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Fundacja Fundusz Lokalny SMK składa wszystkim osobom zaangażowanym w realizację 

niniejszego przedsięwzięcia gorące podziękowania. Wierzymy, że inicjatywa ta jest wsparciem dla 

lepszego rozumienia rzeczywistości społecznej obszaru działań animacyjnych i rozwojowych dla 

Fundacji i zarazem bodźcem do autorefleksji adresatów Programów Fundacji nad zasadnością 

włączania się w tworzenie klimatu społecznego na rzecz budowania dobra wspólnego.  

 

Niniejszy raport przygotował  zespół Fundacji Fundusz Lokalny SMK  
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Badania zostały zrealizowane w ramach Projektu „BOX – Badanie oddziaływania na kapitał społeczny”  

w 2015r. „BOX – Badanie oddziaływania na kapitał społeczny” jest dostępny na licencji Creative Commons 

Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Treść licencji jest dostępna na stronie 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 

 

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Utwór 

powstał w ramach programu „Monitorowanie, Ewaluacja i Analizy 2013” (MEVA 2013), realizowanego przez 

Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przy wykorzystaniu środków Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
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Wstęp 

Niniejszy raport służy podsumowaniu wyników analizy wyników sondażu dotyczącego 

praktyk i opinii wyznaczających poziom kapitału społecznego w obszarze więzi, współpracy, 

wpływu, aktywności i zaufania. Badanie zostało zrealizowane na terenie gmin: Baranów 

Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba i Zaleszany  w dniach od 14 lipca 2015r. do 15 listopada 

2015r.  

Celem badania było zmierzenie wpływu działań Fundacji Fundusz Lokalny SMK na jej 

otoczenie. 

Decydując się na niniejsze badania chcieliśmy poznać jak przedstawia się kapitał społeczny w 

społeczności, w której pracujemy od lat. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące 

budowania relacji międzyludzkich. Chcieliśmy poznać jaki one mają wpływ na lokalne 

środowisko. Chcieliśmy badać jak rodzi się aktywność i co buduje zaufanie wśród 

mieszkańców.  

Fundacja Fundusz Lokalny SMK z powodzeniem działa od 2009 r. Tworzy ją rada parterów, 

czyli liderów lokalnych aktywizujących i integrujących mieszkańców miejscowości w 

których mieszkają.  

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, szczególnie z obszaru powiatu 

sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. 

Preambuła Fundacji głosi: 

Społeczeństwo to więcej niż zbiór osób zamieszkujących dane terytorium. Społeczeństwo to 

prawa i obowiązki, relacje,  wspólna kultura i tożsamość; wiemy skąd się wywodzimy i dokąd 

zmierzamy. Sieć wzajemnych (pozytywnych) stosunków społecznych budują kapitał społeczny. 

Społeczeństwo posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę 

organizacyjną umożliwiająca rozwój. 

Chcemy być pomocni tym, którzy na co dzień budują swoje społeczności  wspólnoty lokalne: 

gminne, sołeckie, parafialne, stowarzyszeniowe, szkolne, rodzinne czy odpowiedzialne grupy 

działania (formalne i nieformalne). 

W celu weryfikacji powyższych kwestii postanowiliśmy sięgnąć po badanie, które na wielu 

płaszczyznach pozwoli nam zdiagnozować obecną sytuację. W związku z tym dokonaliśmy 

wyboru dwóch uzupełniających się metod. Na gruncie badań jakościowych wybraliśmy 

sondaż, który pozwolił nam w ujęciu szerokim i głębokim zebrać opinie mieszkańców. W 

ujęciu jakościowym postanowiliśmy sięgnąć po metodę wywiadu pogłębionego, 
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skierowanego do liderów lokalnych (o wynikach z badania traktuje odrębny raport), który 

pozwolił nam poznać opinie, kreatorów, motywatorów, „kół napędowych” działań. 

