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Wyzwanie

Na którą z tych 
potrzeb odpowiada 
mój projekt i w jaki 

sposób?

Jakie konkretne 
potrzeby mają młodzi 
ludzie w moim 
środowisku?



Szansa

Potrafią stawiać cele i planować

Wierzą w swoje możliwości
Czują, że coś im się udało

Przekonują do wspólnych celów

Widzą, że ich pomysły są doceniane

Czują, że się sprawdzili

Uczą się współpracy

Odkrywają swój twórczy potencjał

Czują, że mają wpływ na swoje życie i otoczenie

Wkładają w projekt serce



Pytanie na 
sznurku



Pytanie na sznurku



Pytanie na sznurku

Mało

Sznurek, klamerki, karton, 
nożyczki, flamastry, impreza ;)

Prostota,  można szybko 
przygotować, łatwa dla 
uczestnika, łatwo zebrać dużo 
opinii, atrakcyjna forma

Proste odpowiedzi, trudno 
dopytać, wymaga małego 
zaangażowania

Np.:  Czego najbardziej brakuje Ci w okolicy?
Jak chciałbyś spędzać czas w tym miejscu?



Ściana 
opinii



Terenowy 
punkt 
konsultacyjny



TERENOWY PUNKT KONSULTACYJNY



TERENOWY PUNKT KONSULTACYJNY



Punkt konsultacyjny

Średnio

mapy, makiety, projekt, osoby 
na miejscu, dobra okazja

Można włączyć dużo osób, 
jesteśmy na miejscu, 
bezpośredni kontakt, 
przyciągająca forma, 
nieformalny charakter

Trzeba przygotować 
propozycję tego co 
konsultujemy, trzeba zadbać o 
nietuzinkową formę

Np.:  Jak Ci się podoba nasz pomysł na projekt? Wymyśl go z nami.



Doklej się



DOKLEJ SIĘ



DOKLEJ SIĘ



Doklej się

Mało

Kropki , plansze, stojak lub 
ściana do powieszenia (ew piłki 
do ping ponga i kosze), 

Zamknięte pytanie, tylko jedno 
pytanie

Np.:  Który z tych pomysłów bardziej Ci się podoba? Zagłosuj

Prostota,  lekka forma, można 
szybko przygotować, 
minimalny czas z punktu 
widzenia uczestnika



Kupon 
ewaluacyjny



Animacyjne – KUPON EWALUACYJNY



KUPON EWALUACYJNY



Kupon ewaluacyjny

Średnio

Program graficzny, drukarka, 
dobra okazja

Tylko zamknięte pytania,  
proste pytania, nie można 
dopytać, mało pytać, nie jest 
reprezentatywna

Lekka ankieta, ciekawa forma, 
ludzie lubią wydzierać, można 
zebrać dużo odpowiedzi



Obraz/rysunek
/kolaż



Obraz/rysunek/kolaż



Obraz/rysunek/kolaż

Prawie bez przygotowania, 
tylko czas na analizę

Papier, przybory plastyczne, 
opiekun/instruktor

nie do każdego tematu, duże 
pole do interpretacji 

Twórcza forma, daje dużo 
czasu, można wpisać w zajęcia 

Np. Jaka jest nasza miejscowość? Jak widzi ją młodzież? O jakiej 
marzy?



Spacer 
badawczy



Spacer badawczy

Średnio lub dużo

Notatnik, mapa, dyktafon, 
aparat, kamera (opcjonalnie)

Pogoda ;(, czasochłonność

Bardzo przyjemna forma, 
relaks, świetne do oceny 
przestrzeni/okolicy

Np. W których miejscach młodzież dobrze się czuje? Jak spędza tam 
czas? Czego jej w tych miejscach brakuje



Reportaż



Animacyjne – REPORTAŻ

• x



Reportaż

Średnio lub dużo

aparat, kamera (opcjonalnie), 
statyw,komputer, 
oprogramowanie, mikrofon, 
słuchawki

Kamera może onieśmielać, 
potrzebne umiejętności 
filmowca/reżysera

Bardzo atrakcyjne dla młodych, 
atrakcyjny sposób 
przedstawienia wyników, 
wizualna forma, nie jest nudne

Np. Gdzie/jak  spędzacie czas w miejscowości? Czego tu brakuje? Co 
trzeba zrobić, żeby zachęcić do przyjaścia do DK?



Spacerownik



SPACEROWNIK



SPACEROWNIK



Spacerownik

Dużo

Duża mapa, brystol, nożyczki, 
flamastry, „flagi”, komputer z 
oprogramowaniem graficznym

Czasochłonna

Ciekawy projekt animacyjny, 
angażujący, wciągający, 

Np. W których miejscach młodzież dobrze się czuje? Jak spędza tam 
czas? Czego jej w tych miejscach brakuje



Spotkanie/war
sztat



Spotkanie warsztat

praca w podgrupach burza mózgów

mapowanie społeczności i jej potrzeb

dramapraca z mapą planem



Polecam

• Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury, 
Michał Danielewicz, Aleksandra Gołdys, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski, Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010

• Miniporadnik ewaluacji projektów kulturalnych, Maja Durlik, Kaja Dziarmakowska, PBIS 
„Stocznia”, Warszawa 2014

• Quo Vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej, Agata Urbanik, Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 

• Projekt „Pomysły do zrobienia” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę




