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Wstęp 

     Niniejszy raport powstał na zlecenie Fundacji Fundusz Lokalny SMK w ramach „Badania 

Oddziaływania na Kapitał Społeczny – BOX” stworzonego przez  Pracownię Badań  

i Innowacji Społecznych „Stocznia”.  

Fundacja chciała zbadać kapitał społeczny  na obszarze swojego działania, aby zdobyć 

obiektywne informacje o  środowisku, w którym  pracuje. Wyniki badania będą punktem 

wyjścia do analizy w jakim stopniu Fundacja wpływa na społeczność lokalną, szczególnie w 

zakresie trzech kluczowych obszarów działania, tj.:  inicjatywy lokalnej, programów 

młodzieżowych oraz edukacji obywatelskiej. 

Spośród narzędzi proponowanych do zbadania kapitału społecznego wybrano sondaż oraz 

wywiady z liderami lokalnymi. Wyniki sondażu zostały opracowane w odrębnym raporcie. W 

poniższym raporcie podsumowano informacje uzyskane w trakcie wywiadów od lokalnych 

liderów z  gmin Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba, Zaleszany. Rozmowy 

dotyczyły opinii liderów na temat wybranych wymiarów kapitału społecznego w ich 

otoczeniu. 

Za wyborem metody przemawiały następujące argumenty:  

 Fundacja przed kilkoma laty prowadziła wywiady z liderami dotyczące 

funkcjonowania organizacji pozarządowych i chciała porównać wyniki poprzedniego 

badania z obecnym stanem kapitału społecznego aby sprawdzić co się zmieniło na 

przestrzeni kilku lat; 

 Fundacja chciała sprawdzić czy struktura funkcjonowania, którą przyjęła, oparta na 

lokalnych liderach jest najbardziej optymalną formą działania. 

Raport ma służyć m.in.: 

 weryfikacji dotychczas proponowanych przez Fundację akcji tematycznych, czyli 

obszarów działań, w ramach których realizuje programy, są to: Inicjatywy lokalne 

(rozbudzanie aktywności społeczności lokalnych), Prawo dla obywateli (zapewnienie 

dostępu do porad prawnych dla osób aktywnych społecznie) oraz Młodzi gniewni dla 

nas pewni (wsparcie aktywności społecznej młodzieży oraz realizacja programów 

stypendialnych); 

 opracowaniu strategii funkcjonowania Fundacji na najbliższe 6 lat. 

Wywiady analizowano z użyciem załączonego mechanizmu liczącego,  gdzie zaznaczano 

obecność lub brak obecności przyjęty wskaźników obecności  kapitału społecznego. 

Spośród pięciu badanych wymiarów kapitału społecznego (więzi/tożsamości, aktywności, 

współpracy, wpływu, zaufania) najlepszy wynik na 10-punktowej skali (gdzie 0 jest 

najgorszym wynikiem, a 10 najlepszym) odnotowano w przypadku aktywności mieszkańców 

(7,8). Najsłabszy rezultat osiągnięto przy pomiarze wzajemnego zaufania mieszkańców (4,6). 

Poniżej zostaną przedstawione kolejno wnioski dotyczące każdego z badanych wymiarów 

kapitału społecznego. Następnie omówione zostaną odpowiedzi na pytania dotyczące 
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funkcjonowania Fundacji Fundusz Lokalny SMK i oceny jej działań, które dodano do 

oryginalnego scenariusza. 

W podsumowaniu zawarto odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące  wymiarów kapitału 

społecznego, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia Fundacji, tj.: 

1) Czy mieszkańcy badanych gmin są aktywni? 

2) Jaki jest wpływ mieszkańców gmin na zbiorowe decyzje? 

oraz odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące działalności Fundacji: 

 

3) Czy nasi „pośrednicy” – liderzy są naszymi ambasadorami? 

4) Czy mieszkańcy chętniej podejmują bądź przejmują inicjatywę lokalną? 

5) Czy mieszkańcy czują się odpowiedzialni za swoje miejsce zamieszkania? 

6) Czy nasze działania przyczyniają się do wzrostu aktywności lokalnych społeczności? 

Raport zamykają rekomendacje sporządzone na podstawie wniosków z badania. 

1.1. Zakres terytorialny badania 

Obszar działania Fundacji obejmuje dziewięć gmin z terenu województw świętokrzyskiego i 

podkarpackiego. Dobadania wybrane zostały cztery gminy z terenu województwa 

podkarpackiego, których mieszkańcy wykazują najwyższą aktywność we współpracy z 

Fundacją Fundusz Lokalny SMK. Aktywność gmin mierzona jest liczbą zrealizowanych 

projektów finansowanych przez Fundację, przy czym im więcej zrealizowanych projektów, 

tym wyższa aktywność. Wywiady zostały przeprowadzone z 12 liderami społecznymi (3 

kobietami i 9 mężczyznami) z terenu gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba, 

Zaleszany. Każdą z gmin reprezentowały 3 osoby. 

Porównując informacje o gminach za rok 2014 dostępne w Bazie Danych Lokalnych
1
, można 

postawić hipotezę, że badane gminy są dość spójne jeśli chodzi o sytuację społeczno-

ekonomiczną. Są to gminy wiejskie lub wiejsko-miejskie. Liczba ludności rozkłada się 

następująco: Bojanów 7486, Zaleszany – 10884, Baranów Sandomierski – 12042, Nowa Dęba 

– 18482. 

Gminy Bojanów i Zaleszany leżą w powiecie stalowowolskim a Nowa Dęba i Baranów 

Sandomierski w powiecie tarnobrzeskim. Stopa bezrobocia w 2014 r. w obu powiatach była 

podobna (12,3% i 12,5%), wyższa niż dla całej Polski (11,4%). 

Gospodarka regionu od utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego przez dziesięciolecia 

związana była z przemysłem ciężkim. Obszar badanych gmin to w dużej mierze tereny 

rolnicze, ale trzy z badanych gmin leżą w niewielkiej odległości od ośrodków 

przemysłowych.  

We wszystkich gminach podobnie układają się proporcje ludności w podziale na 

ekonomiczne grupy wieku (przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny). 

                                                           
1
 http://stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html dostęp 11.12.2015r. 

http://stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html
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 Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku w badanych gminach
2
 była 

nieznacznie wyższa niż frekwencja ogólnopolska, wynosząca 47,4% (Gmina Nowa Dęba 

47,61%, Gmina Bojanów 53,41%) 

1.2. Zakres czasowy badania 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-7 września 2015 roku. 

1.3. Zakres tematyczny badania 

Wywiady dotyczyły opinii wybranych liderów społeczności na temat wskazanych przez 

twórców narzędzia wymiarów kapitału społecznego, tj. poczucia więzi z miejscem 

zamieszkania i lokalną społecznością, zdolnością do podejmowania działań w ramach 

społeczności, zdolności do współpracy, zdolność wywierania wpływu na zbiorowe decyzje, 

zaufania do innych członków społeczności.  

