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Organizacje pozarządowe często dziwią się, czemu planowane przez nich lokal-

ne działania społeczne nie cieszą się popularnością. Organizacje zastanawiają 

się: Czemu nasi odbiorcy NIE CHCĄ brać udziału w planowanych przez nas pro-

jektach? Jak to zmienić? 

Do tej pory nie odkryliśmy lepszego sposobu na to, w jaki sposób zaangażować 

odbiorców ze społeczności lokalnej w planowane przez nas działania, niż prowa-

dzenie diagnoz potrzeb społeczności,  które możemy nazwać społecznymi bada-

niami rynku. W tej broszurze skupiamy się szczególnie na diagnozach z uwzględ-

nieniem potrzeb dzieci i ich rodzin prowadzonych przez organizacje pozarządo-

we na Mazowszu. 

 

 

 

 

Broszura powstała w ramach projektu „Lokalne działania NGO na rzecz małych 

dzieci na Mazowszu”, który realizowany był w ramach dofinansowania ze środ-

ków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2016 roku. 
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Dlaczego warto dbać o potrzeby  
małych dzieci w swoich  
społecznościach lokalnych?  
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Wczesne doświadczenia dzieci mają długofalowy i formujący wpływ na rozwój 
mózgu, umiejętności i zachowań człowieka. Szczególnie ważne jest 5 pierw-
szych lat życia dzieci, kiedy kształtują się umiejętności językowe, matematycz-
ne, społeczno-emocjonalne, buduje się poczucie własnej wartości i ciekawość 
świata. Niezbędne jest zadbanie o dobry rozwój dzieci w tym czasie, bo żaden 
inny okres rozwojowy człowieka nie ma tak wielkiego wpływu na dobrą, jakość 
życia, jak pierwsze 5 lat. 

Wspieranie edukacji małych dzieci to najlepsza inwestycja. Korzyści z inwesto-
wania w rozwój małych dzieci są bardzo wysokie. Laureat ekonomicznej Nagro-
dy Nobla James Hackmann uważa, że inwestowanie w rozwój i edukację dzieci 
do 6. roku życia daje zwrot w wysokości, co najmniej czterokrotnej. Stopa 
zwrotu inwestycji znacznie maleje w miarę wzrastania dzieci. 

Wczesne doświadczenia edukacyjne najefektywniej pomagają wyrównywać 
szanse życiowe dzieci. To właśnie wczesne dzieciństwo jest pierwszym i zasad-
niczym etapem tworzenia się nierówności edukacyjnych, ponieważ w tym okre-
sie możliwości rozwojowe dzieci są największe i najsilniejszy jest wpływ środo-
wiska, w którym są wychowywane. Umiejętności, które małe dzieci wyniosą  
z różnorodnych zajęć edukacyjnych i przedszkola, zaprocentują                                               
w szkole – dzieci łatwiej zaadaptują się w nowym środowisku, nie będą miały 
trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, chętnie podejmą wyzwa-
nia edukacyjne. 

Każde dziecko to niepowtarzalna osoba, która ma prawo do wyboru, samo-
dzielnych odkryć, popełniania błędów, szukania rozwiązań, podejmowania de-
cyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Zadaniem osób dorosłych jest stwarzanie 
dzieciom przestrzeni i możliwości dla takiej aktywności dzieci, która da im po-
czucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym i przynoszącym satys-
fakcję. 

Bardzo istotne jest również wspieranie rodziców w wychowywaniu małych 
dzieci. To najlepsza forma profilaktyki. Pozwala wcześnie wykrywać i elimino-
wać deficyty i prowadzić – wspólnie z rodzicami – efektywne działania wspiera-
jące prawidłowy rozwój dzieci. 
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Jak i dlaczego warto prowadzić par-
tycypacyjne diagnozy potrzeb? 
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Diagnoza lokalna to badanie lokalnej społeczności: jej potrzeb, opinii o dotyczących miesz-

kańców sprawach, czy zdefiniowanie jej problemów. 

Diagnoza to systematyczne i wnikliwe poznawanie świata, który nas otacza. Diagnoza po-

trzeb środowiska lokalnego to nie tylko źródło informacji o nim, ale także narzędzie do 

zmian. Badamy swoją społeczność by zebrać, uzupełnić i zwiększać wiedzę oraz zweryfiko-

wać nasze przekonania dotyczące jej potrzeb i problemów.   

Może się wydawać, że diagnoza to bardzo trudne i złożone działanie, które wymaga facho-

wych kompetencji. Nie jest to prawdą, lecz trzeba pamiętać, że to bardzo angażujący pro-

ces. Dzięki tej publikacji dowiemy się, dlaczego warto prowadzić diagnozę potrzeb spo-

łeczności lokalnej, a co więcej: dlaczego warto, by takie procesy inicjowały organizacje po-

zarządowe. Dowiemy się również, jak sytuacja dotycząca prowadzenia partycypacyjnych 

potrzeb dzieci wygląda na Mazowszu, ale nie tylko. 

Dzięki badaniom możemy: 

 Lepiej zrozumieć jakiś problem, obszar, grupę społeczną. 

 Poznać zupełnie nowy problem, obszar, grupę społeczną. 

 Zweryfikować trafność naszych przekonań o świecie. 

 Poznać mechanizmy, które kształtują działania, wyjaśnić zbiorowe zachowania 

(dlaczego ludzie w danej grupie zachowują się w ten konkretny sposób). 

 Spróbować przewidzieć, jakie będą konsekwencje naszych działań. 

 Udokumentować wiedzę o procesach społecznych. 

 Poznać opinie społeczności na tematy jej dotyczące. 

 Ocenić skuteczność prowadzonych działań (ewaluacja). 

Dzięki badaniom możemy dotrzeć do: 

 Faktów opisujących dany obszar (np. wysokość zarobków, itp.). 

 Wiedzy na dany temat (np., w jaki sposób organizowane są zapisy do przedszkoli). 

 Zwyczajów (np. jak obchodzone są w danej rodzinie urodziny, inne święta). 

