąć pod uwagę katalog grup najbar-
dziej narażonych na wykluczenie społeczne:

•  Rodziny niewydolne wychowawczo (środowiska zaniedbujące dzieci oraz ogranicza-
jące perspektywy właściwego rozwoju dziecka)

•  Rodziny wielodzietne oraz rodziny niepełne
•  Osoby z problemami natury zdrowia psychicznego
•  Ofiary patologii życia rodzinnego
•  Długotrwale bezrobotnych
•  Niepełnosprawnych i przewlekle chorych 
•  Osoby starsze i samotne
•  Osoby egzystujące w złych warunkach mieszkaniowych
•  Uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych środków uzależniających

Diagnoza winna także obejmować zagadnienia:
•  Bezpieczeństwa publicznego oraz przestępczości w społeczności lokalnej

ARKUSZ B2
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•  Stopnia zaspakajania usług w zakresie ochrony zdrowia, rekreacji oraz aktywności 
sportowej

•  Dostępu do instytucji edukacyjnych i oświatowych 
•  Zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych (wyżywienie, odzież, schronienie)

Wnioski opracowane po prezentacji i dyskusji tworzą katalog problemów społecznych, 
co pozwala na wskazanie problemów wiodących i towarzyszących, obejmując jednocześnie 
zależności między nimi. Wyłonione problemy są następnie grupowane w kategorie tematycz-
ne, np. zasoby mieszkaniowe, czas wolny, opieka nad dzieckiem, usługi opiekuńcze dla osób 
starszych itp. 

Najistotniejszym celem diagnozy jest dobre zdiagnozowanie problemów społecznych. 
Tym mianem określa się zjawisko niekorzystne dla społeczności, w której występuje, oceniane 
przez tą zbiorowość jako zagrażające, niebezpieczne, konieczne do wyeliminowania.

Problem społeczny jest często mylony z deficytami zasobów, np. brakiem pieniędzy, kadr 
lub pomieszczeń. Tymczasem dobre zdefiniowanie problemu ma kluczowe znaczenie przy 
jego rozwiązywaniu, co obrazują poniższe przykłady na rys 8 i 9.

Np. często wskazywanym „problemem społecznym” jest: 

Takie ujęcie problemu (Rysunek 8), sugeruje podjęcie działań prowadzących do zorganizo-
wania czasu poprzez pozyskanie zasobów, podczas gdy problem leży gdzie indziej. Ponadto 
pozyskane zasoby nie gwarantują skuteczności. Po dłuższej dyskusji podczas warsztatów opra-
cowania Strategii okazuje się, że problem stanowią niewłaściwe zachowania dzieci i młodzieży, 
często destruktywne, ich niechęć do udziału w różnych formach aktywnego spędzania cza-
su, problemy w nauce i inne. Dlatego wskazany powyżej „problem” tak naprawdę jest jednym 
z deficytów, które utrudniają rozwiązanie problemu kluczowego. Na rys. 9, na tym samym po-
ziomie, wymieniono jeszcze pięć innych przyczyn powstawania problemu. Problem zdefinio-
wano zatem jako: niewłaściwy rozwój dzieci i młodzieży.

Jak widać, przesunięcie do poziomu przyczyn zupełnie zmienia optykę i powoduje uwzględ-
nienie dużo szerszego obszaru źródeł problemu, a w konsekwencji także obszarów działań. Na 
liście przyczyn znajdują się m.in. takie, na które nie mamy wpływu. Warto je zaznaczyć.

Rysunek 8.
Przykład 
zawężonego 
problemu 
społecznego

BRAK 
ZAGOSPODAROWANIA 

CZASU WOLNEGO 
DZIECI I MŁODZIEŻY

BRAK 
PERSONELU

BRAK ŚRODKÓW
NA DZIAŁANIA

BRAK
POMYSŁÓW

NA PROJEKTY
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3.  Działania w zespołach problemowych 
Po przyporządkowaniu poszczególnych problemów do ustalonych kategorii Moderator nad-
zoruje proces tworzenia grup zadaniowych, które będą zajmować się ich szczegółową analizą. 
Należy zadbać, aby Zespoły były zróżnicowane i uwzględniały reprezentantów wszystkich śro-
dowisk pracujących podczas warsztatów. Ułatwi to wieloaspektową analizę zebranych prob-
lemów gminy, uwzględniającą interesy różnych grup środowiskowych, w tym obecnych lub 
potencjalnych beneficjentów. Do prac w zdefiniowanych Zespołach należy rekrutować osoby 
tak, by wszystkie środowiska istotne dla procesu były reprezentowane w każdej z grup. Usta-
nowione kategorie tematyczne do prac w Zespołach problemowych są uwarunkowane spe-
cyfiką społeczno-demograficzną danej gminy. Lider procesu musi uświadomić uczestnikom, iż 
efekty pracy będą uzależnione od kompetencji i zaangażowania uczestników. 

W trakcie pracy grupowej członkowie grup dokonują uszeregowania problemów wg stop-
nia ważności, przygotowywana jest także analiza współzależności i relacji pomiędzy problema-
mi społecznymi. W celu uporządkowania problemów uczestnicy wykorzystują Arkusz B3. 

Typologia problemów społecznych w gminie

1 Nazwanie problemu społecznego Przyczyny problemu społecznego Dane potrzebne do analizy problemu 
i źródła ich pozyskania 

2 Nazwanie problemu społecznego Przyczyny problemu społecznego Dane potrzebne do analizy problemu 
i źródła ich pozyskania 

Celem tej analizy jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
•  Które z problemów wymagają rozwiązania w pierwszej kolejności?
•  Jakie działania przyczynią się do osiągnięcia rozwiązań kompleksowych? 

Uczestnicy w ramach działań w Zespołach problemowych dokonują: 
•  Uporządkowania zebranych informacji 
•  Określenia danych, które należy pozyskać 
•  Ustalenia hierarchii ważności poszczególnych problemów

ARKUSZ B3

Brak środków na 
działania

Brak pomysłów na 
projekty

Niewłaściwy  
rozwój dzieci  
i młodzieży
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Brak zagospo-
darowania czasu 
wolnego dzieci  
i młodzieży

Rodzice nie chcą/
nie mogą/nie 
potrafią zajmować 
się dziećmi

Dzieci są odizolo-
wane od możliwo-
ści rozwoju

Brak dobrych 
wzorców w rodzi-
nie i otoczeniu

Korzystanie z tzw. 
Łatwych form typu 
telewizja, internet, 
promujących nie 
zawsze właściwe 
wartości

Dzieci mają defi-
cyty rozwojowe, 
wynikające  
z problemów 
zdrowotnych

Rysunek 9.
Przykład fragmentu 

drzewa problemu 
społecznego
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Wyniki prac są omawiane na forum, dzięki czemu powstaje katalog najistotniejszych prob-
lemów społecznych. Prezentacje te sprzyjają upublicznieniu i przedyskutowaniu elementów 
nurtujących zbiorowość. 

W trakcie pracy Zespoły określają jednocześnie dane wymagające pogłębienia i wskazują 
źródła pozyskiwania informacji. W tym celu wypełniają Arkusz B4.

Zakres danych koniecznych do rozpoznania problemu i zaplanowania skutecznych działań.

Pytania pomocnicze:
• Jakich informacji potrzebujemy dla pełnego rozpoznania zebranych problemów społecznych?
• Jakie są źródła pozyskania tych danych?
• Kto odpowiada za pozyskanie tych danych?

Wyniki prac Zespołu Problemowego w postaci zdefiniowania i uporządkowania proble-
mów społecznych są podstawą do redagowania dokumentu GSRPS. 

Kolejnym podjętym działaniem jest określenie potrzeb społecznych i poziomu ich zaspo-
kojenia. Prowadzący w trakcie pracy z grupą oraz podczas dyskusji powinien uwzględnić na-
stępujące kwestie: 

•  Jakie potrzeby społeczne mieszkańców gminy są zauważane? 
•  Jakie braki w realizacji usług społecznych sygnalizują mieszkańcy?
•  Skąd czerpiemy informacje na ten temat?
•  Jakie są realne możliwości zaspokojenia tych potrzeb? 
•  Czy podmioty działające na terenie gminy są w stanie podołać wyzwaniom w kwestiach 

społecznych? 

Istotne jest możliwie szerokie ujęcie tematu, uwzględniające zarówno potrzeby bieżące, jak 
i te, które mogą okazać się istotne w przyszłości. 

Wnioski płynące z dyskusji stanowią materiał wyjściowy do dokumentu GSRPS.

Następnym krokiem jest inwentaryzacja zasobów, którymi dysponuje społeczności lo-
kalna. Analizie poddaje się instytucje i organizacje funkcjonujące na terenie gminy. Podczas 
dyskusji grupowej prowadzący wraz z uczestnikami identyfikują podmioty ważne dla środowi-
ska lokalnego, następnie zaś dokonują ich charakterystyki przy wykorzystaniu Arkusza B5. 

Instytucja/organizacja Pełnione role i zadania (zakres działania) Możliwości rozwoju działań na rzecz 
społeczności

Kolejnym krokiem jest dokonanie inwentaryzacji zasobów pozainstytucjonalnych. Rolą 
Moderatora jest naświetlenie problemu i uzmysłowienie uczestnikom, iż zasoby te mogą przy-
bierać zróżnicowaną postać (analizujemy kapitał społeczny, który obejmuje np. grupy osób 
młodych, wykształconych, zaangażowanych społecznie; poziom identyfikacji mieszkańców ze 

ARKUSZ B5

ARKUSZ B4
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społecznością, doświadczenia we współdziałaniu na rzecz społeczności lokalnej). Społeczność 
może sięgać także po zasoby ludzkie i rzeczowe o charakterze ponadlokalnym, np. organizacje 
o zasięgu powiatowym czy regionalnym, fundusze celowe, programy i projekty partnerskie 
itp.). Zagadnienie to opracowywane zostało na Arkuszu B6.

Inne zasoby społeczne

Następnym problemem poddanym analizie jest poziom integracji społecznej.
Uczestnicy dyskutują i analizują to zagadnienie, korzystając z pytań pomocniczych i mery-

torycznego wsparcia osoby prowadzącej zajęcia:
1. Jak oceniamy poziom integracji społecznej w naszej gminie? 
2. Jakie czynniki sprzyjają a jakie utrudniają integrację społeczną?
3. Jakiego rodzaju korzyści odnoszą mieszkańcy w wyniku wysokiego poziomu integracji 

społecznej? 
4. Czy dostrzegamy możliwości poprawy integracji społecznej?
5. Co konkretnie można zrobić, aby poprawić integrację społeczną mieszkańców naszej 

gminy?

Ocena stopnia integracji społeczności gminnej dokonywana jest jednostkowo, a potem 
dyskutowana w grupach z wykorzystaniem poniższej skali (arkusz B7).

Argumenty za wyborem konkretnych opcji prezentowane są na forum, co pozwala na 
przedstawienie zróżnicowanych opinii i uzyskanie konsensusu. Oceny poziomu integracji spo-
łecznej należy wykorzystać przy dalszych analizach środowiskowych, warto je także uwzględ-
nić przy ustalaniu działań promujących wypracowaną Strategię i projekty na terenie gminy 
i powiatu.

Więzi pomiędzy 
mieszkańcami są 
luźne, społeczność 
charakteryzuje 
wysoki poziom 
obojętności 
społecznej

Mieszkańcy 
w małym stopniu 
identyfikują się ze 
społecznością i jej 
sprawami, brak 
zaangażowania 
społecznego 
mieszkańców

Występują słabe 
więzi miedzy 
mieszkańcami, 
występują 
nieliczne przejawy 
wzajemnej 
pomocy 
i wspólnych 
działań

Występują 
pozytywne 
więzi pomiędzy 
mieszkańcami, 
podejmowane są 
wspólne działania 
w zakresie spraw 
społecznych

Występują 
liczne przejawy 
samopomocy, 
społeczność jest 
zintegrowana, 
mieszkańcy 
identyfikują się ze 
społecznością

Społeczność 
jest mocno 
zintegrowana, 
współdziała ze 
sobą, występują 
bardzo częste 
wspólne działania, 
mieszkańcy mocno 
identyfikują się ze 
społecznością

1 2 3 4 5 6

% odpowiedzi % odpowiedzi % odpowiedzi % odpowiedzi % odpowiedzi % odpowiedzi

Średni poziom integracji społecznej w gminie……  
na podstawie powyższych odpowiedzi udzielonych przez uczestników warsztatu w roku……

ARKUSZ B7

ARKUSZ B6



Model tworzenia Strategii za pomocą    93

4.  Koncepcja zrównoważonego rozwoju
Podsumowaniem drugiego warsztatu jest prezentacja koncepcji zrównoważonego rozwoju 
dokonana przez Moderatora. Powinien on w przystępny sposób omówić genezę koncepcji, 
ukazując współzależności między środowiskiem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym. 
Podkreślić należy, iż rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez rozwiązania problemów natury 
społecznej, stąd też Strategia GSRPS musi korespondować z zamierzeniami rozwojowymi śro-
dowiska lokalnego. Wskazane jest odwoływanie się do lokalnych i regionalnych przykładów 
oraz koncepcji zmian, a także szans na pozyskiwanie środków finansowych dla urzeczywistnia-
nia tego typu wizji rozwoju lokalnego.

Dla zobrazowania procesów rozwojowych z zachowaniem równowagi społeczno-gospo-
darczej i poszanowania środowiska można przedstawić przykłady tego typu doświadczeń z in-
nych społeczności2. 

5.  zadanie do wykonania między warsztatami B i c
Warsztat C poświęcony jest przygotowaniu Strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
dlatego zleca się uczestnikom nakreślenie wizji rozwiązywania problemów społecznych, która 
musi być wkomponowana w opracowaną wcześniej wizję rozwoju gminy. Należy uwzględnić 
aktywa i pasywa zdiagnozowane na wcześniejszych etapach, nie ograniczając się jedynie do 
problemów społecznych, ale uwzględniając także zasady zrównoważonego rozwoju. 

Prowadzący, delegując zadania, omawia ich treść i formę oraz wyjaśnia zaistniałe wątpliwości. 

Wizja rozwoju społecznego

Pytania pomocnicze:
1. Jakie problemy wymagają najpilniejszego rozwiązania?
2. Jakie inicjatywy sprzyjałyby kompleksowemu rozwiązywaniu problemów społecznych i rozwojowi społecznemu?
3. Sposoby osiągnięcia postulowanych celów
4. Bariery i trudności, na jakie można natrafić przy realizacji zakładanych celów

Uczestnicy w kilku zdaniach opisują sposoby osiągnięcia postulowanych celów, uwzględ-
niając przy tym pomysły na konkretne sposoby realizacji elementów wizji. Analizie zostaną pod-
dane także uwarunkowania, mogące stanowić zagrożenie dla realizacji celów rozwoju gminy.

Moderator, prowadząc warsztat, B może korzystać z przykładów technik identyfikacji 
problemów społecznych zamieszczonych w Załączniku nr 8.

Działania promocyjne 
Moderator zasięga informacji na temat skuteczności przyjętych po warsztacie A działań pro-
mocyjnych. Może w tym celu pozyskać informacje od osób, które rozpoczęły uczestnictwo 
w warsztatach na etapie warsztatu B i poznać ich źródło informacji o inicjatywie.

Podkreśla się jednocześnie wagę działań promocyjnych, które prowadzone są równolegle 
z warsztatami. Warto także przedyskutować sposoby prezentacji dotychczasowych dokonań 
i sposobów pracy ze społecznością lokalną. 

Należy pamiętać, iż wypracowane podczas warsztatu B dokumenty stanowią integralną 
część Strategii GSRPS.

2	 Patrz	baza	dobrych	praktyk	PPWOW	http://www.ppwow.gov.pl/index.php?option=com_metryki&task=showAll&&type=ALL&Itemid=91	
pobrane	30.11.2008r.	

ARKUSZ B8
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5.7.   warsztat c. Formułowanie założeń do gsRps 

Zajęcia rozpoczynają się od przywitania uczestników, podsumowania dokonań warsztatu B 
i przypomnienia wyznaczonych zadań. Moderator ustala reguły prezentowania opracowań, 
które zostały przydzielone.

Głównym zadaniem trzeciego spotkania jest opracowanie założeń do gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Powstają one w oparciu o wyniki dotychczasowych 
działań warsztatowych, w szczególności o analizę problemów i potrzeb społecznych, a także 
ocenę istniejących zasobów i potencjału gminy. W związku z tym, obok działań bieżących (ma-
jących na celu zaspokojenie aktualnych potrzeb oraz rozwiązanie istniejących problemów), za-
planowane będą działania długofalowe, zmierzające do zrównoważonego rozwoju. Specyfika 
tego podejścia musi uwzględniać następujące elementy (zasady rozwoju społecznego):

1. Wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia
2. Wsparcie istniejących inicjatyw prospołecznych
3. Tworzenie nowych inicjatyw prospołecznych, wspierających integrację społeczną
4. Tworzenie działań o szerokim zasięgu
5. Tworzenie działań o długotrwałych efektach
6. Działania profilaktyczne

Poznanie i stosowanie powyższych zasad pozwala na skonstruowanie długofalowych stra-
tegii rozwojowych, które umożliwią kompleksowy rozwój gminy. Katalog zasad rozwoju spo-
łecznego będzie także przydatny w dalszych etapach, w momencie oceny wypracowywanych 
już projektów.

program warsztatu c: 
1.  omówienie zasad planowania rozwoju społecznego
2.  cel i proces tworzenia strategii
3.  charakterystyka gminy z uwzględnieniem kierunków rozwoju oraz  
  identyfikacja podstawowych problemów społecznych i systemu pomocy
4.  wizja rozwoju społecznego
5.  zarządzanie i realizacja strategii
6.  Monitoring i ewaluacja
7.  zadanie pomiędzy warsztatami c i D

1.  omówienie zasad planowania rozwoju społecznego
Moderator omawia z uczestnikami kolejno wszystkie opisane niżej zasady.

Zasada 1 
Wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia
Wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia odnosi się do postrzegania mieszkańców da-
nej społeczności lokalnej jako całości. Nadmierna polaryzacja społeczna prowadzi do napięć 
i konfliktów. Osobom wymagającym wsparcia społecznego należy umożliwić jednakowe szan-
se osiągnięcia zaspokojenia potrzeb życiowych. 

Projektowane działania powinny respektować zasadę pomocniczości, zgodnie z którą 
w pierwszej kolejności potrzeby powinny być zaspakajanie poprzez rodzinę i społeczność 
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lokalną, a dopiero w dalszej kolejności przez gminę czy państwo. W projektowanych działa-
niach dąży się zatem do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem 
lokalnym.

Rozwiązywanie problemów społecznych w istocie będzie wpływało na podnoszenie jako-
ści życia w społeczności lokalnej. Przykładowo, prace porządkowe na terenach zielonych nale-
żących go gminy (parki, domy kultury, obiekty szkolne) wykonywane przez osoby bezrobotne 
wpłyną pozytywnie na estetykę miejsca, pozwalając jednocześnie osobom pozbawionym pra-
cy na dokonanie readaptacji zawodowej.

W tej zasadzie mieszczą się także projekty, których celem jest wyrównanie szans edukacyj-
nych dzieci z rodzi niezasobnych materialnie, zapewnienie godziwego życia osobom w pode-
szłym wieku lub samotnym, zapewnienie warunków bytowania osobom bezdomnymi itp. 

Zasada 2 
Wsparcie istniejących inicjatyw prospołecznych
Poprzez tę zasadę dąży się do wzmocnienia potencjału lokalnych instytucji, działających w sfe-
rze społecznej. Ich znaczenie jest ogromne z punktu widzenia integracji społecznej i zaspa-
kajania potrzeby przynależności. Działalność wielu instytucji trzeciego sektora oparta jest na 
zasadach wolontariatu. Zapewnia to zarówno możliwość zwiększania zaangażowania spo-
łecznego mieszkańców, jak i rozwój potencjału organizacji. Zaplanowane projekty powinny 
wspierać istniejące inicjatywy poprzez włączenie ich do systemu pomocy społecznej w gminie 
w długookresowej perspektywie (plan współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Zasada 3 
Tworzenie nowych inicjatyw prospołecznych wspierających integrację społeczną
W społecznościach lokalnych możemy mieć do czynienia z dwoma sposobami rozwiązywania 
problemów społecznych przez mieszkańców. 

W pierwszym z nich (dość powszechnym i dominującym wśród klientów pomocy społecz-
nej) osoby, których problem dotyczy, prezentują postawy bierną i wycofaną. Problem „przerzu-
cają” na odpowiednie instytucje. Dominuje postawa roszczeniowa lub bezradność. 

Inne scenariusze dotyczą sytuacji, w których ludzie są zaangażowani w rozwiązywanie 
problemów, pojawiających się w lokalnej społeczności. Potrafią się zorganizować, zadziałać, 
aby dokonać zmiany. Pozwala to na zaspokojenie potrzeb społecznych oraz rozwiązanie prob-
lemów, przy jednoczesnym zacieśnianiu więzi miedzy mieszkańcami. Charakterystyczne jest 
jednak to, iż inicjatywy takie powoli „zamierają” i bez dalszego wsparcia nie mają szans na zre-
alizowanie wielu ciekawych przedsięwzięć. Inicjatywy społeczne wymagają bowiem wsparcia 
w dłuższej perspektywie czasowej (pomoc udzielona jedynie w zakresie uruchomienia/sfor-
malizowania przedsięwzięcia jest niestety niewystarczająca, potrzebna jest ona także w dal-
szym funkcjonowaniu).

Zasada 4 
Tworzenie działań o szerokim zasięgu
Problemy społeczne mają wielowymiarowy charakter i ich rozwiązanie wymaga systemowych 
rozstrzygnięć i zintegrowanej współpracy instytucjonalnej. Oddziaływanie na poszczególne 
problemy społeczne pozwala oddziaływać także na inne sfery. Np. planując działania w od-
niesieniu do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, odnosimy się nie tylko do zagrożeń 
związanych z piciem alkoholu (funkcja profilaktyczna), ale również wpływamy na postawy tych 
dzieci wobec pracy, relacji w rodzinie i podejmowane przez nie role społeczne. 
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Obok oddziaływania projektu w zakresie zmian w życiu jednostki czy rodziny, warto zauwa-
żyć wpływ podejmowanych działań w aspekcie geograficzno-terytorialnym. Rozwinięcie usług 
socjalnych np. taniego budownictwa socjalnego, może jednocześnie spowodować, w sposób 
pośredni, poprawę relacji międzyludzkich, likwidację problemu zagęszczenia mieszkaniowego 
i szansę na wyjście z środowisk patologicznych. 

Zasada 5 
Tworzenie działań o długotrwałych efektach
Projektowane działania powinny mieć charakter długodystansowy. Zamiast koncentrować się 
jedynie na rozwiązaniu doraźnym („zapewniamy dożywianie dzieci przez 1 rok szkolny”), nale-
ży dążyć do kilkuletniego oddziaływania projektu („wspieramy powstanie stowarzyszenia, za-
pewniającego organizowanie posiłków dla dzieci”). Podstawowym elementem będzie zatem 
praca z rodzicami, którzy nie są w stanie obecnie zaspokajać potrzeb dzieci. Dążymy do wy-
kształtowania u nich właściwych umiejętności i postaw. Działania takie przyniosą długotrwały 
efekt w postaci wyrobienia właściwych nawyków związanych z wypełnianiem funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych. 

Zasada 6 
Działania profilaktyczne
Zorganizowane przedsięwzięcia winny dążyć do ograniczania problemów społecznych po-
przez wczesną interwencję oraz działania zapobiegawcze. Rozpoznając problemy, należy do-
konać prognozy rozwoju społeczności, zauważyć trendy rozwoju i potencjalne zagrożenia. 
Dotyczy to także rozwiązań w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (klęski żywio-
łowe).

Powyższe zasady stanowią kryterium oceny przyszłych działań. Poprzez ich pryzmat uczest-
nicy warsztatów będą oceniać propozycje zmian i projektów społecznych gminy. Ich nowator-
stwo polega na odejściu od doraźności na rzecz procesów długotrwałych i kompleksowych, 
przy jednoczesnym poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów oraz kreatywnym i pod-
miotowym podejściu do beneficjentów pomocy. 

W tej części zajęć uczestnicy prezentują przygotowane wcześniej propozycje rozwiązania 
problemów społecznych. Rezultatem tych prezentacji będzie mogło być stworzenie spójnego 
podejścia do problemów i wyznaczenie kierunków przyszłych działań. Moderator dba o ujaw-
nienie się zróżnicowanych opinii i sposobów działania. Koordynuje wypracowanie płaszczyzny 
porozumienia i uzyskanie konsensusu w zakresie celów i sposobów ich osiągania.

2.  cel i proces tworzenia strategii
Prowadzący przypomina założenia i strukturę konstruowanej Strategii (Arkusz C1), podkreśla-
jące współzależność elementów diagnostycznych, prognostycznych i realizacyjnych (związek 
pomiędzy lokalnymi uwarunkowaniami a sformułowanymi celami i sposobami ich realizacji). 
Zwraca uwagę, iż przy analizowaniu problemów lokalnych nie należy ograniczać się tylko do 
kwestii dogłębnie przebadanych. Mogą bowiem zaistnieć sytuacje, gdy społeczność lokalna 
nie posiada wiedzy, umiejętności czy możliwości zbadania nowo identyfikowanych zjawisk 
społecznych. Warto rozważyć kwestię skorzystania z pomocy specjalistów ponadlokalnych czy 
doświadczenia innych gmin. 
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Struktura Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Charakterystyka gminy, w szczególności:
1. Podstawowe informacje o gminie
2. Strategiczne kierunki rozwoju
3. Analiza systemu pomocy społecznej w gminie
4. Identyfikacja problemów społecznych w gminie
5. Analiza kapitału społecznego

Kierunki rozwoju gminy

Wizja rozwoju społecznego

Cele

Określenie sposobu zarządzania realizacją Strategii

Warto pamiętać, by zakładany cel (cele) były wymierne (mierzalne). Ułatwia to okresową 
weryfikację i niezbędne korekty, pozwala także na ocenę stopnia realizacji. Proces powinien 
być ponadto regularnie monitorowany, a jego etapy – o ile to możliwe – ewaluowane. 

3.  charakterystyka gminy z uwzględnieniem kierunków rozwoju oraz identy-
fikacją podstawowych problemów społecznych i systemu pomocy
Odwoływanie się do dokumentów strategicznych gminy czy harmonogramów działań insty-
tucji pomocowych nie powinno być jedynym źródłem informacji o gminie i jej działaniach. 
Warto dokonywać konfrontacji stosowanych instrumentów z efektami, jakie przynoszą i opi-
niami na ich temat. Brak informacji lub możliwości dokonania diagnozy nie zamyka jeszcze 
kwestii dalszego badania. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy ekspertów, ośrodków do-
konujących badań lub posiadających tego typu doświadczenie. Warto bowiem pamiętać, że 
to, iż stale stosuje się te same rozwiązania, nie oznacza jeszcze, że są one najbardziej efektywne. 

4.  wizja rozwoju społecznego 
Kolejnym elementem warsztatu jest wypracowanie wizji rozwoju społecznego gminy. 

Uczestnicy podczas prac grupowych muszą dokonać oceny perspektyw rozwojowych 
gminy, uwzględniając stan wiedzy o sytuacji w społeczności lokalnej.

W analizie powinni uwzględnić:
•  Wieloaspektową ocenę obecnej sytuacji gminy 
•  Kluczowe komponenty wizji
•  Elementy wyróżniające środowisko lokalne
•  Pożądane kierunki zmiany społecznej 
•  Zasoby materialne i potencjał osobowy
•  Dotychczasowe działania w zakresie tworzenia wizji rozwoju 
•  Zgodność celów rozwojowych na różnych poziomach terytorialnych (gmina, powiat, 

województwo) 
•  Poziom integracji społeczności lokalnej 

Problem jest analizowany w grupach zadaniowych, przy wykorzystaniu analizy SWOT. Po 
prezentacji efektów na forum Moderator kontynuuje dyskusję, zachęcając uczestników do wy-
pracowania jednej, wspólnej wizji rozwoju gminy. 

ARKUSZ C1
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Nieodzownym elementem jest także zwrócenie uwagi na zgodność wypracowywanych 
założeń z wcześniej przyjętą Strategią Rozwoju Gminy. 

Do budowania wizji warto wykorzystać pytania pomocnicze:
•  Jak wyobrażam sobie gminę za 20–30 lat?
•  Co stanowi główne zasoby społeczności i jak je rozwiniemy?
•  Jakie czynniki stanowią zagrożenie dla rozwoju społecznego i jak ograniczymy ich wpływ?

Nadmieniano już wielokrotnie, iż w analizowanej metodzie najistotniejszym elementem jest 
uczestnictwo w procesie zmian. Zmiany te muszą być jednak zgodne z innymi elementami 
kreującymi przyszłość danego terytorium i jego mieszkańców. Budując lub modyfikując Stra-
tegię, reprezentanci gminy muszą ciągle konfrontować własne pomysły i idee z założeniami 
stworzonymi przez władze lokalne i regionalne. Możliwości zmiany mogą być bowiem ograni-
czane nie tylko przez środki finansowe, lecz również konflikt wizji i celów. Dlatego opracowy-
wana Strategia musi mieć charakter inkluzyjny.

Zhierarchizowane problemy społeczne gminy są punktem wyjścia do wypracowania za-
łożeń Strategii. Nim osiągnie ona swój ostateczny kształt, należy zweryfikować, czy zawiera 
odniesienia do analizowanych wcześniej problemów, a także, czy odpowiada na potrzeby spo-
łeczne zdefiniowanych grup.

Uczestnicy wspólnie tworzą wizję, która jest przedstawiana wszystkim zgromadzonym. Po 
dokonaniu prezentacji poszczególnych grup uczestnicy przystępują do opracowania jednej, 
wspólnej koncepcji, obejmującej elementy zaakceptowane przez ogół. W toku dyskusji docho-
dzi do „ścierania się” opinii i eliminowania rozwiązań skrajnych, co korzystnie wpływa na proces 

– poczynione ustalenia muszą uzyskać akceptację większości uczestników. Przy tworzeniu Stra-
tegii materiałem pomocniczym jest także koncepcja wizji rozwoju gminy. 

Strategia skonstruowana i przyjęta w sposób opisany powyżej jest lepiej dostosowana do 
potrzeb środowiska, a co więcej – ma większe szanse na zaakceptowanie jej przez mieszkańców.

Kolejnym krokiem jest wypracowanie celów strategicznych. Podstawą ich formułowania 
powinny być zarówno nakreślone wizje, jak i problemy oraz bariery, identyfikowane na wcześ-
niejszych etapach działań warsztatowych. Formułowanie celów strategicznych odbywa się 
w utworzonych przez Prowadzącego grupach zadaniowych.

Moderator przypomina, iż nakreślone cele muszą być zgodne z analizowanymi wcześniej 
problemami i potrzebami społecznymi mieszkańców. Odnosi się także do wypracowanego 
wcześniej materiału, gdzie uczestnicy warsztatów przyporządkowali i skategoryzowali istnieją-
ce problemy, identyfikując kilka (2–5) głównych obszarów. 

Dla zweryfikowania poprawności sformułowanych celów, należy skonfrontować je z zasa-
dami poprawności logicznej budowania celów (por. Rysunek 10).

Wyniki prac zespołowych są analizowane na forum, w następnej kolejności buduje się 
wspólny katalog celów. W czasie jego konstrukcji należy zweryfikować trafność przyjętych roz-
wiązań i odnieść się do prezentowanych powyżej zasad rozwoju społecznego. 

W przedstawianych propozycjach należy znaleźć wspólne płaszczyzny i dokonać konsoli-
dacji celów poprzez ich dookreślanie i sprecyzowanie. Moderator powinien czuwać nad tym, 
aby ostateczna lista celów uzyskała akceptację wszystkich uczestników warsztatów.

5.  zarządzanie realizacją strategii
Ważnym elementem warsztatu C jest wypracowanie procedur zarządzania realizacją Strategii.

Moderator nakreśla, w jaki sposób powinny być realizowane sprecyzowane w ostatnim 
zadaniu cele, ukazując kolejne etapy działań warsztatowych (formułowanie konkretnych 
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przedsięwzięć i stworzenie planu ich wdrożenia). Inicjuje się dyskusję, dotyczącą ram wdraża-
nia Strategii, a także wskazania podmiotów odpowiedzialnych za ten proces. Uczestnicy zgła-
szają propozycje, które są dyskutowane i na bieżąco weryfikowane. Wnioski z dyskusji należy 
uwzględnić w planie zarządzania Strategią. Należy w nim ująć również proces monitorowania 
i oceny skuteczności działań, a także sposób komunikacji realizatorów Strategii z uczestnika-
mi warsztatów, z ich zaś pośrednictwem – ze społecznością lokalną. Moderator winien ukazać 
sposoby działań monitorujących i ich znaczenie dla skuteczności wdrażania Strategii.

W obrębie tego zagadnienia należy ustalić następujące elementy zarządzania realizacją 
Strategii:

•  Kto jest odpowiedzialny za koordynację realizacji Strategii
•  Jak często należy oceniać realizację
•  Jakie sposoby oceny będą stosowane 
•  W jaki sposób i w jakim trybie będzie dokonywana korekta/aktualizacja Strategii

Szczegółowe omówienie oraz przykłady zapisów zawiera Rozdział 9 oraz Załącznik 13.
Warto zaznaczyć, iż struktura dokumentu powinna mieć określone proporcje. Elementy 

diagnostyczne nie powinny dominować nad propozycjami celów i przyszłych działań. 

6.  Monitoring i ewaluacja
W zakresie warsztatu C określane są podstawowe procedury monitoringu i ewaluacji. Opis 
oraz przykłady zawierają Rozdziały 10 i  11.

Monitoring prowadzony jest w celu dokonywania oceny procesu wdrażania oraz wprowa-
dzania ewentualnych korekt. Jest on niezbędnym elementem zarówno każdego realizowanego 
projektu, jak i działania bądź zadania. Dotyczy to nie tylko koncepcji rozwoju gminy, ale tak-
że lokalnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zaznaczyć należy, iż proces ten 
może rozumiany jako: monitoring wskaźnikowy (w oparciu o oczekiwane wskaźniki osiągnięć) 
lub monitoring społeczny (na podstawie wyników badania opinii, które ukazują zakres i tempo 
zmian społecznych). Może on być prowadzony poprzez konsultacje społeczne i ankietyzację.

WIZJA ROZWOJU

CEL 1

Cel 1.1. Cel 2.1. Cel 4.1.Cel 3.1.

Cel 1.2. Cel 2.2. Cel 4.2.

Cel 1.3. Cel 2.3. Cel 4.3.

Cel 2.4.

CEL 2 CEL 3 CEL 4

Cele 
szczegółowe:

Cele 
główne:

Rysunek 10.
Hierarchia budowania 
wizji i celów rozwoju
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Monitoringiem należy objąć następujące elementy: 
•  Harmonogram działań
•  Budżet i sposób finansowania projektów
•  Podmioty realizujące zadania
•  Poziom wykorzystania zasobów o charakterze instytucjonalnym, finansowym, osobo-

wym, technicznym
•  Działania podmiotów i instytucji, którym społeczność zleca wykonanie określonych 

w projekcie zadań

Ewaluacja dotyczy efektów działania. Może być stosowana w trakcie procesu, gdy wyzna-
czone zostały cele cząstkowe, a także po realizacji projektu, w różnym odstępie czasu. Jest to 
szczególnie istotne w sytuacji realizowania celów długofalowych czy profilaktycznych. 