Misją Fundacji jest „tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla 

inicjatyw społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, 

wypływających z potrzeb lokalnych społeczności”.  

W związku z powyższym, Fundacja najbardziej zainteresowana była wynikiem wymiaru 

„aktywność”. Wnioski dotyczące tego aspektu będą punktem wyjścia do weryfikacji 

skuteczności jej działań.  Kolejnym istotnym do zbadania wymiarem kapitału społecznego był 

„wpływ”. Wynika to z faktu, że jedna z akcji tematycznych związana jest z podnoszeniem 

poziomu wiedzy o prawie i funkcjonowaniu państwa. Fundacja chciała dowiedzieć się w 

jakim stopniu mieszkańcy uczestniczą w decydowaniu o swojej gminie. 

Do oryginalnego wywiadu dodano sekcję dotyczącą działalności Fundacji Fundusz Lokalny 

SMK. Celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze: 

1. Czy działania Fundacji przyczyniają się do wzrostu aktywności społecznej? 

2. Czy "pośrednicy" - liderzy Fundacji są jej ambasadorami? 

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania badawcze do scenariusza dodano następujące 

pytania: 

 Czy działalność Fundacji SMK jest Panu/Pani znana? Proszę wskazać na jakich 

działaniach koncentruje się Fundacja SMK? Do jakich grup odbiorców kieruje swoją 

ofertę?  

 Jak ocenia Pan/Pani trafność proponowanej oferty? Które działania, uważa Pan/Pani 

za użyteczne, a które za nie użyteczne? Dla których działań zaproponował(a)by 

Pan/Pani zmiany? Na czym miałyby te zmiany polegać?  

 Załóżmy, że ktoś pyta Pana/Panią o zdanie na następujące tematy:  Czy warto zostać 

wolontariuszem Fundacji SMK? Czy warto zaprosić Fundację SMK do współpracy 

przy projekcie, np. w charakterze partnera? Czy zachęcił(a)by Pan/Pani tą osobę do 

                                                           
2 http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/wybory-samorzadowe-2014-r-statystyki-wynikow-glosowania.html Statystyka 

głosowania w gminach niebędących miastami na prawach powiatu”- Dostęp 11.12.2015 

 

http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/wybory-samorzadowe-2014-r-statystyki-wynikow-glosowania.html
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współpracy z Fundacją SMK? Jakich argumentów za, a jakich przeciw użył(a)by 

Pan/Pani?  

Ważnym wątkiem rozmów była także działalność organizacji pozarządowych, ponieważ 

wszyscy rozmówcy mają doświadczenia w zakresie działalności w III sektorze. 

Uwagi na temat realizacji badania 

Wszystkie wywiady były zrealizowane przez autorkę raportu.  

Trudności występujące w trakcie realizacji wywiadów można przyporządkować ze względu 

na etap realizacji badania: 

1) aranżacja wywiadów 

Realizatorka badania na ogół była przedstawiana respondentom przez prezesa Fundacji, jak 

również powoływano się na niego przy umawianiu wywiadów. W związku z tym, pomimo 

zapewnień, że tylko przeprowadza wywiady, była często traktowana przez respondentów jako 

osoba związana z Fundacją. Mogło to wpływać na uzyskane odpowiedzi (np.: powodować 

mniejszą otwartość w wypowiadaniu ewentualnych krytycznych opinii i skłaniać do 

podkreślania pozytywnych opinii o działalności prezesa Fundacji). 

Warto zauważyć jednak, że w żadnej z badanych gmin nie było problemów ze znalezieniem 3 

liderów/liderek społeczności. Rozmówcy byli wybierani przez członka zarządu lub członka 

rady Fundacji mieszkającego i/lub działającego w danej gminie. Jeśli wskazana osoba nie 

mogła uczestniczyć w badaniu, prezes Fundacji wskazywał kolejnych liderów. Staraliśmy się 

zróżnicować grupę pod względem doświadczenia w działalności społecznej i wieku. 

Rozmówcami są zarówno osoby od wielu lat zaangażowane w życie społeczne swojej 

miejscowości/gminy, jak również młodzi liderzy, osoby związane z organizacjami 

pozarządowymi, a także pracownicy urzędów gminy, radni, pracownicy Lokalnych Grup 

Działania. Trzy osoby są obecnie członkami zarządu lub rady Fundacji. 

Poważnym ograniczeniem była dyspozycyjność potencjalnych rozmówców.  Liderzy 

najczęściej pracują zawodowo lub mają inne zobowiązania, więc często nie mieli czasu na 

spotkanie. W rezultacie większość grupy (7 z 12 przebadanych osób) stanowią mężczyźni w 

kategorii wiekowej 25-49 lat, co być może wpływa na wyniki badań.  

Nie jest tak, że nie ma w badanych gminach liderów z innych kategorii społeczno-

demograficznych. Jak napisano powyżej dobór respondentów zależał głównie od Fundacji, 

ponieważ osoba przeprowadzająca wywiady nie zna środowiska, w którym działa 

organizacja. W rezultacie wskazywano głównie osoby współpracujące z Fundacją, co też 

może obciążać wyniki, bo być może pominięto kogoś, kto powinien być uwzględniony.  

2) realizacja  

Najkrótszy wywiad trwał ok. 46 minut, a najdłuższy  2 godziny 11 minut. Przeciętnie trwały 

ok. godziny, zgodnie z założeniami dotyczącymi narzędzia. 

Wywiady przeprowadzano w miejscach pracy rozmówców (4 wywiady) lub miejscach 

publicznych, np. biblioteka, dom ludowy, restauracja (6 wywiadów), 2 wywiady zrealizowano 

w domach rozmówców.  
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Założeniem badania było przeprowadzenie wywiadu tylko w jedną osobą naraz, ale w dwóch 

rozmowach respondentom towarzyszyły inne osoby (w jednym przypadku żona, w jednym 

koleżanka ze stowarzyszenia). Było to niezgodne z założeniami i nieplanowane. Niemniej, 

obie kobiety są także zaangażowane w życie społeczne i udzielały istotnych informacji. 

Wydaje się, że miejsce realizacji wywiadu nie miało w przypadku tego badania wpływu na 

jakość udzielanych informacji. Większe znaczenie należałoby przypisać różnicom między 

respondentami. Badani mają różne osobowości, różnią się poziomem otwartości czy 

refleksyjności, wiedzą i doświadczeniem, podkreślają inne aspekty życia w miejscowości, 

działalności społecznej, czasem wprowadzają dodatkowe wątki. W rezultacie czasami 

kontrolowanie rozmowy tak aby uzyskać wszystkie informacje było trudniejsze. 