 Opinii (np. jak dana osoba ocenia ofertę JST skierowaną do rodziców małych dzieci). 

 



 8 

Przeprowadzając diagnozę  mamy możliwość zdobyć solidną i wiarygodną wiedzę, która 

pomoże nam dobrze zorientować się w środowisku. Dzięki zdobytej wiedzy mamy szansę 

lepiej planować swoje działania odpowiadając na problemy i potrzeby społeczności. Udział                                     

w diagnozie to dla mieszkańców możliwość wyrażenia własnych potrzeb i opinii w konkret-

nej sprawie. Dzięki diagnozie możemy maksymalnie wykorzystać lokalne zasoby.  Raport z 

opracowanymi wynikami może posłużyć, jako dobry argument podczas rozmów                                                      

z przedstawicielami władz, czy uzasadnienie wniosku o dotację. 

Dzięki diagnozie: 

 Możemy planować działania w oparciu o wiedzę, a nie o 

wyobrażenia. 

 Dowiadujemy się więcej o tym, czego naprawdę potrzebują 

mieszkańcy, z którymi i dla których chcemy działać. 

 Możemy przewidzieć powodzenie naszego pomysłu na dzia-

łania. 

 Możemy ulepszyć nasz plan działania, w zależności od tego, 

czego się dowiemy. 

 Lepiej poznajemy tych, których pytamy o opinię. 

Dzięki diagnozie potrzeb dzieci: 

 Dowiemy się, ile dzieci w naszej gminie ma zaspokojone po-

trzeby rozwojowe, a ile jeszcze potrzebuje dodatkowych za-

jęć. 

 Zbierzemy informacje o przyjaznych miejscach w naszej 

gminie/ naszym mieście. 

 Będziemy sprawniej planować nowe propozycje działań dla 

dzieci i rodziców w gminie/mieście. 

 Nasze działania mają szansę być bardziej skuteczne. 
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Przed rozpoczęciem diagnozy warto zastanowić się: 

1. Kto będzie się nią zajmował i ile może poświęcić na to czasu? 

Rada: spiszcie w tabeli wszystkie osoby, które tworzą razem diagnozę, ich dyspozycyjność. 

Pozwoli Wam to w łatwy sposób podzielić się zadaniami. Osoba z przydzielonym w ten spo-

sób zadaniem, weźmie większą odpowiedzialność za jego wykonanie. Warto zastosować to 

rozwiązanie nawet, jeśli zaangażowane w diagnozę będą jedna lub dwie osoby. 

2. Czy inne instytucje, organizacje lub osoby mogą być zainteresowane współpracą przy 

diagnozie – być może też planują nowe działania, być może też chcą lepiej poznać społecz-

ność, dla której i z którą działają. 

Rada: Skontaktujcie się z instytucjami i organizacjami, które działają na terenie gminy. Poin-

formujcie je, że rozpoczynacie proces diagnozy i zaproście do współpracy. Nawet, jeśli w 

danym momencie nie włączą się w działania, kontakt z nimi może przydać się Wam w przy-

szłości, np., gdy będziecie przeprowadzać ankiety. 

3. Przed rozpoczęciem diagnozy należy koniecznie odpowiedzieć sobie na następujące 

pytania: 

1. PO, CO chcemy przystąpić do diagnozy? PO, CO chcemy pytać lokalną społeczność? 

2. KOGO chcemy I możemy pytać? Kto potrafi udzielić nam odpowiedzi? 

3. JAK pytać? 

4. CO Z TEGO wynika? Co zrobimy z wiedzą z diagnoz? Czy będziemy mieć okazję / możli-

wość przełożenia wiedzy na działanie? 

5. JAK o tym OPOWIEDZIEĆ innym? 

To, co odróżnia diagnozy lokalne od wszystkich innych badań, to fakt, że są bardzo wi-

doczne dla lokalnych społeczności. Poprzez bezpośrednie włączanie członków danej 

społeczności w przeprowadzenie diagnozy społecznej, tworzymy diagnozę partycypa-

cyjną. Przeprowadzając taką diagnozę sięgamy do wiedzy i doświadczeń ludzi two-

rzących daną społeczność, ekspertów, a także organizacji i instytucji związanych z da-

ną społecznością. Dzięki takiej diagnozie mamy większą szansę na dotarcie do waż-

nych, lecz często wykluczanych obywateli, takich jak dzieci, młodzież czy seniorzy. Ich 

głos często nie jest brany pod uwagę. 
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Etapy diagnozy 
Wszystkie badania, w tym diagnozy, składają się z głównych części przygotowania, realiza-
cji, analizy i prezentacji wyników. Kolejne etapy procesu badawczego to: 

1. Problem badawczy 

To sformułowanie pytania, na które poszukujemy odpowiedzi, dotyczy obecnego stanu nie-
wiedzy. Należy ustalić, co jest dla nas najważniejsze w badaniu, jakie zagadnienia są szcze-
gólnie ciekawe i zastanawiające. W przypadku sytuacji dzieci będziemy poruszać się                              
w problematyce dotyczącej wszystkiego, co jest z nimi związane. 

2. Określenie celów badania 

Cel badań pomaga nam uświadomić sobie, po co podejmujemy się badania, to dążenie do 
zwiększenia wiedzy o ludziach, rzeczach i zjawiskach. Ustalamy i spisujemy, co ma być final-
nym efektem naszych działań – np. czy ma to być zmiana postaw decydentów wobec poli-
tyki na rzecz dzieci, czy zmiana konkretnej propozycji na rzecz dzieci w okolicy. 

3. Konceptualizacja 

Zdefiniowanie pojęć, co rozumiemy przez „dzieci”, „zaangażowanie na rzecz dzieci” czy 
„opiekę nad małymi dziećmi”; definicje są konieczne, żebyśmy przez całe badanie wiedzieli 
dokładnie, co i kogo „diagnozujemy” i nie mieszali pojęć ani grup. 