Monitoringiem i ewaluacją należy objąć postępy realizacji GSRPS na trzech poziomach:
•  Celów strategicznych (głównych) 
•  Celów operacyjnych (szczegółowych) 
•  Zadań i projektów

Ważne jest także dokonywanie ewaluacji usług przez ich ostatecznych beneficjentów. Za-
znaczyć przy tym należy, iż praktyczne wdrożenie metod monitoringu i ewaluacji wymaga od-
powiedniej wiedzy i umiejętności. 

Ostatnim etapem pracy w tej części warsztatów jest dokonanie podsumowania ich rezulta-
tów. Rolą Moderatora jest zebranie podczas dyskusji grupowej uwag dotyczących:

•  Procesu realizacji działań
•  Efektywności pracy grupowej
•  Relacji pomiędzy poszczególnymi modułami procesu
•  Propozycji modyfikacji i uzupełnień 
•  Stosowanych technik warsztatowych 
•  Relacji pomiędzy uczestnikami i możliwości ich wzmocnienia

Informacje zebrane podczas tej dyskusji umożliwią wychwycenie elementów wymagają-
cych zmiany i uzupełnienia, co z kolei pozwali na podniesienie jakości metody partycypacji. 
W dokumencie strategicznym zapisane zostaną zasadnicze ustalenia z pracy warsztatowej, 
dotyczące systemu realizacji, monitorowania i ewaluacji. Dodatkowy materiał na ten temat, 
pomocny w przeprowadzeniu warsztatu i dokonaniu zapisów w Strategii, znajduje się w kolej-
nych rozdziałach podręcznika (Rozdział 9, 10, 11).

Struktura zarządzania realizacją, monitoringiem i ewaluacją oraz proponowana siatka po-
wiązań między nimi i zadania ich uczestników (zaprezentowane w Rozdziale 9 9.1.-9.4.), rów-
nież musi zostać omówiona przez Moderatora.

Proces współpracy z uczestnikami działań warsztatowych kończy się przeprowadzeniem 
ankiety ewaluacyjnej, umożliwiającej uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z użytecz-
nością metody, korzyściami wynikającymi z jej zastosowania. Ankieta służy również ocenie me-
tod pracy osób prowadzących.

7.  zadanie pomiędzy warsztatami c i D:
Uczestnicy przygotują propozycje przedsięwzięć, które mogłyby stanowić koncepcje realiza-
cji nakreślonej Strategii. Działania te powinny angażować różne podmioty – samorząd, orga-
nizacje szczebla powiatowego, organizacje społeczne. Elementy tej analizy powinny zostać 
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opracowane przy użyciu kwestionariusza C2, rozdanego na zakończenie warsztatu. Należy 
przygotować propozycje kilku pomysłów (projektów), rozwiązujących lokalne problemy spo-
łeczne i nanieść je na arkusz. 

Działanie 1. 
Opis oraz sposób zrealizowania Niezbędne środki, warunki do zrealizowania przedsięwzięcia

Działanie 2. 
Opis oraz sposób zrealizowania Niezbędne środki, warunki do zrealizowania przedsięwzięcia

Działanie 3. 
Opis oraz sposób zrealizowania Niezbędne środki, warunki do zrealizowania przedsięwzięcia

Końcowy efekt prac może wyglądać jak w Tabeli 17.

5.8.   warsztat D. Budowanie koncepcji projektów  
stymulujących zrównoważony rozwój społeczny 

Zajęcia rozpoczynają się od przywitania uczestników oraz podsumowania dokonań poprzed-
niego warsztatu (C) i przypomnienia wyznaczonych zadań. Moderator ustala reguły prezento-
wania opracowań, które zostały przydzielone.

Kolejnym działaniem po stworzeniu założeń do gminnej Strategii Rozwiązywania Prob-
lemów Społecznych jest praca nad koncepcjami realnych projektów na rzecz osób defawo-
ryzowanych. Ponieważ procedury projektowe nie są powszechnie znane, Moderator winien 
rozpocząć warsztaty od ich prezentacji. Kluczowymi elementami każdego projektu są zatem:

1. Cele projektu społecznego
2. Beneficjenci 
3. Zadania 
4. Harmonogram działania
5. Metody monitoringu i ewaluacji

Projekty wypracowane podczas warsztatów partycypacyjnych powinny:
•  Wynikać z przeprowadzonej diagnozy
•  Bazować na dostępnych zasobach
•  Korespondować z wizją i celami strategicznymi gminy

program warsztatu D: 
1.  prezentacja propozycji działań i ich analiza w zespołach problemowych
2.  wypracowanie przez zespoły zarysów projektów
3.  zebranie i analiza propozycji projektów
4.  wybór projektów społecznych

ARKUSZ C2
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5.  opracowanie planu realizacyjnego
6.  Rekrutacja do zespołu wdrożeniowego projektów
7.  podsumowanie warsztatu D oraz całokształtu działań partycypacyjnych

tworzenie projektów w trakcie warsztatu ”D” obejmuje następujące 
działania, składające się na plan spotkania: 

1.  prezentacja propozycji działań i ich analiza w zespołach problemowych 
Uczestnicy prezentują swoje pomysły, są one następnie omawiane w zdefiniowanych wcześ-
niej obszarach (zakres wiodących problemów społecznych, np. problemy alkoholowe, prze-
stępczość nieletnich, dezorganizacja życia rodziny, problemy osób starszych, bezpieczeństwo 
publiczne itp.)

Uczestnicy działań warsztatowych, kierując się własnym doświadczeniem, znajomością 
problematyki oraz preferencjami, uczestniczą w określonej grupie zadaniowej. Propozycja po-
działu grup wynika z wcześniej zdefiniowanych problemów. Zagadnienia, na których skupią 
się poszczególne Zespoły: 

•  Problematyka dzieci i młodzieży
•  Wszechstronne wsparcie dla rodziny 
•  Problemy i potrzeby seniorów
•  Działania na rzecz społeczności lokalnej i jej aktywizacji

Projekty wypracowane podczas warsztatów powinny wynikać z przeprowadzonej diagno-
zy, bazować na dostępnych zasobach, korespondować z wizją i celami strategicznymi gminy. 

2.  wypracowanie przez zespoły zarysów projektów
Uczestnicy pracy warsztatowej dyskutują na temat pomysłów zaprezentowanych wcześniej 
i starają się je uwzględnić we wspólnie budowanych projektach. Każda grupa opracowuje 
maksymalnie trzy koncepcje projektów, które nanosi na Arkusz D1. 

Moderator omawia strukturę projektową, wskazując na logiczne powiązania pomiędzy ce-
lami i zadaniami, potrzebami i sposobami ich zaspakajania, a także problemami i możliwościa-
mi ich rozwiązywania. 

Proponowane projekty winny mieć zwartą formę i stanowić punkt wyjścia do dalszych prac 
i analiz. W budowaniu projektów nie należy stosować nadmiernych ograniczeń, wynikających 
np. z braku źródeł finansowania czy innego rodzaju przeszkód. Zakłada się także, iż opracowa-
ne projekty mogą również być odroczone w czasie lub wykorzystane fragmentarycznie. 

Tytuł roboczy projektu

Cele projektu

Beneficjenci – korzystający z projektu

Zadania 

Harmonogram 

ARKUSZ D1
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Nie wolno zapominać, że w trakcie warsztatów liczy się nie tylko efekt finalny w postaci 
projektu, ale także proces jego tworzenia. Uczestnicy warsztatów – członkowie społeczności 
lokalnej – nabywają szereg doświadczeń i umiejętności, podwyższając jednocześnie poziom 
integracji społecznej. W ten sposób partycypacja społeczna, stanowiąca podstawę omawianej 
metodologii, staje się elementem praktyki społecznej. 

3.  zebranie i analiza propozycji projektów
Kolejnym etapem jest prezentacja publiczna wypracowanych w grupach pomysłów. Słucha-
cze zadają pytania i wyjaśniają wątpliwości. Proces ten jest bardzo ważny, gdyż umożliwia 
poznanie wartości projektu i dokonanie wyważonej oceny. Projekty poddawane są następnie 
indywidualnej ocenie według następujących zasad: 

•  Każdy z uczestników dokonuje wyboru trzech, jego zdaniem najlepszych projektów na-
dając im punktację: 
3 punkty za miejsce 1
2 punkty za miejsce 2
1 punkt za miejsce 3

•  Prowadzący przypomina uczestnikom, iż o wartości projektu decyduje również zakres 
społecznego oddziaływania. Projekty powinny nie tylko rozwiązywać bieżące problemy 
socjalne, ale także przyczyniać się do poprawy relacji społecznych w środowisku oraz 
podnoszenia jakości życia mieszkańców.

•  Po dokonaniu głosowania przez wszystkich uczestników tworzy się ranking najlepszych 
projektów (punkt 4).

Alternatywnym sposobem oceny projektów jest metoda oparta o alokację środków (patrz 
Załącznik 6).3 

4.  wybór projektów społecznych 
Dokonana ocena wyłania pięć najwyżej ocenionych projektów, które poddaje się następnie 
kolejnej ewaluacji. Każdy z uczestników procesu partycypacyjnego dokonuje przeglądu pro-
jektów, zwracając szczególną uwagę na kwestie zasad rozwoju społecznego. Swoją ocenę wy-
raża na niżej zamieszczonym arkuszu. Oceny indywidualne są prezentowane na forum grupy 
i tam też uzgadniane tak, aby grupa osiągnęła konsensus, wybierając trzy najlepsze rozwią-
zania. Decyzje podjęte w grupie są prezentowane na forum wraz z argumentacją. Moderator 
w zwięzły sposób przypomina zasady rozwoju społecznego.

Zasada 1  Wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia 
Zasada 2  Wsparcie istniejących inicjatyw prospołecznych
Zasada 3  Tworzenie nowych inicjatyw prospołecznych wspierających integrację społeczną
Zasada 4  Tworzenie działań o szerokim zasięgu
Zasada 5  Tworzenie działań o długotrwałych efektach
Zasada 6  Działania profilaktyczne 

W oparciu o ww. zasady uczestnicy w grupach zadaniowych dokonują analizy pięciu naj-
wyżej ocenionych projektów. Ocenie zgodności projektu z daną zasadą należy przypisać okre-
śloną wartość liczbową (0 – niezgodna, 1 – zgodna w pewnym stopniu, 2 – w pełni zgodna). 

3	 Koncepcja	została	opracowana	i	przetestowana	w	trakcie	działań	ze	społecznością	lokalną	przez	Koordynatora	procesu	opracowywania	Strategii,	
Pana	Stanisława	Baskę.
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Kolejnym krokiem jest dokonanie oceny projektów w Zespołach problemowych. Zgodnie 
z zasadami, zaprezentowanymi przez Moderatora, uczestnicy prezentują indywidualne oceny, 
w toku dyskusji zaś wypracowuje się ocenę grupową, która jest prezentowana na forum. Uczest-
nicy pod kierunkiem Moderatora uzasadniają dokonane oceny i argumentują podjęte wybory. 

Projekty, które uzyskają najwyższy poziom zgodności z zasadami rozwoju społecznego są 
rekomendowane do wdrożenia. Wg poniższego przykładu sumujemy punkty dla poszczegól-
nych projektów i otrzymujemy następujące wyniki:

Projekt 1 – 6 pkt.
Projekt 2 – 3 pkt.
Projekt 3 – 9 pkt.
Projekt 4 – 4 pkt.
Projekt 5 – 8 pkt.

Po zestawieniu wg uzyskanej punktacji najwyższy wynik uzyskał Projekt 3 (9 punktów) oraz 
projekt 5 (8 punktów). Jeśli projektów jest dużo, można przyjąć dodatkowe kryterium mini-
malnej liczby punktów kwalifikujących, czyli np. 50% sumy wszystkich punktów. Wg poniższej 
tabeli najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania jest 6 x 2 = 12 punktów. A zatem projek-
tami, które uzyskały minimum 6 pkt. (50%), a tym samym kwalifikują się, zostały koncepcje 3, 5 
i 1 (kolejność od najwyższej punktacji).

Zasada 1 Zasada 2 Zasada 3 Zasada 4 Zasada 5 Zasada 6 Suma

Projekt 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 6

Projekt 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3

Projekt 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 9

Projekt 4 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 4

Projekt 5 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 8

5.  opracowanie planu realizacyjnego 
Moderator wspólnie z uczestnikami opracowuje ramowy plan działania, uwzględniający nastę-
pujące zagadnienia: 

•  Rekrutację do Zespołu Wdrożeniowego dla danego projektu
•  Promocję Strategii wśród mieszkańców gminy
•  Harmonogram przyszłych spotkań uczestników warsztatów
•  Potrzeby szkoleniowe środowiska 

6.  Rekrutacja do zespołu wdrożeniowego projektów
Jest to istoty element działań, bowiem od zaangażowania i kompetencji poszczególnych osób 
zależy efektywność dalszych działań. Członkowie Zespołu Wdrożeniowego wchodzić po-
winni od teraz w skład powołanego wcześniej Zespołu do spraw Opracowania i Realiza-
cji Strategii. Dalsze funkcjonowanie Zespołu ds. Opracowania i Realizacji Strategii będzie 
wymagało stałej i ścisłej współpracy z podmiotami, które będą realizowały wyznaczone cele 
(władze samorządowe, GOPS, jednostki szkoleniowe, organizacje społeczne). Nie powinno się 
arbitralnie ograniczać chęci uczestnictwa w pracy Zespołu, należy jednak pamiętać, iż wiele 
zadań wdrożeniowych wymaga wiedzy, kompetencji i doświadczenia. Z drugiej strony praca 
w tym Zespole nie powinna być narzucana odgórnie przez instytucje funkcjonujące w gminie. 
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Atmosfera w grupie jest uzależniona od tego, czy osoby wchodzące w jej skład są odpowied-
nio zmotywowane i zaangażowane.

7.  podsumowanie warsztatu D oraz całokształtu działań partycypacyjnych
Moderator podsumowuje rezultaty warsztatu D oraz wszystkich poprzednich spotkań. Inicjuje 
dyskusję na temat oceny przebiegu warsztatów, a także stopnia przydatności tej metodologii 
do rozwiązywania problemów społecznych i tworzenia planów rozwojowych.

Rolą Moderatora jest zebranie podczas dyskusji grupowej uwag dotyczących:
•  Procesu realizacji działań
•  Efektywności pracy grupowej
•  Relacji pomiędzy poszczególnymi modułami procesu
•  Propozycji modyfikacji i uzupełnień 
•  Stosowanych technik warsztatowych 
•  Relacji pomiędzy uczestnikami i możliwości ich wzmocnienia

W celu zebrania opinii od uczestników przeprowadza się ankietę ewaluacyjną, której wyniki 
zostaną poddane analizie i przyczynią się do modyfikacji i korekt stosowanych procedur. 

promocja strategii wśród mieszkańców gminy 
Promocja działań partycypacyjnych powinna towarzyszyć przedsięwzięciu przez cały okres 
jego trwania. Dzięki temu społeczność gminy jest regularnie informowana o postępie prac. Na 
tym etapie należy zdefiniować sposoby docierania do potencjalnych beneficjentów, a także 
całego środowiska. Przychylna atmosfera wokół podjętych inicjatyw ułatwi wdrożenie projek-
tów i wpłynie na społeczny odbiór podjętych działań. Szczegółowy opis zawiera Rozdział 3.
 
Harmonogram przyszłych spotkań uczestników warsztatów
Po zakończeniu cyklu warsztatów prace nad realizacją projektów przejmuje Zespół Wdroże-
niowy. Ustalenia na temat sposobu komunikowania postępów i konsultacji ze społecznością 
lokalną powinny zostać podjęte podczas warsztatu D. Istotne jest bowiem kontynuowanie 
działań mających na celu bieżące informowanie społeczności, a także zachowanie w pamięci 
reguł metodologii partycypacji społecznej. 
 
potrzeby szkoleniowe środowiska
Po powołaniu Zespołu Wdrożeniowego i w trakcie jego prac uczestnicy mogą dojść do wnio-
sku, iż dalsza realizacja wymaga podwyższenia wiedzy oraz umiejętności dotyczących zarówno 
zagadnień merytorycznych, jak i zarządzania pracą Zespołu (podział obowiązków, komunikacja, 
relacje interpersonalne, monitoring i ewaluacja). W takiej sytuacji warto rozważyć przeszkole-
nie osób i grup, co wpłynie na poprawę funkcjonowania całego Zespołu i jego efektywności.
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W wyniku warsztatów partycypacyjnych powstawały materiały i informacje stanowiące pod-
stawę do sporządzenia dokumentu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych”: 

Osoba wyznaczona przez Moderatora do pełnienia funkcji „sekretarza” w trakcie prowadze-
nia warsztatów systematycznie gromadziła, porządkowała i przepisywała wszelkie materiały, 
które w jakikolwiek sposób dotyczyły opracowanych elementów diagnozy, planów rozwiązy-
wania problemów społecznych oraz konkretnych projektów i programów do realizacji w gmi-
nach. 

Materiały te po każdym warsztacie powinny być również przeczytane i uporządkowane 
przez Zespół Roboczy. 

Po zakończeniu warsztatów należy pamiętać o wykonaniu następujących działań: 
1. Uporządkowanie dokumentu np. zgodnie z proponowanym wzorem w Tabeli 16 lub 

w Załączniku nr 11 
2. Korekta merytoryczna, w tym sprawdzenie także danych i ich opisów
3. Korekta stylistyczna i językowa materiału 
4. Opracowanie graficzne: ujednolicenie tytułów rozdziałów, opisów tabel, rysunków, 

schematów; dobór czcionki; zrobienie spisu treści i załączników

Zespół redagujący powinien składać się z:
1. Redaktora, który odpowiada za całość, narzuca sposób opracowania, dzieli zadania, 

zbiera materiały i odpowiada za ostateczny kształt dokumentu
2. Korektora merytorycznego – najlepiej, aby był nim pracownik OPS lub Koordynator 

opracowania Strategii – kierownik OPS
3. Korektora językowego – powinien nim zostać polonista lub osoba doświadczona w ko-

rygowaniu materiałów wydawniczych
4. Osoby składającej dokument w wersji elektronicznej – ktoś, kto nie tylko sprawnie po-

sługuje się komputerem, ale także zadba o estetyczne przygotowanie materiału (nie-
koniecznie musi to być informatyk, gdyż praca informatyka różni się od pracy nad 
dokumentami)

W Zespole redagującym koniecznie muszą znaleźć się członkowie Zespołu Roboczego, ale 
niektóre funkcje powierzone mogą zostać także osobom spoza tej grupy.
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Jeżeli od samego początku tworzona została więź pomiędzy władzą a mieszkańcami gminy, 
idea procesu partycypacyjnego została w odpowiedni sposób wypromowana i realizowano 
kolejne kroki sprzyjające partnerskim relacjom wśród uczestników grup dyskusyjnych i war-
sztatowych – mieszkańcy wiedzą już, iż przygotowywana jest Strategia, kto uczestniczy w tym 
procesie i kiedy powstanie projekt dokumentu. 

Zredagowany dokument powinien zostać teraz udostępniony społeczności i radnym. Ich 
udział na tym etapie jest niezbędny do dokonania weryfikacji dotychczasowej pracy i spraw-
dzenia, czy nie pominięto ważnych dla społeczności informacji, problemów i potrzeb. 

Konsultacje na tym etapie mogą być prowadzone poprzez:
1. Debaty publiczne poświęcone wyłącznie Strategii
2. Dyskusje na zebraniach osiedlowych i wiejskich
3. Wyłożenie projektu Strategii do publicznego wglądu i możliwość zgłaszania uwag
4. Opublikowanie Strategii na stronie internetowej gminy
5. Przesłanie wersji elektronicznej do organizacji i instytucji z terenu gminy

Należy pamiętać, iż z informacją o formach i miejscach konsultacji należy dotrzeć do miesz-
kańców, organizacji, instytucji, przedsiębiorstw. Projekt Strategii powinien być znany prze-
de wszystkim radnym oraz pracownikom gminy. Radni powinni znać dokument przed jego 
uchwalaniem, aby mieć świadomość, jakie decyzje będą musiały być podjęte w przyszłości, 
przy jego wdrażaniu. Powinni zatem brać czynny udział w spotkaniach i posiedzeniach komisji 
poświęconych projektowi Strategii. Posiedzenia te powinny odbywać się na ostatnim etapie 
konsultacji projektu, kiedy znane będą już opinie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych 
środowisk miasta i gminy. Wszystkie wnioski i uwagi należy zebrać i dokładnie omówić w Ze-
spole Roboczym oraz na komisjach Rady. Po wniesieniu poprawek dokument można przeka-
zać Radzie miasta/gminy do uchwalenia. Ta ostatnia czynność należy do Burmistrza/Wójta lub 
upoważnionej przez niego osoby.

Podsumowując temat konsultowania projektu Strategii, trzeba też koniecznie wspomnieć 
o możliwości zastosowania szerokiej formy konsultacji, jaką stwarza art. 5a Ustawy o samo-
rządzie gminnym. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji w ważnej dla 
gminy sprawie o znaczeniu lokalnym. Jest nią niewątpliwie ustalanie strategicznych kierunków 
rozwoju na wiele lat. W uchwale należy szczegółowo określić przedmiot konsultacji, ich zasięg, 
formę i sposób, kalendarz czynności, tryb zawiadamiania mieszkańców oraz termin i miejsce. 
Informacje te muszą zostać uzupełnione o liczbę uczestników konsultacji, która warunkuje 
ich ważność, zasady ustalania wyników oraz sposób podania ich do wiadomości członków 
wspólnoty. Proponowane rozwiązanie umożliwia zatem prowadzenie działań konsultacyjnych 
w sposób elastyczny, przy uwzględnieniu specyfiki stosunków lokalnych. 

Nie jest to metoda zbyt często przez gminy wykorzystywana, jednak w przypadku Strategii, 
wizji rozwoju społecznego czy ustalania celów na następne lata, takie podejście jest niezwykle 
przydatne, podnosi jednocześnie rangę planowania i uwzględniania Strategii w programach 
kolejnych kadencji.
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Wypracowana Strategia, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uwzględnieniu ewen-
tualnych poprawek, zaopiniowana zostaje przez komisje Rady miasta/gminy i kierowana na 
jej sesję w celu uchwalenia. Uchwalenie Strategii lub jej aktualizacji może być dokonane na 
zwyczajnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu Rady. Zwoływanie posiedzeń nadzwyczajnych 
odbywa się w wyjątkowych dla gminy sytuacjach. Dokumenty dotyczące planowania rozwoju 
gminy w perspektywie wieloletniej mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju lokalnego, ich 
uchwalanie jednak powinno odbyć się na zaplanowanej w normalnym trybie sesji. Taki tryb 
uchwalania Strategii świadczy bowiem dodatkowo o umiejętności planowania zarówno całe-
go procesu, jak i czynności formalnych jemu towarzyszących. 

Ze względu na rangę dokumentu oraz jego znaczenie dla mieszkańców, samorządu, 
wszystkich organizacji i instytucji, ważny jest udział ich przedstawicieli na tej sesji. Ustawowa 
jawność działania organów gminy gwarantuje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji, 
wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji oraz dostępu do dokumentów, jednak nie 
oznacza to jeszcze, że mieszkańcy powszechnie z niego korzystają. Warto zatem w tak waż-
nych sprawach pamiętać o zawiadomieniu ich o uchwalaniu dokumentu lub nawet rozważyć 
zaproszenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prace przygotowawcze. Takie działanie 
z pewnością przyczyni się do większego zaangażowania różnych osób w realizację zadań oraz 
posłuży się promocji samej Strategii wśród mieszkańców. Z powyższych względów na sesję 
należy także zaprosić media o zasięgu co najmniej lokalnym.

Strategia od momentu jej uchwalenia stanie się jednym z najważniejszych aktów prawa 
miejscowego w zakresie rozwoju społecznego. Na jej podstawie mogą być opracowywane 
programy np. program przeciwdziałania narkomanii czy program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Posiadanie dokumentu opracowanego przy udziale społeczności 
jest niezbędne do ubiegania się o środki na realizacje celów w nim zapisanych. Strategia stwa-
rza też możliwość opracowywania innych, szczegółowych programów, służących realizacji 
określonych w niej celów i wizji. To na jej podstawie opracowywany będzie i uchwalany bu-
dżet gminy w zakresie gminnej polityki społecznej. Jeśli w prawidłowo sformułowanej Strategii 
i opracowanym na jej podstawie planie działania zawarte zostaną mierzalne wskaźniki osiąg-
nięć dla poszczególnych celów, będą one mogły stanowić również podstawowe narzędzie bu-
dowania budżetu zadaniowego. 
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9.1.   system powiązań pomiędzy realizacją, monitoringiem  
i ewaluacją strategii

Aby Strategia mogła zaistnieć w rzeczywistości społeczności lokalnej, muszą mieć miejsce rów-
nolegle trzy procesy:

Realizacja
Trzeba zrobić to, co zaplanowano.

MonitoRing
Trzeba dbać o zgodną z planem realizację działań, a jeśli to potrzeb-
ne – wprowadzać w nim niezbędne zmiany (np. zmodyfikować har-
monogram, rodzaj działania, osoby odpowiedzialne itd.).

ewalUacja
Trzeba sprawdzić efekty działań – co uzyskano, czy osiągnięte rezul-
taty są zgodne z założeniami, jakiego rodzaju zmiany zaszły na sku-
tek tych działań.

Aby te trzy procesy mogły się odbyć, niezbędne jest utworzenie odpowiednich struktur 
oraz systemu przydziału i wykonania zadań.

Ponieważ Strategia zawiera zwykle kilka celów, każdy z tych procesów musi zostać osobno 
zaprojektowany dla każdego z priorytetów Strategii. System powiązań pomiędzy poszczegól-
nymi celami oraz ich realizacją, monitoringiem i ewaluacją wygląda wówczas tak jak zaprezen-
towano na Rysunku 11:

Rysunek 11. 
Układ procesów realizacji, 
monitoringu i ewaluacji 
w podziale na cele główne 
i cele cząstkowe

CEL 1

Realizacja Celu 1

Monitoring Celu 1

Ewaluacja Celu 1

Cel 1.1. Realizacja Celu 1.1.

Realizacja Celu 1.2.

Realizacja Celu 1.3.

Monitoring realizacji Celu 1.1.

Monitoring realizacji Celu 1.2.

Monitoring realizacji Celu 1.3.

Ewaluacja realizacji Celu 1.1.

Ewaluacja realizacji Celu 1.2.

Ewaluacja realizacji Celu 1.3.

Cel 1.2.

Cel 1.3.
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Do prowadzenia tych procesów potrzebne są plany i zespoły. Szczegółowe ich omówienie 
znajduje się w Rozdziałach 9, 10 i 11. Warto zwrócić uwagę, że powielenie struktur i dokumen-
tów następuje tylko pozornie – zespoły mają w danym zakresie zupełnie inne zadania, a doku-
menty różnią się zapisami, choć wszystkie bazują na zapisach jednej Strategii i wzajemnie się 
uzupełniają (Rysunek 12).

Ponieważ w gminach wiejskich jest zwykle mniej osób uczestniczących w takich działa-
niach (zarówno po stronie Urzędu Gminy, jak i mieszkańców), można utworzyć jeden Zespół 
ds. Realizacji, Monitoringu i Ewaluacji. Powołując tylko jeden Zespół, należy wszystkie zada-
nia wprowadzić do zarządzenia. Można też rozważyć utworzenie dwóch struktur: Zespołu ds. 
Opracowywania, Realizacji i Monitoringu Strategii oraz Forum ds. Ewaluacji. Najważniejsze są 
w tym trzy rzeczy:

1. Zapewnienie partycypacji – uspołecznienie wszystkich działań poprzez zapraszanie do 
wszystkich Zespołów przedstawicieli organizacji społecznych i liderów

2. Zaplanowanie i realizacja wszystkich niezbędnych zadań
3. Uwzględnienie specyficznych uwarunkowań środowiska lokalnego i kierowanie się 

względami praktycznymi przy tworzeniu Zespołów, aby ich członkowie mogli sprawnie 
działać i wypełniać swoje zadania

Powiązanie procesu realizacji Strategii z jej monitoringiem i ewaluacją na poszczególnych 
etapach wdrażania ilustruje znajdujący się poniżej Rysunek 13.

Zapisy dotyczące tych poszczególnych procesów oraz całego systemu wdrażania muszą się 
znaleźć w samej Strategii. Szczególnie istotne jest:

1. Określenie podstawowych zadań Koordynatora, związanych z realizacją Strategii – zgod-
nie z Ustawą o pomocy społecznej powinien to być przedstawiciel Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mieście/Gminie

2. Określenie podstawowych zasad monitoringu, w tym możliwości powoływania Zespo-
łów zadaniowych (podzespołów)

3. Zapewnienie udziału przedstawicieli społeczności w procesie monitoringu i ewaluacji 
celów strategicznych

Zdarzają się dokumenty, gdzie w/w system jest opisany bardzo ogólnie. Wówczas zasady 
monitoringu i ewaluacji trzeba bardziej szczegółowo określić i zatwierdzić po uchwaleniu Stra-
tegii w drodze uchwał i zarządzeń organów gminy (rady, wójta). 

Rysunek 12.
Struktury organizacyjne 

i dokumenty stanowiące 
podstawę prowadzenia 

procesów realizacji, moni-
toringu i ewaluacji

Realizacja Strategii

Monitoring realizacji Strategii

Ewaluacja realizacji Strategii

Zespół ds. realizacji strategii

Zespół ds. monitoringu

Forum ds. ewaluacji

Plan działania na rok...

Plan monitoringu na rok...

Plan ewaluacji na rok...
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Zaznaczyć należy, iż Zespół ds. Opracowania i Realizacji Strategii na tym etapie, po 
uchwaleniu Strategii, powinien zostać wzmocniony o osoby, które weszły dodatkowo 
w skład Zespołów Wdrożeniowych na ostatnim warsztacie (D), gdy powstawały koncepcje 
projektów. To wymaga też zmian we wcześniejszych zarządzeniach o powołaniu Zespołu (po-
równaj: Załącznik 1). 

Na żółto oznaczono główne etapy realizacji Strategii, na zielono – główne etapy monitorin-
gu, a na niebiesko – główne etapy ewaluacji. 

W poszczególnych etapach:
1. Realizacja – będzie prawidłowa, jeśli zostaną zaplanowane działania, sposób ich realiza-

cji oraz harmonogram i osoby odpowiedzialne
2. Monitorowanie – pozwala sprawdzić, czy zaplanowane działania faktycznie są realizo-

wane i w założony sposób
3. Ewaluacja – pozwala ocenić, czy wypracowano zakładane wcześniej wskaźniki osiąg-

nięć (produktu, rezultatu, oddziaływania), a w dalszej kolejności – czy osiągnięto cele 
określone w Strategii

9.2.   system powiązań pomiędzy celami, działaniami 
i wskaźnikami osiągnięć

Istnieją cztery podstawowe typy wskaźników wykorzystywanych w procesie planowania, mo-
nitorowania i ewaluacji realizacji Strategii: nakłady, produkty, wyniki i wpływy.

1. Nakłady – środki wykorzystywane w toku realizacji przedsięwzięcia dla osiągnięcia za-
mierzonych celów, np. zasoby ludzkie, środki finansowe, surowce, materiały

2. Produkty – jednostkowe dobra lub usługi, które powstają bezpośrednio w wyniku reali-
zacji przedsięwzięcia, np. wybudowany w wyniku inwestycji budynek szkolny

Rysunek 13.
Schemat powiązań 
procesów realizacji 
Strategii, monitoringu 
i ewaluacji

*	 Wszystkie	zadania	dotyczące	realizacji,	monitoringu	i	ewaluacji	może	realizować	jeden	zespół,	ale	powinien	mieć	rozgraniczone	zadania	w	po-
szczególnych	obszarach.
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3. Rezultaty (wyniki) – bezpośrednie i odczuwalne przez odbiorców przedsięwzięcia efekty, 
np. wzrost zainteresowania uczniów uczęszczaniem do danej szkoły czy poprawa śred-
niej wyników nauczania

4. Wpływy (oddziaływanie) – konsekwencje przedsięwzięcia, które wykraczają poza bez-
pośrednie i natychmiastowe efekty, np. poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców 
(łatwiejszy dostęp do rynku pracy spowodowany osiągnięciem lepszych wyników w na-
uce a poprzez to wzrostem dostępności wyższych uczelni)

Osiągnięcie celów operacyjnych (poziom operacyjny) może być zatem przedstawione 
przez produkty. 

Realizacja celów szczegółowych (poziom taktyczny) może być przedstawiona poprzez 
rezultaty uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja celów strategicznych (poziom strategiczny) może być przedstawiona po-
przez „wpływy” i oddziaływanie).

System realizacji celów Strategii na poszczególnych poziomach prezentuje Rysunek 14.
Osiągnięcie wskaźników oddziaływania mogło być oceniane cyklicznie w ewaluacji rocznej 

oraz po kilkuletnim okresie realizacji (zgodnie z zapisami w Strategii).

9.3.   Rada miasta / gminy i Burmistrz / wójt w systemie reali-
zacji strategii 

W systemie realizacji ważną rolę odgrywają organy gminy – burmistrz/wójt i rada. Rada gmi-
ny jest przede wszystkim odpowiedzialna za:

1. Bieżący nadzór nad realizacją Strategii
2. Uchwalanie zmian Strategii
3. Uchwalanie Planów Działania
4. Uchwalanie wybranych pozycji budżetu Planu Działania jako integralnej części budżetu 

gminy
5. Zgodność uchwalanych rocznych budżetów z zapisami Strategii Rozwiązywania Proble-

mów Społecznych oraz rocznych planów realizacyjnych do Strategii, programów profi-
laktyki alkoholowej, programów przeciwdziałania narkomanii, ochrony zdrowia, edukacji 
i innych programów, które dotyczą rozwoju społecznego i powiązane są z GSRPS

6. Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej

Rysunek 14.
System powiązań celów 

Strategii na poziomie 
strategicznym, taktycz-

nym i operacyjnym ze 
wskaźnikami osiągnięć
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(poziom operacyjny)

cele szczegółowe  
(poziom taktyczny)

cele strategiczne  
(poziom strategiczny)
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rezultaty – efekty 
bezpośrednie

oddziaływanie – efekty 
długoterminowe
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Burmistrz / Wójt jest odpowiedzialny przede wszystkim za:
1. Sprawne funkcjonowanie systemu wdrażania Strategii
2. Funkcjonowanie Zespołów ds. Opracowania, Realizacji, Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji
3. Przedkładanie Radzie gminy Planu Działania do uchwalenia
4. Wprowadzanie do projektu budżetu zadań wynikających z Planu Działania

9.4.   struktura zarządzania realizacją strategii 

Strukturę zarządzania realizacją Strategii w powiązaniu z Zespołami i dokumentami przedsta-
wia Rysunek 15.