 

1.1. Zakres terytorialny badania 

Obszar działania Fundacji obejmuje dziewięć gmin z terenu województw świętokrzyskiego i 

podkarpackiego. Do badania wybrane zostały cztery gminy z terenu województwa 

podkarpackiego, których mieszkańcy wykazują najwyższą aktywność we współpracy z 

Fundacją Fundusz Lokalny SMK. Aktywność gmin mierzona była liczbą zrealizowanych 

projektów finansowanych przez Fundację, przy założeniu: im więcej zrealizowanych 

projektów, tym wyższa aktywność. W ten sposób do badania wybrano następujące gminy: 

1. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski, woj. Podkarpackie, 12042 mieszkańców 

2. Bojanów, pow. stalowowolski, woj. Podkarpackie, 7486 mieszkańców 

3. Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski, woj. Podkarpackie, 18482mieszkańców 

4. Zaleszany, pow. stalowowolski, woj. Podkarpackie, 10884 mieszkańców 

Porównując informacje o gminach dostępne w Bazie Danych Lokalnych, można postawić 

hipotezę, że badane gminy są dość spójne jeśli chodzi o sytuację społeczno-ekonomiczną. Są 

to gminy wiejskie lub wiejsko-miejskie. Stopa bezrobocia w obu powiatach jest podobna 

(12,3% i 12,5%), wyższa niż dla całej Polski (11,4%). Podobnie też układają się w badanych 

gminach proporcje ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku (przedprodukcyjny, 

produkcyjny, poprodukcyjny). Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku w 

badanych gminach2 była wyższa (maksymalnie o 6 punktów procentowych) niż frekwencja 

ogólnopolska, wynosząca 47,4%. 

 

1.2. Zakres czasowy badania 

Sondaż został przeprowadzony w czasie od 14 lipca 2015r do 15 listopada 2015r. Prace w 

terenie trwały od 22 sierpnia 2015r. do 15 października 2015r. Badanie on-line było 

prowadzone w czasie od 4 września 2015r. do 15 listopada 2015r.  

 

1.3. Zakres tematyczny badania 

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat działalności Fundacji i innych 

podmiotów na drodze budowania kapitału społecznego. Wybór tej metody podyktowany był 

dążeniem do poznania opinii mieszkańców w ujęciu przekrojowym – wiek, płeć, miejsce 

zamieszkania, aktywność, brak aktywności.   

1.4. Założenia dotyczące konstrukcji próby badawczej 

Próba badawcza została oszacowana na podstawie  informacji z Bank Danych Lokalnych za 

2014r., z podziałem na płeć oraz wiek w przedziałach wiekowych 14-24, 25-49, 50+ lat. 
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Badaniu została poddana ogólna liczba mieszkańców terenu objętego badaniem t.j. 38 264 

osób. Grupa ta nie została pomniejszona o liczbę „odbiorców działań” ze względu na 

trudności z oszacowaniem liczebności wskazanej grupy.  

Poniżej prezentujemy rozkład próby.  

Tabela 1. Rozkład próby badawczej – mieszkańcy nie będący odbiorcami działań Fundacji. 

GMINA WIEŚ/ 

MIASTO 

PŁEĆ WIEK LICZBA 

MIESZKAŃCÓW 

% 

MIESZKAŃCÓW 

PRÓBA 

PROPORCJONALNA 

N=200 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

miasto mężczyźni 15-24 l.  102 0% 0 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

miasto mężczyźni 25-49 l. 261 1% 1 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

miasto mężczyźni 50+ 324 1% 1 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

wieś mężczyźni 15-24 l.  812 2% 3 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

wieś mężczyźni 25-49 l. 2016 4% 9 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

wieś mężczyźni 50+ 2054 4% 9 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

miasto kobiety 15-24 l.  72 0% 0 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

miasto kobiety 25-49 l. 248 1% 1 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

miasto kobiety 50+ 409 1% 2 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

wieś kobiety 15-24 l.  756 2% 3 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