3) analiza wywiadów 

Jeśli w toku rozmowy został pominięty nieumyślnie jakiś wątek, co jest zaznaczone jako 

puste pole w załączonej matrycy. 

Przy uzupełnianiu mechanizmu liczącego uwagę brano w pierwszej kolejności dosłowną 

odpowiedź, której udzielił rozmówca nawet jeśli z kontekstu wywiadu wynikałoby, że nie do 

końca tak jest. Często odpowiedzi nie były jednoznaczne, np.: kwestia zmieniała się na 

przestrzeni lat lub rozmówca dołączał do odpowiedzi jakieś zastrzeżenia.  

Czasem zdarzało się, że rozmówca nie odpowiedział wprost na konkretne pytanie, czasami 

poruszał inne wątki, które też dotyczyły wymiarów kapitału społecznego, więc przyznawanie 

punktu następowało na podstawie całej rozmowy. 

 

Wyniki analizy 

2.1. Podsumowanie wyników - kapitał społeczny na obszarze gmin Baranów 

Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba, Zaleszany. 

 

Z wypowiedzi liderów wynika, że społeczności, w których działają charakteryzują się dużą 

aktywnością, ludzie podejmują wiele działań na rzecz otoczenia. Co ciekawe, wysokiej 

aktywności towarzyszy niski poziom zaufania.  

Wyniki na 10-punktowej skali (gdzie 0 jest najgorszym wynikiem, a 10 najlepszym) 

przedstawiają się następująco:  

 

 

wymiar kapitału społecznego wynik 

aktywność 7,8 

wpływ 7,1 
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współpraca 6,5 

więzi 6,1 

zaufanie 4,6 

 

Na podstawie w/w wyników otrzymano poniższy radał kapitału społecznego dla badanego 

obszaru: 

 

Poniżej przedstawiono krótkie podsumowania wyników,  

Wysoki wynik w wymiarze „aktywność” może wynikać z tego, że do badania wybrano 

gminy, skąd spływa najwięcej wniosków o udział w programach Fundacji. Poza tym, 

rozmówcy jako liderzy społeczni, często sami inicjują różne działania na rzecz społeczności 

i mają ambicje wpływać na to co się dziej w gminie, więc można przypuszczać, że potrafią 

udzielić więcej informacji na temat aktywności niż wskazałby przeciętny mieszkaniec. 

Jednakże wysoka liczba inicjatyw/ wydarzeń/imprez nie musi oznaczać wysokiej aktywności 

wszystkich mieszkańców. Rozmówcy na ogół uważają, że tylko niewielka część ludzi jest 

zaangażowana w działania na rzecz miejscowości. Po bardziej szczegółowych pytaniach 

okazuje się, że wiele wydarzeń odbywa się z inicjatywy samych liderów. Inni mieszkańcy 

rzadko zgłaszają swoje pomysły. Postać lidera jest kluczowa dla życia społecznego wsi, 

ponieważ głównie on/ona animuje społeczność, podsuwa pomysły, motywuje do działania. 

Liderzy zawsze znajdą grupę współpracowników, najczęściej zebranych spośród grupy 

znajomych/kolegów lub rodziny, często są to osoby, z którymi już wcześniej zrealizowali 
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projekt. Należy podkreślić, że dominują głosy mówiące o trudnościach w nawiązywaniu 

współpracy z mieszkańcami oraz ich roszczeniowej postawie wobec gminy i liderów. 

Niektórzy liderzy wskazują, że ludzie są skłonni pomóc, jeśli się ich o coś poprosi. 

Szczególnie wtedy, gdy cel jest konkretny i krótkoterminowy, a działania dotyczą ich 

najbliższego otoczenia. Problemem są działania długofalowe. 

Trudno o uogólnienia jeśli chodzi o współpracę między organizacjami pozarządowymi oraz 

relacje międzysektorowe. Na badanym obszarze znaleźć można zarówno przykłady udanej 

współpracy jak i rywalizacji między organizacjami. Tak samo jeśli chodzi o relacje NGOs 

a jednostkami samorządu terytorialnego. Warto zwrócić uwagę na powtarzające się głosy, że 

współpraca lub jej brak wynika z relacji międzyludzkich, sympatii, antypatii lub ambicji 

poszczególnych jednostek.  

 

Według liderów większość mieszkańców interesuje się także sprawami lokalnej społeczności, 

ale nie jest to w żaden sposób sformalizowane i nie przekłada się na udział w procesach 

decyzyjnych. W większości wywiadów wspomniane są też sytuacje, kiedy mieszkańcy 

musieli się zmobilizować aby bronić swojego interesu lub zmienić decyzję władz, ale liderzy 

oceniają, że niskie jest zainteresowanie możliwością wpływania na codzienne 

funkcjonowanie miejscowości. W związku z tym, że rozmówcami są lokalni liderzy to 

potrafią zazwyczaj wskazać i znają osobiście innych liderów i najaktywniejsze organizacje 

pozarządowe na terenie miejscowości/gminy, co wpływa korzystnie na wynik wymiaru 

„wpływ”. 

Społeczności, w których mieszkają i pracują liderzy są na ogół małe i wszyscy się znają, nie 

ma wielu nowych mieszkańców. Są to gminy wiejskie lub wiejsko-miejskie, gdzie miasta nie 

mają więcej niż 20 000 mieszkańców. Liderzy deklarują raczej przywiązanie ludzi do miejsca 

zamieszkania, chociaż ocenę utrudnia fakt, że wiele osób zmuszonych było wyjechać 

w poszukiwaniu pracy do większego miasta lub za granicę. Część rozmówców diagnozuje 

także zanik więzi społecznych (związany m.in. ze skupieniem się na życiu prywatnym 

i kwestiach zapewnienia sobie odpowiednich warunków materialnych) oraz będący jego 

rezultatem brak zainteresowania działalnością społeczną. 

Pytania o zaufanie sprawiały pewien kłopot badanym, ponieważ w ich ocenie jest to kwestia 

indywidualna i trudno uogólniać. Warto zwrócić uwagę, że w wywiadach często powtarzały 

się informacje o braku wiary mieszkańców w dobre intencje liderów oraz nieprzychylnych 

komentarzach, które towarzyszą zawsze podejmowanym przez nich działaniom. 