Rysunek 15.
Struktura zarządzania 
realizacją Strategii 
w powiązaniu  
z Zespołami  
i dokumentami

Cel główny Strategii

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Zadania
do Celu 1

Zadania
do Celu 2

Zadania
do Celu 3

Zadania
do Celu 4

Zadania
do Celu 5

Zadania
do Celu 6

Cel główny Strategii

PLAN DZIAŁANIA NA ROK…

Koordynator realizacji Strategii  
– przewodniczący zespołu

Podzespół
Celu 1

Podzespół
Celu 2

Podzespół
Celu 3

Podzespół
Celu 4

Podzespół
Celu 5

Podzespół
Celu 6

Wójt /Burmistrz
Rada Gminy

Forum/Komitet
ds. Ewaluacji Realizacji 

Strategii

Zespół
ds. Monitoringu 

Realizacji Strategii

przepływ informacji

przepływ informacji

przepływ informacji

przepływ informacjipr
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pł
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ji przepływ
 inform

acji

1. Opracowanie  
Strategii

2. Powołanie Forum/Komitetu ds. Ewaluacji

3. Opracowanie Planu  
Ewaluacji na rok…

ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA I REALIZACJI STRATEGII



118    Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

9.5.   etapy realizacji strategii 

Realizacja Strategii jest wprowadzeniem w życie jej zapisów. Główne etapy realizacji prezentu-
je Rysunek 16.

Realizacja Strategii to działania zaczynające się zaraz po jej uchwaleniu, zgodnie z powyż-
szym schematem, obejmują zatem:

1. Uzupełnienie składu Zespołu ds. Opracowania i Realizacji Strategii (bloczek 1)
2. Opracowanie Planu Działania na jeden rok lub dwa lata (bloczek 2)
3. Oszacowanie kosztów działań z Planu Działania i opracowanie propozycji ich finansowa-

nia m.in. z budżetu gminy (bloczek 3 i kolejne)
4. Opracowanie projektów i ich realizacja przez różne podmioty ze źródeł własnych i ze-

wnętrznych (bloczek 4 i kolejne)

9.6.   zespół do spraw opracowania i Realizacji strategii 

9.6.1.  Uzupełnienie składu zespołu 

Zespół do spraw Realizacji Strategii został powołany na samym początku procesu partycy-
pacyjnego. Jednak na ostatnim warsztacie mogła nastąpić rekrutacja nowych osób spośród 
uczestników i ich przydzielenie do realizacji celów, działań i projektów. Wówczas następuje 
uzupełnienie składu w drodze zmiany wcześniejszego zarządzenia o powołaniu Zespołu. Po-
nadto Zespół może w każdym momencie realizacji zostać wzmocniony merytorycznie, gdy 
zachodzi taka potrzeba, przez specjalistów w niezbędnej dziedzinie poprzez ich zapraszanie 
z głosem doradczym na posiedzenia. Ich zadaniem może być również szczegółowe opraco-
wanie konkretnych projektów (wniosków aplikacyjnych), wynikających z przyjętych w Strategii 
celów i zadań. 

Rysunek 16.
Główne etapy 

realizacji Strategii 
z rozwinięciem Celu 

głównego 1

*	 Wszystkie	zadania	dotyczące	realizacji,	monitoringu	i	ewaluacji	może	realizować	jeden	zespół,	ale	powinien	mieć	rozgraniczone	zadania	w	po-
szczególnych	obszarach.

3.3. Realizacja 
projektów z dotacji
przez NGO

4.2. Realizacja 
projektów z dotacji

3. Opracowanie 
propozycji budżetu PDz 
do budżetu gminy dla 
Celu 1 GSRPS
Uchwała Rady Gminy

3.2. Przeprowadzenie 
przez gminę konkursów
na dotacje dla NGO

4.1. Udział w 
konkursach na dotacje
ze źródeł zewnętrznych

4. Opracowanie projek-
tów pod finansowanie 
zewnętrzne (PO KL, FIO, 
FWW itp.) 
JST, jednostki podległe JST, 
organizacje pozarządowe, 
organizacje kościelne, firmy

3.1. Realizacja zadań własnych przez 
gminę i podległe jednostki

DZIAŁANIA REALIZOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH POZA BUDŻETEM GMINY

DZIAŁANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU GMINY

Opracowanie propozycji do budżetu  
gminy oraz realizacja zadań dla celu 1 GSRPS  
(i analogicznie dla pozostałych celów)

Realizacja dla celu 1 GSRPS zadań 
poprzez projekty (i analogicznie 
dla pozostałych celów)

1. Uzupełnienie składu 
Zespołu ds. Opracowania  
i Realizacji*

Zarządzenie Wójta/Burmistrza

Opracowanie
GSRPS
Uchwała Rady Gminy

2. Opracowanie
Planu Działania
(PDz) na rok…
Uchwała Rady Gminy
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Dla podwyższenia efektywności działań Zespołu proponuje się wspólne wypracowanie na-
stępujących elementów:

1. Przygotowanie harmonogramu spotkań
2. Opracowanie zasad i kanałów komunikacyjnych wewnątrz Zespołu
3. Sposób raportowania o zrealizowanych działaniach 
4. Promocja działań Zespołu i podjętych przez niego zadań
5. Sposoby komunikowania z uczestnikami warsztatów oraz ze społecznością lokalną

9.6.2.  Koordynacja realizacji celów strategicznych

W skład Zespołu przed uchwaleniem Strategii wchodzili przedstawiciele Urzędu Gminy, Ośrod-
ka Pomocy Społecznej (wymóg ustawowy) i innych podległych gminie jednostek. Zalecaliśmy 
także, aby już na etapie opracowania powołać przedstawicieli organizacji pozarządowych, pa-
rafii lub liderów społecznych nieformalnych grup, działających na terenie gminy. 

Po przyjęciu Strategii skład Zespołu zostaje uzupełniony. Powinien gwarantować objęcie 
koordynacją wszystkich głównych celów, nie może zatem liczyć mniej niż 5 osób. Członkowie 
Zespołu powinni zostać tak dobrani, aby każdy z nich mógł koordynować jeden z celów Strate-
gii, zgodnie ze swoimi kompetencjami.

przykładowy skład:
Cel główny/strategiczny – Koordynator realizacji Strategii, Kierownik lub inny przedstawiciel 
Ośrodka Pomocy Społecznej
1. Cel 1 Rozwój potencjału dzieci i młodzieży – Dyrektor jednej ze szkół podstawowych
2. Cel 2 Wzrost aktywności społecznej – Pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi
3. Cel 3 Poprawa sytuacji życiowej i zawodowej mieszkańców – pracownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej 
4. Cel 4 Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych – prezes organizacji pozarządowej 
działającej w obszarze tegoż celu
5. Cel 5 Poprawa bezpieczeństwa społeczności – przedstawiciel Policji lub Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoby te powinny korzystać ze współpracy ze wszystkimi reprezentantami środowisk zwią-
zanych z danym obszarem. np. 

1. Cel 1 Rozwój potencjału dzieci i młodzieży – Dyrektor jednej ze szkół podstawowych
Dyrektor, opracowując Plan Działania dla Celu 1, powinien zrobić spotkanie robocze, na 

które zaprosi: 
1. Dyrektorów i przedstawicieli nauczycieli, pedagogów reprezentujących wszystkie szkoły
2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci
3. Przedstawicieli parafii zajmujących się dziećmi i młodzieżą
4. Przedstawicieli młodzieży, np. Młodzieżowa Rada Gminy lub inne aktywne osoby – to 

bardzo ważne, aby zapewnić ich udział zarówno na etapie opracowania Strategii, jak i jej 
wdrażania, ponieważ to ich przecież dotyczą realizowane działania

5. Przedstawiciele biblioteki, GOK i innych jednostek podległych gminie, które zajmują się 
dziećmi i młodzieżą
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Pełna partycypacja (uspołecznienie) zakłada obecność w strukturach związanych z rea-
lizacją Strategii również osób spoza Urzędu Gminy i podległych jednostek – przedstawicieli 
społeczności. Jednak nie każda gmina jest na to gotowa. Weźmy przykład Zespołu Robocze-
go, w którym Koordynatorem realizacji jednego z celów Strategii (Aktywizacja i rozwój dzie-
ci i młodzieży), jest prezes lokalnej organizacji pozarządowej. Przy braku szerokiej współpracy 
samorządu ze społecznością, taki status Koordynatora może być niewystarczający, aby wyeg-
zekwować od dyrektora szkoły i nauczycieli realizację koniecznych działań. Jak widać – należy 
dostosować zapisy i dobór osób do sytuacji w gminie. 

9.6.3.  zadania zespołu i Koordynatora po uchwaleniu strategii 

zadania zespołu ds. opracowania i Realizacji strategii
1. Koordynacja wdrażania poszczególnych celów operacyjnych w całym okresie realizacji 

Strategii
2. Opracowywanie projektu rocznych (lub dwuletnich) Planów Działania
3. Opracowanie propozycji wskaźników realizacji celów operacyjnych i działań
4. Przedstawienie projektu Planu Działania wraz ze wskaźnikami do zaopiniowania Zespo-

łowi ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji
5. Koordynacja realizacji zadań wynikających z Planów Działania
6. Opracowanie rocznego budżetu Planu Działania
7. Zgłoszenie wybranych elementów budżetu Planu Działania do projektu budżetu gminy 

w celu pozyskania finansowania części zadań
8. Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów strategicznych 

(w zależności od potrzeb oraz ustaleń z Zespołem ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji 
Strategii)

9. Opracowywanie raportów dotyczących wykonania rocznych Planów Działania
10. Przedstawianie do zaopiniowania Zespołowi ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji Stra-

tegii raportu z realizacji Planu Działania
11. Opracowanie planu promocji i koordynacja działań związanych z promocją realizacji 

Strategii

zadania Koordynatora po uchwaleniu strategii:
1. Zapewnienie, aby każdy z Koordynatorów celów (lub zadań) posiadał aktualną wersję 

Strategii oraz rocznego Planu Działania
2. Gromadzenie dokumentacji związanej ze Strategią, zbieranie informacji określających 

postępy w jej realizacji
3. Współorganizowanie spotkania Zespołu ds. Monitoringu oraz Forum ds. Ewaluacji, opra-

cowanie po każdym z zebrań raportu z realizacji Strategii i jego upowszechnienie, pro-
wadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej

4. Opracowanie i, w razie potrzeby, aktualizacja Rocznych Planów Działania1

5. Przedkładanie Planów Działania do zatwierdzenia przez Burmistrza/Wójta (Burmistrz/
Wójt przedkłada Radzie do uchwalenia)

6. Przygotowanie kompletnej informacji dotyczącej realizacji koordynowanego zakresu 
oraz uzupełnianie na bieżąco danych

1	 Przykład	Planu	Działania	znajduje	się	w	Tabeli	18.
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7. Upowszechnienie informacji dotyczącej koordynowanego zakresu działań
8. Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w obrębie właściwego celu 

operacyjnego, w terminie do 8 tygodni po zakończeniu roku budżetowego lub innym, 
umożliwiającym zaplanowanie w budżecie na następny rok kalendarzowy środków na 
kolejne roczne Plany Działania

9.6.4.  plan Działania

Zespół do spraw Realizacji przygotowuje i przyjmuje do realizacji ściśle określony sposób im-
plementacji Strategii.

Strategia jest realizowana poprzez konkretne projekty. Plan ściśle określa wszelkie aspekty 
związane z określonym działaniem, pozwala zatem ujednolicić procedury, a także usprawnić 
sposób zarządzania projektem. 

Przedział czasowy planu może być różnorodny: roczny, dwuletni lub też związany z okre-
sem wydatkowania przyznanych środków. Powinien zawierać następujące elementy: 

1. Nazwę projektu bądź zadania
2. Krótki opis zawierający etapy działania lub spodziewane rezultaty
3. Związek z założonymi celami
4. Termin rozpoczęcia i zakończenia (ewentualne terminy realizacji etapów)
5. Dane Koordynatora projektu lub Zespołu nadzorującego
6. Koszty i źródła finansowania

Metodologia modelu partycypacyjnego zakłada realizację zadań przez podmioty o różnym 
statusie organizacyjno-prawnym. W planie należy zatem dokładnie określić rolę i zadania przy-
jęte przez poszczególnych partnerów społecznych. Pozwala to na ścisłą kontrolę przedsięwzię-
cia i unikanie zadrażnień kompetencyjnych. 

Realizacja Strategii odbywa się na podstawie listy zadań/działań dla poszczególnych celów 
(jeśli taką zamieszczono) oraz opracowanego na jej podstawie rocznego lub dwuletniego pla-
nu wraz z budżetem. Plan Działania jest odzwierciedleniem części Strategii zawierającej listę 
zadań. Przykładowy fragment takiej listy zawiera Tabela nr 17.
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CEL: POPRAWA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

Cel 1: Poprawa zaradności życiowej mieszkańców

Cel 1.1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców poprzez udział w szkoleniach

Działania Okres realizacji Instytucja  
odpowiedzialna

Realizator Finanso-
wanie2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5

1.1.1. 
Zdiagnozowanie 
potrzebnej 
wiedzy 
i umiejętności 
mieszkańców 
w zakresie 
zwiększenia 
ich zaradności 
życiowej

Gmina Gmina, 
Szkoły, 
organizacje 
pozarzą-
dowe

Środki 
własne

1.1.2. 
Organizowanie 
szkoleń 
i spotkań 
z ciekawymi 
ludźmi, które 
dostarczają 
wiedzy 
i umiejętności 
potrzebnych 
do zwiększenia 
zaradności 
życiowej 
mieszkańców

Gmina Szkoły, GOK, 
organizacje 
poza-
rządowe, 
Gminna 
Biblioteka 
Publiczna, 
Parafie, 
sołectwa

PPWOW,
GKRPA, 
środki 
własne 
i inne

Plan Działania opracowuje Zespół ds. Realizacji Strategii. Przykład takiego planu zaprezen-
towano w Tabeli 18. Ważne jest, aby każde działanie/zadanie Strategii realizowane było przez 
co najmniej jeden projekt, usługę lub zadanie własne gminy – oczywiście zależnie od rodzaju 
działania (punkty 1.1.1, 1.1.2 w Tabeli 18). Każdy projekt/działanie (kolumna 2) musi mieć imien-
nie przydzieloną osobę koordynującą realizację. Osoba ta z kolei musi mieć do dyspozycji ze-
spół (w większości przypadków zadania nie da się wykonać jednoosobowo). Istotne jest także, 
kto uczestniczy w opracowaniu szczegółowych zadań dla każdego z celów Planu Działania. Je-
śli zajdzie taka potrzeba, na spotkania robocze można zapraszać inne osoby, których kreatyw-
ność lub doświadczenie przyczynią się do lepszej realizacji. Opracowany finalnie Plan Działania 
zostaje przedstawiony przez Wójta Radzie Gminy w celu uchwalenia.

Tabela 17.
Fragment listy 

zadań ze Strategii 
Gminy do roku 2015
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Cele i działanie, 
których dotyczą 
projekty

Nazwa projek-
tu/zadania

Opis projektu i etapy jego realizacji
Term

in
Koordy-
nator

Realizator
Koszt i źródła 
finansowania

W
skaźniki

produktu
2

W
skaźniki  

rezultatu
3

W
skaźnik  

oddziaływania
4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

CEL: POPRAW
A AKTYW

NOŚCI M
IESZKAŃCÓW

1. 
W

zrost dochodów
 

m
ieszkańców

2. 
Zw

iększenie liczby 
m

iejsc pracy
3. 

Zm
niejszenie liczby 

bezrobotnych
4. 

Udział w
 inicjaty-

wach lokalnych
5. 

Liczba organizacji 
i aktyw

ne form
y 

uczestnictwa 
w

 realizacji przed-
sięw

zięć na rzecz 
m

ieszkańców

Cel 1: Poprawa zaradności życiowej m
ieszkańców

Zw
iększenie zaradności 

życiowej m
ieszkańców

Cel 1.1. Zw
iększenie w

iedzy i um
iejętności m

ieszkańców
 poprzez udział w

 szkoleniach
W

zrost w
iedzy i um

ie-
jętności m

ieszkańców, 
który m

a doprowadzić 
do zw

iększenia zarad-
ności życiowej

Działanie 1.1.1.
Zdiagnozowanie 
potrzebnej w

iedzy 
i um

iejętności 
m

ieszkańców
 

w
 zakresie zw

ięk-
szenia ich zaradno-
ści życiowej

Diagnoza 
potrzebnej 
w

iedzy m
iesz-

kańców
 i ich 

um
iejętności, 

nakierowanych 
na w

zrost 
zaradności 
życiowej m

e-
todą ankiety 
i w

yw
iadu

Zdiagnozowanie potrzeb w
 zakresie w

iedzy 
i um

iejętności, potrzebnych do zw
iększenia 

zaradności. 
Etapy:
1. Opracowanie ankiety
2. Określenie sposobu rozprowadzenia 

i ilości potrzebnych ankiet
3. Rozprowadzenie ankiet
4. Zebranie ankiet
5. Opracowanie w

yników
 ankiet

6. Opracowanie pytań do w
yw

iadu
7. Określenie m

iejsc prowadzenia  
w

yw
iadu

8. Przeprowadzenie w
yw

iadu
9. Opracowanie w

yników
 w

yw
iadu

10. Opracowanie całościowej diagnozy na 
tem

at potrzebnej wiedzy i um
iejętności

11. Prezentacja diagnozy 

I  2010
III 
2010

Urząd 
Gm

iny
Stanow

i-
sko…
Im

ię i na-
zw

isko…

Gm
ina, 

Szkoły, 
organiza-
cje poza-
rządowe

300,00 PLN

środki w
łasne 
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iny

Liczba ankiet zebra-
nych w

śród m
iesz-

kańców
%

 ogółu m
ieszkań-

ców
 poddanych 

ankietyzacji
Raport z ankietyzacji 
Liczba przeprowadzo-
nych w

yw
iadów

 na 
spotkaniach z m

iesz-
kańcam

i
%

 ogółu m
ieszkań-

ców, którzy w
zięli 

udział w
 w

yw
iadach

Raport z w
yw

iadów
Diagnoza w

 zakresie 
potrzebnej w

iedzy 
m

ieszkańców
 i ich 

um
iejętności, m

ają-
cych zw

iększyć ich 
zaradność życiową

Lista potrzebnych ob-
szarów

 w
iedzy i um

ie-
jętności zgłoszonych 
przez m

ieszkańców
 

w
 trakcie diagnozy 

Liczba osób, które 
zadeklarowały w

 diag-
nozie poszczególne 
obszary

Tabela 18. 
Przykład rocznego 
Planu Działania dla 
celu strategicznego: 
Poprawa aktywności 
mieszkańców, 
z rozwinięciem celu 1 
i celu 1.1. z Tabeli 17.
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W prezentowanej tabeli wskazano także wskaźnik oddziaływania, ponieważ, jak zaprezen-
towano na Rysunku nr 14, oddziaływanie podejmowanych przedsięwzięć – na najniższym 
(operacyjnym) poziomie – wiąże się z osiąganiem celu operacyjnego. Osiąganie celu operacyj-
nego wpływa zaś na osiąganie celu strategicznego, jakim jest w opisanym przez nas przypadku 

„Poprawa aktywności mieszkańców” (patrz Tabela 17). Planowane wskaźniki oddziaływania dla 
każdego z celów strategicznych należy zatem wymienić w Planie Działania. Trzeba też zwró-
cić uwagę na to, że oceniając, czy osiągnęliśmy zaplanowany wskaźnik, musimy odnieść się 
do danych liczbowych, uzyskanych w diagnozie sytuacji społecznej. Ocena dokonana będzie 
przez Forum ds. Ewaluacji (więcej na ten temat w Rozdziale 10I).

opracowanie propozycji źródeł finansowania działań
Plan Działania jest dokumentem planistycznym, co oznacza, że na etapie realizacji mogą zaist-
nieć w nim zmiany. Jednak musi on powstać m.in. dlatego, żeby zadania, które obowiązkowo 
muszą znaleźć się w budżecie gminy, zostały wstępnie opracowane oraz oszacowane ich kosz-
ty. Najtrudniej jest szacować koszt po raz pierwszy. Kolejne lata realizacji danego działania są 
już o wiele łatwiejsze. Przykładowy sposób szacowania kosztów zawiera Załącznik 9 (Przykład 
metody wyliczania alokacji środków na poszczególne kierunki działań).

Dla poszczególnych działań typowane są źródła finansowania. Następnie wykonuje się wy-
ciąg tylko tych pozycji z Planu Działania, które mają być finansowane z budżetu gminy, określa 
się kategorie wydatków i przedstawia do projektu budżetu gminy.

opracowanie projektów, propozycji źródeł finansowania i podmiotów reali-
zujących
Proces opracowania fiszek projektów odbywać się może już na warsztatach opracowania Stra-
tegii. Przykład takiego podejścia zawiera opis warsztatu D – „Budowanie koncepcji projektów 
stymulujących zrównoważony rozwój społeczny” (Rozdział 5.8.).

Działanie to można podzielić na następujące grupy (Tabela 19), które opracowano na pod-
stawie Tabeli 18 (Przykład Rocznego Planu Działania): 



126    Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

Nazwa działania ze 
Strategii (kolumna 1 
w Tabeli 18)

Nazwa adekwatnego 
zadania z Planu Działania 
(kolumna 2 z Tabeli 18)

Podmiot realizujący 
projekt lub zadanie 
własne 

Forma realizacji Źródło finansowania (należy 
wybrać z poniższej listy stosownie 
do działania, jeśli jest kilka)

Działanie 1.1.1.
Zdiagnozowanie 
potrzebnej wiedzy 
i umiejętności 
mieszkańców 
w zakresie 
zwiększania ich 
zaradności życiowej

Diagnoza potrzebnej 
wiedzy mieszkańców 
i ich umiejętności 
nakierowanych na wzrost 
zaradności życiowej 
metodą ankiety i wywiadu

Gmina i podległe 
jednostki

•  Jako zadanie 
własne gminy

•  Projekt do 
zadania 
własnego 
gminy 
(projekty 
systemowe) 

•  Budżet gminy
•  Budżet państwa przekazany do 

budżetu gminy
•  Środki na projekty 

systemowych z PO KL

Działanie 1.1.2.
Organizowanie 
szkoleń i spotkań 
z ciekawymi ludźmi 
dostarczających 
wiedzy 
i umiejętności 
potrzebnych 
do zwiększenia 
zaradności życiowej 
mieszkańców

Organizacja szkoleń 
dostarczających wiedzy 
i umiejętności wskazanych 
przez diagnozę jako 
potrzebne do zwiększenia 
zaradności życiowej 
mieszkańców

Organizacje 
pozarządowe

•  Projekt do 
konkursu 
na zlecenie 
zadań przez 
gminę

•  Projekt na 
konkurs 
o dotację 
finansowaną 
spoza budżetu 
gminy

•  Dotacja udzielona z budżetu 
gminy na zasadach 
konkursowych

•  Finansowanie ze źródeł 
zewnętrznych m.in. konkursów 
na dotacje z:

•  Budżetu samorządu 
województwa 

•  Funduszy strukturalnych 
•  Fundacji Wspomagania Wsi 
•  Innych 
•  Bogatą listę źródeł 

finansowania znaleźć można 
w „Podręczniku utrwalania”.

Organizacja spotkań 
z ciekawymi ludźmi 
dostarczających wiedzy 
i umiejętności wskazanych 
przez diagnozę jako 
potrzebne do zwiększenia 
zaradności życiowej 
mieszkańców

Gmina, podległe 
jednostki, 
organizacje 
pozarządowe, 
organizacje 
kościelne, firmy 
i inne podmioty

Tabela 19.
Rodzaje podmiotów reali-
zujących oraz dostępnych 

dla nich źródeł finansowa-
nia dla działań przyjętych 

w Planie Działania
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10.1.  struktura zarządzania monitoringiem strategii

Strukturę zarządzania monitoringiem w powiązaniu z innymi Zespołami i dokumentami pre-
zentuje Rysunek 17. (Przykład zapisów Strategii na temat monitoringu zawiera Załącznik 13 

– Zarządzenie realizacją Strategii)

Rysunek 17.
Struktura monitoringu 
realizacji Strategii w po-
wiązaniu z Zespołami 
i dokumentami

Cel główny Strategii

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Zadania
do Celu 1

Zadania
do Celu 2

Zadania
do Celu 3

Zadania
do Celu 4

Zadania
do Celu 5

Zadania
do Celu 6

Cel główny Strategii

PLAN MONITORINGU NA ROK 1

Przewodniczący Zespołu ds. 
Monitoringu Realizacji Strategii

Podzespół
Celu 1

Podzespół
Celu 2

Podzespół
Celu 3

Podzespół
Celu 4

Podzespół
Celu 5

Podzespół
Celu 6

Wójt /Burmistrz
Rada Gminy

Forum/Komitet
ds. Ewaluacji Realizacji 

Strategii

Zespół
ds. Opracowania  

i Realizacji Strategii

przepływ informacji

przepływ informacji

przepływ informacji

przepływ informacjipr
ze

pł
yw

 in
fo

rm
ac

ji przepływ
 inform

acji

1. Opracowanie  
Strategii

2. Powołanie Zespołu ds. Monitoringu

3. Opracowanie  
Planu Monitoringu  
na pierwszy rok

ZESPÓŁ DS. MONITORINGU REALIZACJI STRATEGII



128    Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

10.2.  etapy monitoringu 

Na Rysunku 18 zaprezentowano główne etapy monitoringu i realizacji Strategii dla jednego 
z celów strategicznych.

Monitoring Strategii rozpoczyna się zaraz po jej uchwaleniu oraz rozpoczęciu realizacji 
(zgodnie z bloczkami na powyższym schemacie):

1. Powołanie Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Strategii (bloczek 1)
2. Zaopiniowanie Planu Działania i opracowanie Planu Monitoringu na jeden rok lub dwa 

lata (bloczek 2) – analogicznie do Planu Działania
3. Monitoring opracowania propozycji budżetu Planu Działania i wprowadzenia do budże-

tu gminy (bloczek 3 i kolejne)
4. Monitoring projektów realizowanych przez różne podmioty ze źródeł własnych gminy 

i zewnętrznych (bloczek 4 i kolejne)

Jak widać – monitoring odbywa się na wielu poziomach podczas realizacji:
1. Monitoring poszczególnych projektów czy zadań własnych gminy
2. Monitoring poszczególnych zadań w Strategii – działań w Planie Działania
3. Monitoring realizacji poszczególnych celów operacyjnych
4. Monitoring realizacji celu głównego Strategii

Rysunek 18. 
Główne etapy 

monitoringu Stra-
tegii z rozwinięciem 

monitoringu Celu 
głównego 1

1. Powołanie Zespołu ds. 
monitoringu*

Zarządzenie Wójta/Burmistrza

2. Zaopiniowanie PDz 
i opracowanie Planu 
Monitoringu na rok …

3.3. Monitoring 
realizacji projektów 
z dotacji przez NGO

4.2. Monitoring 
realizacji projektów 
z dotacji

3. Monitoring 
opracowania propozycji 
budżetu PDz do 
budżetu gminy  
dla Celu 1 GSRPS

3.2. Monitoring 
przeprowadzenia przez 
gminę konkursów na 
dotacje dla NGO

4.1. Monitoring 
udziału w konkursach 
na dotacje ze źródeł 
zewnętrznych

4. Monitoring opracowa-
nia projektów pod finan-
sowanie zewnętrzne (PO 
KL, FIO, FWW itp.) 
JST, jednostki podległe JST, 
organizacje pozarządowe, 
organizacje kościelne, firmy

3.1. Monitoring realizacji zadań własnych 
przez gminę i podległe jednostkiMonitoring opracowania propozycji do budżetu gminy 

oraz realizacja zadań dla celu 1 GSRPS, wnioskowanie 
zmian w przypadku odchyleń od Planu Działania  
(i analogicznie dla pozostałych celów)

Monitoring realizacji dla celu 1 GSRPS zadań 
poprzez projekty i wnioskowanie zmian  
w przypadku odchyleń od Planu Działania  
(i analogicznie dla pozostałych celów)

M o n I T o R I n G  R e A L I z A c j I  s T R A T e G I I

Przykład postępowania dla monitoringu 
realizacji Celu 1 Strategii

Na każdym etapie monitoringu porównywana jest zgodność rea-
lizacji z założeniami z Planu Działania do GSRPS oraz wprowadza-
nie niezbędnych korekt w działaniach / Planie Działania.

*	 Wszystkie	zadania	dotyczące	realizacji,	monitoringu	i	ewaluacji	może	realizować	jeden	zespół,	ale	powinien	mieć	rozgraniczone	zadania	w	po-
szczególnych	obszarach.
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10.3.  zespół ds. Monitoringu Realizacji strategii 

W małych gminach funkcje tej grupy można dopisać do Zespołu ds. Realizacji Strategii, zmie-
niając tym samym jego nazwę na Zespół ds. Realizacji Strategii i Monitoringu oraz uzupełniając 
o odpowiednie zapisy i zadania w zarządzeniu o jego powołaniu.

Powołanie Zespołu odbywa się na podstawie zapisów Strategii, których przykład znajduje 
się w załączniku 13. W załączniku 2 znajduje się także wzór zarządzenia o powołaniu Zespołu 
Roboczego ds. Opracowania i Realizacji Strategii. Może on posłużyć jako przykład zarządzenia 
o powołaniu Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Strategii. Trzeba jedynie zmienić lub dostoso-
wać skład Zespołu oraz wprowadzić adekwatny zakres zadań wzorowany na niniejszym roz-
dziale i zapisach Strategii.

10.3.1.  skład zespołu ds. Monitoringu 

W skład Zespołu powinni wejść nie tylko przedstawiciele Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej (wymóg ustawowy) i innych podległych gminie jednostek, ale również kilku (co naj-
mniej 2 osoby) przedstawicieli organizacji pozarządowych czy parafii, a jeśli nie ma organizacji 

– liderów społecznych grup nieformalnych, które działają na terenie gminy. Liczebność Zespo-
łu powinna gwarantować objęcie koordynacją wszystkich głównych celów Strategii, a zatem 
w jego pracach powinno uczestniczyć co najmniej 5 osób.

Zasada formowania Zespołu jest przybliżona do tych obowiązujących przy Zespole ds. Rea-
lizacji Strategii i można stosować podane w tamtym rozdziale wskazówki.

10.3.2.  zadania zespołu ds. Monitoringu

Zadania Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Strategii, jakie należy wpisać do Strategii:
1. Zaopiniowanie Planu Działania
2. Opracowanie rocznego Planu Monitoringu na podstawie zapisów Planu Działania
3. Przedstawianie Planu Monitoringu do zaopiniowania Zespołowi ds. Realizacji Strategii 

oraz Forum ds. Ewaluacji Strategii
4. Monitoring opracowania budżetu Planu Działania i wprowadzenia do budżetu gminy
5. Prowadzenie monitoringu na poziomie celów operacyjnych, działań, projektów
6. Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu celów strategicznych (w zależno-

ści od potrzeb oraz ustaleń Forum ds. Ewaluacji)
6. Przedstawianie raportu z realizacji Planu Monitoringu do zaopiniowania Zespołowi ds. 

Realizacji Strategii i Forum ds. Ewaluacji Strategii

zaopiniowanie planu Działania i opracowanie planu Monitoringu 
Projekt Planu Działania trafia do Zespołu ds. Monitoringu w celu jego przeglądu i weryfikacji 
realności jego wdrożenia. 

Monitoring Strategii odbywa się na podstawie listy zadań/działań dla poszczególnych ce-
lów (jeśli taką zamieszczono) oraz opracowanego na jej podstawie rocznego lub dwuletniego 
Planu Działania wraz z budżetem. Plan Monitoringu jest odzwierciedleniem części Strategii za-
wierającej listę zadań i Planu Działania. W Tabeli nr 20 zawarto fragment Planu Monitoringu. 
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Związek z celami/
działaniami 

Nazwa projektu/działania/
zadania

Opis działań 
monitoringowych

Termin 
realizacji

Koordynator 
monitoringu 
celu 1

Realizator 
monitoringu 
celu 1.1.

1 2 3 4 5 6

Cel 1: Poprawa zaradności życiowej mieszkańców

Cel 1.1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców poprzez udział w szkoleniach

Działanie 1.1.1.
Zdiagnozowanie 
potrzebnej wiedzy 
i umiejętności 
mieszkańców 
w zakresie 
zwiększenia ich 
zaradności życiowej

Diagnoza potrzebnej wiedzy 
mieszkańców i ich umiejętności, 
nakierowanych na wzrost 
zaradności życiowej metodą 
ankiety i wywiadu

1. Spotkanie 
indywidualne 
z realizatorem 
działania przed jego 
rozpoczęciem

2. Spotkanie dla 
realizatorów działań 
z zakresu celu 1 i przy 
tej okazji monitoring 
tego projektu 
(kwartalne)

I 2010

IV 2010

Gmina
Stanowisko… 
Imię 
i nazwisko…

Gmina
Stanowisko…
Imię 
i nazwisko…

Działanie 1.1.2.
Organizowanie 
szkoleń i spotkań 
z ciekawymi 
ludźmi, które 
dostarczają wiedzy 
i umiejętności 
potrzebnych 
do zwiększenia 
zaradności życiowej 
mieszkańców

Organizacja szkoleń 
dostarczających wiedzy 
i umiejętności wskazanych 
przez diagnozę jako potrzebne 
do zwiększenia zaradności 
życiowej mieszkańców

1. Wizytowanie jednego 
szkolenia lub więcej

2. Wizytowanie jednego 
spotkania lub więcej

3. Spotkanie dla 
realizatorów działań 
z zakresu celu 1 i przy 
tej okazji monitoring 
poszczególnych 
projektów 
(kwartalne)

V 2010
V 2010
VII 2010

Gmina
Stanowisko… 
Imię 
i nazwisko…

Gmina
Stanowisko… 
Imię 
i nazwisko…

Organizacja spotkań 
z ciekawymi ludźmi 
dostarczających wiedzy 
i umiejętności wskazanych 
przez diagnozę jako potrzebne 
do zwiększenia zaradności 
życiowej mieszkańców

Monitoring projektów realizowanych przez różne podmioty ze źródeł włas-
nych gminy i zewnętrznych
Na poziomie projektów monitoring polega na wyrywkowej kontroli realizatorów projektów 
i wizytowaniu usług, a zatem sprawdzeniu, czy są one realizowane w ustalonym w Planie Dzia-
łania zakresie. Na tej podstawie sporządzany jest raport z monitoringu. Elementem monitorin-
gu mogą być regularne (np. kwartalne) spotkania z realizatorami danej grupy projektów. Jeśli 
okaże się, że projekty lub zadania nie są realizowane, wówczas po zbadaniu powodów należy 
zdecydować, czy:

1. Doprowadzić do ich realizacji (propozycja rozwiązania będzie zależna od powodu, np. 
nie udało się pozyskać dotacji z jednego źródła, dlatego trzeba szukać innego lub zna-
leźć innego realizatora, który się tego podejmie)

2. Zmienić zakres projektu i dopiero wówczas doprowadzić do realizacji (jeśli powodem 
był brak zainteresowania uczestnictwem w projekcie i pojawienie się nowych potrzeb 
społecznych w tym obszarze problemowym)

3. Usunąć projekt/zadanie z Planu Działania z uzasadnieniem powodu

1	 Zadaniem	 działań	 objętych	 Planem	 Monitoringu	 w	 przykładzie	 opisanym	 w	Tabeli…	 dla	 Celu	 1.1.	 jest	 dopilnowanie,	 aby	 Plan	 Działań	
w	zakresie	Celu	1.1.	został	zrealizowany	zgodnie	z	założeniami	i	w	przypadku	zmian	wskazanie	ewentualnych	korekt	Zespołowi	ds.	Realizacji.	
Służą	temu	raporty	kwartalne	z	przeprowadzenia	monitoringu	Celu	1.1.	zawierające	wnioski	oraz	spotkania	z	Zespołem	ds.	Realizacji	i	Forum	
ds.	Ewaluacji.