I. Określenie zmiennych 

Dokładne określenie, co nas interesuje: zmienną może być „zapisywanie dziecka do przed-
szkola”, „posiadanie dzieci”, „wielkość miejscowości zamieszkania”, „wysokość zarobków”. 
Zmienne to wszystkie czynniki, które naszym zdaniem mają wpływ na diagnozowany ob-
szar. 

II. Lista pytań badawczych i hipotez 

Przed przystąpieniem do diagnozy wypiszmy sobie wszystkie pytania, na które szukamy od-
powiedzi, zastanawiając się, do czego ta wiedza może się nam przydać i czy na pewno jest 
potrzebna. Hipotezy to nasze przypuszczenia i domysły na temat danego zjawiska, obszaru, 
który badamy. Są próbą odpowiedzi na wcześniej postawione pytania badawcze. WAŻNE: 
pytania i hipotezy to nie są pytania do respondentów, to sposób uporządkowania naszej 
wiedzy. 

III. Literatura, poprzednie wyniki 

Przed rozpoczęciem diagnozy możemy poszukać informacji na temat podobnych badań re-
alizowanych w innym miejscu lub w naszej miejscowości/gminie w poprzednich latach. Mo-
żemy wykorzystać zarówno wyniki (do porównania), jak i metody (powtarzając np. pytania 
w ankiecie). 

IV. Operacjonalizacja 

Jest to ubranie tego, czego chcemy się dowiedzieć w pytania, które chcemy zadać naszym 
respondentom. W przypadku ankiety będą to pytania i możliwe odpowiedzi (kafeteria),                                     
w przypadku wywiadów jakościowych pytania do zadania w czasie rozmowy, w przypadku 
obserwacji to, na co będziemy zwracać uwagę. 
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V. Wybór metody 

Należy określić jak będziemy przeprowadzać naszą diagnozę. 

VI. Wybór próby 

Powinniśmy uściślić, do kogo chcemy dotrzeć przeprowadzając diagnozę, określić ile osób 
chcemy „diagnozować”. 

VII. Konstruowanie wskaźników 

Przed przystąpieniem do badania musimy ustalić, w jaki sposób będziemy interpretować 
wyniki, – o czym będą świadczyły odpowiedzi na poszczególne pytania. Dobre zaplanowa-
nie pytań jest kluczowe! 

4. Realizacja (w tym rekrutacja) 

Kto będzie naszym respondentem, jak dotrzeć do tych osób. 

Należy zastanowić się czy są jakieś miejsca gdzie najłatwiej je znaleźć, takie elementy ich 
codziennego dnia, które są dla danej grupy podobne, np.: matki z małymi dziećmi często 
pojawiają się w przychodni i na placu zabaw. 

5. Przetwarzanie danych 

Przeprowadzenie ankiety czy wywiadów z respondentami to dopiero początek. Wszystkie 
zebrane informacje musimy spisać i zrobić to w taki sposób, żeby łatwo było je analizować. 
Ten etap jest szczególnie ważny w przypadku ankiet – konieczne jest stworzenie bazy da-
nych. 

6. Analiza 

Najważniejszy element diagnozy – wyciąganie wniosków z naszych badań. O czym świadczą 
odpowiedzi respondentów, co je kształtuje. 

7. Zastosowanie wyników 

W przypadku diagnoz lokalnych od początku musimy wiedzieć, jakie będą one miały zasto-
sowanie. Warto też zaplanować, w jaki sposób opowiedzieć lokalnej społeczności, czego 
się dowiedzieliśmy. Możemy wykorzystać zarówno lokalne media, jak i tablice ogłoszenio-
we w sołectwach lub zorganizować specjalne spotkanie. 
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Skąd zdobywać dodatkową wiedzę? 

Jest wiele opracowań, z których można skorzystać, by rozwijać swoje kompetencje zwią-

zane z prowadzeniem partycypacyjnych diagnoz potrzeb to m.in.: 

 Poradnik autorstwa Agaty Urbanik "Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stwo-

rzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie" http://www.decydujmyrazem.pl/

publikacje/inni_o_partycypacji/quo_vadis.html 

 Jak przeprowadzić diagnozę społeczną, czyli słów kilka o badaniu społeczności http://

www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/narzedziownik/jak-zbierac-opinie/ 

 Strona internetowa  powstała w ramach Projekt „Od diagnozy do strategii – model 

planowania rozwoju usług publicznych” realizowany przez Centrum Komunikacji Spo-

łecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecz-

nych Stocznia w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy http://

oddiagnozy.pl/ 

 Opis ciekawych narzędzi i całego procesu partycypacyjnego w publikacji Towarzystwa 

Inicjatyw Twórczych “ę” http://e.org.pl/wp-content/uploads/2012/06/

Strategia_rozwoju.pdf  

http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/inni_o_partycypacji/quo_vadis.html
http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/inni_o_partycypacji/quo_vadis.html
http://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/narzedziownik/jak-zbierac-opinie/
http://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/narzedziownik/jak-zbierac-opinie/
http://oddiagnozy.pl/
http://oddiagnozy.pl/
http://e.org.pl/wp-content/uploads/2012/06/Strategia_rozwoju.pdf
http://e.org.pl/wp-content/uploads/2012/06/Strategia_rozwoju.pdf
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Przykłady dobrych praktyk prowadzenia 
diagnoz partycypacyjnych na Mazowszu. 
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Nazwa i dane organizacji 

Nazwa: Stowarzyszenie Rodziców Tu 

www.tu.edu.pl  

Teren działania: powiat piaseczyński, Gmina Piaseczno 

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę? 

Jeżeli prowadzimy placówki opieki nad małymi dziećmi, to dzięki diagnozie możemy czer-

pać konkretne informacje. Na przykład na temat zapotrzebowania na godziny pracy pla-

cówki, czy zajęcia dodatkowe. Dowiadujemy się na jakie dodatkowe atrakcje w soboty czy 

niedziele przychodziłyby rodziny. Korzyści dla organizacji zależą od tego czym się zajmuje.  