 

Na podstawie radaru można zaproponować Fundacji następujące kroki: 

 Fundacja powinna zweryfikować w jakim stopniu liczba wydarzeń, projektów, które 

świadczą o wysokiej aktywności jest rezultatem działalności Fundacji a na ile jest to 

skutek działania innych podmiotów i ewentualnie jakie to są podmioty oraz jakie 

czynniki mogą tu mieć znaczenie; 

 Fundacja powinna bliżej przyjrzeć się otoczeniu, w którym działają liderzy i 

zastanowić się czy można wpłynąć na wymiar „zaufanie” i „współpraca” 
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 Należałoby poświęcić więcej uwagi wspieraniu liderów, zastanowić się jakie kroki  

można podjąć aby podtrzymywać ich motywację do prowadzenia działalności 

społecznej.  

2.2. Szczegółowe omówienie wyników 

Aktywność 

 Wysoki wynik na polu aktywności wynika z tego, że w miejscowościach są zazwyczaj 

punkty spotkań (np.: świetlice, remizy OSP, domy ludowe, altanki, place zabaw, 

boiska), rozmówcy potrafią wymienić działania na rzecz społeczności prowadzone w 

ich miejscowości, imprezy, które gromadzą mieszkańców, ale zazwyczaj są to 

działania, które oni inicjują lub jakaś grupa liderów i ich współpracowników. 

Zazwyczaj jest to mała grupa w stosunku do liczby mieszkańców. 

 Z jednej strony liderzy dostrzegają w mieszkańcach potrzebę wyjścia z domu, 

spotkania sąsiadów. Kiedy długo nie organizują wydarzenia, słyszą narzekania, że 

„nic się nie dzieje”. Z drugiej jednak strony mieszkańcy czekają aż ktoś zorganizuje 

jakieś przedsięwzięcie, nie wykazują inicjatywy. Rozmówcy zwracają także uwagę na 

roszczeniową postawę i interesowność mieszkańców. Ludzie chętniej uczestniczą 

w przedsięwzięciu, jeśli mają z tego jakąś korzyść np.: poczęstunek lub nie wiąże się 

to z obciążeniem finansowym, nie trzeba wnosić składki (co można tłumaczyć także 

sytuacją ekonomiczną). 

 Ludzi łatwiej zaangażować do działania, jeśli chodzi o konkretną sprawę, cel jest 

krótkoterminowy i namacalny, np.: skoszenie trawy na boisku lub organizacja pikniku 

w sąsiedztwie. Nie bez znaczenia jest także to czy pomysł został jasno i przejrzyście 

przedstawiony. Liderzy obserwują, że trudno jest zachęcić ludzi do aktywności i 

trzeba poświęcić na to dużo czasu. Liderzy oceniają, że ludzie są bardziej 

zainteresowani działaniami na rzecz najbliższego otoczenia niż całej społeczności.  

 Liderzy obserwują, że ludzie są ciekawi pomysłów, wydarzeń, które udało się 

z sukcesem zrealizować w innych częściach miejscowości lub w sąsiednich 

miejscowościach (a także w innych częściach Polski). Ludzie próbują przenosić udane 

inicjatywy na swój teren na zasadzie „skoro tam się udało to może i tutaj się uda”. 

Przykładowo ludzie próbują przenosić na swoje terytorium formuł np.: cyklicznych 

spotkań sąsiedzkich, pikników lub festynów. 

 W wywiadach dużo miejsca zajmuje aktywność organizacji pozarządowych, ze 

względu na to, że w większości przypadków rozmówcy działają w III sektorze. W 

wielu  wsiach/miejscowościach są stowarzyszenia lub grupy aktywnych osób. Często 

stowarzyszenie było zakładane w konkretnym celu (np.: prowadzenie szkoły) lub pod 

wpływem impulsu by ułatwić pozyskanie środków na realizację konkretnego pomysłu. 

Trzeba mieć na uwadze kwestię jakości działania NGO - często organizacje maja 

długie okresy uśpienia spowodowane rożnymi czynnikami (od braku pomysłów, a 

najczęściej środków, po wypalenie lidera), a ponadto aktywnie działa w nich tylko po 

kilka osób. Liderzy zwracają uwagę, że organizacje powstają często na potrzeby 

jednego pomysłu  lub konkretnego grantu, nie mają strategii działania, prowadzą 
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działania akcyjne przerywane okresami uśpienia spowodowanego brakiem grantów. 

Często towarzyszy temu niechęć do angażowania się w konsultacje społeczne, 

układanie strategii działania gminy czy planowania budżetu. Gmina traktowana jest 

często tylko jako potencjalne źródło finansowania bieżących pomysłów, a nie partner. 

Z jednej strony problemem jest roszczeniowe nastawienie organizacji, ale z drugiej 

strony taka sytuacja może wynikać także, np.: ze stosunku władz lokalnych do NGOs 

lub dotychczasowych doświadczeń współpracy międzysektorowej. 

 Wśród problemów w rozpoczęciu założenia i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych wymienia się: brak przygotowania merytorycznego (w tym wiedzy na 

temat możliwych źródeł finansowania działalności, procedur, sposobu funkcjonowania 

stowarzyszeń, a także sposobu podziału pieniędzy w gminie i możliwości wsparcia ze 

strony gminy); brak miejsca spotkań, brak infrastruktury. 

 Liderzy zwracają uwagę na rolę i potencjał OSP. Mają one stałe źródło finansowania 

i lokal, co jest poza zasięgiem większości lokalnych organizacji. Teoretycznie 

mogliby sami inicjować różne projekty, ale skupiają się na działaniach ratowniczych. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że strażacy pomagają  liderom, np.: zabezpieczają festyny 

czy użyczają budynku remizy. . Zdarza się także, że ktoś składa wniosek korzystając 

ze statusu prawnego OSP jako organizacji pozarządowej,  

 Działania NGOs opierają się na głównie na liderach i nawet jeśli w stowarzyszeniu 

jest kilkanaście osób to aktywnie działa zazwyczaj kilka osób. Na podstawie 

wywiadów można wskazać, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest  brak czasu 

związany z dużą liczbą obowiązków.  Niewiele osób łączących pracę i życie rodzinne 

ma motywację aby angażować się jeszcze w życie społeczne. Ponadto liderzy maja 

tendencję żeby brać na siebie wiele obowiązków. W sytuacji wycofania się liderów 

stowarzyszenie najczęściej przechodzi w stan „uśpienia”, nie prowadzi żadnych 

działań. Warte dalszego badania są kwestie kultury organizacyjnej NGOs.  

Wpływ  
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 Zdaniem liderów, mieszkańcy interesują się sprawami miejscowości/gminy, są one 

dyskutowane, ale nieoficjalnie, np.: pod sklepem.  Liderzy wskazują sklep, jako 

miejsce spotkań, forum gdzie wymienia się informacje, komentuje bieżące 

wydarzenia. Także spotkania przy okazji niedzielnej mszy mogą są okazją do 

wymiany informacji, a ogłoszenia duszpasterskie źródłem wiedzy o wydarzeniach w 

miejscowości.        