Tabela 20.
Przykład rocznego Planu 

Monitoringu realizacji 
celu 1.1. z Planu Działania 

w Tabeli 18
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Raz na kwartał należy sprawdzić, czy zaplanowane w tym okresie działania zostały zrealizo-
wane oraz czy działania na kolejny kwartał są przygotowane do realizacji (przykład w Tabeli 18 
z Planem Działania). Monitorowaniu podlega także realizacja wskaźników osiągnięć określo-
nych w planie – na tyle, na ile jest to możliwe na danym etapie realizacji. Dotyczy to zwłaszcza 
wskaźnika produktu.

Monitoring polega także na czuwaniu, żeby nic nie umknęło i realizatorzy czuli, że ktoś się 
interesuje tym, co robią, a w razie problemów może im pomóc. Stworzenie atmosfery wzajem-
nego zaufania jest niezwykle ważne dla uzyskania dobrych efektów realizacji Strategii. Oprócz 
wizytowania usług jako jedną z form monitoringu można zastosować regularne, kwartalne 
spotkania usługodawców. Podczas spotkania każdy prezentuje, co dotychczas zrobiła jego 
organizacja lub instytucja, z czym były problemy, a co się udało. Ma to ogromne znaczenie 
nie tylko dla monitoringu, ale także wymiany doświadczeń i budowania podstaw do szerszej 
współpracy. Dodatkowo spotkanie takie może mieć również wymiar ewaluacyjny, o czym wię-
cej będzie w kolejnym rozdziale.
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11.1.  struktura zarządzania ewaluacją strategii

Strukturę zarządzania ewaluacją Strategii w powiązaniu z innymi Zespołami i dokumentami 
prezentuje Rysunek nr 19.

11.2.  etapy ewaluacji 

Ewaluacja prowadzona jest na różnych etapach: 
1. Przed rozpoczęciem działania/projektu – stan wyjściowy
2. Po zrealizowaniu etapu działania/projektu – stan pośredni
3. Po zakończeniu realizacji działania/projektu – stan końcowy

Na tej podstawie sporządzany jest raport i wyciągane wnioski co do stopnia osiągniętych 
zmian i ich wpływu na realizację celu strategicznego.

Główne etapy ewaluacji dla wybranego jednego z celów strategicznych prezentuje Rysu-
nek nr 20.

Rysunek 19. 
Struktura ewaluacji 
realizacji Strategii  
w powiązaniu  
z Zespołami  
i dokumentami

Cel główny Strategii

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Zadania
do Celu 1

Zadania
do Celu 2

Zadania
do Celu 3

Zadania
do Celu 4

Zadania
do Celu 5

Zadania
do Celu 6

Cel główny Strategii

PLAN EWALUACJI NA ROK…

Przewodniczący Zespołu ds. 
Monitoringu Realizacji Strategii

Podzespół
Celu 1

Podzespół
Celu 2

Podzespół
Celu 3

Podzespół
Celu 4

Podzespół
Celu 5

Podzespół
Celu 6

Wójt /Burmistrz
Rada Gminy

Zespół ds. 
Monitoringu Realizacji 

Strategii

Zespół
ds. Opracowania   

i Realizacji Strategii

przepływ informacji

przepływ informacji

przepływ informacji

przepływ informacjipr
ze

pł
yw

 in
fo

rm
ac

ji przepływ
 inform

acji

1. Opracowanie  
Strategii

2. Powołanie Forum / Komitetu ds. Ewaluacji

3. Opracowanie  
Planu Ewaluacji  
na rok…

FORUM/KOMITET DS. EWALUACJI STRATEGII
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Ewaluacja realizacji Strategii to działania zaczynające się zaraz po jej uchwaleniu oraz rozpo-
częciu realizacji (zgodnie z bloczkami na powyższym schemacie):

1. Powołanie Forum ds. Ewaluacji Realizacji Strategii (bloczek 1)
2. Zaopiniowanie Planu Działania i opracowanie Planu Ewaluacji na jeden rok lub dwa lata 

(bloczek 2) – analogicznie do Planu Działania
3. Ewaluacja opracowania propozycji budżetu Planu Działania i wprowadzenia do budżetu 

gminy (bloczek 3 i kolejne)
4. Ewaluacja projektów realizowanych przez różne podmioty ze źródeł własnych gminy 

i zewnętrznych (bloczek 4 i kolejne)
5. Ewaluacja sytuacji społecznej na podstawie corocznej diagnozy wraz z ankietyzacją i jej 

powiązanie z realizacją Strategii
6. Ewaluacja realizacji całej Strategii po jej zakończeniu

Jak widać, ewaluacja odbywa się na wielu poziomach podczas realizacji:
7. Ewaluacja realizacji poszczególnych projektów czy zadań własnych gminy
8. Ewaluacja realizacji poszczególnych zadań w Strategii – działań w Planie Działania
9. Ewaluacja osiągnięcia poszczególnych celów operacyjnych

10. Ewaluacja osiągnięcia celu głównego Strategii

Szczegółowe omówienie poszczególnych działań znajduje się w kolejnych podrozdziałach.

Rysunek 20. 
Główne etapy ewaluacji 
Strategii z rozwinięciem 

ewaluacji Celu głów-
nego 1

1. Powołanie 
Forum ds. Ewaluacji*

Zarządzenie Wójta/Burmistrza

2. Zaopiniowanie PDz 
i opracowanie Planu 
Ewaluacji na rok…

3.3. Ewaluacja 
realizacji projektów 
z dotacji przez NGO

4.2. Ewaluacja 
realizacji projektów 
z dotacji

3. Ewaluacja 
opracowania propozycji 
budżetu PDz do 
budżetu gminy dla Celu 
1 GSRPS

3.2. Ewaluacja 
przeprowadzenia przez 
gminę konkursów na 
dotacje dla NGO

4.1. Ewaluacja udziału 
w konkursach na 
dotacje ze źródeł  
zewnętrznych

4. Ewaluacja opracowa-
nia projektów pod finan-
sowanie zewnętrzne  
(PO KL, FIO, FWW itp.) 
JST, jednostki podległe JST, 
organizacje pozarządowe, 
organizacje kościelne, firmy

3.1. Ewaluacja realizacji zadań własnych
przez gminę i podległe jednostkiEwaluacja opracowania propozycji do budżetu gminy 

dla celu 1 GSRPS, wnioskowanie zmian w przypadku 
odchyleń od Planu Działania (i analogicznie dla 
pozostałych celów)

Ewaluacja realizacji dla celu 1 GSRPS zadań 
poprzez projekty i wnioskowanie zmian  
w przypadku odchyleń od Planu Działania  
(i analogicznie dla pozostałych celów)

e w A L U A c j A  R e A L I z A c j I  s T R A T e G I I

Przykład postępowania dla monitoringu 
realizacji Celu 1 Strategii

Na każdym etapie ewaluacji ważne jest badanie wskaźników 
umożliwiających pokazanie zachodzących zmian oraz pokazanie 
stopnia osiągnięcia założonych w Planie Działania wskaźników,  
a w efekcie stopnia osiągnięcia założonych w strategii celów.

*	 Wszystkie	zadania	dotyczące	realizacji,	monitoringu	i	ewaluacji	może	realizować	jeden	zespół,	ale	powinien	mieć	rozgraniczone	zadania	w	po-
szczególnych	obszarach.
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11.3.  Forum ds. ewaluacji Realizacji strategii 

Warto ten Zespół powołać jako osobny i zadbać, żeby jego uczestnikami byli przedstawiciele 
społeczności. Powstanie Forum oznacza bowiem, że w danej gminie istnieje rzeczywiście po-
dejście partycypacyjne, czyli współpraca samorządu ze społecznością i udział jej przedstawi-
cieli w podejmowaniu decyzji.

Jak wcześniej wspomniano, w gminie można powołać jeden Zespół realizujący zadania 
z zakresu realizacji, monitoringu i ewaluacji. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób osoby re-
alizujące cele mają potem oceniać poziom ich osiągnięcia? Czy będzie to ocena obiektywna? 

Powołanie Forum odbywa się na podstawie zapisów w Strategii, których przykład znajduje 
się w załączniku 12. W załączniku 1 znajduje się zaś wzór zarządzenia o powołaniu Zespołu 
Roboczego ds. Opracowania i Realizacji Strategii. Może on posłużyć jako przykład zarządzenia 
o powołaniu Forum ds. Ewaluacji Realizacji Strategii, wystarczy jedynie zmienić lub dostoso-
wać skład Zespołu oraz wprowadzić adekwatny zakres zadań wzorowany na niniejszym roz-
dziale i zapisach Strategii.

11.3.1.  skład Forum ds. ewaluacji strategii 

Forum może mieć większy skład (zależnie od wielkości gminy i jej aktywności społecznej może 
liczyć 10 do 30 osób), aby umożliwić udział jak najszerszej reprezentacji liderów społecznych. 
Warto zaprosić: przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych (np. klub se-
niora), parafii, sołtysów, liderów społecznych, przedstawicieli biznesu, radnych, przedstawicieli 
jednostek samorządu z terenu gminy. 

11.3.2.  zadania Forum ds. ewaluacji

zadania Forum ds. ewaluacji Realizacji strategii, jakie należy wpisać  
do strategii:

1. Proponowanie wskaźników do ewaluacji stopnia osiągnięcia celów strategicznych 
i operacyjnych (wskaźnik rezultatu i oddziaływania)

2. Zaopiniowanie Planu Działania
3. Określanie wskaźników w Planie Działania na podstawie propozycji Zespołu ds. Realiza-

cji, Zespołu ds. Monitoringu i własnych
4. Opracowanie rocznego Planu Ewaluacji na podstawie zapisów Planu Działania
5. Przedstawianie do zaopiniowania Zespołowi ds. Realizacji Strategii oraz Zespołowi  

ds. Monitoringu Realizacji Strategii Planu Ewaluacji
6. Ewaluacja opracowania budżetu Planu Działania i wprowadzenia do budżetu gminy
7. Prowadzenie ewaluacji na poziomie celów operacyjnych i działań
8. Gromadzenie i pozyskiwanie informacji niezbędnych do ewaluacji celów strategicznych, 

w tym ankietyzacja społeczności
9. Ewaluacja sytuacji społecznej na podstawie corocznej diagnozy wraz z ankietyzacją i jej 

powiązanie z realizacją Strategii
10. Przedstawianie do zaopiniowania Zespołowi ds. Opracowania i Realizacji Strategii oraz 

Zespołowi ds. Monitoringu Realizacji Strategii raportu z realizacji Planu Monitoringu
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zaopiniowanie planu Działania i opracowanie planu ewaluacji
Projekt Planu Działania trafia do Forum ds. Ewaluacji w celu jego przeglądu i weryfikacji zasto-
sowanych wskaźników. 

Warto przypomnieć na tym etapie cele poszczególnych procesów (realizacji, monitoringu 
i ewaluacji) oraz zastanowić się, w którym momencie się znajdujemy.

Na podstawie Celów Strategii i działań zostały opracowane projekty. Zespół ds. Realizacji 
doprowadził do ich wykonania. Zespół ds. Monitoringu dopilnował, aby wszystkie projekty do 
poszczególnych celów i działań zostały zrealizowane lub wprowadził konieczne zmiany w Pla-
nie Działania. Jeśli wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, mogła nastąpić konieczność rezyg-
nacji z projektu lub jego zmiany. Teraz Forum ds. Ewaluacji otrzymało od Zespołu ds. Realizacji 
i Zespołu ds. Monitoringu raporty zbiorcze z realizacji i monitoringu, sporządzone na podsta-
wie sprawozdań z realizacji projektów, działań i celów. Na tej podstawie dokonuje ewaluacji:

1. Wykonania poszczególnych projektów dla działań
2. Wykonania działań zaplanowanych w Planie Działania (np. Działanie 1.1.1.)
3. Osiągnięcia celów cząstkowych (np. Cel 1.1.)
4. Osiągnięcia celów głównych (np. Cel 1, Cel 2 itd.)
5. Stopnia osiągnięcia celu strategicznego (np. Poprawa aktywności mieszkańców)
6. Stopnia zbliżenia do wizji rozwoju społecznego

Poszczególnym poziomom ewaluacji odpowiadają części tabeli zawierającej Plan Ewaluacji 
(Tabele 21–24, Przykład elementu Planu Ewaluacji)

Ewaluacja Strategii odbywa się na podstawie wskaźników podanych przy liście zadań/dzia-
łań dla poszczególnych celów Strategii (patrz Tabela 17) oraz opracowanego na jej podstawie 
rocznego lub dwuletniego Planu Działania wraz z budżetem (Tabela 18). 

Działania towarzyszące ewaluacji dla Strategii opracowanej np. na pięcioletni okres realiza-
cji prezentuje przykład pokazany na Rysunku nr 21. 

Powyższy schemat pokazuje etapy ewaluacji dla Strategii na lata 2010–2015. Nie przypad-
kowo ewaluacja kończy się na roku 2014, gdyż w ostatnim roku realizacji Strategii (2015) należy 
na podstawie ewaluacji zbiorczej z lat 2010–2014 przyjąć założenia do Strategii na kolejny okres 
programowania, czyli np. 2016–2020. Strzałka pokazuje kierunek realizacji ewaluacji, zaczynamy 

Rysunek 21.
Etapy ewaluacji realizacji 

Strategii na lata 2010–2015

DIAGNOZA W ROKU 2013

DIAGNOZA W ROKU 2012

DIAGNOZA W ROKU 2011

EWALUACJA NA PODSTAWIE DIAGNOZY SYTUACJI 
SPOŁECZNEJ W ROKU 2010 I POPRZEDNICH 

Odpowiada na pytanie: 
Jakie zmiany zaszły w społeczności w 2010?

DIAGNOZA W ROKU 2014EWALUACJA W ROKU 2014

EWALUACJA W ROKU 2013

EWALUACJA W ROKU 2012

EWALUACJA W ROKU 2011

EWALUACJA REALIZACJI STRATEGII W ROKU 2010
Odpowiada na pytanie: 

W jakim stopniu zostały osiągnięte założone 
cele?

EWALUACJA REALIZACJI STRATEGII W LATACH 
2010–2014

Odpowiada na pytanie: 
Czy udało nam się zrealizować wizję?
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ją zatem w I kw. 2011 r. w zakresie realizacji, jak i diagnozy sytuacji społecznej, po zakończeniu 
realizacji w roku 2010. Ewaluacja ta prowadzona jest zgodnie ze wskazaniami w Rozdziale 4. 

W Tabeli nr 22 umieszczono fragment Planu Ewaluacji Realizacji Strategii dla celu strategicz-
nego.

EWALUACJA CELU 1.1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w kwartale …
robiona w systemie kwartalnym

Opis działań ewaluacyjnych i rodzaju zbieranych informacji Termin 
realizacji

Koordynator 
Ewaluacji Celu 1

Realizator 
Działania 
Ewaluacji

Komu należy 
przekazać 
wyniki ewaluacji

1 2 3 4 5

1. Pozyskanie od Zespołu ds. Realizacji raportów/
sprawozdań z realizacji wszystkich projektów i działań 
z zakresu Celu 1, zakończonych w pierwszym kwartale

2. Pozyskanie z raportów ustalonych wcześniej 
wskaźników dla tego działania

3. Uzupełnienie brakujących wskaźników
4. Zsumowanie wskaźników dla poszczególnych działań
5. Opracowanie raportu z ewaluacji Celu 1
6. Omówienie wyników raportu i stopnia osiągnięcia Celu 

1 podczas kwartalnego spotkania Forum ds. Ewaluacji

Za I kwartał - 
Kwiecień 2010

Za II kwartał – 
lipiec 2010
Za III kwartał 

– październik 
2010
Za IV kwartał – 
styczeń 2011

Urząd Gminy
Stanowisko…
Imię 
i nazwisko…

Podzespół 
Ewaluacji 
Celu 1

Zespól ds. 
Realizacji
Wójt/Burmistrz
Rada Gminy
Realizatorzy 
działań, zadań 
i projektów
Sołtysi 
i społeczność

EWALUACJA CELU 1.2., 1.3. itd. (jak wyżej)

EWALUACJA REALIZACJI CELU 1 Poprawa zaradności życiowej mieszkańców w roku…
podsumowana corocznie na podstawie kwartalnych ewaluacji celów cząstkowych

1. Zebranie wszystkich raportów kwartalnych z ewaluacji 
poszczególnych celów cząstkowych 1.1., 1.2. itd. 
Zebrany komplet sprawozdań kwartalnych umożliwi 
ewaluację Celu 1 w skali roku. Powinna zostać 
sprawdzona kompletność dokumentów, potrzebnych 
wskaźników i innych informacji. W przypadku ich 
braku należy je uzupełnić lub przekazać Zespołowi ds. 
Realizacji, aby je uzyskał

2. Przeprowadzenie ewaluacji Celu 1 na podstawie 
sprawozdań kwartalnych dla celów cząstkowych 1.1., 
1.2., 1.3 w skali roku: 
1. Analiza wskaźników produktu, rezultatu 

i oddziaływania dla celów cząstkowych 1.1., 1.2. 
i 1.3. w skali roku 

2. Opracowanie wniosków z analizy wskaźników dla 
Celu 1 

3. Na tej podstawie określenie stopnia osiągnięcia Celu 
1, czyli poprawy zaradności życiowej mieszkańców

Za rok objęty 
Planem 
Działania 
w I kwartale 
następnego 
roku

Urząd Gminy
Stanowisko…
Imię 
i nazwisko…

Podzespół 
Ewaluacji 
Celu 1

Zespól ds. 
Realizacji
Wójt/Burmistrz
Rada Gminy
Realizatorzy 
działań, zadań 
i projektów
Sołtysi 
i społeczność

EWALUACJA REALIZACJI CELU 2, 3 itd.… W ROKU… (jak wyżej)
podsumowana corocznie na podstawie kwartalnej ewaluacji celów cząstkowych

EWALUACJA NA PODSTAWIE DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE W ROKU …
robiona corocznie po zakończeniu roku objętego Planem Działania (w I kw.)

1. Zebranie danych statystycznych i z rejestrów za rok 
zakończony

2. Uzupełnienie tabel i wykresów 
3. Analiza trendów w sytuacji społecznej na podstawie 

danych z lat ubiegłych i ostatniego oraz ankietyzacji 
społeczności

4. Przeprowadzenie ewaluacji Celów i rozwiązania 
Problemów na podstawie diagnozy sytuacji społecznej 

– w jaki sposób dane z diagnozy potwierdzają lub nie 
ewaluację realizacji Celów

Za rok objęty 
Planem 
Działania 
w I kwartale 
następnego 
roku

Urząd Gminy
Stanowisko…
Imię 
i nazwisko…

Forum ds. 
Ewaluacji

Zespól ds. 
Realizacji
Wójt/Burmistrz
Rada Gminy
Realizatorzy 
działań, zadań 
i projektów
Sołtysi 
i społeczność

Tabela 21. 
Przykład elementu 
rocznego Planu 
Ewaluacji 
w z rozwinięciem dla 
celu 1. z Tabeli 18



138    Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

EWALUACJA OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO1 „WZROST AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW” 
W LATACH 2010–2011
robiona co 2–3 lata (np. 2012, 2014, 2016)

Opis działań ewaluacyjnych i rodzaju zbieranych informacji Termin 
realizacji

Koordynator 
Ewaluacji Celu 1

Realizator 
Działania 
Ewaluacji

Komu należy 
przekazać 
wyniki ewaluacji

1. Zebranie wszystkich raportów rocznych z ewaluacji 
poszczególnych Planów Działania i osiągnięcia 
Celów 1, 2, 3, 4 i 5 oraz diagnoz społecznych za lata 
2010–2011. Zebrany komplet sprawozdań rocznych 
umożliwi ewaluację Celu strategicznego w skali 
2 lat. Powinna zostać sprawdzona kompletność 
dokumentów, potrzebnych wskaźników i innych 
informacji. W przypadku ich braku należy je uzupełnić 
lub przekazać Zespołowi ds. Realizacji, aby je uzyskał

2. Przeprowadzenie ewaluacji Celu strategicznego na 
podstawie sprawozdań rocznych i diagnoz społecznych 
za lata 2010–2011: 

4. Analiza wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania dla celów 1, 2, 3, 4 i 5 w skali 2 lat 

5. Analiza wskaźników z diagnozy społecznej za co 
najmniej 5 lat, czyli 3 lata przed rozpoczęciem realizacji 
Strategii i 2 lata podczas jej realizacji

6. Opracowanie wniosków z analizy wskaźników dla Celu 
strategicznego

7. Na tej podstawie określenie stopnia osiągnięcia Celu 
strategicznego, czyli wzrostu aktywności mieszkańców

3. Przeprowadzenie ewaluacji stosowania zasad 
partycypacji podczas całego procesu realizacji Strategii2

Dla lat  
2010–2011 
w I kwartale 
2012

Urząd Gminy
Stanowisko…
Imię 
i nazwisko…

Forum ds. 
Ewaluacji

Zespól ds. 
Realizacji
Wójt/Burmistrz
Rada Gminy
Realizatorzy 
działań, zadań 
i projektów
Sołtysi 
i społeczność

EWALUACJA REALIZACJI STRATEGII I OSIĄGNIĘCIA WIZJI ROZWOJU SPOŁECZNEGO
robiona po zakończeniu realizacji przedostatniego roku Strategii (np. w I kw. 2015 dla Strategii 2010–2015) i stanowiąca podstawę 
opracowania Strategii na kolejny okres (2016–2021)

Opis działań ewaluacyjnych i rodzaju zbieranych informacji Termin 
realizacji

Koordynator 
Ewaluacji Celu 1

Realizator 
Działania 
Ewaluacji

Komu należy 
przekazać 
wyniki ewaluacji

1. Zebranie wszystkich raportów z ewaluacji 
poszczególnych Planów Działania i osiągnięcia Celu 
strategicznego oraz diagnoz społecznych za lata 2010–
2015 i wcześniejszych. Zebrany komplet sprawozdań 
rocznych umożliwi ewaluację stopnia osiągnięcia wizji 
rozwoju społecznego w skali 5 lat. Powinna zostać 
sprawdzona kompletność dokumentów, potrzebnych 
wskaźników i innych informacji. W przypadku ich 
braku należy je uzupełnić lub przekazać Zespołowi ds. 
Realizacji, aby je uzyskał 

2. Przeprowadzenie ankietyzacji społeczności, której celem 
jest badanie postrzegania zmian społecznych w okresie 
2010–2014. Ankieta podsumowująca 5 lat realizacji 
Strategii powinna różnić się pytaniami od tych corocznych

3. Przeprowadzenie ewaluacji realizacji Strategii 
i osiągnięcia wizji na podstawie sprawozdań i diagnoz 
społecznych za lata 2010–2011

4. Wyciągnięcie wniosków i sporządzenie rekomendacji 
do następnego okresu programowania Strategii na lata 
2016–2020

Dla lat 
2010–2014 
w I kwartale 
2015

Urząd Gminy
Stanowisko…
Imię 
i nazwisko…

Forum ds. 
Ewaluacji

Zespól ds. 
Realizacji
Wójt/Burmistrz
Rada Gminy
Realizatorzy 
działań, zadań 
i projektów
Sołtysi 
i społeczność

1	 Cel	strategiczny	rozumiany	jest	jako	cel	główny	Strategii.
2	 Do	tego	zakresu	ewaluacji	potrzebne	są	informacje	od	Koordynatorów	realizacji	poszczególnych	celów	oraz	Koordynatora	realizacji	całej	Strategii,	

gdyż	oni	wiedzą	najlepiej,	jakie	metody	stosowano	i	jak	angażowano	w	nie	społeczność.

Tabela 22.
Przykład 

elementu Planu 
Ewaluacji dla celu 

strategicznego

Tabela 23.
Przykład Ewaluacji 

w ostatnim roku realiza-
cji Strategii 
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Powyższy zestaw Planów Ewaluacji bazuje na sekwencji ewaluacji od najmniejszych elemen-
tów (projektów, działań i celów cząstkowych) do największych (Cel główny Strategii i Wizja roz-
woju społecznego). Jest to jeden proces, ale toczy się w różnych momentach realizacji Strategii.

Zakończenie realizacji Strategii nie powinno oznaczać tworzenia nowej wizji i całkowitej 
zmiany Strategii, ale raczej jej kontynuację z uwzględnieniem niezbędnych zmian w ramach 
aktualizacji na kolejne 5 lat (minimum). Wyjątek może stanowić drastyczna zmiana sytuacji 
społeczno-gospodarczej lub opracowanie Strategii nienastawionej na rozwój społeczny, ale 
np. rozwój systemu pomocy społecznej. 

Zespół ds. Ewaluacji opracowując roczne Plany Ewaluacji, powinien zwrócić uwagę na zróż-
nicowanie ich zakresu w poszczególnych latach (patrz powyższe przykłady). 

Zakres Planu Ewaluacji  
na dany rok 

Lata, w których robiony jest dany zakres ewaluacji

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20163

Ewaluacja celów cząstkowych 
(poziom 1.1., 1.2 itd.) 
Przykład w Tabeli 21

za rok 
2010

za rok  
2011

za rok  
2012

za rok  
2013

za rok  
2014

za rok  
2015

Ewaluacja realizacji celów 
(poziom Cel 1, 2, 3, 4, 5 itd.)
Przykład w Tabeli 21

za rok 
2010

za rok  
2011

za rok  
2012

za rok  
2013

za rok  
2014

za rok 2015

Ewaluacja na podstawie 
diagnozy sytuacji społecznej 
w gminie 
Przykład w Tabeli 21

za rok 
2010

za rok  
2011

za rok  
2012

za rok  
2013

za rok  
2014

za rok  
2015

Ewaluacja realizacji celu 
strategicznego 
Przykład w Tabeli 22

za lata 
2010–2011

za lata 
2012–2013

za lata 
2014–2015

Ewaluacja realizacji Strategii 
i osiągnięcia wizji rozwoju 
społecznego
Przykład w Tabeli 23

za lata 
2010–2014

Opracowanie rekomendacji 
do kolejnego okresu 
programowania Strategii

na lata4 
2016–2020

Podstawę do ewaluacji rocznej realizacji Strategii stanowi realizacja Planu Działania. Sam cel 
i działania bez wskaźników nie dadzą nam odpowiedzi na pytanie o przeprowadzone działa-
nia i ich rezultaty. Ewaluacja ma zadbać o to, aby wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania 
w Planie Działania były dobrze dobrane i zmierzone. Dla zobrazowania wyjęto kolumny 1, 2, 7 i 9 
z Tabeli 18 (Plan Działania) i umieszczono w Rysunku 22 (Kolejność odczytywania informacji…).

Aby osiągnąć Cel 1, a zatem poprawę zaradności życiowej mieszkańców, należy osiągnąć 
kilka celów cząstkowych, do których należy Cel 1.1. – Zwiększenie wiedzy i umiejętności miesz-
kańców. Aby go zrealizować, niezbędne jest wykonanie dwóch działań: 1.1.1. Zdiagnozowanie 
potrzebnej wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie zwiększenia ich zaradności ży-
ciowej (co potrzebują wiedzieć i umieć, aby byli bardziej zaradni) oraz 1.1.2. Organizowanie 
szkoleń i spotkań z ciekawymi ludźmi w zakresie potrzebnym do zwiększenia zaradności 

3	 Ten	rok	jest	pierwszym	rokiem	nowego	okresu	programowania	np.	2016–2020,	dokonujemy	w	nim	jednak	ewaluacji	realizacji	Strategii	z	ostat-
niego	roku	poprzedniego	okresu	programowania	2010–2015.

4	 To	działanie	dotyczy	przygotowania	na	kolejny	okres	programowania	(2016–2020),	choć	wykonywane	 jest	w	trakcie	poprzedniego	okresu	
programowania	(2015).	Ma	to	zapewnić	ciągłość	realizacji	Strategii.

Tabela 24. 
Zakres Planu 
Ewaluacji 
Strategii na lata 
2010–2015 
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życiowej mieszkańców (umożliwienie uzyskania wiedzy i niezbędnych umiejętności w zakre-
sie, który wyniknął z diagnozy 1.1.1.).

Dopiero wypełnienie wymienionych celów może oddziaływać w dłuższej perspektywie 
i spowoduje, że osiągnięty zostanie jeden z celów strategicznych tj. poprawa aktywności 
mieszkańców.

Cel/działanie, którego 
dotyczą projekty

Nazwa projektu/ 
zadania

Wskaźnik produktu dla działań Wskaźnik rezultatu Wskaźnik 
oddziaływania

1 2 3 4 5

CEL: POPRAWA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW •  Wzrost docho-
dów mieszkań-
ców,

•  Zwiększenie 
liczby miejsc 
pracy

•  Zmniejszenie 
liczby bezro-
botnych

•  Udział w 
inicjatywach 
lokalnych

•  Liczba organi-
zacji 

•  Aktywne formy 
uczestnictwa 
w realizacji 
przedsięwzięć 
na rzecz miesz-
kańców.

Cel 1: Poprawa zaradności życiowej mieszkańców Zwiększenie zaradności 
życiowej mieszkańców

Cel 1.1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców Wzrost wiedzy 
i umiejętności 
mieszkańców mający 
doprowadzić do 
zwiększenia zaradności 
życiowej

Działanie 1.1.1.
Zdiagnozowanie 
potrzebnej z wiedzy 
i umiejętności miesz-
kańców w zakresie 
zwiększenia ich za-
radności życiowej

Diagnoza po-
trzebnej wiedzy 
i umiejętności 
mieszkańców 
nakierowanych 
na wzrost zarad-
ności życiowej 
metodą ankiety i 
wywiadu

•  Liczba ankiet zebranych wśród 
mieszkańców

•  % ogółu mieszkańców poddanych 
ankietyzacji

•  Raport z ankietyzacji 
•  Liczba przeprowadzonych wywia-

dów na spotkaniach z mieszkań-
cami

•  % ogółu mieszkańców, którzy 
wzięli udział w wywiadach

•  Raport z wywiadów
•  Diagnoza w zakresie potrzebnej 

wiedzy i umiejętności miesz-
kańców mających zwiększyć ich 
zaradność życiową

Lista potrzebnych ob-
szarów wiedzy i umie-
jętności zgłoszonych 
przez mieszkańców w 
trakcie diagnozy 
Liczba osób, które 
zadeklarowały w diag-
nozie poszczególne 
obszary

Działanie 1.1.2.
Organizowanie 
szkoleń i spotkań z 
ciekawymi ludźmi w 
zakresie potrzebnym 
do zwiększenia 
zaradności życiowej 
mieszkańców

Organizacja 
szkoleń dostar-
czających wiedzę 
i umiejętności 
wskazane przez 
diagnozę jako 
potrzebne do 
zwiększenia za-
radności życiowej 
mieszkańców

•  Liczba przeprowadzonych szkoleń
•  Liczba uczestników szkoleń
•  Uczestnicy szkoleń jako % ogółu 

mieszkańców

% uczestników szkoleń, 
którzy zadeklarowali 
wzrost wiedzy i umie-
jętności podstawie 
ankiety oceny szko-
lenia
% uczestników 
spotkań, którzy 
zadeklarowali wzrost 
wiedzy i umiejętności 
na podstawie ankiety 
oceny spotkania

Organizacja spot-
kań z ciekawymi 
ludźmi dostar-
czających wiedzę 
i umiejętności 
wskazane przez 
diagnozę jako 
potrzebne do 
zwiększenia za-
radności życiowej 
mieszkańców

•  Liczba przeprowadzonych spotkań
•  Liczba uczestników spotkań
•  Uczestnicy spotkań jako % ogółu 

mieszkańców

Rysunek 22.
Kolejność odczytywania 

informacji po 
przeprowadzeniu 

ewaluacji na przykładzie 
wpływu działań 

na osiągnięcie celu 
strategicznego poprzez 

cele operacyjne i działania
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Poszczególne etapy odczytywania symbolizują kolory strzałek:

Wskaźnik produktu mówi nam, co zrobiono i jaka była skala działania. 
Działanie 1.1.1. ma być realizowane poprzez projekt obejmujący ankietyzację i wywiady 
(w kolumnie 2) – strzałka żółta na Rysunku 22.

Pomiar tego co zrobiono, umożliwiają wskaźniki produktu w kolumnie 3 i oczywiście ich 
wartości mierzone po zakończeniu działań, które należy dopisać:

•  Liczba ankiet zebranych wśród mieszkańców
•  % ogółu mieszkańców poddanych ankietyzacji
•  Raport z ankietyzacji 
•  Liczba przeprowadzonych wywiadów na spotkaniach z mieszkańcami
•  % ogółu mieszkańców, którzy wzięli udział w wywiadach
•  Raport z wywiadów
•  Diagnoza w zakresie potrzebnej wiedzy i umiejętności mieszkańców, które mają zwięk-

szyć ich zaradność życiową

Wskaźnik rezultatu mówi nam, w jakim stopniu osiągnięty został cel.
Należy ustalić, jaki powinien być rezultat Działania 1.1.1. (Zdiagnozowanie potrzebnej wiedzy 
i umiejętności mieszkańców w zakresie zwiększenia ich zaradności życiowej), a zatem – co po-
winno dać wykonanie tego działania w drodze do osiągnięcia celu 1.1. W kolumnie 4 (strzałka 
zielona) podano dwa rezultaty: 

1. Lista potrzebnych obszarów wiedzy i umiejętności zgłoszonych przez mieszkańców 
w trakcie diagnozy 

2. Liczba osób, które zadeklarowały w diagnozie poszczególne obszary

Działanie 1.1.2. ma być realizowane poprzez dwa projekty/zadania: szkolenia i spotkania 
z ciekawymi ludźmi (w kolumnie 2 – strzałki niebieskie).

Podobnie jak poprzednio podano wskaźniki produktu Działania 1.1.2. (w kolumnie 3 – 
strzałki żółte) dla obydwu zadań:

•  Liczba przeprowadzonych szkoleń
•  Liczba uczestników szkoleń
•  Uczestnicy szkoleń jako % ogółu mieszkańców
•  Liczba przeprowadzonych spotkań
•  Liczba uczestników spotkań
•  Uczestnicy spotkań jako % ogółu mieszkańców

Ponownie należy stwierdzić, jaki powinien być rezultat Działania 1.1.2. (Organizowanie szko-
leń i spotkań z ciekawymi ludźmi w zakresie potrzebnym do zwiększenia zaradności życiowej 
mieszkańców) a zatem – co powinno dać wykonanie tego działania w drodze do osiągnięcia 
celu 1.1. W kolumnie 3 podano rezultaty: 

•  % uczestników szkoleń, którzy zadeklarowali wzrost wiedzy i umiejętności podstawie 
ankiety oceny szkolenia

•  % uczestników spotkań, którzy zadeklarowali wzrost wiedzy i umiejętności na podsta-
wie ankiety oceny spotkania
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Te dwa działania mają pozwolić na osiągnięcie celu 1.1.  (a zatem  zwiększenie wiedzy 
i umiejętności mieszkańców) i dać rezultat w postaci wzrostu wiedzy i umiejętności mieszkań-
ców, który ma doprowadzić do zwiększenia zaradności życiowej (strzałki pomarańczowe).