Obszar tematyczny diagnozy 

W 2015 roku byliśmy członkami zespołu przeprowadzającego diagnozę potrzeb małych 

dzieci i ich rodzin w gminie i mieście Piaseczno. Zależy nam na tym, żeby zabezpieczać po-

trzeby małych dzieci niezależnie od tego, czy będzie to robiła gmina czy NGOsy. Potrzeby 

mogą się zmieniać nawet z racji tego, że się zmienia sposób zatrudnienia matek.  

Uwagi inne 

Problemem jest brak czasu rodziców i generalna niechęć do wypełniania jakichkolwiek 

ankiet. 

Nasza rada: Warto korzystać z innych metod i technik badawczych. Najlepiej takich,  

w których będziemy mieć możliwość porozmawiania z rodzicem, dopytania.  

Udział w pracach nad diagnozą w mieście i gminie Piaseczno relacjonuje Ewa Monika 

Ebert 

“Bardzo się cieszę się z powstania niniejszej diagnozy. Wraz ze Strategią rozwoju oświaty 

gminy Piaseczno na lata 2015 – 2020, uzupełniając się wzajemnie, dają spójny obraz sytu-

acji dzieci na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Dokument ten, tak jak „Strategia” powi-

nien stanowić dobrą podstawę i punkt wyjścia różnorodnych działań na rzecz dzieci w na-

szej okolicy. Powinien też być aktualizowany, ponieważ sytuacja rodzin z małymi dziećmi 

w Polsce jest dynamiczna. Dlatego chciałabym zwrócić uwagę na kilka ważnych obszarów 

w trakcie zmiany lub zmiany wymagających. Bez wspólnych prac nad diagnozą, nie byłoby 

to możliwe. Konieczna jest współpraca wszystkich tych placówek” 

Strategia i raport z miasta i gminy Piaseczno dostępny jest na stronie: http://

www.frd.org.pl/programy/diagnoza-potrzeb-malych-dzieci-i-ich-rodzin-w-miescie-i-

http://www.frd.org.pl/programy/diagnoza-potrzeb-malych-dzieci-i-ich-rodzin-w-miescie-i-gminie-piaseczno-wzmocnienie-czlonkow-federacji-partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-i-edukacji-malych-dzieci/
http://www.frd.org.pl/programy/diagnoza-potrzeb-malych-dzieci-i-ich-rodzin-w-miescie-i-gminie-piaseczno-wzmocnienie-czlonkow-federacji-partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-i-edukacji-malych-dzieci/
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Nazwa i dane organizacji 

Nazwa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego 

www.frd.org.pl 

Teren działania: Warszawa - Praga Południe, Piaseczno 

Dlaczego warto prowadzić partycypacyjne diagnozy potrzeb? 

Z naszego doświadczenia przeprowadzenie diagnozy potrzeb metodą partycypacyjną daje 

możliwość tworzenia płaszczyzny do dyskusji i współpracy pomiędzy ludźmi zainteresowa-

nymi edukacją i potrzebami małych dzieci. Wielokrotnie zauważaliśmy wzrost aktywności 

społecznej wśród rodziców i innych mieszkańców gmin. Podczas procesu przygotowywania 

diagnozy lokalna społeczność integruje się i wyłaniają się liderzy. Dzięki diagnozie mamy 

możliwość poznać realne potrzeby i problemy mieszkańców. Dokument z wynikami z dia-

gnozy daje nam szansę na skuteczniejszą rozmowę z przedstawicielami władzy, czy większe 

szanse na pozyskanie dofinansowania na nasze działania. 

Obszar tematyczny diagnozy 

Fundacja od wielu lat działa w obszarze diagnoz partycypacyjnych. Pomagamy gminom 

wiejskim w wypracowywaniu długofalowych strategii wyrównywania szans edukacyjnych. 

Ważnym elementem tego procesu jest przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy potrzeb 

mieszkańców w zakresie edukacji dzieci. W realizowanych przez nas projektach m.in. 

“Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci” szkolimy organizacje poza-

rządowe, osoby pracujące z dziećmi do przeprowadzenia w swoich społecznościach party-

cypacyjnych diagnoz potrzeb. Zachęcamy do opracowywania raportów z zebranych wyni-

ków i przedstawienia ich władzom oraz lokalnym społecznościom. W ramach projektu z Fe-

deracją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci w 2015 roku przeprowadzi-

liśmy diagnozę potrzeb małych dzieci i ich rodzin w Mieście i Gminie Piaseczno. Diagnozę 

realizowaliśmy metodą partycypacyjną, by promować model angażowania do współpracy 

przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych w obszarze działania na rzecz roz-

woju i edukacji małych dzieci. Naszym celem było poznanie problemów i potrzeb rodzin  

z dziećmi do 10 roku życia. W ramach projektu „Razem dla dzieci Pragi Południe” finanso-

wanego przy współudziale Miasta Stołecznego Warszawa prowadzimy diagnozę potrzeb 

rodzin z małymi dziećmi w dzielnicy Praga Południe. 

Złote rady dla NGO 

Z naszego doświadczenia wynika, że często potrzeby dzieci są inne, niż wydaje się doro-

słym. Warto pytać najmłodszych! W takim przypadku dobrze sprawdza się ankieta rysunko-

wa. 
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Nazwa i dane organizacji 

Nazwa: Fundacja Kooperatywy Grochowskiej 

www.kooperatywagrochowska.pl 

Teren działania: 

Warszawa, Praga  

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę? 

Najważniejsze jest to, żeby działać z sensem. Robimy coś, bo 

nam się wydaje najbardziej potrzebne, a to może być jak kulą w płot. Nasze działania mo-

gą okazać się zupełnie nieprzydatne. Zaangażowanie ludzi i środków finansowych może nie 

zostać wykorzystane, na 100%, ponieważ działanie nie będzie trafiało w potrzeby odbior-

ców. Być może namalujemy im piękny mural na podwórku, a oni potrzebują ławki. To są 

czasem bardzo prozaiczne rzeczy, bo my wiemy, czego oni chcą. 