 Zawsze jest grupa osób niezadowolonych z organizacji, przebiegu działań bądź 

podważają sens ich realizacji, ale zazwyczaj nie kierują swoich uwag wprost do 

organizatorów przedsięwzięcia, nie występują otwarcie z krytyką. 

 Niemal każdy lider umiał wskazać sytuacje wyjątkowe, gdzie ludzie zmobilizowali się 

w obronie swoich interesów. Jako przykłady można podać: sprzeciw przeciw budowie 

polderu zalewowego, budowie sortowni odpadów, likwidacji domu kultury, 

Zaistnienie takiej sytuacji zależy od liczebności grupy, której interesy narusza projekt. 

W jednej miejscowości był duży sprzeciw wobec planu likwidacji szkoły (założono w 

końcu  stowarzyszenie, które przejęło od gminy prowadzenie szkoły) a w innej nie 

było takim mobilizującym wydarzeniem. Innym przykładem jest plan budowy masztu 

telefonii komórkowej, który podzielił mieszkańców i protestowali  tylko ludzie, którzy 

mieli przy nim mieszkać. 

 Na co dzień obserwuje się jednak brak chęci do zaangażowania w działania na rzecz 

miejscowości i brania odpowiedzialności za to, co się dzieje w miejscowości oraz 

niskie poczucie wpływu na życie społeczne. Przejawia się to m.in. niską frekwencją na 

zebraniach wiejskich czy posiedzeniach rady miejskiej/rady gminy. Decydowanie o 

sprawach gminy powierza się wybranym władzom. 

 

Współpraca 

 Liderzy nawet jeśli deklarują atmosferę do współpracy w miejscowości, to zazwyczaj 

po dalszych pytaniach okazuje się, że współpracują z niewielką grupą ludzi, 

najczęściej już sprawdzonych. Większość liderów ma przynajmniej kilkuletnie 

doświadczenie w działaniu społecznym, w tym czasie poznali/zebrali grupę ludzi, na 

których mogą liczyć w kolejnych działaniach i do nich się zwracają o pomoc w 

pierwszej kolejności. Poza tym znają innych lokalnych liderów, władze gminy i 

wiedzą do kogo można się zwrócić po wsparcie. Liderzy podkreślają, że potrzeba 

czasu aby zachęcić ludzi do aktywności i zbudować relacje. 

 Wielokrotnie została podkreślona rola lidera w inicjowaniu działań, jest on/ona osobą, 

która” rzuca hasło”, „wyciąga ludzi”, umie obudzić potencjał mieszkańców. 

Najczęściej to lider proponuje różna działania, szuka pomysłów w okolicznych 

miejscowościach i Internecie. 

 Zwracano uwagę, że w sytuacjach nagłych, w niebezpieczeństwie, np.: kiedy wybucha 

pożar, ludzie mogą na siebie liczyć i mobilizują się do pomocy. 

 Wśród najskuteczniejszych źródeł informacji wskazuje się przede wszystkim  tzw. 

„pocztę pantoflową”; rozmowy przy sklepie, strony internetowe, lokalne fora 
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internetowe, czasem portale społecznościowe. Lokalne media nie są w zasadzie 

wskazywane jako źródło informacji o życiu społeczności. 

 Z rozmów z liderami wynika, że gmina traktowana jest na badanym obszarze głównie 

jako źródło finansowania projektów i liderzy/organizacje nie oczekują właściwie 

innych rodzajów wsparcia. Tymczasem osoby we władzach gminy lub pracownicy 

urzędów gminy często mają doświadczenie w działalności pozarządowej i 

zrozumienie dla potrzeb organizacji, więc są otwarci na współpracę. Natomiast jeśli 

chodzi o finanse, to część budżetu przeznaczona na organizacje pozarządowe jest 

niewielka. 

Więzi 

 

 Ocenę przywiązania do miejsca zamieszkania bądź jego braku utrudnia fakt, że 

sytuacja ekonomiczna zmusiła wiele osób do szukania pracy w miastach lub za 

granicą. Zdarza się jednak, że pomimo wyjazdu ludzie nie sprzedają ziemi, albo po 

jakimś czasie wracają do rolnictwa. Choć oczywiście nie musi to być podyktowane 

względami emocjonalnymi. 

 Liderzy zwracają uwagę na zanik dawnych form spędzania czasu, tzn. spotkań 

towarzyskich przy ławeczkach pod domami. Spotkania są raczej umawiane i nie 

przywiązuje się takiej wagi jak kiedyś do spotkań z sąsiadami, ludzie skupiają się 

raczej na życiu prywatnym. 

 W miejscowościach respondentów ludzie znają się nawzajem i obca osoba 

w miejscowości zwraca na siebie uwagę. Pojawiały się głosy, że może zająć trochę 

czasu zintegrowanie się z mieszkańcami i ponieważ mogą być nieufni. Z drugiej 

jednak strony dużo zależy także od nowych mieszkańców, od tego czy chcą 

nawiązywać więzi. Zdarza się, że na terenie miejscowości, gdzie działają liderzy 

domy kupują ludzie, którzy przeprowadzają się z pobliskich miast i jeśli nie chcą się 

integrować, to mogą pozostać anonimowi. 

 Młodzież w ocenie liderów nie jest raczej zainteresowana działalnością społeczną i nie 

wychodzi z propozycjami projektów, które ewentualnie chciałaby realizować. Poza 

tym  przejawia roszczeniowe postawy i nie widzi dla siebie możliwości rozwoju 

w miejscowości.  

 Jeden z liderów zauważa wzrost zainteresowania młodzieży ruchami kibicowskimi 

i nacjonalistycznymi. Można by postawić hipotezę, że spowodowane jest to 

osłabieniem więzi w społeczności i szukaniem tożsamości. Można także zastanowić 

się czy nie zachodzi tu sytuacja nieprzystawalności oferty liderów do oczekiwań 

i zainteresowań młodzieży. Ruchy kibicowskie są też przejawem aktywności 

społecznej, może niekoniecznie zgodnej z oczekiwaniami czy wartościami liderów. 

 Badani zwracają uwagę na zaostrzenie sporów politycznych  w ostatnich latach. 

Obserwują pogłębienie podziałów i wzrost liczby konfliktów, które nie są 

konstruktywne,  nie prowadzą do rozwiązania problemów społeczności. Wywierają 

one negatywny wpływ na życie gminy i w rezultacie powodują spadek poziomu 
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zaufania do władz lokalnych. Tym większy, jeśli podziałom towarzyszy 

faworyzowanie stronników oraz udzielanie korzyści w zamian za poparcie i/lub 

utrudnianie działań innym (zostało to zaznaczone tylko przez kilku rozmówców). 