Cele 1.1., 1.2. itd. (patrz tabela 18) mają zaś doprowadzić do osiągnięcia celu 1 (Poprawa 
zaradności życiowej mieszkańców) i dać rezultat w postaci zwiększenia zaradności życiowej 
mieszkańców (strzałka ciemno-czerwona).

Osiągnięcie Celów 1, 2 itd. ma z kolei doprowadzić do osiągnięcia Celu Strategicznego: Po-
prawa aktywności mieszkańców (strzałka czerwona).

Wskaźnik oddziaływania mówi nam o konsekwencjach działań i realizacji celów cząstko-
wych wykraczających poza bezpośrednie i natychmiastowe efekty. Możemy zauważyć na pod-
stawie uzyskanych danych (wskaźnik dochodów), że nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej 
mieszkańca poprzez odbyte szkolenia, adekwatne do jego potrzeb (co wyniknęło z diagnozy), 
wzrost umiejętności, a co za tym idzie – także pożądana poprawa zaradności życiowej i spo-
łecznej. 

Wskaźniki oddziaływania dla celu strategicznego: POPRAWA AKTYWNOŚCI MIESZKAŃ-
CÓW (kolumna 5)

Jeżeli oddziaływanie odzwierciedlone jest w zmianach takich jak wzrost aktywności ekono-
micznej bądź społecznej mieszkańców, wskaźnikami oddziaływania będą:

•  wzrost dochodów mieszkańców
•  zwiększenie liczby miejsc pracy
•  zmniejszenie liczby bezrobotnych
•  udział w inicjatywach lokalnych
•  liczba organizacji 
•  aktywne formy uczestnictwa w realizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

Szukać powiązań pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami należy w taki sposób, aby ustalić 
stopień osiągnięcia celu głównego Strategii, a w następnej kolejności – także wizji.

ewaluacja opracowania propozycji budżetu planu Działania i wprowadzenia 
do budżetu gminy
Ewaluacja ta polega na sprawdzeniu, czy:

•  Budżet do Planu Działania został opracowany
•  Projekt budżetu Planu Działania w części, która ma być finansowana z budżetu gminy, 

został włączony do budżetu
•  Poszczególne pozycje budżetu z Planu Działania zostały uwzględnione kwotowo w bu-

dżecie (wskaźniki: uzyskana kwota na daną pozycję, % planowanej kwoty)

ewaluacja projektów realizowanych przez różne podmioty ze źródeł włas-
nych gminy i zewnętrznych
Ewaluacja projektów odbywać się może w trakcie ich realizacji (zwłaszcza, jeśli są długie, np. 
projekt półroczny lub roczny) i składać się z etapów (tzw. ewaluacja etapowa) oraz po ich za-
kończeniu (ewaluacja końcowa). Do tego celu służą sprawozdania częściowe i końcowe wraz 
zawartymi w nich wskaźnikami. Zestawienie za kwartał opracowuje Zespół Roboczy i prezen-
tuje na spotkaniu kwartalnym z udziałem przedstawicieli Zespołu ds. Monitoringu i Forum ds. 
Ewaluacji.
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11.4.  ewaluacja coroczna 

Plan Ewaluacji na podstawie diagnozy sytuacji społecznej gminy należy wzorować na Roz-
dziale 4 – Zebranie danych o sytuacji społecznej. Jest to powtórzenie Ewaluacji na podstawie 
diagnozy sytuacji społecznej w gminie robionej corocznie wraz z ankietyzacją i powiązanie 
jej z ewaluacją realizacji Strategii.

Diagnoza może wiązać się także z przeprowadzeniem całego lub części procesu zebrania 
danych i ankietyzacji. Odbywa się w I kwartale, po zakończeniu diagnozowanego roku rea-
lizacji. Uzyskane dane statystyczne są wprowadzane na wykresach i w tabelach w kolumnie 
dodanej dla badanego roku. 

Najbardziej pracochłonna jest pierwsza diagnoza, towarzysząca tworzeniu Strategii. Wyma-
ga usystematyzowania potrzebnych danych. Diagnoza ewaluacyjna po pierwszym roku reali-
zacji Strategii i kolejnych polega już tylko na zebraniu danych z zakończonego roku realizacji 
i uzupełnieniu ich na wykresach i w tabelach. Najlepiej wykonać ją w I kwartale.

Ewaluacja realizacji Strategii w ostatnim roku Strategii wymaga innego podejścia. Powinna 
ona obejmować np. przy Strategii na lata 2010–2015 okres 2010–2014. Pytania powinny zaś 
dotyczyć poziomu i jakości realizacji zadań publicznych wynikających z GSRPS.

W trakcie realizacji zadań wynikających z GSRPS bardzo ważne jest badanie satysfakcji 
z usług publicznych. Ma ono na celu ocenę skuteczności i efektywności zaspokajania potrzeb 
mieszkańców w tym zakresie. Sondaż, który może być prowadzony w formie ankiety, pozwoli 
poznać oczekiwania mieszkańców w zakresie jakości usług publicznych świadczonych w jed-
nostce oraz dostarczy informacji na temat słabych i mocnych stron tych usług. Wyniki sondażu 
stanowić mogą istotne wskazówki w realizacji następnych zadań i polityki społecznej oraz wy-
znaczania kolejnych działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Spodzie-
wane rezultaty:

1. Poznanie poziomu satysfakcji mieszkańców z usług społecznych świadczonych zarów-
no przez samorząd, jak i sektor niepubliczny

2. Poznanie mocnych i słabych stron świadczonych usług
3. Wyznaczenie kierunków działań, mających na celu poprawę jakości usług publicznych

Badania poziomu zadowolenia mieszkańców z usług publicznych świadczonych w danej 
gminie mogą być przygotowane i przeprowadzone przez pracowników urzędu lub też zleco-
ne innemu podmiotowi.

W sondażu powinien być wykorzystany standaryzowany kwestionariusz ankiety, zawiera-
jący pytania dotyczące ogólnego zadowolenia mieszkańców z danej usługi (np. usługi opie-
kuńcze, usługi w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa itp.) oraz ocenę istotnych 
cech świadczonej usługi.

Przeprowadzenie procesu ankietyzacji opisano szczegółowo w Rozdziale 4. 

11.5.  ewaluacja realizacji strategii w ostatnim roku  
jej realizacji

Ewaluacja jest zwieńczeniem realizacji Strategii. Bez dobrze przeprowadzonej ewaluacji nikt 
nie będzie w stanie wiarygodnie odpowiedzieć na pytanie o zakres zmian w społeczności gmi-
ny i w niej samej. Nie będzie także można określić, czy zmiany te były zgodne z oczekiwaniami 
(a zatem z zapisami w Strategii).
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Na spotkaniach zarówno podzespołów ds. ewaluacji realizacji poszczególnych celów, jak 
i spotkaniu plenarnym całego Forum ds. Ewaluacji powinny paść dobrze przemyślane pytania 

– jest to bowiem zwieńczenie realizacji Strategii nie tylko w danym roku, ale i całego programu. 
Dzięki niemu uzyskać można niezwykle cenną informację – czy te 5 lub więcej lat realizacji 
zakończyło się sukcesem, który w znaczący sposób przybliżył społeczność do wizji, zdefinio-
wanej na etapie opracowania Strategii.
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ewaluacja w skali mikro w trybie rocznym
Obejmuje zrealizowane projekty, sprawozdania z usług/projektów. Nawiązuje do
Planu Działania – Tabela 18 i Planu Ewaluacji – Tabela 21

1. Do którego działania można wykorzystać twarde rezultaty poszczególnych sprawo-
zdań usługodawców z realizacji projektów?

2. Na ile przydatne są poszczególne wskaźniki w tych sprawozdaniach – rezultaty twar-
de (liczbowe) i miękkie (opisowe, np. zmiany w zachowaniach, postawach, wiedzy, 
umiejętnościach)? Które są najważniejsze, a które okazują się w ogóle nieprzydatne?

3. Na ile przydatne są wyniki ankiet oceny projektu i co z nich wynika dla osiągnięcia 
danego celu Strategii?

4. Jakie wnioski na przyszłość wynikają ze sprawozdań do projektów? Czy projekt był 
dobrze ukierunkowany na realizację celu zapisanego w Strategii? Czy wymaga mo-
dyfikacji?

5. Na podstawie informacji w sprawozdaniach wskaż, o jakie działania i wskaźniki moż-
na uzupełnić Strategię? (patrz Tabela 21)

ewaluacja w skali mezo w trybie rocznym i dwuletnim
Obejmuje zrealizowane projekty, sprawozdania z usług/projektów. Nawiązuje do
Planu Działania – Tabela 18 i Planu Ewaluacji – Tabela 21

Sytuacja społeczna
•  Na podstawie danych z diagnozy sytuacji społecznej za rok… objęty Planem 

Działania (danych statystycznych i danych z rejestrów – podstawę opracowania 
stanowią wskazania w Rozdziale 4 i załącznik 4), opisz sytuację społeczną gminy 
we wskazanych obszarach problemowych. Zastanów się, z czego mogą wynikać 
te zmiany? Jaki wpływ mogły mieć zrealizowane w zakończonym roku działania  
i osiągnięte cele strategiczne?

Problemy
•  Na podstawie wskaźników dla poszczególnych celów zweryfikuj listę problemów 

społecznych przedstawionych na drzewie problemów. Czy wszystkie problemy nadal 
występują? Czy ich ważność wymaga zmiany kolejności w drzewie problemów? Czy 
zaistniała sytuacja powoduje, że trzeba problemy przeformułować?

•  Patrząc na listę problemów, zdecyduj, czy ankieta przeprowadzona wśród społeczności 
potwierdza istnienie nadal tych problemów? Czy ankieta jest dobrze ukierunkowana 
na diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych czy też powinna zostać 
zmieniona: które pytania wówczas wyeliminować, dodać lub przeformułować?

Cele
•  Na podstawie wniosków z punktu 2 i 3, jeśli wskazano zmiany w drzewie problemów, 

to jakich zmian należy dokonać w drzewie celów? Na podstawie wskaźników  
i wyników ankiety określ, w jakim stopniu udało się osiągnąć cele Strategii w roku 
objętym Planem Działania?

Wizja
•  Na podstawie osiągniętych celów określ, które elementy zawarte w wizji udało się 

już osiągnąć lub do nich przybliżyć?

KlUczowe pYtania

Pytania należy zadać na spotkaniach plenarnych (rocznych i w ostatnim roku realizacji Strategii) 
z udziałem Forum ds. Ewaluacji, Zespołu ds. Opracowania i Realizacji Strategii oraz Zespołu ds. 
Monitoringu Strategii
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H

H
H

H
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Diagnoza sytuacji w skali makro po zakończeniu przedostatniego roku 
realizacji strategii 
Przeprowadzana zwykle w I kw. ostatniego roku realizacji, zgodnie z Planem Ewaluacji 
– Tabela 21 i 23, po zakończeniu realizacji np. 4 lat Strategii 5-letniej. Wskazania stano-
wią podstawę decyzji w sprawie kontynuacji lub aktualizacji Strategii na kolejne 5 lat

Sytuacja społeczna
•  Na podstawie danych z diagnozy sytuacji społecznej z 4 lat objętych Strategią 5-let-

nią (danych statystycznych i danych z rejestrów – podstawę opracowania stanowi 
zestawienie dotyczące problemów społecznych w Rozdziale 4) opisz sytuację spo-
łeczną gminy we wskazanych obszarach problemowych. Zastanów się, z czego 
mogą wynikać te zmiany? Jaki wpływ mogły mieć zrealizowane działania i osiągnię-
te cele strategiczne?

Problemy
•  Na podstawie wskaźników dla poszczególnych celów zweryfikuj listę problemów 

społecznych przedstawionych na drzewie problemów jako wskazanie dla Strategii 
na kolejny, co najmniej 5-letni, okres programowania. Czy wszystkie problemy nadal 
występują? Czy ich ważność wymaga zmiany kolejności w drzewie problemów? Czy 
zaistniała sytuacja powoduje, że trzeba problemy przeformułować?

•  Patrząc na listę problemów, zdecyduj, czy ankieta przeprowadzona wśród spo-
łeczności potwierdza istnienie nadal tych problemów na rok przed zakończeniem 
realizacji Strategii? Czy ankieta jest dobrze ukierunkowana na diagnozowanie prob-
lemów i potrzeb społecznych? Być może powinna zostać zmieniona? Które wów-
czas pytania wyeliminować, dodać lub przeformułować?

Cele
•  Na podstawie wniosków z punktu 2 i 3, jeśli wskazano zmiany w drzewie proble-

mów, przeanalizuj, jakich zmian należy dokonać w drzewie celów jako wskazanie 
dla Strategii na kolejny, co najmniej 5-letni, okres programowania. Na podstawie 
wskaźników i wyników ankiety określ też w jakim stopniu udało się osiągnąć cele 
Strategii na rok przed zakończeniem jej obowiązywania.

Wizja
•  Czy dzięki realizacji Strategii wizja rozwoju społecznego znalazła swój wyraz w życiu 

społeczności (na rok przed zakończeniem realizacji Strategii)? 
•  Czy wizję rozwoju społecznego można pozostawić na kolejny okres programowania 

Strategii? Czy wizję należy przeformułować w związku z podniesieniem poziomu 
rozwoju społecznego? Czy wizję należy inaczej ukierunkować w związku z zaistnia-
łymi od momentu opracowania Strategii zmianami społeczno-gospodarczymi na 
świecie, w kraju i gminie?

Wynikiem spotkań plenarnych i odpowiedzi na powyższe pytania powinny być rekomen-
dacje na kolejny rok realizacji Strategii (poziom mikro i mezo kluczowych pytań) lub na nowy 
okres jej programowania (poziom marko).
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Ewaluacja Realizacji Celu 1.1. (kwart.)
D

D
D

D

Zgodnie 
z rocznym

i 
Planam

i 
Ewaluacji

Ewaluacja Realizacji Działania 1.1.1.
E

Ewaluacja Realizacji Projektu A
F

Ewaluacja Realizacji Działania 1.1.2.
E

Ewaluacja Realizacji Projektu B
F

F
Ewaluacja Realizacji Projektu C

F
F

Ewaluacja Realizacji Planu Działania 
G

Ewaluacja na podstawie diagnozy sytuacji społecznej (corocznie)
H

H
H

H
H

Tabela 25.
Przykład powiązania 
realizacji Strategii 5-letniej, 
monitoringu i ewaluacji 
oraz harmonogramu na 
przykładzie fragmentu 
Strategii z (Tabela 17) 
i Planu Działania (Tabela 18) 
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Sposób odczytywania tabeli z harmonogramem: zestawienie należy odczytywać równo-
legle na 3 poziomach: realizacji, monitoringu i ewaluacji np. dla Celu 1. Dla ułatwienia, dla da-
nego elementu Strategii wszystkie okresy zaznaczono jednym kolorem, np. żółtym dla Celu 1.

Objaśnienia do Tabeli 25:
•  Ewaluacja realizacji Strategii 5-letniej musi odbyć się jeszcze przed jej zakończeniem, 

czyli w I kwartale 5. roku, aby możliwe było jeszcze przygotowanie wniosków i założeń 
do Strategii na kolejny okres programowania

•  Ewaluacja realizacji Celu Głównego Strategii odbywa się co 2–3 lata, w I kw. po zakoń-
czeniu badanych lat

•  Ewaluacja Celów 1, 2 i kolejnych odbywa się po zakończeniu roku realizacji w I kw. kolej-
nego roku 

•  Ewaluacja celów cząstkowych 1.1., 1.2., 2.1. itd. odbywa się po zakończeniu każdego 
kwartału roku realizacji Strategii 

•  Ewaluacja realizacji działań 1.1.1, 1.1.2 itd. odbywa się po jego zakończeniu (ewaluacja 
końcowa)

•  Ewaluacja projektów odbywać się może w trakcie realizacji projektu (jeśli jest on długi, 
np. półroczny lub dłuższy i składa się z etapów – tzw. ewaluacja etapowa) oraz po jego 
zakończeniu (ewaluacja końcowa)

•  Ewaluacja realizacji Planu Działania na rok odbywa się po jego zakończeniu, czyli 
w I kwartale kolejnego roku

•  Ewaluacja na podstawie diagnozy sytuacji społecznej, podobnie jak ewaluacja Celów 1, 
2, itp. oraz Planu Działania, odbywa się po zakończeniu badanego roku w I kwartale roku 
kolejnego

Proces ewaluacji kończy się w wyciągnięciem wniosków oraz podjęciem decyzji o dalszych 
krokach na kolejne lata programowania. Mogą być one następujące:

•  Kontynuacja realizacji dotychczasowej Strategii bez wprowadzania zmian w proble-
mach, wizji i celach lub działaniach, a jedynie wydłużenie harmonogramu realizacji na 
kolejny, co najmniej 5-letni, okres

•  Aktualizacja Strategii, czyli dokonanie niewielkich zmian w problemach i celach oraz 
działaniach, wydłużenie jednocześnie harmonogramu realizacji na kolejny, co najmniej 
5-letni, okres

•  Opracowanie nowej Strategii – to skrajna sytuacja, aczkolwiek może się zdarzyć, jeśli 
wcześniej przygotowana Strategia nie spełniała wymogów dokumentu opracowanego 
metodą partycypacyjną 

Kryteria do oceny Strategii znajdują się w Rozdziale 5 i warto je zastosować również jako 
narzędzie weryfikacji podczas jej opracowania.
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11.6.  aktualizowanie strategii 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez realizatorów działań związanych z powstaniem i wdra-
żaniem GSRPS aktualizacja powinna być dokonywana co najmniej raz na trzy lata. 

Dokument ten jest „otwarty” na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi 
i wnioski. Aktualizacja będzie dokonywana w wyniku monitoringu zjawisk społecznych, także 
jako reakcja na zaistniałe potrzeby i aktualną sytuację. Długookresowy charakter planowania 
strategicznego w zakresie problematyki społecznej wymaga stałego śledzenia zmian praw-
nych, gospodarczych, politycznych, społecznych i ich uwzględnienia w Strategii. Dlatego 
wprowadzanie zmian w zapisach Strategii jest niezbędne. 

Najlepszą metodą na wprowadzenie zmian w Strategii jest jej weryfikacja w społecz-
nym procesie, powtarzanym co kilka lat. 

Poza obserwowanymi zmianami i trendami społeczno-gospodarczymi na kierunek i zakres 
dokonywanych aktualizacji powinny wpływać także opinie środowiska lokalnego uzyskiwane 
z użyciem procedur partycypacyjnych. 

W trakcie weryfikacji mogą powstawać zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty, doty-
czące tych aspektów życia w gminie, których wcześniej nie przewidziano. Na wprowadzenie 
tych modyfikacji należy uzyskać społeczną akceptację. 

Aktualizacja jest czasem mylona z monitoringiem i ewaluacją. Ale nie jest ona dopisaniem 
danych z diagnozy, wskaźników za nowy rok ani listy zrealizowanych projektów. Aktualizacja 
powinna wynikać z monitoringu i ewaluacji. Na podstawie zrealizowanych działań lub niezre-
alizowanych (ale tylko wtedy gdy wiemy, że były niepotrzebne, a nie dlatego, że nie było ich 
komu wykonać lub zabrakło środków), wyników ankiet wśród społeczności oraz zebranych za 
ostatni rok danych i wskaźników należy odpowiedzieć na 

KlUczowe pYtania DotYczĄce aKtUalizacji 

Proszę zwrócić uwagę, że pytania te są zupełnie inne niż stawiane podczas ewaluacji (Roz-
dział 11.5: Kluczowe Pytania).

Może się okazać, że odpowiedzi TAK będą na wszystkie pięć pytań. Ale może być tak (częst-
szy przypadek), że tylko na pytania 3 i/lub 4 i/lub 5. 

Przykład:
Jeden z podcelów brzmiał następująco: 
1.4. Aktywizacja i integracja osób starszych. 

1. Czy problemy i potrzeby społeczne zdiagnozowane przy opracowaniu strategii lub 
ostatniej aktualizacji są nadal takie same czy należy je zmienić (wykreślić, dodać 
nowe, przeformułować)?

2. Czy podana wizja rozwoju społecznego jest nadal aktualna?
3. Czy wskazane cele należy zmienić (zawęzić, rozszerzyć, dodać nowe bardziej szcze-

gółowe)?
4. Czy należy zmienić działania/zadania (wykreślić, dodać nowe, przeformułować)?
5. Czy wskaźniki dla tych działań są właściwie dobrane (dodać nowe, wykreślić niepo-

trzebne, doprecyzować opis)?
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Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród społeczności okazało się, że pominięto oso-
by niepełnosprawne. Stąd propozycja rozszerzenia podcelu do: 

1.4. Aktywizacja i integracja osób starszych i niepełnosprawnych.

Przykład:
Dla działania 1.1. Wzrost aktywności społecznej w formie organizacji pozarządowych poda-

no jeden wskaźnik: liczba organizacji pozarządowych istniejących w roku XXXX. 
Podczas analizy zebranych za ostatnie 3 lata danych okazało się, że wskaźnik ten niewiele 

mówi mimo tendencji wzrostowej. Dlatego dodano jeszcze wskaźniki: 
•  liczba aktywnych organizacji istniejących w roku XXXX – czyli w poprzednich latach mo-

gło być 5 organizacji, ale tylko 3 były aktywne, a w bieżącym roku nadal jest 5, ale 4 ak-
tywne)

•  liczba zrealizowanych przez organizacje projektów w roku XXXX (bez względu na źródło 
finansowania)

•  liczba grup nieformalnych w roku XXXX (potencjalnie grupy odpowiednio prowadzone/
wspierane przekształcają się w organizacje)

Zmiany należy szczegółowo opracować i uchwalić w postaci załącznika do strategii. W ta-
beli dla każdej wprowadzanej zmiany należy wypełnić następujące kolumny:

L.p., data zmiany, rozdział/podrozdział strategii, numer i nazwa rysunku/schematu/tabeli 
(jeśli dotyczy), opis wprowadzonej zmiany, uzasadnienie jej wprowadzenia.

Oprócz listy wprowadzonych zmian zaleca się załączenie całego rysunku/schematu/tabeli, 
w których zaszła zmiana, np. drzewa problemów, drzewa celów czy listy działań bądź harmo-
nogramu do danego podcelu. Ułatwi to czytanie zmienionego dokumentu by nie szukać jego 
fragmentów w rożnych częściach strategii. Można także dla czytelności wprowadzone w tek-
ście czy na rysunku/schemacie/tabeli zmiany oznaczyć innym kolorem.
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neks
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załącznik nr 1 – informacje o programie integracji społecznej

Program Integracji Społecznej był największym komponentem Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), który został przygotowany w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej i został zrealizowany w latach 2008–2010 na podstawie umowy pożyczki 
z Bankiem Światowym. Pozostałe dwa komponenty PPWOW to: 

1. Reforma Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2. Kampania informacyjno-promocyjna na temat problemów integracji społecznej 

Program Integracji Społecznej oferował gminom nie tylko wsparcie finansowe, ale i sku-
teczne narzędzia rozwoju gminy. Samorządy gminne otrzymały wsparcie w projektowaniu 
lokalnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, do ich dyspozycji jest najlepszy 
możliwy know-how – eksperci, szkolenia, baza Dobrych Praktyk, a także wysokokwalifikowani 
konsultanci, którzy na bieżąco współpracują z gminami.

W realizacji Programu Integracji Społecznej uczestniczyło 500 gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich z 13 województw. Gminy zostały wybrane do projektu na podstawie grupy czterech 
grup wskaźników1 – związanych z cechami położenia geograficznego, demograficzną cha-
rakterystyką mieszkańców, oraz problemami gospodarczymi i społecznymi. Usługi społeczne, 
uruchamiane w wyniku programu, skierowane były do trzech grup odbiorców: dzieci i mło-
dzieży, osób starszych i rodzin. 

Głównymi celami Programu Integracji Społecznej były:
1. Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego plano-

wania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym
2. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług z zakresu integracji społecznej dostar-

czanych mieszkańcom gmin
3. Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz integracji społecznej

w realizacji programu zastosowano następujące mechanizmy: 
 
DoBÓR BeneFicjentÓw i aloKacja ŚRoDKÓw FinansowYcH
Gminy uczestniczące w programie zostały wybrane w oparciu o wskaźniki zidentyfikowane 
przez zespół niezależnych ekspertów, specjalistów od polityki społecznej i obszarów wiejskich. 
Przyjęto założenie, by wszystkie wskaźniki miały charakter zobiektywizowany, były dostępne 
w oficjalnej statystyce (m.in. GUS) albo też były tworzone w oparciu o jasne, łatwo sprawdzal-
ne kryteria. Podobnym mechanizmem posłużono się przy podziale środków finansowych na 
poszczególne gminy. W przeciwieństwie do innych programów, gminy miały z góry przyznane 
określone kwoty i nie rywalizowały ze sobą w konkursach ofert, jak też nie musiały przecho-
dzić skomplikowanych procedur składania i oceny wniosków. Zobowiązane zostały jednak do 
zastosowania się do innych wymogów programu, z których najważniejszy dotyczył przyzwo-
lenia na współuczestnictwo mieszkańców w diagnozowaniu sytuacji gminnej, poszukiwaniu 
rozwiązań i podziale środków finansowych.

1	 Cechy	położenia:	 (1)	położenie	wzdłuż	dawnych	 lub	aktualnych	granic	wojewódzkich,	 (2)	przez	 teren	 jednostki	nie	przechodzi	droga	krajo-
wa.	Charakterystyka	demograficzna:	 (1)	współczynnik	starości,	 (2)	wskaźnik	atrakcyjności	migracyjnej,	 (3)	wskaźnik	 feminizacji.	Problemy	
gospodarcze:	(1)	dochody	własne	budżetu	gminy	na	1	mieszkańca,	(2)	stopa	bezrobocia	rejestrowanego,	(3)	zatrudnienie	w	rolnictwie,	(4)	
udział	ludności	w	gospodarstwach	domowych	związanych	z	gosp.	rolnym.	Charakterystyka	problemów	społecznych:	(1)	wskaźnik	„skolaryzacji”	
w	wieku	przedszkolnym,	(2)	wskaźnik	powszechności	korzystania	z	pomocy	społecznej,	(3)	frekwencja	wyborcza	w	wyborach	prezydenckich.
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Podsumowując: zastosowano innowacyjną metodę wyboru uczestników programu i wprowa-
dzono wymóg udziału społeczności lokalnej w planowaniu konkretnych działań i rozdyspono-
waniu alokowanych środków finansowych.

saMoDzielnoŚĆ w DYsponowaniU ŚRoDKaMi
Każda gmina (a zatem przedstawiciele sektora publicznego i niepublicznego) samodzielnie 
decydowała o tym, na jakie działania wydatkuje przeznaczone dla niej środki. Podmioty ze-
wnętrzne zaangażowane w realizację programu spełniały jedynie rolę pomocniczą, doradczą 
i kontrolną. Istotną cechą programu był możliwość wydawania pieniędzy niemal wyłącznie 
na działania „miękkie”, głównie usługi społeczne. Finansowanie inwestycji, remontów, zakupu 
środków trwałych było objęte daleko idącymi ograniczeniami. Promowano projekty innowa-
cyjne i realizowane w partnerstwie (zwłaszcza z udziałem organizacji pozarządowych). 10% 
środków przeznaczonych dla każdej gminy zostało domyślnie przypisanych wydatkom na cele 
edukacyjne (szkolenia, staże, wizyty studyjne, itp.), co pozwalało podnosić kompetencje osób 
zaangażowanych w działania społeczne na poziomie lokalnym. Szczególne znaczenie nada-
wano wizytom studyjnym, które zostały uznane za najefektywniejszą i najbardziej inspirującą 
metodę edukacji i integracji.
Podsumowując wybór i planowanie działań następuje na najniższym szczeblu, wprost w lokal-
nej społeczności, stad wielka różnorodność projektów i usług. Wójtowie mówili – „pierwszy taki 
program, w którym góra nie decydowała o tym, co nam jest potrzebne”.

pRoste i pRzejRzYste pRoceDURY
Regulacje dotyczące funkcjonowania programu pozostawiały uczestnikom duży zakres swo-
body działania. Ograniczono do minimum wymagane formalności oraz zminimalizowano re-
strykcje za niedochowanie wymogów formalnych. Zasady działania programu były elastyczne 
i ewoluowały pod wpływem oczekiwań uczestników i doświadczeń nabytych przy realizacji. 
Procedury konkursowe dotyczące usług społecznych były wyjątkowo nieskomplikowane, 
a przy tym ustanowione z naciskiem na ich maksymalną przejrzystość (m.in. wyboru usłu-
godawców dokonują niezależne komisje konkursowe). Współudział mieszkańców w podej-
mowaniu decyzji w kwestii wydatkowania środków finansowych przekładał się na naturalną, 
bieżącą kontrolę społeczną i nadzór nad prowadzonymi działaniami. 
Podsumowując: prostota i przejrzystość procedur oraz realna kontrola społeczna nad proce-
sem wydatkowania środków zapewniły skuteczność realizowanych działań i stały się okazją do 
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

zasoBY lUDzKie pRogRaMU
Charakterystyczna dla programu była rola konsultanta regionalnego – osoby zatrudnianej 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale nie pełniącej funkcji urzędniczej i pracują-
cej głównie w gminach. Konsultant, zajmując się rozwojem społecznym, stał się równocześ-
nie liderem/agentem procesu zmiany oraz administratorem programu. Jego zadaniem było 
wchodzenie w relacje z lokalnymi liderami, bieżące wspieranie ich aktywności, czuwanie nad 
zachodzącym procesem zmiany w gminach, podpowiadanie rozwiązań, a także neutralizo-
wanie zagrożeń. Konsultant posiadał grupę gmin przydzielonych swojej opiece. Każda gmina 
wytypowała co najmniej jedną osobę do stałej współpracy przy realizacji programu – było jed-
nym z kluczowych czynników powodzenia. 
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Konsultanci funkcjonowali również jako zespół, wspólnie podnosząc swoje kwalifikacje 
i wymieniając doświadczenia, co zwiększało efektywność ich pracy w terenie. Współpraca kon-
sultanta z regionalnym ośrodkiem polityki społecznej pozwalała na zharmonizowanie działań 
w sferze pomocy i integracji społecznej, wpływała też inspirująco na ROPS. Oprócz konsul-
tantów w realizację programu zaangażowano sieć moderatorów (ok. 50 osób). Ich rolą było 
wspieranie w szczególności procesu pracy warsztatowej przedstawicieli gminy w zakresie wy-
pracowywania lub aktualizowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Podsumowując: – gminom zapewniono stały dostęp do wsparcia zewnętrznego eksperta – 
osoby wyróżniającej się postawą prospołeczną, nieuwikłanej w lokalne konflikty, dysponującej 
szeroką wiedzą, doświadczeniem, jak też posiadającej dostęp do sieci specjalistów. Zewnętrzny 
ekspert współpracował na bieżąco z wewnętrznym liderem zmiany. 

paRtYcYpacja spoŁeczna
Wydatkowanie przez gminę przeznaczonych dla niej środków zostało uzależnione od wypra-
cowania (lub zaktualizowania) przez nią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych. Poświęcone temu celowi warsztaty były prowadzone według specjalnie przygotowanej 
metodologii, która cieszy się obecnie popularnością również wśród osób działających poza 
programem. Istotny jest wymóg partycypacyjności tego procesu – tj. przeprowadzenia go 
z udziałem jak najszerszego kręgu mieszkańców, zwłaszcza lokalnych liderów i osób kluczo-
wych dla polityki społecznej w gminie. Liczba uczestników warsztatów była zróżnicowana: od 
15 do 100 osób. Partycypacja uwidaczniała się nie tylko na poziomie planowania strategiczne-
go, ale również w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków i w zarządzaniu progra-
mem na poziomie gminy (zajmują się tym specjalne Zespoły Robocze). 
Podsumowując: stawiając uczestnikom programu realne (choć ambitne) do spełnienia wyma-
gania (współpraca pomiędzy sektorem publicznym i niepublicznym) i udzielając odpowiednie-
go wsparcia, stworzono warunki do zaistnienia partycypacji społecznej, która zaowocowała 
zauważalnym wzrostem aktywności.
 