wieś kobiety 25-49 l. 1921 4% 8 

BARANÓW 

SANDOMIERSKI  

wieś kobiety 50+ 2632 6% 11 

BOJANÓW wieś mężczyźni 15-24 l.  624 1% 3 

BOJANÓW wieś mężczyźni 25-49 l. 1504 3% 6 

BOJANÓW wieś mężczyźni 50+ 1297 3% 6 

BOJANÓW wieś kobiety 15-24 l.  582 1% 2 

BOJANÓW wieś kobiety 25-49 l. 1359 3% 6 

BOJANÓW wieś kobiety 50+ 1544 3% 7 

NOWA DĘBA miasto mężczyźni 15-24 l.  647 1% 3 

NOWA DĘBA miasto mężczyźni 25-49 l. 2210 5% 9 

NOWA DĘBA miasto mężczyźni 50+ 2290 5% 10 

NOWA DĘBA wieś mężczyźni 15-24 l.  479 1% 2 

NOWA DĘBA wieś mężczyźni 25-49 l. 1402 3% 6 

NOWA DĘBA wieś mężczyźni 50+ 1319 3% 6 
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NOWA DĘBA miasto kobiety 15-24 l.  641 1% 3 

NOWA DĘBA miasto kobiety 25-49 l. 2160 5% 9 

NOWA DĘBA miasto kobiety 50+ 3180 7% 14 

NOWA DĘBA wieś kobiety 15-24 l.  478 1% 2 

NOWA DĘBA wieś kobiety 25-49 l. 1271 3% 5 

NOWA DĘBA wieś kobiety 50+ 1796 4% 8 

ZALESZANY  wieś mężczyźni 15-24 l.  767 2% 3 

ZALESZANY  wieś mężczyźni 25-49 l. 2064 4% 9 

ZALESZANY  wieś mężczyźni 50+ 2169 5% 9 

ZALESZANY  wieś kobiety 15-24 l.  750 2% 3 

ZALESZANY  wieś kobiety 25-49 l. 1943 4% 8 

ZALESZANY  wieś kobiety 50+ 2577 6% 11 

        46660   200 

 
 

Respondenci reprezentujący „grupę mieszkańców aktywnych” zostali wyłonieni w oparciu o 

posiadane przez Fundację SMK raporty z realizacji projektów, tj.: „Działaj Lokalnie”,  

„Wygraj w Tysiąca”, Programu Stypendialnego i inne. Na podstawie zgromadzonych danych 

została opracowana baza e-mailowa odbiorców działań. Badanie on-line zostało skierowane 

do 229 osób.  

 

1.5. Uwagi na temat realizacji badania 

Realizacja badania jakim jest sondaż okazała się dla nas dużym wyzwaniem. O ile część 

badania prowadzona w terenie została sprawnie przeprowadzona, a założona próba badawcza 

sprawnie zrealizowana, o tyle część on-line powiodła się tylko w określonym procencie.  

W realizację badań w terenie było zaangażowanych 9 ankieterów, koordynator badań 

terenowych, a także przedstawiciele rady Fundacji, a zwłaszcza prezes organizacji. 

Ankieterami były osoby doświadczone w działalności społecznej, znające specyfikę lokalną. 

Większość ankieterów zamieszkuje bądź sąsiaduje z terenem objętym badaniem.  

W badania on-line zaangażowanych było dwóch współpracowników Fundacji, koordynator 

badań w terenie oraz rada fundacji, a w szczególności prezes. Ponadto w realizacji badań 

pomagał koordynator z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz lokalni 

liderzy i osoby cieszące się autorytetem.  

W trakcie realizacji badania napotkaliśmy następujące trudności: 

1. Czas realizacji badania- z naszej perspektywy okazała się zbyt krótki. Założony czas 

był wystarczający na realizację sondażu w terenie, zbyt krótki zaś na realizację 

badania on-line. Badanie on- line wymagało opracowania bazy mailingowej, następnie 

mozolnego zbierania wypełnionych ankiet, popartego działaniem kaskadowym, a w 

tym: wielokrotnymi mailowymi prośbami o wypełnienie ankiet, a następnie 
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rozsyłaniem przypomnień. W dalszym etapie „obdzwanianiem” wskazanych 

adresatów przez Zespół Fundacji, a także lokalnych liderów (czyli osoby obdarzone 

przez mieszkańców szczególnym zaufaniem i autorytetem). Z powyższych powodów 

czas badania wydłużył się o dodatkowy miesiąc. Zbieranie danych metodą on-line 

było przedsięwzięte z uwagi na następujące kwestie: poszanowanie czasu odbiorców 

działań i oszczędności w projekcie.  