 

Zaufanie 

 Wymiar „zaufanie” został oceniony najniżej, ponieważ liderzy częściowo umieli oni 

zadeklarować, że to zaufanie jest między różnymi podmiotami . Poza tym podawali 

wiele przykładów na to, że ludzie w społeczności sobie nie ufają. 

 Liderom trudno było odpowiedzieć na pytanie o zaufanie między mieszkańcami, 

ponieważ w ich ocenie w dużej mierze jest to kwestia indywidualna, kwestia relacji 

między ludźmi a ponadto na zaufanie trzeba pracować i można je stracić. Jest to także 

kwestia doświadczeń, dawnych krzywd itd. Na zaufanie składa się wiele czynników, 

więc trudno było o jednoznaczne odpowiedzi. 

 Na podstawie informacji o pojawiających się często nieprzychylnych komentarzach na 

temat liderów i organizowanych przez nich wydarzeń (np.: podejrzeń, że na pewno 

czerpią z działalności jakieś korzyści finansowe, zdobyli te pieniądze w jakiś 

nieuczciwy sposób, gromadzą kapitał polityczny itp.) można wnioskować, że ludzie, 

nawet jeśli uczestniczą w działaniach, to nie mają zaufania do uczciwości i 

bezinteresowności liderów. W wypowiedziach liderów powtarza się informacja, że 

potrzeba dużo czasu i cierpliwości aby zdobyć zaufanie mieszkańców i przekonać 

ludzi do współpracy. Nie należy się zniechęcać. 

 Jeden z liderów zauważył, że w jego miejscowości ludzie z dystansem podchodzą do 

różnych pomysłów i wydarzeń i często zanim mieszkańcy przekonają się do działania, 

to ono już się kończy. Być może dotyczy to także innych obszarów objętych 

badaniem. Może należałoby sprawdzić czy i ewentualnie w jakim stopniu nieregularne 

i akcyjne (z różnych względów) działania sektora społecznego są jedną z przyczyn 

negatywnego nastawienia mieszkańców do działań liderów. 

 Jeśli chodzi o zaufanie do władz lokalnych, to pojawiały się głosy, że wyrazem 

zaufania jest przyznanie mandatu radnego, wybór na sołtysa czy wójta. Ostanie 

wybory samorządowe przyniosły zmiany personalne, które w kilku przypadkach 

ułatwiły współpracę między mieszkańcami a lokalną władzą. 

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK 

 Z wywiadów z liderami wynika, że Fundacja ma problem z wizerunkiem. 

Rozpoznawalność marki nie jest duża, choć logo Fundacji często się pojawia przy 

okazji różnych wydarzeń (Fundacja aktywnie działa i zakres tematyczny programów 

Fundacji jest szeroki). Spośród dwunastu rozmówców, dwie osoby nie potrafiły 

udzielić żadnych informacji nt. j działalności Fundacji. Część liderów potrafiła 

wskazać tylko programy, w których uczestniczyła, część utożsamiała Fundację 

z prezesem lub członkami zarządu i również nie potrafiła wskazać bliższych 
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informacji.  

 Ciężar działania Fundacji spoczywa na prezesie. Nazwa fundacji jest kojarzona 

głównie z nim, w mniejszym stopniu z członkami zarządu. Fundacji dotyczy sytuacja 

dość typowa dla regionalnych NGOs, tzn. w działania angażuje się  tylko kilka osób 

spośród wszystkich członków. Rozmówcy podkreślają, że prezes wywiązuje się 

bardzo dobrze ze swoich obowiązków i chwalą współpracę z nim, być może dlatego 

nie ma impulsu do zmiany sposobu funkcjonowania Fundacji. 

 Rozmówcy, którzy potrafią wskazać konkretne  działania Fundacji oceniają je jako 

trafne. Fundacja jest operatorem kilku ogólnopolskich programów grantowych 

i stypendialnych oraz sama pozyskuje środki na realizację inicjatyw i rozdziela je na 

poziomie lokalnym.  Liderzy doceniają fakt, że oferta ta jest skierowana do różnych 

grup odbiorców, obejmuje różne obszary tematyczne. Tym bardziej, że w regionie jest 

duże zapotrzebowanie dla znalezienia źródeł finansowania działalności. Padła tylko 

sugestia, że większą uwagę można by poświęcić osobom dorosłym,  wzmacnianiu 

liderów, młodzieży ciążącej ku radykalnym subkulturom. 

 Niektórzy rozmówcy zauważają, że grupa osób/organizacji biorących udział 

w działaniach Fundacji usztywnia się, nie ma nowych podmiotów, które chciałyby 

uczestniczyć w życiu społecznym. Wnioski składają zazwyczaj osoby już działające 

społecznie od jakiegoś czasu. Jeśli ktoś jest zainteresowany zdobyciem źródeł 

finansowania, to dotrze do Fundacji. Problemem jest aktywizacja nowych 

beneficjentów, nowych środowisk. 

 Liderzy, którzy znają działalność Fundacji poleciliby współpracę z nią, ponieważ albo 

są zaangażowani w jej działalność bezpośrednio (i byłoby zaskakujące dyby jednak 

powiedzieli coś innego) albo mają dobre doświadczenia z realizacji projektów. Wśród 

mocnych stron Fundacji wymienia się m.in. szeroki zakres tematyczny działalności, 

otwartość członków Fundacji na współpracę, gotowość do pomocy w formalnościach, 

dobry kontakt z przedstawicielami Fundacji. Rozmówcy doceniają, że wniosek o grant 

może złożyć także grupa nieformalna. 

 Wśród problemów współpracy wymienia się, np.: konieczność wypełniania dużej 

liczby dokumentów przy składaniu wniosku a potem rozliczeniu grantu. Powtarzały 

się też sugestie/życzenia, że kwota przeznaczona na granty powinna być większa. Padł 

także głos, że trzeba lepiej kontrolować wydawanie środków finansowych, ponieważ 

niektóre z projektów mogłyby zostać zrealizowane za mniejszą kwotę. 

Podsumowanie 

 

W badaniu najlepiej ocenione zostały wymiary „aktywność” i „wpływ”, które najbardziej 

interesowały Fundację ( odpowiednio 7,8 i 7,1 punktów).  Z wniosków szczegółowych 

wynika jednak, że także w tych obszarach są kwestie problematyczne. 
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Czy mieszkańcy badanych gmin są aktywni?  

Z badania wynikałoby że są to niewielkie grupy skupione wokół liderów, aktywność 

społeczna nie jest powszechna. Zwraca uwagę głównie fakt, że  przeważają działania 

jednorazowe, akcyjne. Ludzi łatwiej zaangażować do działania, jeśli chodzi o konkretną 

sprawę. Także organizacje pozarządowe powstają często na potrzeby jednego pomysłu i z 

różnych względów nie decydują się na działania długofalowe. Dodatkowo w wywiadach  

podkreśla się, że wszelka działalność spotyka się zawsze z nieprzychylnymi komentarzami i 

nieufnością. 