UtRwalanie RezUltatÓw
Ostatni rok wdrażania programu poświęcono na przygotowanie społeczności gminnej do 
kontynuowania procesu zmian po zakończeniu działań, czyli wycofaniu istniejącego wspar-
cia. Służył temu cykl spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli gminy, głównie lokal-
nych liderów. Nadrzędnym celem procesu było dokonanie refleksji nad zmianami, które zaszły 
w trakcie realizacji PIS oraz wybranie i zaplanowanie działań prowadzących do utrwalenia 
procesów, usług/działań i wartości. Praca warsztatowa stawała się często także okazją do po-
nownej analizy lub zaktualizowania wypracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych.
Podsumowując: udział lokalnej społeczności w warsztatach utrwalania pozwolił na partycy-
pacyjną ocenę skuteczności działań, wzmocnienie poczucia własnej wartości i wzrost pew-
ności siebie jako wspólnoty przy jednoczesnym zdefiniowaniu konkretnych zadań na kolejne 
miesiące.
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załącznik nr 2 – wzór zarządzenia w sprawie powołania  
zespołu Roboczego ds. opracowania i realizacji strategii  
Rozwiązywania problemów społecznych wzorowany  
na zarządzeniu gminy Rogowo (województwo kujawsko- 
-pomorskie)

ZARZĄDZENIE Nr 
Wójta Gminy ……………… 

z dnia…………...
w sprawie powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. Opracowania i Realizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Gminie ……………………………

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz uchwały Rady Gminy……..z dnia …… 
w sprawie przystąpienia do opracowania/aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy……. na lata 2010–2015.

zarządzam, co następuje:
§ 1

1. Powołuję Zespół Roboczy (zadaniowy) ds. Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych (zwanej dalej Strategią) w następującym składzie:

1) nazwisko i imię Koordynator opracowania GSRPS i Zespołu 
Roboczego

Sekretarz Gminy

2) nazwisko i imię Zastępca Koordynatora Zespołu Roboczego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3) nazwisko i imię Sekretarz Zespołu Roboczego Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

4) nazwisko i imię Członek Zespołu Roboczego Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu 
Gminy

5) nazwisko i imię Członek Zespołu Roboczego Dyrektor Gimnazjum

6) nazwisko i imię Członek Zespołu Roboczego Prezes Stowarzyszenia LZS

7) nazwisko i imię Członek Zespołu Roboczego Proboszcz Parafii ………………

8) nazwisko i imię Członek Zespołu Roboczego Prezes Forum Kół Gospodyń Wiejskich w gminie 
………………

9) nazwisko i imię Członek Zespołu Roboczego Komendant Posterunku Policji

§ 2
1. Do zadań Zespołu ds. opracowania i realizacji Strategii należy w szczególności:

1. Przygotowanie i przedstawienie Wójtowi do akceptacji harmonogramu opracowania 
Strategii 

2. Promocja procesu opracowywania Strategii wśród mieszkańców
3. Zebranie danych potrzebnych do diagnozy sytuacji społecznej w gminie
4. Dokonanie analizy zebranych danych i opracowanie diagnozy sytuacji społecznej 

w gminie
5. Organizacja partycypacyjnych warsztatów w celu opracowania projektu Strategii
6. Redakcja projektu Strategii
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7. Przekazanie projektu Strategii do konsultacji z mieszkańcami
8. Przekazanie projektu Strategii do uchwalenia przez Radę
9. Koordynacja wdrażania poszczególnych celów operacyjnych w całym okresie realizacji 

Strategii
10. Opracowywanie projektu rocznych (lub dwuletnich) Planów Działania
11. Opracowanie propozycji wskaźników realizacji celów operacyjnych i działań
12. Przedstawienie projektu Planu Działania wraz ze wskaźnikami do zaopiniowania Zespo-

łowi ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji
13. Koordynacja realizacji zadań wynikających z Planów Działania
14. Opracowanie rocznego budżetu Planu Działania
15. Zgłoszenie wybranych elementów budżetu Planu Działania do projektu budżetu gminy 

w celu pozyskania finansowania części zadań
16. Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów strategicznych 

(w zależności od potrzeb oraz ustaleń z Zespołem ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji 
Strategii)

17. Opracowywanie raportów dotyczących wykonania rocznych Planów Działania
18. Przedstawianie do zaopiniowania Zespołowi ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji Stra-

tegii raportu z realizacji Planu Działania
19. Opracowanie planu promocji i koordynacja działań związanych z promocją realizacji 

Strategii

2. Zadania Koordynatora – przewodniczącego Zespołu ds. Realizacji Strategii:
1. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów 

dotyczących wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w proce-
sie partycypacyjnym

2. Gromadzenie dokumentacji związanej ze Strategią, zbieranie informacji określających 
postępy w jej realizacji

3. Współorganizowanie spotkania Forum ds. Ewaluacji, opracowanie po każdym z zebrań 
raportu z realizacji Strategii i jego upowszechnienie, prowadzenie akcji informacyjnej 
i promocyjnej

4. Opracowanie i, w razie potrzeby, aktualizacja Rocznych Planów Działania
5. Przedkładanie Planów Działania do zatwierdzenia przez Burmistrza/Wójta
6. Przygotowanie kompletnej informacji dotyczącej realizacji koordynowanego zakresu 

oraz uzupełnianie na bieżąco danych
7. Upowszechnienie informacji dotyczącej koordynowanego zakresu działań
8. Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w obrębie właściwego celu 

operacyjnego, w terminie do 8 tygodni po zakończeniu roku budżetowego lub innym 
umożliwiającym zaplanowanie w budżecie na następny rok kalendarzowy środków na 
kolejne roczne Plany Działania

3. Szczegółowego podziału zadań i odpowiedzialności za realizację celów operacyjnych 
i działań określonych w Strategii pomiędzy członków Zespołu dokonuje Przewodniczący, przy 
czym osoby, które nie są pracownikami gminy, wykonują wyłącznie zadeklarowane przez sie-
bie zadania oraz wspomagają pracę Zespołu jako zewnętrzni eksperci.
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4. Pracownicy Urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy wspomagają pracę Ze-
społu, w szczególności w zakresie dostarczenia niezbędnych danych do diagnozy sytuacji spo-
łecznej w gminie. Formę i zakres pracy wymienionych osób określa Przewodniczący Zespołu 
w uzgodnieniu z Wójtem.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

załącznik nr 3 – przykładowy zakres zagadnień,  
które powinny być uwzględnione w diagnozie

Podstawowa 
kategoria informacji

Niezbędne informacje Źródła informacji

Demografia Liczba zamieszkałej ludności •  Główny Urząd Statystyczny 
•  Bank Danych Regionalnych
•  Roczniki Statystyczne Województwa 

Ruch naturalny ludności

Migracje ludności

Struktura wieku zamieszkałej ludności

Gęstość zaludnienia

Prognoza ludności

Gospodarka 
mieszkaniowa

Zasoby mieszkaniowe •  GUS 
•  Bank Danych RegionalnychLudność w mieszkaniach

Dodatki mieszkaniowe •  Urząd Gminy w ……………

Edukacja, w tym 
wychowanie 
przedszkolne

Poziom wykształcenia zamieszkałej ludności •  Roczniki statystyczne Województwa 
……………

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do 
szkół na terenie Gminy ……………, w tym 
niepełnosprawni uczniowie

•  Roczniki statystyczne Województwa 
……………

Kadry pedagogiczne placówek oświatowych •  Urząd Gminy w ……………

Pomoc społeczna Instytucje i świadczenia pomocy społecznej •  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy 

społecznej – pieniężnych w naturze i usługach – 
MPiPS – 03*

•  System informatyczny pomocy społecznej 
„Pomost”*

•  Wywiady środowiskowe klientów pomocy 
społecznej

•  Sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach 
zrealizowanych ze środków budżetu państwa 
w zakresie świadczeń rodzinnych 

•  (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r.)*

Budżet na zadania pomocy społecznej

Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej

Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej

Powody przyznawania pomocy społecznej

Liczba gospodarstw dotkniętych problemem 
ubóstwa

Świadczenia rodzinne
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Podstawowa 
kategoria informacji

Niezbędne informacje Źródła informacji

Opieka nad 
dzieckiem  
i rodziną

Liczba spraw dotyczących ograniczenia, zawieszenia 
i pozbawienia opieki rodzicielskiej

•  Sąd Rejonowy w ……………

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych

•  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w ……………

Liczba rodzin zastępczych w Powiecie 
……………, które objęły opieką dzieci z terenu 

Gminy ……………

Liczba dzieci z terenu Gminy …………… 
umieszczonych w rodzinach zastępczych

Liczba dzieci zgłoszonych do adopcji

Liczba dzieci adoptowanych 

Zdrowie i opieka 
zdrowotna

Problemy zdrowotne mieszkańców gminy •  Gminny Ośrodek Zdrowia w ……………
•  Roczne sprawozdania o działalności 

i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej 
opiece zdrowotnej – MZ-11*

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

Zasoby kadrowe w ośrodku zdrowia

Liczba świadczeń medycznych na 1000 mieszkańców

Rynek pracy 
i bezrobocie

Pracujący według płci i sektorów •  Główny Urząd Statystyczny 
•  Bank Danych Regionalnych
•  Roczniki Statystyczne Województwa 

……………
•  Powiatowy Urząd Pracy w ……………

Pracujący według płci i form własności

Liczba osób bezrobotnych

Problemy społeczne  
– sytuacja 

osób starszych 
i niepełnosprawnych 

Liczba osób niepełnosprawnych zamieszkałych 
w gminie

•  Narodowy Spis Powszechny Ludności 2002

Kategorie niepełnosprawności

Struktura wieku osób niepełnosprawnych

Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych

Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych

Dane demograficzne dotyczące seniorów 

Orzeczenia o niepełnosprawności wydane dla 
mieszkańców gminy w latach ……………

•  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w ……………

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
i indywidualnego dla niepełnosprawnych uczniów

•  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w ……………

Edukacja niepełnosprawnych uczniów •  Samorząd Gminy w ……………

Bezpieczeństwo 
publiczne 
i patologie 
społeczne

Liczba stwierdzonych przestępstw w tym  
przestępstwa nieletnich

•  Komenda Policji w ……………

Struktura stwierdzonych przestępstw

Osoby i rodziny dotknięte problemami uzależnień •  Roczne sprawozdanie z działalności samorządów 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych – PARPA-G1* 

•  Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii

•  Sprawozdania z realizacji gminnych programów 
przeciwdziałania uzależnieniom

Ankieta 2004 Lecznictwo odwykowe-PARPA
Zadania społeczne organizowane przez Samorząd 

Województwa …………… ESPAD, Wzorce 
konsumpcji alkoholu

Działania profilaktyczne organizowane  
w środowisku lokalnym

Zasoby środowiskowe dla celów profilaktyki, 
interwencji  
i pomocy

Wydatki z budżetu gminy na programy profilaktyczne

Współpraca 
z organizacjami 
pozarządowymi

Organizacje pozarządowe działające na terenie 
gminy ……………, powiatu ……………, 
województwa ……………

•  Samorząd Województwa ……………
•  Roczniki Statystyczne Województwa 

……………

Prawo lokalne do organizowania współpracy •  Samorząd Gminy ……………
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załącznik nr 4 – zestaw wybranych wskaźników  
i cech ułatwiających ocenę sytuacji społecznej w gminie

Lp. Wskaźnik Źródło uzyskania danych

DZIEDZINA: OGÓLNA

1 Dochody budżetu gminy ogółem na 1 mieszkańca BDR

2 Dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca BDR

3 Wydatki z budżetu gminy na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej BDR

4 Wydatki z budżetu gminy na ochronę zdrowia BDR

5 Liczba mieszkańców BDR

6 Liczba kobiet BDR

7 Liczba zawartych małżeństw BDR

8 Liczba rozwodów BDRP

9 Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym BDR

10 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym BDR

11 Wskaźnik obciążenia demograficznego BDR

12 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców BDR

13 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej BDRP

DZIEDZINA: POMOC SPOŁECZNA

1 Wydatki na opiekę społeczną ogółem na 1 mieszkańca [zł] BDR

2 Wydatki na opiekę społeczną w tym wydatki majątkowe na 1 mieszkańca [zł] BDR

4 Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ogółem) MPiPS 03

5 Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia (razem) MPiPS 03

6 Liczba świadczeń (razem) MPiPS 03

7 Kwota świadczeń w złotych (razem) MPiPS 03

8 Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia (razem) MPiPS 03

9 Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłki stałe MPiPS 03

10 Liczba zasiłków okresowych z powodu bezrobocia ogółem MPiPS 03

11 Liczba zasiłków okresowych z powodu długotrwałej choroby ogółem MPiPS 03

12 Liczba zasiłków okresowych z tytułu niepełnosprawności ogółem MPiPS 03

13 Liczba zasiłków okresowych z przeznaczeniem na schronienie ogółem MPiPS 03

14 Liczba zasiłków okresowych z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci MPiPS 03

15 Liczba usług opiekuńczych ogółem MPiPS 03

16 Liczba porad specjalnych: prawnych, psychologicznych, rodzinnych MPiPS 03

17 Liczba dzieci przyjętych do rodziny zastępczej (ogółem) MPiPS 03P

18 Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji bez względu na rodzaj, formę, 
liczbę oraz źródło finansowania w ramach zadań własnych i zleconych

MPiPS 03

19 Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej (ogółem) MPiPS 03

20 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu ubóstwa (ogółem) MPiPS 03

21 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu sieroctwa ( ogółem) MPiPS 03

22 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu bezdomności (ogółem) MPiPS 03

23 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu wielodzietności (na wsi) MPiPS 03

24 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu bezrobocia (ogółem) MPiPS 03

25 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu niepełnosprawności (ogółem) MPiPS 03
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Lp. Wskaźnik Źródło uzyskania danych

26 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby (ogółem) MPiPS 03

27 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu przemocy w rodzinie (ogółem) MPiPS 03

28 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu alkoholizmu (ogółem) MPiPS 03

29 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu zdarzenia losowego (ogółem) MPiPS 03

30 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu sytuacji kryzysowej (ogółem) MPiPS 03

31 Liczba rodzin, którym przyznano pomoc z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej (ogółem) MPiPS 03

32 Liczba rodzin objętych pomocą społeczną (rodziny ogółem) MPiPS 03

33 Liczba rodzin o liczbie osób 6 i więcej na wsi objętych pomocą społeczną (ogółem) MPiPS 03

34 Liczba rodzin emerytów i rencistów objętych pomocą społeczną (rodziny ogółem) MPiPS 03

DZIEDZINA: EDUKACJA

1 Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 ludności BDR

2 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach na 1000 ludności BDR

3 Liczba dzieci w przedszkolach na 1 nauczyciela BDR

4 Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem na 1 mieszkańca [zł] BDR

5 Wydatki na oświatę, w tym wydatki majątkowe na 1 mieszkańca [zł] BDR

6 Wydatki na szkoły podstawowe na 1 mieszkańca [zł] BDR

7 Wydatki na przedszkola przy szkołach podstawowych na 1 mieszkańca [zł] BDR

8 Współczynnik skolaryzacji BDR

DZIEDZINA: ZDROWIE

1 Liczba mieszkańców na 1 przychodnię BDR

2 Apteki na 1000 mieszkańców BDR

3 Praktyki lekarskie na 1000 mieszkańców BDR

4 Wydatki na ochronę zdrowia ogółem na 1 mieszkańca [zł] BDR

5 Wydatki na ochronę zdrowia w tym wydatki majątkowe na 1 mieszkańca BDR

6 Liczba zgonów BDRP

7 Liczba zgonów według przyczyn BDRP

DZIEDZINA: MIESZKALNICTWO

1 Mieszkania na 1000 ludności BDR

2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca [m2] BDR

3 Mieszkania oddane do użytku na 1 000 ludności BDR

4 Przeciętna powierzchnia użytkowa oddawanego mieszkania [m2] BDR

5 Wydatki na gospodarkę mieszkaniową ogółem na 1 mieszkańca [zł] BDR

6 Udział mieszkań wyposażonych w wodociąg w ogólnej liczbie mieszkań BDR

7 Użytkownicy lokali komunalnych zalegający z opłatami za mieszkania do wszystkich 
użytkowników mieszkań komunalnych [%]

BDR

8 Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych BDR

9 Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych BDR

10 Liczba orzeczonych przez sąd eksmisji BDR

11 Liczba wykonanych eksmisji BDR

3 Użytkownicy lokali komunalnych zalegający z opłatami za mieszkania do wszystkich 
użytkowników mieszkań komunalnych (%)

BDR

DZIEDZINA: RYNEK PRACY

1 Udział pracujących w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem BDR
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Lp. Wskaźnik Źródło uzyskania danych

2 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców BDR

3 Ogólny wskaźnik aktywności zawodowej – udział czynnych zawodowo w ludności w wieku 15 
lat i więcej [%]

BDR

4 Wskaźnik zatrudnienia kobiet (udział pracujących kobiet w liczbie kobiet ogółem) BDR

5 Stopa zatrudnienia – liczba pracujących na 1 000 mieszkańców BDR

6 Bezrobotni zarejestrowani BDR

7 Liczba ofert pracy BDRP

8 Poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem BDRP

P – cechy lub wskaźniki, dla których wartości dostępne są na poziomie powiatu.

załącznik nr 5 – Dodatkowe źródła informacji  
(związane z polskim systemem statystycznym)

Podmioty 
przekazujące dane 
statystyczne

Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce 
przekazania danych

Powiatowe Urzędy 
Pracy

MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy; metoda 
pełna, w formie elektronicznej, obowiązkowe

Raz w miesiącu do 5. dnia 
roboczego miesiąca z danymi 
za poprzedni miesiąc

Wojewódzki Urząd 
Pracy

Powiatowe Urzędy 
Pracy

Załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01– 
bezrobotni według czasu pozostawania bez 
pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu 
pracy; metoda pełna, w formie elektronicznej, 
obowiązkowe

Raz na kwartał do 8. dnia 
roboczego w kwietniu, 
lipcu, październiku 2007 r. 
i w styczniu 2008 r. z danymi 
za poprzedni kwartał

Wojewódzki Urząd 
Pracy

Powiatowe Urzędy 
Pracy

Załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów 
i specjalności; metoda pełna, w formie 
elektronicznej, obowiązkowe

Dwa razy w roku do 10. dnia 
roboczego w lipcu 2007 r. 
z danymi za I półrocze i do 10. 
dnia roboczego w styczniu 
2008 r. z danymi za II 
półrocze 2007 r.

Wojewódzki Urząd 
Pracy

Powiatowe Urzędy 
Pracy

Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01– 
poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, 
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, 
staż i przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy; metoda pełna, w formie elektronicznej, 
obowiązkowe

Raz w roku do 12. dnia 
roboczego w styczniu 2008 r.  
z danymi za 2007 r.

Wojewódzki Urząd 
Pracy

Powiatowe Urzędy 
Pracy

Załącznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu 
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu 
wykształcenia i stażu pracy; metoda pełna, 
w formie elektronicznej, obowiązkowe

Raz w roku do 8. dnia 
roboczego w styczniu 2008 r. 
z danymi za 2007 r.

Wojewódzki Urząd 
Pracy

Powiatowe Urzędy 
Pracy

Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – 
aktywne programy rynku pracy; metoda pełna, 
w formie elektronicznej, obowiązkowe

Raz w roku do 10. dnia 
roboczego w kwietniu 2008 r. 
z danymi za 2007 r.

Wojewódzki Urząd 
Pracy

Powiatowe Urzędy 
Pracy

Załącznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01 – 
bezrobotni według gmin; metoda pełna, w formie 
elektronicznej, obowiązkowe

Raz w roku do 7. dnia 
roboczego w lutym 2008 r. 
z danymi za 2007 r.

Wojewódzki Urząd 
Pracy
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Podmioty 
przekazujące dane 
statystyczne

Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce 
przekazania danych

Powiatowe Urzędy 
Pracy

MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach 
i wydatkach Funduszu Pracy; metoda pełna, 
w formie elektronicznej, obowiązkowe

Raz w miesiącu do 8. dnia 
roboczego miesiąca z danymi 
za poprzedni miesiąc

Wojewódzki 
Urząd Pracy; do 
wiadomości MPiPS 
w formie pisemnej

Powiatowe Urzędy 
Pracy

MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach 
niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących 
pracy niepozostających w zatrudnieniu; metoda 
pełna, w formie elektronicznej, obowiązkowe

Dwa razy w roku: do 2. dnia 
roboczego w sierpniu 2007 r. 
z danymi za I półrocze 2007 
r. i do 2. dnia roboczego 
w lutym 2008 r. z danymi za 
II półrocze 2007 r.

Wojewódzkie 
Urzędy Pracy

Powiatowe Urzędy 
Pracy

MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej 
obsłudze rynku pracy; metoda pełna, w formie 
elektronicznej, obowiązkowe

Raz w roku do 8. dnia 
roboczego w styczniu 2008 r. 
z danymi za 2007 r.

Wojewódzki Urząd 
Pracy

Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie, 
Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej/ 
Rodzinie

PS-02 – sprawozdanie rodzin zastępczych; 
metoda pełna, obowiązkowe

Raz w roku do 9 stycznia 
2008 r. za rok 2007

Urząd Statystyczny 
w województwie, 
na którego 
terenie ma 
siedzibę podmiot 
przekazujący dane

Publiczne 
i niepubliczne 
Zakłady Stacjonarnej 
Opieki Zdrowotnej 
z wyjątkiem zakładów 
lub oddziałów 
psychiatrycznych 
i stacji dializ

MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna 
ogólna – zestaw informacji dotyczących osób 
hospitalizowanych w systemie informatycznym 
szpitala w zakresie zgodnym z elektronicznym 
standardem przekazywania danych; metoda 
pełna, obowiązkowe

Raz w miesiącu do 20 dni po 
okresie sprawozdawczym

Wojewódzkie 
Centrum Zdrowia 
Publicznego

Zakłady Opieki 
Zdrowotnej 
zatrudniające lekarzy 
uprawnionych do 
wykonywania badań 
profilaktycznych 
oraz indywidualne 
i grupowe praktyki 
lekarzy prowadzących 
badania profilaktyczne 
pracowników

MZ-35A – sprawozdanie lekarza 
przeprowadzającego badania profilaktyczne 
pracujących; metoda pełna, obowiązkowe

Raz w roku do 15 stycznia 
2008 r. za rok 2007

Wojewódzki 
Ośrodek Medycyny 
Pracy
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załącznik nr 6 – przykład ankiety z gminy Miłakowo

anKieta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miłakowo!
W związku z rozpoczęciem prac nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety na temat problemów i potrzeb społecznych. 
Mamy nadzieję, iż przy Państwa czynnym udziale m.in. poprzez udzielenie odpowiedzi na za-
warte pytania, uda się zaplanować i wprowadzić działania w celu poprawy sytuacji mieszkań-
ców. Ankieta jest całkowicie anonimowa.
Prosimy wstawić krzyżyk w kratkę przy wybranej odpowiedzi.

1. Czy dostrzega Pani/Pan w gminie niżej wymienione problemy społeczne?

Problem społeczny  –  zjawisko niekorzystne dla społeczności, w której występuje, oceniane 
przez tę zbiorowość jako niebezpieczne, konieczne do wyeliminowania.

                     Tak  Nie  Nie wiem
a) Ubóstwo                   ☐	 	 ☐	 	 ☐
b) Alkoholizm                  ☐	 	 ☐	 	 ☐
c) Narkomania                  ☐	 	 ☐	 	 ☐
d) Bezdomność                 ☐	 	 ☐	 	 ☐
e) Bezrobocie                  ☐	 	 ☐	 	 ☐
f ) Niepełnosprawność               ☐	 	 ☐	 	 ☐
g) Długotrwałe choroby               ☐	 	 ☐	 	 ☐
h) Zaniedbanie rozwoju dzieci i młodzieży         ☐	 	 ☐	 	 ☐
i) Problemy opiekuńczo-wychowawcze (rodziców z dziećmi)   ☐	 	 ☐	 	 ☐
j) Bezradność osób w sprawach prowadzenia gosp. Domowego  ☐	 	 ☐	 	 ☐
k) Uzależnienie rodzin od różnych form pomocy społecznej     ☐	 	 ☐	 	 ☐
l) Przemoc w rodzinie               ☐	 	 ☐	 	 ☐
m) Izolacja społeczna osób starszych           ☐	 	 ☐	 	 ☐
n) Brak poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców gminy     ☐	 	 ☐	 	 ☐

2. Jakie są według Pani/Pana najważniejsze problemy społeczne gminy – prosimy usze-
regować od 1 do 3 najważniejsze problemy, wykorzystując przedstawioną listę z pytania 1:

Problem 1 …………… Problem 2 …………… Problem 3 ……………

3. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć w działaniach mających na celu roz-
wiązanie problemu występującego w Pani/Pana miejscu zamieszkania?

☐	TAK   ☐	NIE   ☐ Nie wiem

4. Czy uważa Pani/Pan, iż większość potrzeb w sektorze życia społecznego jest w gmi-
nie Miłakowo zaspokajana?

☐	TAK    ☐	NIE 
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Jeżeli „nie”, prosimy wybrać spośród listy grup usług społecznych te, które w Pani/Pana oce-
nie wymagają większej uwagi: 

☐	transport osobowy (jakość i ilość połączeń)
☐	opieka zdrowotna
☐	profilaktyka uzależnień
☐	wydarzenia o charakterze kulturalno-integracyjnym (pikniki, festyny itp.)
☐	sport i rekreacja
☐	bezpieczeństwo publiczne
☐	oferta edukacyjna
☐	opieka społeczna
☐	handel i usługi
☐	mieszkalnictwo
☐	inne, jakie? ……………

5. Czy w ciągu ostatniego roku uczestniczył(a) Pani/Pan w wydarzeniach kulturalno-in-
tegracyjnych organizowanych na terenie Gminy (np. dożynki, uroczystości rocznicowe)?

☐	TAK   ☐	NIE

Jeżeli „nie”, jaka była tego przyczyna? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

☐	brak takiej oferty
☐	brak informacji o takiej ofercie
☐	brak zainteresowania z mojej strony
☐	brak wolnego czasu
☐	brak środków finansowych
☐	brak możliwości dojazdu
☐	inne powody, jakie? ……………

6. Jak Pani/Pan ocenia sytuację:
                  Bardzo dobra  Dobra Zadowalająca Zła

a) mieszkaniową swoją/swojej rodziny        ☐			 	 	 ☐			 ☐			 	 	 ☐
b) materialną swego gospodarstwa domowego    ☐			 	 	 ☐			 ☐			 	 	 ☐

7. Czy Pani/Pana rodzina korzysta lub korzystała w ciągu ostatniego roku ze świadczeń 
z ośrodka pomocy społecznej?

☐	TAK   ☐	NIE   ☐	Nie chcę o tym mówić

Jeżeli „tak”, prosimy określić przyczynę (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

☐	ubóstwo         ☐	bezrobocie    
☐	niepełnosprawność     ☐	wielodzietność    
☐	rodzina niepełna       ☐	uzależnienia  
☐	niezaradność życiowa    ☐	długotrwała choroba
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8. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na terenie gminy?

☐	TAK   ☐	NIE   ☐	Nie wiem

Jeżeli „nie”, jakie są tego przyczyny? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

☐	Częste włamania i kradzieże
☐	Częste bójki
☐	Zagrożenie na drodze (piraci drogowi, nietrzeźwi kierujący)
☐	Brak odpowiedniej liczby patroli policji
☐	Okolica, w której mieszkam, nie jest wystarczająco oświetlona
☐	Inne, jakie? ……………

9. Jak ocenia Pani/Pan wzajemne relacje z najbliższymi sąsiadami?

☐	poprawne i bliskie      ☐	jedynie poprawne 
☐	niepoprawne (konflikt)     ☐	brak relacji

10. Jak ocenia Pani/Pan wywiązywanie się z działań na rzecz lokalnej społeczności 
władz oraz poszczególnych instytucji z terenu gminy Miłakowo? (prosimy wstawić 
krzyżyk w wybranej rubryce)

WŁADZE SAMORZĄDOWE/ 
INSTYTUCJE/ORGANIZACJE

SKALA OCENY

1 –  
bardzo słabo

2 –  
słabo

3 – 
dostatecznie

4 –  
dobrze

5 –  
bardzo dobrze

Nie mam 
zdania

Burmistrz Miłakowa

Radni gminy

Sołtys (rada sołecka)/Rada 
Mieszkańców Miłakowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Placówki służby zdrowia

Miłakowski Dom Kultury

Placówki oświatowe

Parafia

Posterunek Policji

Polski Czerwony Krzyż

Ochotnicza Straż Pożarna w: 
……………

Stowarzyszenie Miłakowo 2010

Stowarzyszenie im. O. Włodyki

Miejsko-Gminny Klub Sportowy

Inne: ……………
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11. Jak ocenia Pani/Pan współpracę w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 
pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi i kościelnymi?

☐	Źle  ☐	Przeciętnie  ☐	Dobrze  ☐	Bardzo dobrze  ☐	Nie mam zdania

poniższe pYtania sĄ sKieRowane Do wYBRanYcH gRUp osÓB.
wypełniają tylko osoby niepełnosprawne/członkowie ich rodzin:

12. Czy osoby niepełnosprawne na terenie gminy są akceptowane?

☐	TAK   ☐	NIE   ☐	Nie wiem

13. Czy dostęp do usług rehabilitacyjnych jest zadowalający?

☐	TAK   ☐	NIE   ☐	Nie mam zdania

14. Czy osoba niepełnosprawna może znaleźć pracę na terenie gminy?

☐	TAK 
☐	NIE, bo nie ma ofert pracy
☐	NIE, bo pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych
☐	Nie wiem

wypełniają tylko rodzice dzieci w wieku szkolnym:

15. Czy Pani/Pana dzieci uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne w szkole, domu kultury 
lub innym miejscu?

☐	TAK   ☐	NIE

Jeżeli „nie”, dlaczego?

☐	brak takiej oferty
☐	brak informacji o takiej ofercie
☐	brak zainteresowania ze strony dzieci
☐	brak środków finansowych
☐	brak możliwości dojazdu
☐	inne powody, jakie? ……………

16. Czy w szkole, do której chodzi Pani/Pana dziecko, jest bezpiecznie?

☐	TAK   ☐	NIE   ☐	Nie wiem
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17. Czy Pani/Pana dzieci mówiły, że:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TAK  NIE  Nie pamiętam
a) ich rówieśnicy piją alkohol         ☐	 	 	 ☐	 	 	 ☐
b) ich rówieśnicy biorą narkotyki       ☐	 	 	 ☐	 	 	 ☐
c) ich rówieśnicy palą papierosy       ☐	 	 	 ☐	 	 	 ☐

18. Czy Pani/Pana dzieci bez problemu dostają się do szkoły?

☐	TAK   ☐	NIE

wypełniają tylko osoby nie posiadające pracy:

19. Z jakiego powodu nie posiada Pani/Pan pracy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

☐	Nie wiem, jak zdobyć pracę
☐	Nie mam, jak dojechać do niej
☐	W gminie jest brak/za mało miejsc pracy
☐	Praca legalna nie jest opłacalna
☐	Potrafię sobie poradzić bez pracy

20.  czy brała pani/pan udział w szkoleniach/kursach zawodowych?
☐	TAK, pomogły mi w uzyskaniu pracy
☐	TAK, ale nie pomogły mi w uzyskaniu pracy
☐	NIE, ponieważ nie było mnie stać
☐	NIE, z powodu trudności z dojazdem
☐	NIE, ponieważ nie byłam/byłem zainteresowana/y

wypełniają tylko osoby starsze/członkowie ich rodzin

21. Czy korzysta Pani/Pan (osoba starsza z Pani/Pana rodziny) z jakiejś formy pomocy? 
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

☐	TAK, z pomocy opiekunki
☐	TAK, z dziennego domu pomocy
☐	TAK, pomaga rodzina
☐	TAK, pomagają sąsiedzi/znajomi
☐	NIE
☐	Jeżeli „nie”, dlaczego?
☐	nie potrzebuję pomocy
☐	nikt się nie interesuje moim losem
☐	osoba starsza z mojej rodziny nie potrzebuje pomocy
☐	brak form pomocy dla osób starszych ze strony instytucji
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22. Czy bierze Pani/Pan (osoba starsza z rodziny) udział w zorganizowanych spotka-
niach z innymi osobami starszymi?

☐	Tak   ☐	Nie 

Jeżeli „nie”, jaka jest tego przyczyna? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

☐	brak takiej oferty
☐	brak informacji o takiej ofercie
☐	brak zainteresowania z mojej strony
☐	nie pozwala stan zdrowia
☐	brak możliwości dojazdu

MetRYczKa wYpeŁniajĄcego anKietĘ:

Płeć:
☐	kobieta   ☐	mężczyzna

Wiek:
☐	18–24         ☐	25–40
☐	kobieta 41–59      ☐	mężczyzna 41–64 
☐	kobieta 60 i więcej     ☐	mężczyzna 65 i więcej

Wykształcenie:
☐	niepełne podstawowe    ☐	podstawowe 
zasadnicze zawodowe     ☐	średnie     ☐	wyższe

Stan cywilny:
☐	panna/kawaler      ☐	zamężna/żonaty 
☐	rozwiedziona/rozwiedziony  ☐	wdowiec/wdowa

Miejsce zamieszkania:
☐	miasto         ☐	wieś

Źródłem utrzymania Pani/Pana gospodarstwa domowego jest (proszę zaznaczyć 
wszystkie stosowne odpowiedzi):
☐	Własna działalność gospodarcza
☐	Praca najemna w sektorze prywatnym
☐	Praca najemna w sektorze publicznym
☐	Praca we własnym gospodarstwie rolnym
☐	Emerytura
☐	Renta
☐	Zasiłek dla bezrobotnych
☐	Świadczenie z ośrodka pomocy społecznej
☐	Pozostaję na utrzymaniu członka rodziny 
☐	Praca dorywcza
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Czy działa Pani/Pan w (proszę zaznaczyć wszystkie stosowne odpowiedzi) w:
☐	organizacji pozarządowej    ☐	grupie kościelnej
☐	grupie nieformalnej      ☐	zespole powołanym przez burmistrza
☐	jakiejś instytucji/organizacji jako wolontariusz

Liczba osób składających się na Pani /Pana gospodarstwo domowe?
☐	jedna  ☐	dwie  ☐	trzy  ☐	cztery  ☐	pięć  ☐	sześć i więcej 

Ile dzieci jest na utrzymaniu w Pani/Pana rodzinie? 
☐	nie ma  ☐	jedno  ☐	dwoje  ☐	troje  ☐	czworo i więcej

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

załącznik nr 7 – przykład ankiety z gminy Rozogi

anKieta

Celem ankiety jest zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców gminy Rozogi na usługi społeczne. 
Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą do opracowania planów działania w sfe-
rze pomocy społecznej oraz do podjęcia trafnych decyzji o wydatkowaniu pieniędzy w obsza-
rze wspierania osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi.*
Prosimy zatem o szczere odpowiedzi.

1. Co według Pana/Pani jest dominującym problemem społecznym na terenie gminy 
Rozogi? (proszę podkreślić 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem)

1. ubóstwo
2. bezrobocie
3. uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków, leków)
4. niepełnosprawność i długotrwałe choroby
5. zbyt mała liczna miejsc pracy
6. niezaradność życiowa mieszkańców
7. wykluczenie społeczne
8. problemy wychowawcze z dziećmi
9. brak organizacji czasu wolnego dla młodzieży
10. brak sieci poradnictwa zawodowego, socjalnego, prawnego, psychologicznego
11. inne (proszę napisać jakie) ……………

2. Czy widzi Pan/Pani potrzebę zorganizowania na terenie gminy Rozogi instytucji 
pomagającej w rozwiązywaniu wskazanych powyżej problemów? (proszę podkreślić 
tylko 1 odpowiedź)

1. tak 
2. nie
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3. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w zajęciach organizowanych 
przez tego typu instytucję? (proszę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak 
2. nie
3. nie wiem

4. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a korzystaniem z usług prawnika? (pro-
szę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie

5. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a korzystaniem z usług psychologa i pe-
dagoga? (proszę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie

6. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a korzystaniem z usług doradcy zawo-
dowego? (proszę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie

7. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w zajęciach rozwijających 
umiejętności poszukiwania pracy? (proszę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie
3. nie jestem zdecydowany/a

8. Czy widzi Pan/Pani potrzebę utworzenia na terenie gminy Rozogi grupy wsparcia 
mającej na celu pomoc w rozwiązywaniu trudnych, konfliktowych sytuacji rodzinnych? 
(proszę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie

9. Co według Pana/Pani jest główną przyczyną korzystania ze świadczeń pieniężnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej? (proszę podkreślić tylko 2 odpowiedzi)

1. zła sytuacja finansowa rodzin
2. bezrobocie
3. ubóstwo, bieda
4. niezaradność
5. wielodzietność
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6. niepełnosprawność, choroby
7. inne (proszę podać jakie) ……………

10. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a poprawą swojej sytuacji życiowej i za-
wodowej poprzez uczestnictwo w różnego typu warsztatach szkoleniowych? (proszę 
podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie

11. Czy widzi Pan/Pani potrzebę organizacji grup wsparcia i samopomocy dla rodzin 
z dziećmi niepełnosprawnymi? (proszę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

12. Czy według Pana/Pani bezrobocie jest poważnym problemem gminy Rozogi? (pro-
szę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie
3. nie mam zdania

13. Czy według Pana/Pani ubóstwo jest poważnym problemem gminy Rozogi? (proszę 
podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie
3. nie wiem

14. Czy według Pana/Pani uzależnienia (np. od alkoholu, narkotyków, leków) są poważ-
nym problemem gminy Rozogi? (proszę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie
3. nie wiem

15. Czy według Pana/Pani niezaradność życiowa mieszkańców jest poważnym proble-
mem gminy Rozogi? (proszę podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie
3. nie wiem
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16. Czy według Pana/Pani wykluczenie społeczne, izolacja, utrudniony dostęp do 
korzystania z dóbr powszechnych jest poważnym problemem gminy Rozogi? (proszę 
podkreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie
3. nie wiem

17. Czy widzi Pan/Pani potrzebę organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i mło-
dzieży umożliwiających pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego? (proszę pod-
kreślić tylko 1 odpowiedź)

1. tak
2. nie

18. Inne uwagi, propozycje własne dotyczące usług społecznych. 

załącznik nr 8 – wskazówki dla lidera związane  
z przygotowaniem warsztatów

Lider procesu pracy ze społecznością lokalną – Koordynator procesu opracowywania Strategii 
wraz z członkami Zespołu Roboczego (przedstawiciel lokalnej władzy, przedstawiciele lokal-
nych organizacji, pracownicy GOPS, liderzy lokalni) informuje mieszkańców o podjęciu inicja-
tywy przeprowadzenia warsztatów oraz ich celu. 