2. Zasięg terytorialny- prowadzone badanie nie obejmowało swym zasięgiem całości 

terenu na którym swoje działania prowadzi Fundacji. Z punktu widzenia Fundacji, 

badanie to nie daje pełnego obrazu sytuacji, jaka ma miejsce w obrębie terenu 

działalności fundacji. 

3. Dobór próby- przy realizacji sondażu pojawił się problem ze zdefiniowaniem „odbiory 

działań” Założona na potrzeby badania definicja okazała się zbyt wąska. W toku 

badania okazało się, że liczba potencjalnych respondentów z terenu 4 gmin jest zbyt 

mała w stosunku do potrzeb badania. Sytuacja ta przełożyła się na niepełne zebranie 

wyników wśród omawianej grupy.  

4. Obszar teoretyczny badania-   Zaproponowany obszar badawczy z perspektywy 

Fundacji jest przydatny, gdyż: diagnozuje kapitał społeczny, a także częściowo 

pozwala określić jaki wpływ na obecny stan miała działalność organizacji 

społecznych. . 

5. Realizacja badania-  powszechnym problemem w realizacji badania była nieufność 

ludzi. Niechętnie wpuszczali ankieterów do domu (łatwiej było o rozmowę przed 

domem) a zdarzało się też, że niektórzy nie otwierali nawet drzwi, chociaż byli w 

domu. Niektórzy chcieli wzywać policję. Ktoś przyznał, że „syn zabronił otwierać 

drzwi obcym”. Powtarzała się też spostrzeżenie, że ludzie są sceptycznie nastawieni 

do badań i uważają, że są nie potrzebne. 

Ostatecznie w terenie zostało zrealizowanych 192 wywiady z mieszkańcami nie będącymi 

bezpośrednimi odbiorcami działań Fundacji. 87 kwestionariuszy wypełnili respondenci 

reprezentujący mieszkańców uczestniczących w działaniach społecznych Fundacji. Badanie 

to było prowadzone za pośrednictwem ankiety internetowej. Zwrot kwestionariuszy on- line 

wyniósł 38%. 

Badanie zostało prowadzone rzetelnie. Realizacja badań w terenie została poprzedzona 

szkoleniem dla ankieterów. Podczas szkolenia szczegółowo zostały omówione zasady 

realizacji badania w terenie, szczegółowo został przez wszystkich obecnych przeanalizowany 

kwestionariusz sondażu. 

Wątpliwe jednak mogą okazać się wynik otrzymane w toku badania. Na stan ten może mieć 

wpływ, nie pełne zrealizowanie próby wśród odbiorców działań Fundacji.   
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Wyniki analizy 

2.1. Podsumowanie wyników - kapitał społeczny w obszarze więzi, aktywności, 

współpracy, wpływu i zaufania metodą sondażu.  

 

Wykres 1.  Kapitał społeczny wśród odbiorców działań organizacji i pozostałych mieszkańców. 

 

 

Tabela 2.  Wyniki sondażu w obszarach więzi, aktywności, współpracy, wpływu, zaufania. Uzyskana 
średnia punktowa. 

OBSZAR MIESZKAŃCY BADANYCH 

GMIN 

ODBIORCY DZIAŁAŃ FFLSMK 

WIĘZI 6,8 pkt. 6,8 pkt. 

AKTYWNOŚĆ 4,9 pkt. 5,8 pkt. 

WSPÓŁPRACA 5,3 pkt. 6,7 pkt. 
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WPŁYW 5,2 pkt. 6,5 pkt. 

ZAUFANIE 5,3 pkt. 6,3 pkt. 

 

Powyżej zaprezentowano otrzymane wyniki dla obszarów: więzi, aktywność, współpraca, 

wpływ i zaufanie, dla terenu 4 gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba i 

Zaleszany. Z powyższych danych wynika, iż w przypadku 4 z 5 obszarów, tj.: aktywność, 

współpraca, wpływ i zaufanie odbiorcy działań korzystniej je postrzegają niż pozostali 

mieszkańcy tychże gmin. Przedstawiciele obu grup są zgodni co do oceny więzi łączącej 

mieszkańców. Obszar ten został najwyżej oceniony przez respondentów (6,8 pkt.).  