Obszar tematyczny diagnozy 

W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci przygotowujemy dwie diagnozy.                                                  

W projekcie “Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci”  obszarem 

tematycznym są małe dzieci, potrzeby rodzin z małymi dziećmi dotyczące np. tematyki za-

jęć. W diagnozie w ramach projektu „Razem dla dzieci Pragi Południe”, oprócz zbierania 

opinii rodziców małych dzieci, analizujemy, czy sama dzielnica jest przyjazna dzieciom                                       

i co na to wpływa. Doświadczenie po tych kilku latach działania pokazało nam, że nie zaw-

sze to, co się nam wydaje, że ludziom jest potrzebne, jest im tak naprawdę potrzebne. 

Dzięki projektowi mogliśmy zaangażować się w diagnozę, która jest duża i wyniki będą 

miarodajne. Skierowanie naszych działań tam, gdzie jest to pożądane ma większy sens niż 

robienie, czegoś, co nam się wydaje. 

Złote rady 

Idealnie jest, jeśli uda się zrobić wszystkie ankiety w formie elektronicznej. Problematycz-

ne są ankiety papierowe, ponieważ później wszystkie odpowiedzi trzeba przepisać. Zajmu-

je to strasznie dużo czasu i jest jeszcze trudniejsze w przypadku pytań otwartych. 

Uwagi inne 

Problemem było zebranie ankiet w tej liczbie, żeby miało to sens. Jeśli ogranicza się teren 

badań do konkretnego, małego obszaru to jest to trochę problematyczne.  
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Nazwa i dane organizacji 

Nazwa: Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna 

"Nasz Domek" 

www.naszdomek.com 

Teren działania: 

Warszawa- Targówek 

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę? 

Diagnoza to sposób na ruszenie z miejsca. Jeśli ktoś nie wie, od czego zacząć i nie wie, za co 

się złapać to przeprowadzenie diagnozy lokalnej może mu pomóc zobaczyć, co najbardziej 

jest potrzebne dzieciom i rodzicom. Ma się szansę odpowiedzieć na to, co jest dla nich naj-

bardziej ważne i istotne. Nasz działania mogą przynieść wtedy najlepszy efekt. Damy im 

coś, czego potrzebują. 

Obszar tematyczny diagnozy 

Prowadzimy żłobki i przedszkola, dlatego ograniczyliśmy się do badania potrzeb małych 

dzieci do 6 roku życia i ich rodziców. W ramach badań ankietowaliśmy zarówno rodziców  

i dzieci. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie diagnozy, ponieważ poczuliśmy, że utknę-

liśmy w pewnym punkcie. To, co robiliśmy do tej pory, a bardzo angażowaliśmy się w rzeczy 

ponadprogramowe, gdzieś ten worek pomysłów, z którego czerpaliśmy, zaczął się nam wy-

czerpywać. Nie chcieliśmy utknąć miejscu, chcieliśmy poszukać nowych rozwiązań, które 

pozwolą nam robić nowe rzeczy i wychodzić na przeciw temu, czego ludzie potrzebują.  

Wszystkie zajęcia i szkolenia, wszystko, co dotychczas przygotowywaliśmy zaczęło cieszyć 

się coraz mniejszym zainteresowaniem. Dlatego chcieliśmy zbadać to, czego potrzebują, co 

jest dla nich ważne, aby móc odpowiedzieć w taki lub inny sposób. 

Złote rady 

Przede wszystkim nie zostawiajcie niczego na ostatnią chwilę. Jeżeli plany zrealizuje się tro-

chę wcześniej to mamy szansę na zareagowanie. 

Uwagi inne 

Naszym problemem we wszystkich przedsięwzięciach, które organizujemy jest małe zaan-

gażowanie rodziców. Być może wynika to, z miejsca, w którym jesteśmy, czyli obrzeża Biało-

łęki. Rodzicom dużo czasu zajmują dojazdy, podróż do pracy i z powrotem. Najtrudniejsze 

dla nas w tej diagnozie było zebranie wyników. W jednej placówce na 70 rozdanych ankiet 

wróciły tylko 4.   
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Nazwa i dane organizacji 

Fundacja Rodzinna 

www.fundacjarodzinna.org.pl/ 

Teren działania: 

Warszawa 

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę? 

Diagnoza jest bardzo potrzebna, powinno się ją robić za każdym razem zanim zaczniemy 

jakieś działania. Mieliśmy szansę na zareagowanie na potrzeby beneficjentów już w trakcie 

zbierania wyników. W ankiecie wyszło nam, że mamy chętniej przyjdą na zajęcia                                                

w poniedziałek. Zaczęliśmy działać od razu, zmieniliśmy termin zajęć ze środy na ponie-

działek. Mimo, że nie mamy gotowego raportu to już wprowadziliśmy kilka zmian. 

Obszar tematyczny diagnozy 

Jak większość organizacji pozarządowych organizujemy bezpłatne zajęcia i działania dzięki 

dotacjom. Wydaje się nam, że wiemy, czego oczekują beneficjenci, na początku przycho-

dzą na zajęcia, lecz z czasem beneficjentów jest coraz mniej. Przystąpiliśmy do diagnozy, 

żeby dowiedzieć się, co jest potrzebne naszym beneficjentom. Badamy potrzeby rodziców 

i małych dzieci do 12 roku życia na terenie Kamionka i Grochowa. Robimy małą diagnozę, 

która wejdzie w skład dużej. 

Złote rady 

Pomimo trudności, jakie mieliśmy mocno zachęcam do przeprowadzenia u siebie diagno-

zy, może nie na tak ogromną skalę. Czasem wystarczy 6/10 pytań, żeby dowiedzieć się, 

czego potrzebują rodzice. 