Sposób komunikacji ze społecznością lokalną powinien być zróżnicowany i wykorzystywać: 
1. Spotkania z mieszkańcami 
 (sugerowane jest, aby nie tylko przedstawić planowane przedsięwzięcie, ale także prze-

prowadzić dyskusję w małych grupach na temat barier i możliwości powodzenia takie-
go procesu. Pozwoli to na poznanie szeregu problemów i korzyści dla potencjalnych 
uczestników, co pomoże w lepszym przygotowaniu Strategii wdrażania procesu i da 
możliwość wcześniejszego rozwiązania potencjalnych problemów) 

2. Lokalne media (prasę, gazetki parafialne, lokalne rozgłośnie, TV kablowe itp.)
3. Akcję informacyjno-plakatową
 (plakaty informacyjne zamieszczane w gablotach w miejscach użyteczności publicznej 

oraz często odwiedzanych przez mieszkańców instytucjach lokalnych (ośrodkach zdro-
wia, urzędach pocztowych itp.) 

4. Inne kanały znane społeczności (spotkania nieformalne, sąsiedzkie, imprezy plenerowe 
itp.)

Zespół Roboczy jest najważniejszym ogniwem na etapie przygotowawczym. Jego członkowie 
zapewniają rozpoczęcie procesu i podtrzymują go przez cały okres trwania. Stąd też powinni 
się wyróżniać następującymi cechami:

1. Dysponować czasem na zaangażowanie i pracę w Zespole
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2. Być osobami, które znane są z tego, że doprowadzają sprawy do końca
3. Znać wielu mieszkańców, być w kontakcie z różnymi środowiskami i znać lokalne zasoby
4. Być osobami autentycznie zaangażowanymi w zmianę swojej wsi/gminy/powiatu/ na 

lepsze

Zanim Zespół rozpocznie działania, musi dokonać refleksji nad następującymi sprawami:
1. Dlaczego chcielibyśmy zorganizować warsztaty partycypacyjne?
2. Jakie rezultaty chcemy osiągnąć?
3. W jaki sposób proces ten może wspomóc istniejące działania dotyczące planowania lub 

rozwiązywania lokalnych problemów?

zakresy odpowiedzialności i zasady prowadzenia spotkań zespołu:

zakres odpowiedzialności członków zespołu (najlepiej, gdy są to osoby cieszą-
ce się autorytetem wśród mieszkańców).

1. Znajomość swojego Zespołu:
•  Jednoznaczne określenie długości swojego zaangażowania jako członka Zespołu
•  Określenie/poznanie zainteresowań, umiejętności i wiedzy członków Zespołu

2. Przygotowanie do działań warsztatowych w gminie:
•  Opracowywanie planu spotkań wraz z listą zagadnień 
•  Powiadamianie o terminie
•  Aranżowanie miejsca spotkania

3. Budowanie Zespołu:
•  Umiejętne rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień
•  Wprowadzenie/ustalenie stosowanych przez Zespół metod podejmowania decyzji 

(poprzez głosowanie/konsensus), zachęcanie członków grupy do wyrażania swoich 
opinii; unikanie dominacji nad innymi 

•  Traktowanie wszystkich osób jako wartościowych członków Zespołu
4. Utrzymywanie wysokiego poziomu zainteresowania i zaangażowania członków Zespołu:

•  Utrzymywanie kontaktu z członkami Zespołu; udzielanie wsparcia, pomocy i zachęty 
do działania

•  Zasięganie rady członków Zespołu w rozwiązywaniu konkretnych problemów
•  Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej w swojej społeczności odnośnie postę-

pów prac Zespołu
•  Wywiązywanie się z zadań i terminów ich wykonania
•  Motywowanie członków Zespołu poprzez wyrażanie wdzięczności za ich pracę i za-

angażowanie
5. Doprowadzenie zadań Zespołu do końca:

•  W sytuacji, gdy działania Zespołu będą prowadzone przez wiele miesięcy, Lider po-
winien zidentyfikować jednego z członków Zespołu, który mógłby przejąć z czasem 
jego odpowiedzialność; konieczna jest wówczas ścisła współpraca

•  Opracowanie raportu końcowego dla społeczności lokalnej
•  Podziękowanie członkom Zespołu za trud i wysiłek włożone przez nich w działanie 

Zespołu; dokonanie ewaluacji pracy
•  Zapewnienie właściwej kontynuacji prac Zespołu w przypadku wprowadzenia no-

wego Lidera 
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6. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu:
•  Systematyczny i aktywny udział w pracach Zespołu
•  Przygotowanie do spotkania: znajomość zagadnień do omówienia, celu spotkania, 

posiadanie własnych uwag i komentarzy
•  Zachowanie punktualności
•  Wyrażanie swojej opinii i poglądów w sposób jasny i zwięzły
•  Umiejętna współpraca z innymi członkami Zespołu; wysłuchiwanie ich opinii i poglą-

dów, zachęcanie do dalszej pracy 
•  Koncentrowanie się na rozwiązywaniu problemów, a nie na narzekaniu
•  Gotowość do przejmowania inicjatywy, jak też do wspierania innych w podejmowa-

nych przez nich działaniach
7. Wywiązywanie się z przyjętych zadań i obowiązków oznacza:

•  Dotrzymywanie słowa/wywiązywanie się z obietnic
•  Informowanie innych członków Zespołu o własnych zadaniach i rezultatach działań

zasady organizowania i prowadzenia spotkań.
Przed spotkaniem

•  Data i miejsce spotkania powinny odpowiadać jak największej liczbie uczestników; bie-
rze się pod uwagę lokalizację, możliwości parkingu lub też inne imprezy lokalne plano-
wane w tym samym czasie

•  Informacja o planowanym spotkaniu wraz z listą zagadnień powinna zostać wysłana do 
uczestników nie później niż 7–10 dni przed spotkaniem

•  Niezbędne jest przygotowanie sali spotkań (zorganizowanie mazaków, papieru lub tab-
licy i kredy; ustawienie krzeseł – najlepiej w „kółku”, gdyż to pomaga w aktywnym uczest-
nictwie)

W trakcie spotkania
•  Konieczne jest powitanie członków Zespołu i przedstawienie (jeśli osoby się nie znają – 

dobrze jest przygotować kartki pod wizytówki)
•  Trzymanie się ustalonego na początku porządku i czasu trwania spotkania
•  Sprawne i profesjonalne prowadzenie spotkania, które pozwala członkom Zespołu na 

dobre samopoczucie
•  Zwrócenie uwagi na fakt, że najlepszą stymulacją dyskusji są pytania, a nie monolog
•  Organizowanie przerw – szczególnie podczas dyskusji wymagających podjęcia waż-

nych decyzji
•  Spotkania powinny kończyć się podsumowaniem i przypomnieniem podjętych decyzji
•  Dbałość o sukces Zespołu polega na zachęcaniu innych do podejmowania odpowie-

dzialności, a nie dominowaniu innych

Po spotkaniu 
•  Kontaktowanie się z członkami Zespołu po spotkaniu w celu wysłuchania ich opinii i po-

glądów dotyczących zakończonego spotkania
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załącznik nr 9 – techniki identyfikacji problemów społecznych 

Identyfikacja problemów społecznych w procesie partycypacyjnym oparta jest na metodzie 
określanej mianem burzy mózgów. Polega ona, w największym uproszczeniu, na uzyskiwaniu 
w stosunkowo krótkim czasie dużej liczby pomysłów/poglądów przez wykorzystanie wszel-
kich możliwych skojarzeń z poruszanym tematem. 
Burza mózgów realizowana jest w trzech etapach:

1. Etap przygotowawczy (dokładne wyjaśnienie zasad dotyczących metody)
2. Etap generowania rozwiązań: 

•  Członkowie Zespołu zgłaszają problemy
•  Poszczególne propozycje są zapisywane, aby wszyscy je widzieli
•  Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie wszelkich, nawet absurdalnych, propozycji (po-

mysłów nie wolno ich krytykować)
3. Etap zestawiania, oceny i wybierania najlepszych propozycji

W przypadku dużej liczby uczestników zalecane jest zastosowanie tzw. niewerbalnej bu-
rzy mózgów. Sprowadza się ona do tego, że uczestnicy spotkania zapisują swoje propozycje 
na kartkach. Następnie kartki przypinane są na tablicy moderacyjnej, aby wszyscy mogli je wi-
dzieć.

Na trzecim etapie burzy mózgów porządkowane są zgłoszone propozycje. W tym celu wy-
korzystana może zostać jedna z zaprezentowanych poniżej technik.

1. Diagram pokrewieństwa (znany także pod nazwami: wykres podobieństwa, diagram KJ). 
Gdy na tablicy zapisana jest już duża liczba problemów, uczestnicy spotkania grupują je tema-
tycznie. Sortowanie odbywa się intuicyjnie, a nie pod kątem logicznych poszukiwań przyczyn 
danego problemu. Poszczególnym grupom tematycznym przypisuje się hasła nadrzędne, któ-
re stają się nazwami kategorii. Proces ten jest prowadzony do momentu, gdy wszystkie zgło-
szone problemy zostaną zakwalifikowane do którejś kategorii. Dopuszczalne jest umieszczenie 
jednego pomysłu w kilku kategoriach (należy wówczas skopiować kartkę). Zaleca się, aby licz-
ba kategorii nie przekraczała 10. 

Problem 1

Problem 2

Problem 3

Nazwa kategorii 1

Problem 6

Problem 7

Problem 8

Problem 9

Nazwa kategorii 3

Problem 4

Problem 5

Nazwa kategorii 2

nazwa problemu głównego

Przykład diagramu pokrewieństwa
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2. Wykres drzewa (znany także pod nazwami: diagram systematyki, drzewo decyzyjne). 
W trakcie burzy mózgów identyfikuje się i zapisuje na tablicy problemy szczegółowe, które 
mają wpływ na problem główny (np. na wysokie bezrobocie w gminie). Problemy szczegóło-
we porządkowane są następnie na tablicy wg powiązań przyczynowo-skutkowych. Korzystając 
z przykładu przedstawionego poniżej, można wskazać, że problemy 1.1. oraz 1.2. są przyczyna-
mi problemu głównego. Problemy 2.1., 2.2. oraz 2.3. są przyczynami problemu 1.1. Natomiast 
problemy 2.4. i 2.5. są przyczynami problemu 1.2. Z kolei problemy 3.1. oraz 3.2. są przyczyna-
mi problemu 2.4.

Przykład wykresu drzewa (diagramu systematyki)

załącznik nr 10 – przykład metody wyliczania alokacji  
środków na poszczególne kierunki działań2

1. Określenie kierunków i typów działań 
Np. „Wsparcie integracji międzypokoleniowej poprzez rozwój wiejskich centrów aktywności 
lokalnej”, działania na rzecz młodzieży (zgodnie z rozpoznanymi zainteresowaniami młodzieży 
np. sport, kultura, rozrywka), działania na rzecz osób starszych (np. szkolenia z zakresu obsługi 
komputerów, programów informatycznych), tworzenie miejsc wyposażonych w komputery 
z dostępem do Internetu w celu ułatwienia korzystania z sieci informatycznych dla mieszkań-
ców, podtrzymywanie tradycji regionalnych

2. Ponowne, w formie podsumowania, zapoznanie z wypracowanymi materiałami 
uczestników Zespołu 
Np. poprzez rozmieszczenie na flipcharcie lub na ścianie poszczególnych obszarów, kierunków 
i typów działań

3. Dyskusja dotycząca możliwych kosztów sfinansowania poszczególnych kierunków 
działań (wstępne przybliżenie) 
Warto zakończyć dyskusje zebraniem od uczestników opinii, ile ich zdaniem należy (powinno) 
się alokować środków na dany kierunek działania, zapisując wszystkie sugestie na flipcharcie 

2	 Koncepcja	została	opracowana	i	przetestowana	w	trakcie	działań	ze	społecznością	lokalną	przez	Konsultanta	Regionalnego,	Stanisława	Baskę.

Problem 3.1. Problem 3.2.

nazwa problemu głównego

Problem 1.1. Problem 1.2.

Problem 2.1. Problem 2.2. Problem 2.3. Problem 2.4. Problem 2.5.
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podkreślając minimalne i maksymalne kwoty podawane przez uczestników. Może to przybrać 
formę tabelki np. 

Kierunek działania Ile alokować (w tys. PLN)

1. Wsparcie integracji międzypokoleniowej 40 / 50 / 20 / 703 / 154

2. Wszechstronny rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym oraz 
wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych 

10 / 40 / 30 / 80 / 10

3. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 35 / 15 / 20 / 20 / 30

4. Zapobieganie przemocy w rodzinie 10 / 15 / 10 / 20 / 10

Szacowany koszt realizacji Planu Działania Min.: 50 Max.: 205

Działanie to pozwala na dyskusję na temat potrzeb, możliwych kosztów oraz określenie prefe-
rencji związanych z alokacją ze strony poszczególnych członków Zespołu

4. Dokonanie ponownej alokacji poprzez:
•  Określenie wielkości środków alokowanych w ramach danego Planu Działania, np. 

w 2008 r. gmina zamierza ogłosić konkursy na kwotę 150 tys. PLN
•  Przygotowanie po trzy karteczki dla każdego z uczestnika5

•  Na jednej dużej kartce (A4) narysowanie trzech prostokątów i wpisanie w nich kwoty np. 
60 tys. / 40 tys. / 20 tys. (każda kwota na innej karteczce)

•  Poproszenie uczestników o chwilę zastanowienia i ulokowanie swojej karteczki (odpo-
wiednik gotówki) na wybranym kierunku działania. Każdy może położyć maksymalnie 
trzy karteczki z kwotą 60 / 40 / 20 tys. PLN, każdą na innym kierunku działania. Inaczej 
mówiąc: nie można np. alokować kwoty 40 i 60 tys. tylko na działaniu „zapobieganie 
przemocy w rodzinie”. Jest to ważne, bowiem w ten sposób unikamy „głosowania” je-
dynie za działaniami wynikającymi np. z pracy zawodowej uczestnika (nauczyciele nie 
mogą alokować środków tylko dla działań związanych z edukacją, sołtysi nie mogą loko-
wać środków tylko na działania związane np. z sołectwami, etc.)

•  Podsumowanie wyników z pomocą uczestników. Użyteczne będzie sporządzenie tabeli, 
której przykład zamieszczono poniżej: 

Kierunek 
działania

Alokowana kwota 
wyliczona z karteczek

Alokacja w %
(do wyliczenia)

Kwota do „dyspozycji” wynikająca z alokacji na Plan Działania 
(150 tys.) (do przeliczenia)

1. 420 35 53,5

2. 240 20 30,0

3. 480 40 60,0

4. 60 5 7,5

Suma 1200 100 150,0

3	 Boldem	–	kwota	maksymalna	podana	przez	uczestnika.
4	 Podkreślnik	–	kwota	minimalna	podana	przez	uczestnika.
5	 Można	oczywiście	przygotować	po	4	karteczki	dla	każdego	uczestnika.	Metoda	z	trzema	karteczkami	sprawdza	się	w	sytuacji	gdy	uczestnicy	

Zespołu	określili	od	4	do	8	kierunków	działania.
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5. Przedyskutowanie uzyskanego wyniku
W sytuacji, gdy jeden z kierunków działania nie uzyskał „alokacji” lub gdy jest ona znikoma np. 5 
tys. złotych (kolumna 4 tabeli), można przedyskutować możliwość zaniechania ogłaszania kon-
kursu na ten kierunek działania. W niektórych gminach Zespoły modyfikowały kierunki działania 
poprzez rozszerzenie celowości innych np. „wsparcie edukacyjne dla dzieci” modyfikowano na: 

„wsparcie edukacyjne i rozwój talentów dzieci”, ewentualnie zmiana dotyczyła typów działań
 
6. Sporządzenie protokołu z uzyskanych wyników, który posłuży jako wskazanie Ze-
społu dla opracowujących Plan Działania

Uwaga: Powyższa metoda może być stosowana również przy określaniu  
rankingu projektów/działań/celów operacyjnych przy aktualizacji Strategii.
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załącznik nr 11 – przykład listy osób obecnych na warsztatach 
aktualizacji strategii 
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załącznik nr 12 – gminna strategia Rozwiązywania proble-
mów społecznych, przykładowy spis treści w powiązaniu  
z zestawieniem potrzebnych danych do diagnozy sytuacji 
oraz źródeł ich pozyskania

Element spisu treści Opis zawartości

1. Cel i proces 
tworzenia Strategii

1. Przesłanki i podstawy prawne opracowania GSRPS
2. Ramy czasowe Strategii (kiedy proces został rozpoczęty, kiedy zakończony)
3. Podstawowe etapy budowania GSRPS
4. Określenie horyzontu czasowego Strategii
5. Wskazanie osób biorących udział w opracowaniu Strategii (lista osób i organizacji do załącznika):

1. Zespół Roboczy powołany zarządzeniem Wójta nr … w składzie (załącznik 1)
2. Zespół liderów społeczności lokalnej (przykład w załączniku 3: lista kompetencji liderów z kolumnami 

obecności na warsztatach). W opisie należy podać, że były reprezentowane wszystkie środowiska 
społecznie, problemowo i geograficznie

6. Wskazanie, kiedy Strategia została oficjalnie przyjęta

2. Charakterystyka 
gminy

2.1. Podstawowe 
informacje o gminie

1. Położenie geograficzne
2. Demografia (struktura wiekowa mieszańców, poziom wykształcenia, dzietność, procent rodzin 

wielodzietnych, aktywność zawodowa mieszkańców itd.) – dane z ostatnich 5 lat

Liczba zamieszkałej ludności
Ruch naturalny ludności 1. Główny Urząd Statystyczny

2. Bank Danych Regionalnych  http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/
strona.indeks 

3. Roczniki Statystyczne Województwa

Migracje ludności
Struktura wieku zamieszkałej ludności

Gęstość zaludnienia
Prognoza ludności

Tam, gdzie danych nie ma, wpisać: b. d. (brak danych), aby nie mylono z danymi na poziomie „0”. 
3. Rok 2007 jest rokiem poprzedzającym opracowanie Strategii i diagnozy. Należy ten rok dostosować do 

swojej sytuacji, ale ważne jest także, aby dane wstecz były podane za okres co najmniej 5 lat.

Status zawodowy 2002 (Spis powszechny) 2003 2004 2005 2006 2007

Osoby bezrobotne z PUP z PUP z PUP z PUP z PUP

Osoby pracujące

Osoby w wieku produkcyjnym

Liczba ludności

4. Dominująca aktywność gospodarcza (np. rolnictwo, przetwórstwo, turystyka, itd.)

Rodzaj działalności / liczba podmiotów 2003 2004 2005 2006 2007

Turystyka

Agroturystyka

Produkcja

Handel

Usługi

Transport

Gastronomia

 …

OGÓŁEM, w tym:

Sektor prywatny

Sektor publiczny
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Element spisu treści Opis zawartości

Po wstawieniu listę należy uporządkować wg ostatniego roku (2007), zaczynając od dominującego rodzaju 
działalności. 

5. Trendy gospodarczo-społeczne (prognozowanie)
Powinno się sprawdzić, czy są one opisane w Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy i ewentualnie 
wykorzystać.
Trendy wyznacza się na podstawie danych z 5 lat. Na ich podstawie określa się, czy wskaźniki mogą 
wzrosnąć/zmaleć oraz czy mogą zajść jakieś zmiany w otoczeniu gospodarczym (prawo, polityka 
zagraniczna, ceny surowców, energii, paliw, itp.), które mogą przyspieszyć lub spowolnić ten proces.

2.2. Strategiczne 
kierunki rozwoju 
gminy 

•  Informacja o kompleksowej Strategii Rozwoju Gminy
Podać tytuł dokumentu, datę i numer uchwalenia/aktualizacji.
•  Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowej Strategii Rozwoju 
Podać w postaci schematu strukturę celów:

•  Informacje o innych dokumentach strategicznych dotyczących gminy (np. Strategii Rozwoju Powiatu) 

Lista przykładowych dokumentów:
•  Strategia Rozwoju (Strategia Zrównoważonego Rozwoju, Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego)
•  Strategia Zarządzania Zasobami Mieszkaniowymi (Polityka Mieszkaniowa, Program Gospodarowania 

Zasobem Mieszkaniowym)
•  Strategia Aktywizacji Gospodarczej (strategia Rozwoju Gospodarczego, strategia Zmiany Gospodarczej)
•  Strategia Edukacyjna (Polityka Oświatowa) 
•  Rodzinna strategia Gminy
•  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 

i Przemocy
•  Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
•  Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
•  Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia
•  Plan Rozwoju Transportu Publicznego
•  Program Działań Na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa
•  Plan Obrony Cywilnej (Plan Reagowania Kryzysowego)
•  Plan Rozwoju Lokalnego (Lokalny Program Rozwoju)
•  Wieloletni Program Inwestycyjny
•  Program działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
•  Raporty (o stanie miasta, jakości życia mieszkańców i ich zdrowiu, stanie bezpieczeństwa itp.)
•  Sprawozdawczość – głównie sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – 

pieniężnych, w naturze i usługach

Warto także odwołać się do podobnych dokumentów (np. do Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych) szczebla powiatowego i wojewódzkiego. 

Cel 1 Cel 2

Cel główny

Cel 3
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Element spisu treści Opis zawartości

2.3 System pomocy 
społecznej w gminie

1. Instytucje zajmujące się pomocą społeczną (z uwzględnieniem organizacji społecznych oraz instytucji 
powiatowych)

Nazwa instytucji Adres Rodzaje prowadzonych działań

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Szkoła Podstawowa w… Edukacja szkolna
Kółka zainteresowań

Szkoła…

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w…

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KOŚCIELNE

Stowarzyszenie…

Parafia p.w.…

2. Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną w gminie (dane za okres minimum 3 lat) 

Rodzaj danych Źródło danych

Instytucje i świadczenia pomocy społecznej
Budżet na zadania pomocy społecznej
Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej
Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej 
Powody przyznawania pomocy społecznej
Liczba gospodarstw dotkniętych problemem ubóstwa
Świadczenia rodzinne

GOPS, sprawozdania z udzielonych świadczeń pomocy 
społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS – 03
System informacyjny pomocy społecznej „Pomost”
Wywiady środowiskowe klientów pomocy społecznej
Sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach 
zrealizowanych ze środków budżetu państwa z zakresu 
świadczeń rodzinnych (Zał. nr 1 do Rozp. Rady Ministrów 
z dn. 14.04.2004 r.)

3. Dotychczasowe formy pomocy i świadczeń
Oprócz tego należy podać:
Wykresy słupkowe w złotych (ogółem, zadania własne, zadania zlecone) w latach, a dane liczbowe 
w formie tabeli w załączniku do Strategii.

Rok 2003 … 2007

Budżet ogółem

Budżet na zadania własne

Budżet na zadania zlecone

4. Współpraca z innymi podmiotami (w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi za okres co najmniej 3 lat

Rodzaj danych Źródło danych

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 
(lokalne, powiatowe, wojewódzkie) – tabela A poniżej

Prawo lokalne do organizowania współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, ogłoszone 
konkursy, budżet na zadania zlecone organizacjom 
pozarządowym (Tabela B poniżej)

Samorząd Województwa

Roczniki statystyczne województwa

Samorząd gminy…



Aneks    183

Element spisu treści Opis zawartości

Tabela A 
Dane za lata… o organizacjach pozarządowych, kościelnych, grupach nieformalnych działających 
w gminie… – przykład

Nazwa organizacji 
pozarządowej

Działania zrealizowane na 
terenie gminy w ostatnich 
3 latach (z podaniem 
beneficjentów)

Źródło finansowania Liczba osób 
objętych 
pomocą

Partnerzy

Stowarzyszenie 
„Pomoc dzieciom”

1. Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej dla 
dzieci w wieku 7–10 
lat

Dotacja z samorządu 
województwa na 
zadania z zakresu 
pomocy społecznej

15 -

2. Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych 
dla dzieci z rodzin 
zagrożonych…

Dotacja Ministerstwa 
Edukacji „Program…”

50 GKRPA, 
Stowarzyszenie 
XYZ

3…

4…

Parafia pw. Św. 
Bartłomieja w…

Paczki żywnościowe 
dla ubogich rodzin 
na Święta Bożego 
Narodzenia

Caritas, wierni parafii 46 Caritas

Koło Gospodyń 
Wiejskich we wsi… 
(grupa nieformalna)

1. Spotkania na temat 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego

Środki własne 24 GOK

2. Spotkania nt. zdrowia 
dla osób starszych

Środki własne 15 NZOZ

3…

4…

Jeśli prowadzony jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi, należy podać tabelę 
z budżetem na działania z ostatnich 3 lat (wzór poniżej).

Tabela B

Rok Rodzaj zleconych zadań/zakres 
konkursu

Wielkość budżetu Liczba organizacji, które 
otrzymały dotację

2005 Pomoc społeczna 8 000 5

2005 Profilaktyka uzależnień od alkoholu 1 200 2

2006

2007

Czy gmina i/lub jej jednostki mają podpisane porozumienia o współpracy z innymi podmiotami, 
samorządami? (jakie i w jakim zakresie, efekty współpracy).
Czy gmina korzysta z Zespołów Roboczych (jednostek samorządowych i spoza samorządu) do prowadzenia 
planowania, rozwiązywania problemów, wspólnych przedsięwzięć? (jakiego rodzaju są to zespoły, do czego 
i jakie są efekty ich pracy).
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Element spisu treści Opis zawartości

2.4 Źródła 
podstawowych 
problemów 
społecznych i ich 
identyfikacja

1. Analiza obszarów polityki społecznej:
1.1. Gospodarka mieszkaniowa 

Zasoby mieszkaniowe (za 3 lata) 1. GUS 
2. Bank Danych Regionalnych

Ludność w mieszkaniach (za 3 lata)

Dodatki mieszkaniowe (za 3 lata) Urząd Gminy w …………………

1.2. System opieki zdrowotnej (w ostatnim roku)
Zdrowie i opieka zdrowotna

Problemy zdrowotne mieszkańców gminy 1. Gminny Ośrodek Zdrowia w ………
2. Roczne sprawozdania o działalności  

i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej 
opiece zdrowotnej – MZ-11*

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

Zasoby kadrowe w ośrodku zdrowia

Liczba świadczeń medycznych na 1000 mieszkańców

1.3. Edukacja i opieka nad dzieckiem, w tym wychowanie przedszkolne (w ostatnim roku)

Poziom wykształcenia zamieszkałej ludności Roczniki statystyczne Województwa 
………………………………………

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na 
terenie Gminy (tabela poniżej) …………………, 
w tym niepełnosprawni uczniowie 

Roczniki statystyczne Województwa 
………………………………………

Kadry pedagogiczne placówek oświatowych Urząd Gminy w ……………………

Tabela. Propozycje zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – przykład

Nazwa działania Opis Organizator Liczba dzieci

Zajęcia pozalekcyjne Koło komputerowe SP 1 20

Zajęcia pozalekcyjne Koło sportowe piłki nożnej SP 1 15

Świetlica wiejska Odrabianie lekcji Wieś(?) Gmina (?) 20

Grupa taneczna „Mak” Taniec ludowy GOK 25

Opieka nad dzieckiem i rodziną (z 3 lat)

Liczba spraw dotyczących ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia opieki 
rodzicielskiej

•  Sąd Rejonowy w …………

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych •  Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie ………………

Liczba rodzin zastępczych w Powiecie ………, które objęły opieką dzieci 
z terenu Gminy ……………………

Liczba dzieci z terenu Gminy ……umieszczonych w rodzinach zastępczych

Liczba dzieci zgłoszonych do adopcji

Liczba dzieci adoptowanych 
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Element spisu treści Opis zawartości

2.4 Źródła 
podstawowych 
problemów 
społecznych i ich 
identyfikacja

1.4. System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Działania na rzecz osób starszych w gminie i poza nią, np.:
1. Liczba osób kierowanych w ostatnich 3 latach do Domów Pomocy Społecznej
2. Liczba osób starszych, którym zapewniana jest opieka w domu
3. itp.

Problemy społeczne – niepełnosprawność

Liczba osób niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie •  Narodowy Spis Powszechny Ludności 2002 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w…………………………Kategorie niepełnosprawności

Struktura wieku osób niepełnosprawnych

Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych

Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych

Orzeczenia o niepełnosprawności wydane dla mieszkańców 
gminy w latach …………

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
i indywidualnego dla niepełnosprawnych uczniów

•  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w……………………………

Edukacja niepełnosprawnych uczniów •  Samorząd Gminy w ………………

1.5. Rynek pracy, zatrudnienie i bezrobocie (z 3 lat)

Pracujący według płci i sektorów •  Główny Urząd Statystyczny 
•  Bank Danych Regionalnych
•  Roczniki Statystyczne Województwa …………
•  Powiatowy Urząd Pracy w …………

Pracujący według płci i form własności

Liczba osób bezrobotnych

1.6. Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne (z 3 lat)

Liczba stwierdzonych przestępstw w tym  
przestępstwa nieletnich

•  Komenda Policji w ………………

Struktura stwierdzonych przestępstw

Osoby i rodziny dotknięte problemami uzależnień •  Roczne sprawozdanie z działalności samorządów 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych – PARPA-G1* 

•  Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii

•  Sprawozdania z realizacji gminnych programów 
przeciwdziałania uzależnieniom

•  Ankieta 2004 Lecznictwo odwykowe-PARPA
•  Zadania społeczne organizowane przez Samorząd 

Województwa ………. ESPAD, Wzorce konsumpcji 
alkoholu

Działania profilaktyczne organizowane  
w środowisku lokalnym

Zasoby środowiskowe dla celów profilaktyki, interwencji  
i pomocy

Wydatki z budżetu gminy na programy profilaktyczne

2. Katalog zidentyfikowanych problemów społecznych w gminie – zidentyfikowany i wybrany podczas 
warsztatów 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród społeczności oraz dane statystyczne uporządkowane wg obszarów 
problemowych (przykład wypełniania zawiera Tabela 10 w Rozdziale 4.5.)

Obszar 
problemowy

Problem 
społeczny – 
dane z ankiety 
(pytanie nr …, 
% odpowiedzi)

Powody 
korzystania 
z pomocy 
społecznej – 
dane z ankiety 
(pytania nr …, 
% odpowiedzi)

Liczba rodzin 
(lub osób) 
objętych 
pomocą 
społeczną 
z tytułu 
problemu (dane 
OPS z ub. roku)

Odsetek rodzin (lub 
osób) w stosunku 
do liczby rodzin 
(lub osób) ogółem 
objętych pomocą 
społeczną z tytułu 
problemu

Inne źródła 
informacji, np. 
niebieskie karty, 
kurator sądowy

3. Hierarchizacja problemów społecznych uznanych za dominujące (patrz powyżej)
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Element spisu treści Opis zawartości

2.5. Kapitał 
społeczny gminy

1. Inwentaryzacja mocnych stron gminy (w zakresie spraw społecznych, w tym zasoby w postaci organizacji 
społecznych i zakresu współdziałania z nimi)

•  Z ankiety (jeśli były stosowne pytania)
•  Z warsztatów aktualizacji Strategii oraz z obecnej Strategii (przed aktualizacją)
•  Określenie poziomu integracji społecznej oraz pożądanego stanu w tym zakresie

Na podstawie ankiety dla społeczności należy podać wyniki odpowiedzi na pytania powiązane z integracją 
społeczną, np. czy chciałby Pan/Pani uczestniczyć we wdrażaniu Strategii RPS? Czy uczestniczy Pani/Pan 
w zebraniach sołeckich? 
Na podstawie ilości organizacji i grup nieformalnych, frekwencji na spotkaniach wiejskich i innych.
Na podstawie warsztatu oceny poziomu integracji społecznej (Arkusz B7 w rozdziale 5.6. – wkleić tabelę 
i podać procent odpowiedzi dla poszczególnych poziomów, można też na wykresie). Wynik grupowej oceny 
jako średni poziom integracji społecznej wyliczony z odpowiedzi.

3. Kierunki rozwoju 
gminy

3.1. Wizja rozwoju 
społecznego 

1. Wizja rozwoju społecznego gminy w perspektywie czasowej (10–15 lat) – określenie pożądanego 
stopnia rozwoju z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju społecznego

2. Dokonanie powiązań pomiędzy założeniami rozwoju gminy a koncepcją rozwoju społecznego
3. Wyeksponowanie elementów wizji odnoszących się do rozwiązywania problemów społecznych 

3.2. Cele Dwa rodzaje celów:
1. Sformułowanie celów głównych oraz sposobów ich osiągania: 

2. Cele szczegółowe (kierunki działań, zadania strategiczne, itp.) – dla każdego celu głównego kilka 
kierunków działań (dokładne określenie, co należy zrobić) 

Mogą być też podane na poprzednim schemacie lub osobno (jak wyżej).
Cele te należy porównać z aktualną Strategią i ewentualnie uzupełnić.

1. Określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne cele, terminy realizacji, wskazanie źródeł 
finansowania, itp. (przykład w Rozdziale 9, Tabela 18 i 19)

Harmonogram wdrażania – przykład w Rozdziale 9, Tabela 18

Harmonogram wdrażania powinien być spójny z budżetem gminy na rok planowania (oraz uwzględniany 
przy planowaniu budżetu na lata kolejne).

3.3. Hierarchia 
celów rozwoju 

Dokonanie hierarchizacji celów rozwoju 

Cel główny 1 Cel główny 2

Cel główny
strategiczny

Cel główny 3

Cel  
szczegółowy 1.1

Cel  
szczegółowy 1.2

Cel główny 1

Cel  
szczegółowy 1.3
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Element spisu treści Opis zawartości

4. Zarządzanie 
realizacją Strategii
4.1. Realizacja 
Strategii
4.2. Monitoring 
realizacji Strategii
4.3. Ewaluacja 
realizacji Strategii
4.4. Aktualizacja 
Strategii

1. Określenie Zespołów i osób odpowiedzialnych za koordynację Strategii na poziomie realizacji, 
monitoringu i ewaluacji oraz powiązań między nimi

2. Wskazanie sposobów i częstotliwości dokonywania oceny stopnia realizacji Strategii
3. Określenie zasad realizacji Strategii
4. Określenie sposobu monitoringu Strategii
5. Określenie zasad ewaluacji Strategii, w tym definiowania wskaźników ewaluacji 
6. Wskazanie osób i sposobów dokonywania zmian (aktualizacji) Strategii
7. Określenie powiązań z innymi dokumentami strategicznymi (można tylko nawiązać do punktu 2.2.3 

niniejszej tabeli)

załącznik nr 13 – zarządzanie realizacją strategii – przykład 
zapisów w strategii

1.  system zarządzania realizacją strategii 

Określa organizację, zasady i sposoby wdrażania Strategii, jej monitorowania 
i ewaluacji. System ten jest bardzo ważnym i często niedocenianym elementem 
planowania strategicznego i operacyjnego, decyduje on bowiem o dynamice 
procesu realizacji Strategii. Brak tego systemu powoduje, że Strategia staje się 
bardzo szybko dokumentem „martwym”.