Otrzymane wyniki są sygnałem dla Fundacji, iż składowe kapitału społecznego są korzystniej 

postrzegane przez odbiorców działań niż przez mieszkańców gmin.  Odbiorcy działań mogli 

zweryfikować swoją opinię w oparciu o doświadczenie własne. Weryfikacja ta jak pokazało 

badanie okazała się pozytywna. Można wnioskować, iż warto mieszkańców gmin zachęcać do 

działalności, gdyż to z pewnością przełoży się pozytywnie na budowanie kapitału 

społecznego. 

Reasumując odbiorcy działań fundacji są wyraźnie bardziej aktywni, mają wyższe poczucie 

zaufania do innych, większe poczucie wpływu a przy tym w większym stopniu są przekonani 

że w społeczności istnieją warunki do współdziałania. To co nie różni obie grupy to związek z 

miejscem zamieszkania..  

Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że doświadczenie własne urealnia postrzeganie 

własnych możliwości. Pozwalają też wnioskować, że kapitał społeczny w środowisku 

lokalnym buduje się na więziach i współpracy, co przekłada się na wpływ, a dopiero później 

na zaufanie i aktywność.  

Zaskakującym jest wynik, iż najniżej mieszkańcy oceniają aktywność. Wydawałoby się, że 

bez aktywności nie można mówić o pozostałych składnikach. Powstaje pytanie co jest 

przyczyną niskiej oceny aktywności: rzeczywista jej mała skala występowania, 

niezadowolenie z podejmowanych działań, brak inicjatywy, inne? Z drugiej strony w oparciu 

o jakie przesłanki mieszkańcy najwyżej oceniają więzi, współpracę, wpływ i zaufanie? A 

może lokalni mieszkańcy chcą uczestniczyć w wspólnym działaniu z osobami, które już 

znają? Może nie chcą eksperymentować, preferują sprawdzone rozwiązania? 

Pocieszającym jest, że zarówno odbiorcy działań, jak i mieszkańcy dostrzegają aktywność. 

Mieszkańcy deklarują wzajemne więzi, chęć współpracy i budowanie zaufania, uważają że 

mają wpływ na lokalne warunki. Jest to dobry fundament do budowania dalszej działalności 

Fundacji. Celem może być przekłucie wyżej ocenionych więzi, współpracy, zaufania i 

wpływu na spotęgowanie aktywności mieszkańców.  

Reasumują, badane obszary zostały ocenione powyżej środka skali (0-10 pkt.) w przedziałach 

od 5,8 pkt.- aktywność do 6,8 pkt. - więzi w przypadku odbiorców działań oraz od 5,2 pkt. - 
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wpływ do 6,8 pkt. – więzi- mieszkańców gmin. Wyniki te z punktu widzenia działalność 

społecznej są pozytywne. 

Można pokusić się o wniosek, że sporo już na gruncie budowania kapitału społecznego 

zostało zrobione, ale nie można „usiąść na laurach”  gdyż sporo jest jeszcze do zrobienia aby 

osiągnąć najwyższą punktację na skali.  

 

2.2. Szczegółowe omówienie wyników 

Poniżej prezentujemy szczegółowe omówienie dla badanych obszarów, t.j. aktywność, więzi, 

wpływ, współpraca i zaufanie.  

Wykres 2. Ocena szczegółowa zmiennych dla wskaźnika kapitału społecznego- aktywność.  Ocena 
została przedstawiona na 10 pkt. skali. 

 

 

Wniosek:  

Zarówno uczestnicy działań fundacji jak i pozostali mieszkańcy deklarują częste kontakty z 

sąsiadami, bądź innymi osobami, ale nie przekładają się one na zadowolenie respondentów z 

życia towarzyskiego. Być może respondenci oczekują głębszych relacji.  Może nie potrafią 

docenić relacji już posiadanych i wnioskują, że są nie zadowoleni z swoich kontaktów 

towarzyskich. Z drugiej strony, można postawić pytanie na ile respondenci darzą zaufaniem 

inne osoby, sąsiadów? Na ile w ich towarzystwie czują się bezpieczni? Na ile respondenci 

sami są otwarci na drugiego człowieka? 