Uwagi inne 

Wolontariusze, którzy byli w zespole badawczym z czasem się wykruszyli, argumentując                                      

to brakiem czasu. Nie chcemy nikogo zmuszać do pracy, bardziej bazujemy na zasobach 

osób. Jednak zabrakło nam spisania podziału zadań w zespole, takiego kontraktu. To lekcja 

dla nas na przyszłość.  
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Nazwa i dane organizacji 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki 

Lipiny 71, 05-317 Lipiny 

nsplipiny.bloog.pl 

Teren działania 

Powiat miński, Gmina Mrozy 

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę? 

Dowiadujemy się nowych rzeczy o swoim środowisku. Czasami wydaje nam się, że już 

wszystko wiemy, bo rozmawiamy i przekazujemy sobie jakieś informację, a tak naprawdę                                 

w ankiecie wychodzą nieznane nam wcześniej rzeczy. Jeśli organizacja prowadzi działania                                      

w danym kierunku, my prowadzimy szkołę i przedszkole, w związku z tym powinna intere-

sować się, czego dane środowisko oczekuje. Organizacje muszą sprawdzać, muszą wie-

dzieć, w jakim kierunku rozwijać swoje działania. Można wprowadzić jakąś nową formę do 

swojej działalności lub uzupełnić tę, która już jest. 

Obszar tematyczny diagnozy 

Żyjemy w środowisku wiejskim i tak naprawdę, pomimo, że są szkoły na wsi to nie ma in-

nych form zajęć dla dzieci. Wszyscy rodzice są zgodni i uważają, że takich dodatkowych 

form wspomagających rozwój dziecka na wsi brakuje. Rodzice wiejscy często nie mają moż-

liwości finansowych i organizacyjnych (dojazd) by zapewnić dzieciom dodatkowe zajęcia 

poza szkołą - w domach kultury czy ogniskach muzycznych. Jesteśmy oddaleni od Mińska 

30 kilometrów, od Siedlec i Garwolina też 30 kilometrów. Z sytuacji nie zdają sobie sprawy 

też lokalne władze, które robią takie przedsięwzięcia w swoich miejscowościach gminnych, 

a w terenie nie. Chcieliśmy zdiagnozować potrzeby rodziców dowiedzieć się  czego oczeku-

ją, czy w ogóle interesują się formami wspierania rozwoju dzieci, a nie mają do tego możli-

wości. 

Złote rady 

Ankieta nie powinna być zbyt bardzo rozbudowana. W pytaniach otwartych, gdzie ankieto-

wani sami mają odpowiedzieć, to tego zazwyczaj nie robią. Najlepiej stworzyć najwięcej 

pytań zamkniętych i takich z możliwością wyboru odpowiedzi. 

Uwagi inne 

Ludzie są nieufni, więc warto mieć, jako ankietera osobę bardzo wygadaną. Nasze Panie, 

które prowadziły badania, zdobyły wiedzę na szkoleniach prowadzonych przez Fundację 

Komeńskiego. Później przekazywały ją w pigułce rodzicom, dzięki czemu nie myśleli o nas 

“No, po co oni do nas tam przyszli” i chętnie wypełniali ankietę. 

http://nsplipiny.bloog.pl/
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Nazwa i dane organizacji 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzyw-

dzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" 

www.sosedukator.pl 

Teren działania 

Województwo podlaskie i mazowieckie 

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę? 

Dzięki diagnozie mamy szansę lepiej poznać nasze środowisko. Kilka zaskakujących wnio-

sków nasunęło się nam dopiero po zsumowaniu wyników ze wszystkich badanych środo-

wisk szkolnych. Dowiedzieliśmy się, że wszyscy badani, zarówno dzieci, rodzice jak                                           

i nauczyciele, są zgodni, że dzieci w badanej grupie wiekowej chcą, lubią i potrzebują kon-

taktów z rówieśnikami. Dzieci potrzebują różnorodnych form aktywności ruchowej                                               

i artystycznej. Lubią bawić się w grupie i rywalizować ze sobą. Niespodziewana była dla 

nas informacja, iż niewielu rodziców widzi potrzebę zajęć specjalistycznych np. logopedy. 

Obszar tematyczny diagnozy 

Dzięki wzięciu udziału w projekcie “Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem 

dla dzieci”  udało się zdiagnozować środowiska małych wiejskich szkół prowadzonych 

przez Stowarzyszenie Edukator. Praca przebiegała sprawnie, ponieważ włączeni w nią byli 

nauczyciele, którzy mają codzienny kontakt z rodzinami mieszkającymi na danym terenie. 

Złote rady 

Bardzo ważna była dla nas rola nauczycieli i dyrektora, by przeprowadzić sprawnie bada-

nie w środowisku. Istotne jest również, iż obraz rodzin związanych z jedną placówką nie 

daje pełnego obrazu całego terenu. 

Uwagi inne 

Takie badanie społeczne to ciekawe doświadczenie dla osób czytających i zliczających od-

powiedzi z ankiet. 

http://www.sosedukator.pl/
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Refleksje praktyczek dotyczące  
prowadzenia partycypacyjnych  
diagnoz potrzeb na Mazowszu 
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Anna Dolecka- moderatorka procesów diagnoz partycypacyjnych na Mazowszu z ra-
mienia inicjującej procesy organizacji pozarządowej. 

Co dała Ci praca nad procesem diagnozy? 

Praca nad procesem diagnozy pokazała mi, że zawsze i wszędzie znajdzie się grupa ak-

tywnych i zaangażowanych osób, które chcą coś zrobić dla siebie i swojej społeczności. 

Tacy lokalni liderzy to niezwykły zasób. Praca nad diagnozą to też okazja do wzajemne-

go poznania się, wymiany myśli, burzy mózgów i nawiązywania współpracy. Dzięki ta-

kim wymianom oraz bezpośrednim kontaktom z naszymi odbiorcami możemy zweryfi-

kować swoje poglądy na temat ich potrzeb i dopracować naszą ofertę. Diagnoza wyma-

ga wysiłku, ale przynosi wiele korzyści w długofalowej perspektywie.   