2. system zarządzania realizacją strategii Rozwiązywania problemów 
społecznych tworzą powiązane ze sobą podmioty zarządzające reali-
zacją strategii:

1. Burmistrz/Wójt jest odpowiedzialny przede wszystkim za:
•  Sprawne funkcjonowanie systemu wdrażania Strategii 
•  Funkcjonowanie Zespołów ds. Realizacji, Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji
•  Przedkładanie Radzie Gminy Planu Działania do uchwalenia
•  Wprowadzanie do projektu budżetu zadań wynikających z Planu Działania

2. Rada Miasta/Gminy jest odpowiedzialna za:
•  Bieżący nadzór nad realizacją Strategii
•  Uchwalanie zmian Strategii
•  Uchwalanie rocznych lub dwuletnich Planów Działania
•  Uchwalanie wybranych pozycji budżetu Planu Działania jako integralnej części bu-

dżetu gminy
•  Zgodność uchwalanych rocznych budżetów z zapisami Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych oraz rocznych planów realizacyjnych do Strategii, progra-
mów profilaktyki alkoholowej, programów przeciwdziałania narkomanii, ochrony 
zdrowia, edukacji i innych programów dotyczących rozwoju społecznego, powiąza-
nych z GSRPS

•  Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej
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Do realizacji Strategii powoływany jest Zarządzeniem Burmistrza/Wójta Zespół ds. Realiza-
cji. Zespołem zarządza Koordynator – Kierownik/przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Zespół ds. realizacji Strategii, w którego pracach uczestniczą:
•  Koordynator wdrażania Strategii jako przewodniczący Komitetu
•  Koordynatorzy poszczególnych głównych celów 

Zadania Zespołu ds. Realizacji Strategii:
•  Koordynacja wdrażania poszczególnych celów operacyjnych w całym okresie realiza-

cji Strategii
•  Opracowywanie projektu rocznych (lub dwuletnich) Planów Działania
•  Opracowanie propozycji wskaźników realizacji celów operacyjnych i działań
•  Przedstawienie projektu Planu Działania wraz ze wskaźnikami do zaopiniowania Ze-

społowi ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji
•  Koordynacja realizacji zadań wynikających z Planów Działania
•  Opracowanie rocznego budżetu Planu Działania
•  Zgłoszenie wybranych elementów budżetu Planu Działania do projektu budżetu 

gminy w celu pozyskania finansowania części zadań
•  Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów strategicz-

nych (w zależności od potrzeb oraz ustaleń z Zespołem ds. Monitoringu i Forum ds. 
Ewaluacji Strategii)

•  Opracowywanie raportów dotyczących wykonania rocznych Planów Działania
•  Przedstawianie do zaopiniowania Zespołowi ds. Monitoringu i Forum ds. Ewaluacji 

Strategii raportu z realizacji Planu Działania
•  Opracowanie planu promocji i koordynacja działań związanych z promocją realizacji 

Strategii

4. Koordynator wdrażania Strategii – Kierownik Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, jest odpowiedzialny za:
•  Zapewnienie, aby każdy z koordynatorów celów (lub zadań) posiadał aktualną wersję 

Strategii oraz rocznego Planu Działania
•  Gromadzenie dokumentacji związanej ze Strategią, zbieranie informacji określają-

cych postępy w realizacji Strategii
•  Współorganizowanie spotkania Forum ds. Ewaluacji, opracowanie po każdym z ze-

brań raportu z realizacji Strategii i jego upowszechnienie, prowadzenie akcji informa-
cyjnej i promocyjnej 

•  Opracowanie i, w razie potrzeby, aktualizację Rocznych Planów Działania
•  Przedkładanie Planów Działania do zatwierdzenia przez Burmistrza/Wójta
•  Przygotowanie kompletnej informacji dotyczącej realizacji koordynowanego zakresu 

oraz uzupełnianie na bieżąco danych
•  Upowszechnienie informacji dotyczącej koordynowanego zakresu działań
•  Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w obrębie właściwego celu 

operacyjnego, w terminie do 8 tygodni po zakończeniu roku budżetowego lub in-
nym umożliwiającym zaplanowanie w budżecie na następny rok kalendarzowy środ-
ków na kolejne roczne Plany Działania
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5. Zespół ds. Monitoringu, powoływany Zarządzeniem Wójta/Burmistrza, odpowiada za:
•  Zaopiniowanie Planu Działania
•  Opracowanie rocznego Planu Monitoringu na podstawie zapisów Planu Działania
•  Przedstawianie Planu Monitoringu do zaopiniowania Zespołowi ds. Realizacji Strate-

gii oraz Forum ds. Ewaluacji Strategii
•  Monitoring opracowania budżetu Planu Działania i wprowadzenia do budżetu gminy
•  Prowadzenie monitoringu na poziomie celów operacyjnych, działań, projektów
•  Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu celów strategicznych (w za-

leżności od potrzeb oraz ustaleń Forum ds. Ewaluacji)
•  Przedstawianie raportu z realizacji Planu Monitoringu do zaopiniowania Zespołowi 

ds. Realizacji Strategii i Forum ds. Ewaluacji Strategii

6. Forum ds. Ewaluacji Realizacji Strategii odpowiada za:
•  Proponowanie wskaźników do ewaluacji stopnia osiągnięcia celów strategicznych 

i operacyjnych
•  Zaopiniowanie Planu Działania
•  Określanie wskaźników w Planie Działania na podstawie propozycji Zespołu ds. Reali-

zacji, Zespołu ds. Monitoringu i własnych
•  Opracowanie rocznego Planu Ewaluacji na podstawie zapisów Planu Działania
•  Przedstawianie do zaopiniowania Zespołowi ds. Realizacji Strategii oraz Zespołowi ds. 

Monitoringu Realizacji Strategii Planu Ewaluacji
•  Ewaluację opracowania budżetu Planu Działania i wprowadzenia do budżetu gminy
•  Prowadzenie ewaluacji na poziomie celów operacyjnych, działań, projektów
•  Gromadzenie i pozyskiwanie informacji niezbędnych do ewaluacji celów strategicz-

nych, w tym ankietyzację społeczności
•  Ewaluację sytuacji społecznej na podstawie corocznej diagnozy wraz z ankietyzacją 

i jej powiązanie z realizacją Strategii
•  Przedstawianie do zaopiniowania Zespołowi ds. Realizacji Strategii i Zespołowi ds. 

Monitoringu Realizacji Strategii raportu z realizacji Planu Monitoringu

Forum ds. Ewaluacji to grupa społeczna funkcjonująca np. przy Radzie Miasta/Gminy, będąca 
ciałem doradczym i opiniotwórczym Rady, która poprzez wspólną pracę na warsztatach two-
rzyła Strategię. Forum Miasta/Gminy ds. Ewaluacji może być także ciałem sformalizowanym, 
instytucjonalnym i funkcjonować jako organizacja pozarządowa.

3. w procesie realizacji strategii będą wykorzystywane następujące 
trzy grupy instrumentów:

•  Prawno-administracyjne, ekonomiczne i rynkowe, w tym finansowe oraz z zakresu orga-
nizacji, zarządzania i marketingu

•  Informacyjno-edukacyjne, w tym monitoringu realizacji
•  System aktualizacji Strategii

Instrumenty prawno-organizacyjne, ekonomiczne 
Realizacja Strategii obejmuje lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W okresie tym obo-
wiązuje Narodowa Strategia Społeczna, Strategia polityki społecznej województwa…, i inne 
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dokumenty (należy je określić). Powyższe dokumenty determinują prawne i ekonomiczne 
uwarunkowania działań również na poziomie gminy.

Instrumenty z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu stanowią bardzo obszerną 
i ciągle rozbudowywaną grupę narzędzi realizacyjnych. W realizacji Strategii pomocne będą 
przede wszystkim:

•  Ścisłe powiązanie w okresie najbliższych lat Planów Działania GSRPS z budżetem Miasta/
Gminy ……………. w oparciu o zasadę budowy budżetu zadaniowego – jeśli dotyczy 
(zadania do finansowania z budżetu miasta/gminy zostaną określone w Planie Działania)

•  Zarządzanie jakością w oparciu o znormalizowane systemy np. ISO grupy 9000, Przejrzy-
sta Polska lub inne wewnętrzne procedury jako element zarządzania sferą publicznych 
usług społecznych w mieście/gminie – jeśli dotyczy

•  Element marketingu lokalnego, zwłaszcza promocji Strategii zgodnie z przyjętym dla 
gminy planem komunikacji społecznej (lub innym, związanym z komunikacją), aby in-
formacja o Strategii i jej realizacji była znana i powszechnie dostępna

•  Roczne Plany Działania – korzystny i efektywny dla miasta/gminy instrument zarządza-
nia realizacją Strategii

Instrumenty informacyjno-edukacyjne:
•  Monitoring społeczny (z udziałem społeczności lokalnej – Forum ds. Ewaluacji); prze-

prowadzane będą badania opinii społecznej (ankiety, sondaże) dla lepszej oceny rea-
lizacji wybranych zadań; wśród mieszkańców rozpowszechniane będą wszystkimi 
dostępnymi kanałami (ogłoszenia, artykuły w prasie, spotkania radnych z wyborcami) 
informacje o postępach i efektach w realizacji Strategii oraz dokonywanych w niej zmia-
nach

•  Dla wymiernej oceny stopnia realizacji celów Strategii powinien zostać wykorzystany 
system wskaźnikowego monitorowania Strategii (SWMS). Wykorzystuje on dotych-
czasowe doświadczenia w konstrukcji wskaźników monitorowania realizacji Strategii 
i nawiązuje do poziomu celów szczegółowych, a nawet programów realizacyjnych

4.  zapewnienie spójności strategii z innymi dokumentami strategicznymi

Podmioty zarządzające Strategią powinny sprawować opiekę nad tym, aby zapisy Strategii były 
uwzględniane w innych dokumentach strategicznych gminy, np. cele GSRPS wprowadzone 
powinny zostać do Strategii Rozwoju Gospodarczego oraz innych dokumentów. W przypadku 
aktualizacji pozostałych dokumentów strategicznych stosowne zmiany powinny być uwzględ-
niane również w niniejszej Strategii.
 
Realizacja Strategii odbywa się poprzez realizację rocznych Planów Działania i obejmuje:

1. Powołanie Zespołu ds. Realizacji Strategii – jednorazowo po uchwaleniu Strategii
2. Opracowanie Planu Działania na jeden rok
3. Oszacowanie kosztów działań z Planu Działania i opracowanie propozycji ich finansowa-

nia m.in. z budżetu gminy
4. Opracowanie projektów i ich realizacja przez różne podmioty ze źródeł własnych i ze-

wnętrznych
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Monitoring Strategii odbywa się poprzez realizację rocznych Planów Monitoringu i obejmuje:
•  Powołanie Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Strategii – jednorazowo po uchwaleniu 

Strategii; zadania Zespołu można realizować w ramach jednego Zespołu ds. Realizacji 
i Monitoringu, jeśli będzie to korzystne dla prawidłowości realizacji

•  Zaopiniowanie Planu Działania i opracowanie Planu Monitoringu na jeden rok
•  Monitoring opracowania propozycji budżetu Planu Działania i wprowadzenia jej do bu-

dżetu gminy
•  Monitoring projektów realizowanych przez różne podmioty ze źródeł własnych gminy 

i zewnętrznych

Ewaluacja Strategii
Jeden raz w roku, w ramach ewaluacji realizacji Strategii na podstawie Planu Działania, powi-
nien być dokonywany przegląd celów i zadań strategicznych oraz postępów i trudności w re-
alizacji Strategii przez grupę społeczną – Forum ds. Ewaluacji na podstawie danych od Zespołu 
ds. Realizacji Strategii. Dodatkowo powinna mieć miejsce także ewaluacja realizacji całej Stra-
tegii po jej zakończeniu. Wyniki ewaluacji i wnioski powinny stanowić podstawę do opracowa-
nia kolejnej Strategii. Ewaluacja roczna odbywa się na podstawie Planu Ewaluacji i obejmuje:

•  Powołanie Forum ds. Ewaluacji Realizacji Strategii
•  Zaopiniowanie Planu Działania i opracowanie Planu Ewaluacji na jeden rok
•  Ewaluację opracowania propozycji budżetu Planu Działania i wprowadzenia jej do bu-

dżetu gminy
•  Ewaluację projektów realizowanych przez różne podmioty ze źródeł własnych gminy 

i zewnętrznych
•  Ewaluację sytuacji społecznej na podstawie corocznej diagnozy wraz z ankietyzacją i jej 

powiązanie z realizacją
•  Ewaluację realizacji całej Strategii po jej zakończeniu

System aktualizacji Strategii 
System zakłada wprowadzanie zmian w dokumencie Strategicznym. Zmiany będą propono-
wane przez Koordynatora i opiniowane przez grupę społeczną/Forum ds. Ewaluacji zatwier-
dzane przez Radę Miasta/Gminy. 

•  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie co roku poddawana prze-
glądowi oraz, w razie potrzeby, aktualizacji. System ten jest odmienny dla części doku-
mentu określającej wizję rozwoju i cele Strategii (główne i szczegółowe) oraz dla części 
programowej (program realizacji dla całej Strategii oraz Plany Działania)

•  Część „strategiczna” (wizje, cele strategiczne i szczegółowe rozwoju) będzie poddawana 
przeglądowi oraz aktualizacji w cyklu kadencji władz samorządowych z przesunię-
ciem okresu objętego planowaniem o kolejne 4 lata

•  Część „programowa” (działania/zadania i harmonogram) będzie poddawana przeglądo-
wi i aktualizacji co roku (jeśli zajdzie taka potrzeba) 

•  Bardzo ważnym narzędziem wprowadzania Strategii w życie będzie uchwalony przez 
Radę Gminy ………… Roczny Plan Działania do realizacji Strategii po zaopiniowaniu 
go przez Forum ds. Ewaluacji i Zespół ds. Monitoringu

•  Aktualizacji dokonuje w formie planowania partnerskiego Forum ds. Ewaluacji i Zespół 
ds. Monitoringu, a zatwierdza Rada Miasta/Gminy

•  Po wprowadzeniu zmian Koordynator wdrażania Strategii zobowiązany jest dostarczyć 
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wszystkim zainteresowanym stronom (zwłaszcza Koordynatorom poszczególnych pro-
gramów realizacyjnych) informacje o dokonanej aktualizacji

System okresowej aktualizacji będzie odbywał się we współpracy z lokalnymi partnerami 
społeczno-gospodarczymi. 

Audyt zewnętrzny
System zarządzania realizacją Strategii można wspomóc poprzez audyt zewnętrzny – daje 
to większą skuteczność realizacji celów i zadań oraz pozwala na profesjonalne uaktualnienia 
i zmiany, głównie w części realizacyjnej Strategii, umożliwia także lepszą identyfikację źródeł fi-
nansowania pod kątem projektów i wyższą skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych.

Audytor może pomóc organom samorządu gminy w obiektywnej aktualizacji Strategii 
między innymi poprzez: zalecenia do zarządzania Strategią, rekomendacje do budżetu, moty-
wowanie Zespołu Roboczego ds. Realizacji Strategii, analizę stanu pozyskiwania środków czy 
sugestie w zakresie programów realizacyjnych i projektów. Pomoc audytora może dotyczyć 
także identyfikacji źródeł finansowania projektów, opracowania wniosków o dofinansowanie 
oraz ich rekomendowania do sponsorów, przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych 
szkoleń.

Etapy prac nad strategią 
 

Etap I Rada Miasta/Gminy przyjmuje w formie uchwały: 

1. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych jako wyznacznik kierunków rozwoju społecznego Miasta/Gminy 
na lata 2008–2013. 

2. Na podstawie Strategii opracowuje się Plan Działania zawierający projekty i zadania realizacyjne na lata 
2008–2010 i 2011–2013. Plan Działania określa również wielkość i źródło nakładów na poszczególne projekty 
z określeniem harmonogramu ich realizacji. 

Etap II Rada Miasta/Gminy przyjmuje oddzielną uchwałą Plan Działania, który jest programem realizacyjnym Strategii.

Etap III Burmistrz Miasta/Wójt Gminy wskazuje Koordynatora ds. wdrażania GSRPS – Kierownika OPS i/lub wyznacza 
pracowników kierujących pojedynczymi projektami (względnie – działaniami realizacyjnymi). Następnie zleca 
szczegółowe opracowanie realizacyjne pracownikom UM/UG lub specjalistom zewnętrznym.
Burmistrz/Wójt powołuje Zespół ds. Realizacji Strategii, który może zostać przekształcony z Zespołu Roboczego ds. 
Opracowania/Aktualizacji Strategii.
Burmistrz/Wójt powołuje Zespół ds. Monitoringu Realizacji Strategii, który może zostać przekształcony z Zespołu 
Roboczego ds. Opracowania/Aktualizacji Strategii i przekazuje mu zadania.
Burmistrz/Wójt zwołuje Forum ds. Ewaluacji Realizacji Strategii i przekazuje mu zadania.
W uzasadnionych przypadkach zadania z zakresu realizacji, monitoringu i ewaluacji mogą być powierzone jednemu 
Zespołowi ds. Realizacji, Monitoringu i Ewaluacji lub dwóm: Zespołowi ds. Realizacji i Monitoringu oraz Forum ds. 
Ewaluacji.
W pracach wszystkich Zespołów powinni uczestniczyć zarówno przedstawiciele samorządu, jak i organizacji 
pozarządowych, parafii, grup nieformalnych, liderów społecznych oraz sołtysi i inne ważne dla gminy osoby.

Etap IV Następuje realizacja poszczególnych, ustalonych w Planie Działania, projektów i zadań realizacyjnych.

Etap V Koordynator dokonuje bieżącej kontroli realizacji projektów i zadań realizacyjnych w zakresie:
1. Dotrzymania terminów realizacji
2. Zgodności z budżetem
3. Stopnia osiągania rezultatów
4. …
Zespół ds. Monitoringu dba o to, aby zadania realizowane były terminowo i zgodnie z Planem Działania.
Forum ds. Ewaluacji czuwa, aby realizacja Planu Działania przynosiła zakładane rezultaty na poziomie projektów, 
działań i celów.
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Etap VI Korekty w zakresie sposobu realizacji określone przez Zespół ds. Monitoringu, Forum ds. Ewaluacji oraz Radę Miasta/
Gminy dla projektów i działań realizacyjnych prowadzone będą na bieżąco w drodze decyzji Burmistrza/Wójta.

Etap VII Na bazie przyjętych wskaźników ewaluacji Forum ds. Ewaluacji przygotowuje corocznie raport o stanie realizacji 
Strategii wraz z oceną ogólnego rozwoju gminy. Raport zawiera również wnioski dotyczące korekty docelowych 
wielkości wskaźników osiągania celów strategicznych. 

Etap VIII Raport przedkładany jest do zaopiniowania Zespołowi ds. Realizacji oraz Zespołowi ds. Monitoringu a następnie 
Radzie Miasta/Gminy.
Spotkania całego Forum ds. Ewaluacji następują raz na kwartał oraz po zakończeniu roku. Forum ds. Ewaluacji 
dokonuje przeglądu celów strategicznych, zgłaszając ewentualne korekty celów oraz proponując zmiany w Planie 
Działania. 

Etap IX Ostatecznej korekty w zakresie celów oraz ustaleń w Planie Działania dokonuje Rada Miasta/Gminy na podstawie 
opracowanego przez Forum ds. Ewaluacji raportu.

•  Niniejszy dokument, po uchwaleniu przez Radę Miasta/Gminy powinien być opubliko-
wany na stronie internetowej, a ponadto przekazany uczestnikom procesu planowania 
strategicznego oraz wszystkim jednostkom i instytucjom, których działalność może 
przyczynić się do realizacji Strategii.

•  Odpowiedzialny za wdrażanie Strategii oraz dostosowanie wszystkich planów i progra-
mów do jej ustaleń jest Burmistrz Miasta/Wójt Gminy.

Sprawozdanie z realizacji Planu Działania wraz z wnioskami i propozycjami działań korygu-
jących Burmistrz/Wójt przedkłada Radzie Miasta/Gminy w pierwszym kwartale od zakończenia 
roku budżetowego.

załącznik nr 14 – polecana literatura 

Lp. Autor Tytuł

1 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka

2 J. W. Bandurski Zarządzanie strategiczne. Podstawowe zagadnienia

3 K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody – strategie

4 T. Gołębiowski Planowanie strategiczne. Planowanie i kontrola

5 R. Krupski (red.) Zarządzanie Strategiczne. Koncepcje – metody

6 E. Wojciechowski Zarządzanie w samorządzie terytorialnym

7 J. Kot Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego

8 Tadeusz Borys (red.) Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

9 G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczy Polityka społeczna

10 A. Grzybowski Polityka społeczna samorządu terytorialnego. Poradnik praktyczny 
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załącznik nr 15 – podstawowe pojęcia używane w podręczniku 

Zarządzanie Polega na tym, że podmiot zarządzający (np. wójt, zarząd, itp.) konstruuje (kreuje) rzeczywistość z dostępnych 
elementów: pomysłów, ludzi i relacji między nimi, rozwiązań formalno-prawnych, środków materialnych 
i pieniężnych itp. 
Wg P. Druckera: zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie osób, które 
pozwala zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników.
Zwykle przyjmuje się, że zarządzanie obejmuje: planowanie – organizowanie – motywowanie – 
kontrolowanie.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że zarządzanie prowadzone jest na trzech szczeblach (poziomach):
1. Strategicznym
2. Taktycznym
3. Operacyjnym
Na każdym z tych poziomów mogą powstać odpowiednie dokumenty planistyczne, tj. strategie, plany/
programy taktyczne oraz plany/programy operacyjne. 

Strategia Termin „Strategia” pochodzi od greckiego słowa Strategos. Pojęcie to oznacza wodza armii, osobę opracowującą 
koncepcję wojny. Pojęcie „strategii” stosowano początkowo w odniesieniu do działań militarnych, przenosząc 
je następnie do polityki, gospodarki i zarządzania. 

Wybrane definicje:
1. Określenie długookresowych celów i zamierzeń organizacji, wybór kierunków działania oraz 

rozdysponowanie zasobów (pracowników, środków finansowych, itp.) niezbędnych do osiągnięcia tych 
celów 

2. Główne cele organizacji, podstawowe programy działania dobrane do realizacji tych celów i sposoby 
rozdysponowania zasobów wykorzystywane do zapewnienia relacji między organizacją i jej otoczeniem

3. Przyjęta przez kierownictwo spójna koncepcja działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie 
fundamentalnych celów długookresowych w ramach wybranej domeny działania

4. Wieloaspektowy, zintegrowany plan, który wiąże przewagi konkurencyjne (czyli mocne strony) organizacji 
z wyzwaniami płynącymi z otoczenia i jest budowany dla zapewnienia osiągnięcia głównych celów 
organizacji dzięki jego właściwej realizacji

W praktyce polskich jednostek samorządu terytorialnego spotka się strategie różnego rodzaju. Można wśród 
nich wyróżnić:
1. Strategie rozwoju, np. (często także nazywane Strategiami Zrównoważonego Rozwoju lub Strategiami 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego). Mają one kompleksowy charakter (tzn. dotyczą spraw społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych) i cechują się dość wysokim poziomem ogólności

2. Strategie cząstkowe – dotyczące wybranej części aktywności gminy (np. strategia rozwiązywania 
problemów społecznych, strategia rozwoju turystyki, strategia promocji itp.). Charakteryzują się one 
wyższym poziomem szczegółowości i powinny być spójne z ogólnymi strategiami rozwoju

Zarządzanie 
strategiczne

Proces definiowania i przeformułowywania strategii w reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu lub 
wyprzedzający te zmiany, a nawet je wywołujący, także sprzężony z nim proces wdrożenia, w którym zasoby 
i umiejętności organizacji są tak dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe cele rozwoju, a także 
zabezpieczyć istnienie organizacji w potencjalnych sytuacjach problemowych.

Programowanie Proces projektowania/planowania najbardziej pożądanych zdarzeń i stanów organizacji (np. gminy, 
przedsiębiorstwa, itp.) z uwzględnieniem przyszłej sytuacji, określonej celami polityki. Efektem tego procesu 
jest program.

Analiza SWOT Jedna z najczęściej wykorzystywanych metod w analizie strategicznej. Jest to metoda kompleksowej analizy 
sytuacji, uwzględniającej poszczególne analizy odcinkowe, odnoszące się do zewnętrznej i wewnętrznej 
sytuacji organizacji (np. kraju, gminy, przedsiębiorstwa, itp.).

SWOT to akronim anglojęzycznych pojęć opisujących potencjał organizacji: Strengths – atuty, silne strony, 
Weaknesses – słabe strony, a także pojęć opisujących czynniki z otoczenia: Opportunities – szanse, możliwości, 
okazje rozwojowe wynikające z sytuacji w otoczeniu i Threats – zagrożenia, czynniki ryzyka występujące 
w otoczeniu danej organizacji.

Wizja Oznacza szeroką koncepcję, pożądany obraz przyszłości organizacji i jej miejsca w otoczeniu, wyrażenie intencji 
i aspiracji, bez szczegółowego określenia sposobów i środków osiągnięcia celów. 

Dobra wizja powinna inspirować członków organizacji do realizacji odważnie nakreślonych działań, 
związanych z osiągnięciem ambitnie (ale także realnie) zarysowanych celów (visio = łac. widzenie, 
wyobrażenie).
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Misja Precyzyjne wyrażenie – w języku zrozumiałym dla członków organizacji i jej otoczenia – dalekosiężnych 
zamierzeń i aspiracji organizacji. Powinna ona uwzględniać takie aspekty jak: powód istnienia organizacji, 
przedmiot i zakres działania, cechy wyróżniające organizację w środowisku, wartości i priorytety przyjmowane 
w organizacji. 

Cel 3. To przewidywany przyszły stan rzeczy, uważany za pożądany, do którego zmierza podejmujący działanie. 

4. To stan pozytywny, który chcemy osiągnąć w planowanym okresie dla rozwiązania określonego problemu.

Problem 
społeczny

Zjawisko, sytuacja lub proces, który:
1. Rzeczywiście istnieje (nie ma charakteru wyimaginowego, potencjalnego lub dotyczącego 
przyszłości)
2. Ma negatywny wpływ na ład/rozwój społeczny
3. Jest ważny z punktu widzenia rozwoju społecznego

Wskaźnik Miernik charakteryzujący się porównywalnością swojej wartości (w odróżnieniu od cech wyrażonych na ogół 
wartościami bezwzględnymi), która umożliwia określenie pozycji danego obiektu (np. gminy) na tle innych. 
Jest on funkcją dwóch lub większej liczby cech. Z reguły przyjmuje postać miary natężenia. 
Cechy statystyczne to np.
1. Liczba mieszkańców gminy
2. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy
3. Liczba pracowników zatrudnionych w jednostkach, organizacyjnych pomocy społecznej

Wskaźniki to np.
1. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców
2. Liczba pracowników zatrudnionych w jednostkach, organizacyjnych pomocy społecznej na 10 000 

mieszkańców
3. Udział mieszkań wyposażonych w wodociąg w ogólnej liczbie mieszkań

Można wskazać wiele kryteriów klasyfikacji wskaźników. Szczególne znaczenie ma podział dokonywany 
z uwzględnieniem funkcji preferencji (a zatem z punktu widzenia pozytywnego oceniania wpływu zmian 
wartości wskaźnika na mierzone zjawisko). Wyróżnia się:
1. Wskaźniki stymulanty – są to wskaźniki, których wyższe wartości oznaczają wyższą ocenę badanego 

zjawiska (im wyższe wartości wskaźnika tym lepiej, np. liczba podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców) 

2. Wskaźniki destymulanty – są to wskaźniki, których niższe wartości oznaczają wyższą ocenę badanego 
zjawiska (im niższe wartości wskaźnika tym lepiej, np. liczba bezdomnych na 1000 mieszkańców)

3. Wskaźniki nominanty – są to wskaźniki, których najkorzystniejsze wartości to wartości pośrednie między 
minimum i maksimum wartości wskaźnika

Jeżeli w przypadku danego wskaźnika nie można jasno określić funkcji preferencji (a w przypadku nominanty 
nie można podać wartości optymalnej), należy stwierdzić niską użyteczność takiego wskaźnika.

Wskaźniki znajdują zastosowanie w procesie monitorowania i oceniania realizacji Strategii.

Bank Danych 
Regionalnych

To podstawowy komponent systemu informacji statystycznej dla rocznych danych regionalnych od roku 
1995. Bank Danych Regionalnych (w skrócie BDR) jest bazą, która zawiera dane demograficzne, społeczne 
i gospodarcze oraz informacje o stanie środowiska, opisujące jednostki podziału administracyjnego kraju. 
Wszystkie dane dostępne są na stronie internetowej:  http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/dane_podgrup.
katgrupg (w większości przypadków są to cechy statystyczne). 

Koordynator 
procesu 
opracowywania 
i realizacji 
Strategii 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych

Specjalista powołany do koordynowania procesu opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. Wspólnie z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej inicjuje działania warsztatowe 
w gminie; udziela także niezbędnego wsparcia w procesie przygotowania warsztatów; promuje ideę 
partycypacji; kieruje Zespołem Roboczym; wspólnie z Moderatorem wspiera Zespół w konstruowaniu Strategii 

Moderator Trener, inicjator, osoba prowadząca warsztaty i dyskusje mające na celu wypracowanie Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Zadaniem Moderatora jest dbanie o wytworzenie klimatu współpracy (czuwanie nad procesem), a także 
inspirowanie uczestników do wypracowania koncepcji działań strategicznych, które ukierunkowane będą 
na rozwiązanie problemów społecznych. We współpracy z Koordynatorem procesu opracowywania Strategii 
wspiera przedstawicieli gminy w konstruowaniu Strategii.
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Źródło. Słownik opracowano na podstawie: 
1. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka PWN, Warszawa 1998.
2. M. Romanowska (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
3. T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
4. S. Ignatiuk, Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wyd. Wyższej Szkoły Eko-

nomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
5. T. Borys, Jak budować program ekorozwoju – informacje ogólne, Regionalny Ośrodek 

Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Warszawa – Jelenia Góra 1998.

załącznik nr 16 – polecane strony internetowe, przydatne 
przy opracowywaniu lub aktualizacji gminnych strategii Roz-
wiązywania problemów społecznych 

1. Strona internetowa Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 
 www.ppwow.gov.pl
 Zawiera m.in.: bazę dobrych praktyk w obszarze integracji społecznej z całej Polski, do-

kumenty programowe PPWOW, projekty realizowane w gminach, co dobrego w gmi-
nach, czyli przykłady działań z zakresu integracji społecznej i inne przydatne tematy.

2. Instytut Rozwoju Służb Społecznych – Raport „Analiza Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych – bardzo ciekawe opracowanie na temat sposobów opracowywania 
strategii w Polsce.

 http://www.irss.and.pl/pliki/Strategia.pdf
3. Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych gmin objętych PPWOW (przykładowe)
 Gmina Aleksandrów https://aleksandrow.netbip.pl/
 Gmina Szydłów http://www.szydlow.pl/download/pliki/srps2008.pdf
 Gmina Grajewo http://ug-grajewo.pbip.pl/sendFile.php?inf=1842&z=1
 Gmina Płośnica http://www.bip.plosnica.pl/?c=831
 Gmina Pielgrzymka http://www.pielgrzymka.bipjst.pl/doc/ucz2_380.pdf
 Gmina Dubeninki http://bip.warmia.mazury.pl/dubeninki_gmina_wiejska/76/Strate-

gie__raporty__opracowania/

Dokumenty strategiczne ogólnopolskie oraz dane i raporty
1. Ekspertyzy do Narodowej Strategii Rozwoju do 2015
 http://www.nsrr.gov.pl/Dokumenty/
2. PARPA analizy, badania, raporty
 http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id

=11&Itemid=16
3. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 http://www.narkomania.gov.pl/
 W lewym menu znajduje się m.in. Epidemiologia narkomanii, wyniki badań, raporty 

wojewódzkie.
4. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2006–2010
 http://www.parpa.pl/download/Narodowy_Program_2006–2010.pdf
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5. Przemoc w szkole w opinii uczniów
 http://www.niebieskalinia.pl/articles.php?id=13&w=1280
6. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=990
7. Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004–2012 „Polska dla Dzieci”
 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=914&Itemid=1
8. Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1587
9. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=926
10. Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" 
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=928
11. Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=929
12. Program „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” 
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=930
13. Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008–2010"
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1139
14. Statystyki Pomocy Społecznej
 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=104
15. Oświata i wychowanie (raporty roczne)
 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&

id=33&Itemid=108

Dokumenty strategiczne i diagnozy wojewódzkie
1. Strategia polityki społecznej i diagnozy (województwo warmińsko-mazurskie)
 http://wrota.warmia.mazury.pl/content/blogcategory/240/540/lang,pl/
2. Strategia polityki prorodzinnej (województwo warmińsko-mazurskie)
 http://wrota.warmia.mazury.pl/content/blogcategory/242/542/lang,pl/
3. Wojewódzki Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (województwo za-

chodniopomorskie)
 http://www.wzp.pl/rops1/wojewodzki_program_dzialan_na_rzecz_osob_niepelno-

sprawnych.htm 
4. Wojewódzki Program Na rzecz Osób Starszych (województwo warmińsko-mazurskie)
 http://wrota.warmia.mazury.pl/content/view/4331/124/lang,pl/
5. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (woje-

wództwo lubelskie)
 http://www.rops1.multimedia-design.eu/index.php?option=com_

content&view=article&id=124 
6. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (województwo mazowieckie)
 http://www.mcps.mazovia.pl/main.php?l=3&id=1 
7. Wojewódzkie raporty z badań odnośnie przemocy, używania alkoholu, narkotyków
8. Bazy danych instytucji
 http://wrota.warmia.mazury.pl/content/blogcategory/244/544/lang,pl/
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Program Integracji Społecznej był największym komponentem Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), który został przygotowany w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Społecznej i wdrożony w latach 2007–2010 na podstawie umowy pożyczki z Bankiem 
Światowym. 

W realizacji Programu Integracji Społecznej uczestniczyło 500 gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich z 13 województw. W ramach programu działał zespół ponad 30 specjalistów – kon-
sultantów regionalnych, który stanowił wsparcie dla zachodzących w gminach procesów 
zmiany społecznej. 

Wraz z zakończeniem działań programu w gminach przygotowano i wdrożono plany kon-
tynuacji usług, programy współpracy samorządu z organizacjami społecznymi oraz dokonano 
aktualizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Specjaliści – konsul-
tanci regionalni programu powołali fundację o nazwie Akademia Inicjatyw Społecznych z sie-
dzibą w Łodzi (www.inicjatywyspoleczne.org.pl). 

Tym samym podjęte działania ze strony aktywnych gmin oraz konsultantów programu po-
zwalają na kontynuację uruchomionego procesu integracji i aktywizacji społeczności wiejskich 
oraz upowszechnianie i rozwijanie osiągnięć w zakresie rozwoju lokalnego.