Można wysunąć wniosek: odbiorcy działań fundacji wyraźnie są liderami społeczności. Tymi 

osobami, które są zainteresowane swoim otoczeniem i chcą podejmować działania na jej 

rzecz. Liczba znajomych wskazuje że ich aktywność przekłada się na sieć kontaktów w 

społeczności. 

Odbiorcy działań Fundacji znacznie częściej interesują się sprawami lokalnymi, przejawiają 

aktywność w sprawach publicznych niż pozostali mieszkańcy.  
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Wykres 3. Ocena szczegółowa zmiennych dla wskaźnika kapitału społecznego- więzi.  Ocena została 
przedstawiona na 10 pkt. skali. 

 

 

*Skala odwrócona, większa liczba pkt. oznacza lepszy wynik. 

Wniosek: 

Mieszkańcy badanego terenu deklarują raczej zadowolenie z życia, na co może przekładać się 

niski poziom przestępczości, dyskryminacji, bezpieczne otoczenie. W oparciu o otrzymane 

wyniki można wnioskować, że im większy kontakt mieszkańców z przedstawicielami różnych 

grup społecznych tym bardziej otwarta postawa wobec różnorodności- zjawisko to bardziej 

charakteryzuje osoby aktywne. Podobnie sytuacja przedstawia się dla wskaźnika duma. 

Zachodząca tu relacja jest tożsama, osoby aktywne odczuwają większe poczucie dumy niż 

osoby nie aktywne.  

 
Wykres 4. Ocena szczegółowa zmiennych dla wskaźnika kapitału społecznego- wpływ.  Ocena została 
przedstawiona 
skali

 

 

 

Wniosek: 

Realne poczucie wpływu częściej towarzyszy odbiorcom działań niż mieszkańcom nie 

aktywny. Odbiorcy działań deklarują wyższą ocenę dla każdego z badanych wskaźników.  
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Wielu badanych deklaruje dużą częstotliwość udziału w wyborach, a także znajomość 

lokalnych autorytetów. Najniżej mieszkańcy oceniają poczucie wpływu na lokalne instytucje. 

Co ciekawe łatwiej odbiorcom działań jak i mieszkańcom nie aktywnym mierzyć się z dalszą 

perspektywą (wybory) niż bliższą (poczucie wpływu na lokalne instytucje). Można postawić 

wniosek, iż bezpośrednia próba działania spotyka się z bezpośrednią konfrontacją, a ta 

czasem może okazać się nie łatwa.  

Wykres 5. Ocena szczegółowa zmiennych dla wskaźnika kapitału społecznego- współpraca.  Ocena 
została przedstawiona na 10 pkt. skali. 

 

 

Wniosek: 

Z badań wynika, że bardziej otwarci na współpracę są odbiorcy działań. Chętniej udzielają się 

w wolontariacie. Można przypuszczać, że wspólne działanie pozwala przełamać wewnętrzną 

barierę osób nieaktywnych. Warto zastanowić się skąd takie postrzeganie, co jest tą barierą? 

Warto również zwrócić uwagę, iż pozytywniej o współpracy wypowiadają się osoby 

działające w wolontariacie przy instytucji niż działające w ramach struktur 

pozainstytucjonalnych. Istotne jest, aby odpowiedzieć na pytanie, co takiego daje 

wolontariuszom instytucja, że współpraca jest dla nich przyjemniejsza, lepsze, bardziej się 

układa? Pojawia się również rozbieżność w kwestii równego traktowania. Pozostali 

mieszkańcy oceniają je wyżej niż odbiorcy działań. Czyżby po raz kolejny łatwiej się było 

mieszkańcom wypowiadać o sytuacjach, z którymi rzadko się spotykają, na które patrzą z 

odległej perspektywy? Co jest tego przyczyną? 