Czy sądzisz, że NGOsy powinny angażować się w partycypacyjne procesy diagnoz? Jeśli 
tak, jakie masz dla nich rady, wskazówki, o czym powinny pamiętać? A jeśli nie, dlacze-
go?  

Moim zdaniem każdej organizacji diagnoza przynosi same korzyści. Dzięki diagnozie or-

ganizacje docierają bezpośrednio do swoich odbiorców, ale też do osób, które do tej po-

ry nie zetknęły się z organizacją. Diagnoza daje organizacji możliwość poznania potrzeb 

odbiorców swoich działań, a co za tym idzie lepszego dopasowania swojej oferty. 

Przed diagnozą na pewno warto zastanowić się po co ją robimy? Z jednej strony jest to 

ważne, żeby odpowiednio przygotować narzędzia badawcze a z drugiej strony, dlatego, 

żeby pochopnie nie rozbudzić potrzeb, których nie możemy potem zaspokoić. O czym 

warto pamiętać? O zadbaniu o szerokie dotarcie – nie tylko do dotychczas znanych osób 

– ale o dotarcie w miejsca, o których wcześniej nawet nie pomyśleliśmy. 

Energia i czas zainwestowane w zaplanowanie i realizację diagnozy na pewno się zwró-

cą, z nawiązką. 

Urszula Zimoląg - moderatorka procesu diagnozy partycypacyjnej z ramienia inicjującej 
proces organizacji pozarządowej. 

Co dała Ci praca nad procesem diagnozy? 

Podczas pracy nad procesem diagnozy zmienia się podejście do ludzi i własnych działań, a 

także do cudzych. Praca nad diagnozą otwiera umysł i wpływa na relacje nie tylko zawo-

dowe, ale i osobiste. Po przejściu procesu diagnozy “nic już nie jest takie samo”, nie traktu-

je się również całej wiedzy jako oczywistej w relacjach międzyludzkich. W procesie diagno-

zy dowiadujesz się, jak patrzą i co wiedzą inni, poznajesz odpowiedzi i zwracasz uwagę na 

potrzeby, których wcześniej nie zauważałaś.  
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Małgorzata Synowiec - sołtyska wsi Tkaczewska Góra, współzałożycielka Stowarzyszenia 

„Sowa”, uczestniczka i moderatorka wielu procesów diagnoz partycypacyjnych, także na 

Mazowszu. 

Dlaczego ważne jest prowadzenie diagnoz potrzeb małych dzieci? 

Warto robić diagnozę potrzeb dzieci w swoich społecznościach, ponieważ daje nam to 

możliwość szerszego dostrzegania ludzi i tych, którzy za chwilę będą najważniejsi i wejdą                                   

w nasze działania. Aktywizujemy rodziców, ponieważ dla małych dzieci będą się włączać                                      

w nasze działania i nakręcać. Jeśli dzieci wyjdą z domu, rodzice będą mieli czas być przed-

siębiorczy i robić różne rzeczy dla siebie. Jeśli działamy na rzecz małych dzieci to rozwijamy 

również świadomość rodziców, pokazujemy, że dzieci są ważne, są podmiotowe. Zwraca-

my rodzicom uwagę na problemy w ich społecznościach, których wcześniej nie mieli 

uświadomionych. 

Blanka Adamczuk - moderatorka diagnoz na Mazowszu i w całej Polsce. 

Od 2009 roku prowadzi procesy partycypacyjnych diagnoz potrzeb społeczności miejskich, 

wiejskich i miejsko - wiejskich w całej Polsce. Jest trenerką, moderatorką procesów i ich 

facylitatorką. Przeprowadziła procesy partycypacyjnych diagnoz potrzeb m.in. na Mazow-

szu, na Podkarpaciu, w Łódzkiem. 

Co jest dla Ciebie ważne w procesach prowadzenia diagnoz partycypacyjnych? 

Prowadziłam już wiele seminariów, których celem było wypracowanie planu lokalnej dia-

gnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi. Za każdym razem zaczynam z dużą ciekawością,  

a jednocześnie i z pewną obawą. W trakcie planowania poznaję lokalną społeczność. Fa-

scynujące dla mnie jest to, że każde miejsce jest inne – ma inne zasoby, inne bolączki, inne 

pragnienia. Zawsze okazuje się, że można na daną sytuację spojrzeć z  takiej perspektywy, 

dostrzec takie walory, które mnie samej nie przyszłyby do głowy, więc z kolejnego miejsca 

wyjeżdżam ubogacona. Z drugiej strony ta nieprzewidywalność, jak to będzie, budzi też na 

początku moją niepewność, – z kim się spotkam, czy znajdziemy płaszczyznę porozumie-

nia, czy metody pracy, które proponuję, będą przydatne? Potem się okazuje, że za każdym 

razem spotykam osoby, tak jak ja, zafascynowane poznawaniem ludzi dookoła i szukaniem 

sposobów na polepszenie codziennego życia – własnego i swoich sąsiadów. I razem mogli-

śmy wykonać „kawał pożytecznej roboty”. 
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Małgorzata Dudek - prezeska Stowarzyszenia Oświatowo- Edukacyjno- Wychowawczego 
"Sowa", inicjatorka i uczestniczka wielu procesów diagnoz partycypacyjnych, także na 
Mazowszu. 

Dlaczego warto prowadzić diagnozy i jakie są Pani rady dla organizacji pozarządowych, któ-
re je rozpoczynają? 

Wiedza, którą możemy zdobyć dzięki diagnozie jest bardzo przydatna, gdy piszemy jakiś 

projekt. Wiemy, w jakim zakresie prowadzić nasze działania. Jeżeli zna się potrzeby np. 

małych dzieci i ich rodziców w danym środowisku to można podjąć działania wspólnie z 

gminą lub uświadomić władzom samorządowym, że w danej dziedzinie istnieje potrzeba 

wprowadzenia zmian. Diagnoza potrzeb to nie tylko korzyść dla środowiska i organizacji. 