 

Jaki jest wpływ mieszkańców gmin na zbiorowe decyzje? 

Zdaniem liderów, mieszkańcy interesują się sprawami miejscowości/gminy, są one 

dyskutowane, ale nieoficjalnie, np.: pod sklepem ale nie przekłada się to na działalność 

publiczną (niska frekwencja na zebraniach wiejskich czy posiedzeniach rady miejskiej/rady 

gminy). Zawsze jest grupa osób niezadowolonych z tego co się dzieje w miejscowości.  

Niemal każdy lider umiał jednak wskazać sytuacje wyjątkowe, które zmobilizowały 

mieszkańców, gdy grupa niezadowolonych z decyzji przekroczyła masę krytyczną. Być może 

jednak nie byłoby to konieczne w wielu przypadkach gdyby mieszkańcy aktywniej 

angażowali się w formalne dyskusje o gminie.   

Można by postawić hipotezę, że brakuje kultury dyskusji politycznej. Mogłoby to wynikać z 

silnej kontroli społecznej, tzn. ludzie nie chcą zrobić czegoś co w ich odczuciu byłoby źle 

przyjęte prez społeczność i nie chcą się wychylać. Tym bardziej, że wszelkie próby 

aktywności są często krytykowane a dobre intencje liderów poddawane w wątpliwość. 

Dodatkowo, może warto sprawdzić czy niskie zaangażowanie  na zebraniach wiejskich 

i zebraniach Rad Gminy nie wynika z działania lokalnych polityków, którzy nie słuchają 

mieszkańców.  

Czy nasi „pośrednicy” – liderzy są naszymi ambasadorami?  

Z jednej strony liderzy albo działają w Fundacji albo mają dobre doświadczenia we 

współpracy z Fundacją i poleciliby nawiązanie współpracy innym osobom. Oczywiście 

najlepszą wizytówką i rekomendacją do współpracy Fundacji są zadowoleni beneficjenci, 

którzy składają wioski w kolejnych edycjach programów.  

Niepokojący może być fakt, że pomimo współpracy z Fundacją, liderzy (wyłączając 

członków zarządu) znają  tylko część zakresu jej działalności. Co prawda Fundacja działa od 

2012 r. i narodziła się na gruncie poprzedniej aktywności społecznej liderów w regionie, ale 

jest nowym podmiotem i powinna pracować na swoją markę. Tymczasem jest bardziej 

identyfikowana z osobami, zwłaszcza osobą prezesa, niż jako odrębny podmiot. Jej marka nie 

jest rozpoznawalna. 

Czy mieszkańcy chętniej podejmują bądź przejmują inicjatywę lokalną? 

Według opinii liderów mieszkańcy mają małe poczucie wpływu na to co się dzieje w okolicy. 

Nie podejmują działalności i bardzo powoli przekonują się do tego, co organizują liderzy, 
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pomimo że jest w nich chęć spotkania się i potrzeba aktywności. Dodatkowo działania 

społeczne są raczej akcyjne nastawione na realizację jakiegoś pomysłu, więc – co 

zaobserwował jeden z rozmówców- zanim mieszkańcy przekonają się do działania, to ono już 

się kończy. Poza tym, zdaniem liderów, poważną barierą w podejmowaniu działalności 

społecznej jest malkontenctwo lokalnej społeczności. 

Czy mieszkańcy czują się odpowiedzialni za swoje miejsce zamieszkania? 

Odpowiedź na to pytanie można rozpatrywać na dwóch poziomach. Jeśli chodzi o życie 

codzienne to z wywiadów wynika, że mieszkańcy raczej są odpowiedzialni za swoje 

otoczenie, np.: dbają o własność wspólną. Liderzy nie obserwują raczej wandalizmu i jeśli są 

takie przypadki to raczej zwraca się na to uwagę i reaguje. Poza tym miejscowości są raczej 

małe, ludzi na ogół nie są dla siebie anonimowi, zwraca się uwagę na obcych, więc także 

można zareagować gdyby ktoś robił coś nietypowego, zagrażającego bezpieczeństwu. 

Natomiast na poziomie, który można by nazwać „organizacyjnym” z obserwacji liderów 

wynika, że ludzie nie czują się odpowiedzialni za swoje miejsce zamieszkania, np.: niechętnie 

uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących miejscowości/gminy i nie chcą brać za to 

odpowiedzialności. Ludzie są zainteresowani tym co się dzieje w lokalnej społeczności, ale 

wolą komentować to prywatnie, a nie na forum i trudno powiedzieć skąd wynika niechęć do 

publicznego zajmowania stanowiska w jakiejś sprawie. Być może jest to przejaw silnej 

kontroli społecznej, tzn. ludzie nie chcą zrobić czegoś co w ich odczuciu byłoby źle przyjęte 

przez społeczność. Tym bardziej, że wszelkie próby aktywności są często krytykowane. Poza 

tym ludzie skupiają się raczej na sprawach najbliższej okolicy, sąsiedztwa niż interesie ogółu. 

Dodatkowo liderzy mówili także o przypadkach konfliktów personalnych i politycznych, 

które utrudniają działanie społeczne. 

 

Czy nasze działania przyczyniają się do wzrostu aktywności lokalnych społeczności? 

 

Wysoki wynik wymiaru „aktywność” w tym badaniu jest zasługą głównie działalności 

lokalnych liderów i ich wytrwałości. Budowanie kapitału społecznego odbywa się powoli. 

Dużo czasu zajmuje zbudowanie relacji i zachęcenie ludzi do działania i zmiany mogą być 

widoczne dopiero po kilku, kilkunastu latach. Niektórzy z rozmówców obserwują powolne 

postępy w budowaniu kapitału społecznego, w gminach, gdzie wspiera się inicjatywy oddolne 

od wielu lat. Tam można zaobserwować wyższą aktywność mieszkańców niż w innych 

gminach w regionie. Nie jest to jednak rozwój równomierny, tzn. czasem pomysł z jednej 

miejscowości jest po jakimś czasie jest realizowany także w innej, jakaś osoba czy 

organizacja wraca do działalności po kilku latach nieobecności. Potencjał działania jest 

powoli kumulowany. 

Z jednej strony można uznać, że oparcie działania fundacji na liderach przynosi korzyści. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na trzy zagadnienia. 

Po pierwsze - słabości tego modelu. 