 

Wykres 6. Ocena szczegółowa zmiennych dla wskaźnika kapitału społecznego- zaufanie.  Ocena 
została przedstawiona na 10 pkt. skali. 
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Wniosek: 

Z powyższego wykresu wynika, iż wskaźnik zaufania jest zbliżony dla obu badanych grup 

respondentów. Odbiorcy działań Fundacji deklarują, iż czują się bardziej poinformowani o 

działaniach samorządu, czy lokalnych sprawach niż pozostali mieszkańcy gmin. Podobnie 

przedstawia się sytuacja w kwestii filantropii. Reasumując odbiorcy działań z racji swojej 

działalności wiedzą więcej, wykazują większe zainteresowanie w sprawy lokalnych 

kwestiach, niż pozostali mieszkańcy.  



Podsumowanie 

Wnioski i rekomendacje dla Fundacji Fundusz Lokalny SMK 

Tabela 3.  Macierz wniosków i rekomendacji dla Fundacji SMK, samorządu i partnerów. 

WNIOSEK REKOMENDACJE DLA: 

 

FUNDACJI SMK SAMORZĄDU PARTNERÓW 

1. Odbiorcy działań korzystniej postrzegają 

składowe kapitału społecznego niż 

mieszkańcy gmin 

Warto mówić, zapraszać mieszkańców do dyskusji o kapitale społecznym i jego znaczeniu dla rozwoju 

lokalnych wspólnot. 

2. Kapitał społeczny w środowisku lokalnym 

buduje się na więzi i współpracy, a to dopiero 

przekłada się na wpływ i zaufanie, w dalszej 

kolejności na aktywność 

Zdecydowanie należy umacniać 

więzi międzyludzkie i zachęcać 

mieszkańców do współpracy. 

Wspólne działanie buduje i 

umacnia zaufanie. Zdecydowanie 

większy naciska należy położyć 

na pobudzenie mieszkańców do 

aktywności. 

Komunikacja z mieszkańcami 

poprzez wartości, tj. scalanie 

społeczności poprzez więzi i 

współpracę, co będzie prowadziło 

do wzrostu zaufania. 

Umacnianie wzajemnej 

współpracy co przełoży się na 

pogłębienie wzajemnej więzi i 

zaufania. 

3. Odbiorcy działań znacznie częściej interesują 

się sprawami lokalnymi, przejawiają 

aktywność w sprawach publicznych niż 

Prowadzenie działań 

promocyjnych Fundacji, tak aby 

podkreślać obszary, które mogą 

Prowadzenie merytorycznej 

dyskusji o sprawach publicznych, 

lokalnych z mieszkańcami, dzięki 

Promocja postawy aktywnej 

wśród mieszkańców. 
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mieszkańcy gmin. zainteresować nowych odbiorców 

– prowadzenie promocji poprzez 

mowę korzyści dla potencjalnych 

nowych odbiorców. 

Promocja postawy aktywnej 

wśród mieszkańców. 

czemu nastąpi poszerzanie kręgu 

wpływu. 

Promocja postawy aktywnej 

wśród mieszkańców. 

4. Im większy kontakt mieszkańców z 

przedstawicielami różnych grup społecznych 

tym bardziej otwarta postawa wobec 

różnorodności. 

Motywowanie mieszkańców do 

większej i szerszej działalności. 

Promocja różnorodności jako 

fundamentu budowania wysokiej 

jakości. 

Działanie na rzecz promocji 

różnorodności. Wspólne działanie 

różnych społeczności w oparciu o 

metodę win-win, czyli szukanie 

złotego środka, lub  szukanie 

konsensusu. 

Większa i szersza współpraca 

celem wypracowania nowej 

jakości. 

5. Odbiorcy działań odczuwają większe poczucie 

dumy niż mieszkańcy gmin. 

 

Zachęcanie do aktywności, gdyż 

to zwiększa poczucie dumy. 

Tworzenie przestrzeni do 

wspólnego działania. 

Zaangażowana społeczność jest 

bardziej zadowoloną z siebie 

społecznością. 

Akcja rodzi reakcję. Warto 

wspólnie działać. 

6. Z badań wynika, że chętniej na współpracę 

nastawieni są odbiorcy działań. 

 

Akcja rodzi reakcję. Warto wspólnie działać. Warto motywować osoby do aktywności, gdyż to prowadzi do 

rozwoju kapitału społecznego. 

 