Głównym problemem jest tutaj eksploatacja jednostek, które starają się pogodzić życie 

osobiste, zawodowe i działalność społeczną, często dokładają do działalności swoje 
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pieniądze, a dodatkowo działają na ogół w niesprzyjających warunkach i spotykając się często 

z nieprzychylnymi komentarzami, które zniechęcają do działania. Lider ma zazwyczaj 

niewielką w stosunku do ludności miejscowości grupę współpracowników i ciężko jest 

przekonać innych mieszkańców aby włączyli się do działań. W takich warunkach łatwo 

o wypalenie i porzucenie działalności. Inni wycofują się, ponieważ decydują się skupić 

bardziej na życiu osobistym. Na ogół bez lidera działalność organizacji czy grupy zamiera, bo 

on/ona brał/a na siebie główny ciężar funkcjonowania organizacji. 

Po drugie – kultura organizacyjna. 

Jeżeli organizacja zawiesza działalność z powodu wycofania się lidera to jest duże 

prawdopodobieństwo, że sposób organizacji pracy i zarządzania nie był nastawiony na 

działania długofalowe. Wspierając lokalnych liderów dobrze byłoby przyjrzeć się czy potrafią 

delegować zadania i inni członkowie stowarzyszenia czy grupy nieformalnej mogliby przejąć 

jej/jego obowiązki w razie potrzeby. 

Po trzecie – słabość sektora pozarządowego w regionie. 

O ile w przypadku budowania aktywności można zaobserwować na przestrzeni lat jakiś 

postęp, a także - jak to ujął jeden z rozmówców - w każdej wsi są takie osoby z pomysłami 

i chęcią do działania, to mają oni problemy z realizacją przedsięwzięć, zwłasza 

z prowadzeniem regularnej działalności.  Niektóre z  wniosków z badania przeprowadzonego 

w 2008 r.
3
 trafnie opisują także sytuację obecną, np.: ciężar działania organizacji na barkach 

lidera, marazm społeczności, nieprzychylne komentarze, brak przygotowanie merytorycznego 

liderów, zakres problemów z jakimi spotykają się organizacje. 

Określanie na ile są to specyficzne problemy dla regionu, a na ile problemy sektora 

pozarządowego w Polsce przekracza zakres tego badania. Niemniej, na podstawie rozmów 

z liderami można postawić tezę, że uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych 

nie zmieniły się na przestrzeni ostatnich 7 lat. 

Rekomendacje: 

 Tworząc strategię działania Fundacja powinna określić na które wymiary kapitału 

społecznego chciałaby wpływać i co chciałaby osiągnąć. Należałoby sprawdzić na ile 

wysoki wynik wymiaru „aktywność” jest rezultatem działalności Fundacji, a na ile jest 

to skutek działania innych podmiotów i/lub innych czynników. Przydatne byłoby 

ustalenie jakie inne podmioty wspierają aktywność lokalną.  Pozwoliłoby to na  

ustalenie czy zakresy działań tych podmiotów i Fundacji pokrywają się. A w dalszej 

kolejności  przeanalizowanie co z tego wynika dla aktywności społecznej w regionie. 

 Fundacja mogłaby sprecyzować  jaką ma wizję aktywności lokalnej społeczności, np.: 

na ile zależy jej na formalizacji aktywności społecznej i prężnie działających NGOs. 

 Przy opracowaniu wskaźników realizacji celów  warto uwzględniać nie tylko liczbę 

projektów, działań akcyjnych zorganizowanych aby „coś się działo” w miejscowości, 

ale także skupić się na kwestiach związanych z poczuciem odpowiedzialności za 

                                                           
3
 Strzałkowska H., Rożen M. ,„Potrzeby, możliwości, problemy lokalnych organizacji pozarządowych”,2008, 

niepublikowane 
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miejsce zamieszkania i poczuciem wpływu na podejmowanie decyzji 

w miejscowości/gminie. 

 Warto monitorować podmioty składające  wnioski i beneficjentów w kolejnych latach, 

aby móc ocenić ile osób/grup na terenie działania Fundacji zaczyna działać społecznie 

czy nawiązuje współpracę z Fundacją czy też składa wniosek kolejny raz. 

 Należałoby zweryfikować funkcjonowanie programów na rzecz młodzieży i ocenić 

czy przynoszą one zadowalające rezultaty. Są one ważnym obszarem działania 

Fundacji tymczasem z rozmów z liderami nie wynika aby młodzież chętniej niż 

dorośli angażowała się w działania społeczne albo miała większe poczucie wpływu na 

swoje otoczenie.  

 Dobrym pomysłem byłoby utworzenie jakiejś platformy komunikacji/ wymiany 

doświadczeń między liderami, z terenu działania Fundacji aby mieli okazję do spotkań  

tylko przy podsumowaniu projektów i mogli dzielić się wiedzą, pomysłami, wspierać 

czy chwalić zrealizowanymi projektami itd.  

 Przy planowaniu działań na rzecz liderów warto zwracać uwagę także na sprawy 

praktyczne, np.: to aby termin spotkań był realistyczny i pozwolił na przybycie  

ludziom, którzy pracują zawodowo. 

 Warto byłoby przyjrzeć się jak wygląda „poza-branżowa” działalność OSP na terenie 

działania Fundacji.  itd. Może mają też potencjał i chęci żeby rozszerzyć zakres 

działań i nie tylko wspierać działania społeczne w miejscowości, ale też je inicjować. 

 Fundacja powinna położyć większy nacisk na kwestię komunikacji z otoczeniem 

oraz przygotowanie jasnego  przekazu co i dla kogo robi oraz znalezienia 

odpowiednich kanałów komunikacji. Jeden z liderów wskazał, że może dobrym 

pomysłem byłoby wybranie jakiejś jednej sztandarowej akcji, która ułatwi 

rozpoznawalność np.: na takiej zasadzie jak budowa studni kojarzy się jednoznacznie 

z Polską Akcją Humanitarną. Wśród pomysłów wskazywanych przez liderów były 

m.in. podkreślanie zrealizowanych działań, sukcesów, eksponowane nazwy i logo, 

prezentowanie beneficjentów, stypendystów itd.  

 Praca nad rozpoznawalnością marki może pomóc w dotarciu do nowych grup 

odbiorców i zachęcić ich do składania wniosków, ponieważ jak wynika z rozmów 

ludzie ciekawi są projektów zrealizowanych w innych miejscach i skłonni są przenosić 

sprawdzone pomysły na grunt swoich miejscowości. 

 Sposób działania Fundacji, w którym w praktyce kilka osób realizuje dość szeroki 

zakres programowy, w tym za większość zadań  odpowiada prezes stanowi w dłuższej 

perspektywie zagrożenie dla jej funkcjonowania. Dobrym pomysłem byłoby 

opracowanie innego modelu funkcjonowania, np.: większe zaangażowanie innych 

osób z zarządu/rady Fundacji.  