Poszczególni członkowie organizacji mogą odczuwać satysfakcję z zaangażowania się w 

istotną dla środowiska sprawę. Daje im to doświadczenie zarówno w działaniach społecz-

nych jak i zawodowych. Członkowie zespołu przygotowującego diagnozę mają szansę lepiej 

poznać środowisko, nowych ludzi - ekspertów w innych dziedzinach, z którymi mogą pod-

jąć współpracę w różnym zakresie. Udział w diagnozie przekłada się pozytywnie na rozwój 

organizacji i jej znaczenie w środowisku lokalnym. Diagnozując dane środowisko trzeba do-

brać do prowadzenia badań takich ludzi, którzy znają to środowisko, są w nim osadzeni. 

Przynosi to lepszy skutek, niż jeśli wchodzi ankieter z zewnątrz. Aczkolwiek doświadczyli-

śmy również, że w małych społecznościach respondenci bywają bardziej otwarci wobec no-

wych ankieterów, niż wobec kogoś ze swojej miejscowości. To działa w dwie strony. Jeżeli 

korzystamy z pomocy ankieterów osadzonych w danym środowisku to dzięki temu infor-

macja, że taka diagnoza w ogóle jest wykonywana szybciej rozchodzi się w środowisku. An-

kieterzy są sprzymierzeńcami organizacji i przekazują pozytywną i merytoryczną wiedzę na 

temat obszaru, w którym robi się diagnozę. Są wprost przepytywani przez respondentów 

“po co to robią” i dzięki tym rozmowom zwracają ich uwagę na rzeczy ważne dla społecz-

ności lokalnej, z których wcześniej mogli nie zdawać sobie sprawy. Dzięki temu środowisko 

ma większą wiedzę, po co w ogóle jest robiona diagnoza. 
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Katarzyna Paterek - moderatorka procesu diagnozy partycypacyjnej z ramienia inicju-

jącej proces organizacji pozarządowej. 

Działałam społecznie od wielu lat, ale dopiero udział w procesie diagnozy partycypacyjnej 

pokazał mi prawdziwą, jak sądzę, istotę tych działań. Będąc w zespole do spraw diagnozy 

potrzeb dzieci i ich rodzin w pewnej gminie zrozumiałam, że nawet najciekawsze, czy naj-

bardziej twórcze działania nie będą nigdy tak wartościowe dla społeczności, jak te, które 

społeczność ma szansę kreować sama. Proces diagnozy jest on żmudny oraz wymagający 

zaangażowania od osób w nim uczestniczących. Pozwala także dość brutalnie zbadać rze-

czywisty poziom chęci brania odpowiedzialności za wprowadzanie zmian w swojej społecz-

ności. Wyświetla również wyraźnie społeczników z serca. Poza zasobami zespołu do spraw 

diagnozy, można również przyjrzeć się zasobom indywidualnym, rolom grupowym, jakie 

przyjmujemy i wielu innym aspektom naszych kompetencji społecznych.  

Myślę, że dopiero włączenie się w proces diagnozy potrzeb daje szansę na zrozumienie rze-

czywistej sytuacji społeczności, w której działamy oraz jej potencjał i zasoby. Za obligato-

ryjny uważam udział organizacji pozarządowych w takim procesie. Organizacje pozarządo-

we, zawiązywane z poczucia misji, czy “z potrzeby serca”, powinny w szczególny sposób 

poszukiwać odpowiedzi, czy ich propozycje odpowiadają potrzebom społeczności. NGOsy 

nie powinny zatem na “sercu” poprzestawać, bowiem własne obserwacje mogą stać się 

przyczyną planowania i przygotowywania działań “dla siebie”, do których społeczność nie 

będzie się włączała, a tym bardziej nie uzna ich za własne. Poza tym, że uważam inicjowa-

nie przez NGOsy takich procesów za konieczne, myślę, że diagnoza partycypacja jest dla 

NGOsów każdorazowo zyskowna, ponieważ: 

po 1. zyskują realne znajomości i potencjalnych partnerów do współpracy w środowisku,  

w którym działają; 

po 2. uwiarygadniają się jako partnerzy dla instytucji i dają możliwość poznania siebie,  

a tym samym swojej oferty, zyskując potencjalnych nowych odbiorców swoich działań; 

po 3. mogą mnożyć pomysły dla poprawy sytuacji społeczności, i jednocześnie na bieżąco 

weryfikować je, konfrontując np. z opiniami członków zespołu do spraw diagnozy, zaanga-

żowanymi, podobnie jak NGOsy, w poprawę sytuacji społeczności; 

po 4. urealniają swoje poczucia bycia “samotnymi” w prawdziwej chęci zmian dla dobra 

społeczności.  

po 5. pozwalają poszerzyć osobom zaangażowanym swoje kompetencje o znajomość me-

todologii badań społecznych, prawdziwą znajomość narzędzi badawczych, zdolność two-

rzenia ankiet, prowadzenia wywiadów, a także ich analizy. Stajemy się bowiem badaczami,  
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wchodzimy w nowe role, jesteśmy zmuszeni odważać się zadawać pytania osobom, z któ-

rymi pewnie nie mielibyśmy okazji rozmawiać. Udział w takim procesie jest więc również 

ciekawym procesem poznawczym dla osób tworzących badania. 

Zaryzykuję opinię, że partycypacyjne diagnozy potrzeb przynoszą (prawie) zawsze pozy-

tywnie zaskakujące znajomości, które rokują dobrze dla współpracy międzyludzkiej na 

rzecz społeczności. A na pewno przynoszą zaskakujące opinie badanych- prawie zawsze 

wyniki badań pokazują członkom zespołu jakąś niespodziewaną opinię, z którą warto się 

liczyć. Ponadto cały proces diagnozy pozwala też nabywać niezbędną do wszystkich dzia-

łań z ludźmi pokorę- badania społeczne bowiem zmieniają się wraz ze społecznością i nie 

możemy stwierdzić, że na pewno “wiemy, jak jest”. 

 

Irena Piechal, Stowarzyszenie chorych na zespół Silvera Russella, Stowarzyszenie rodzi-

ców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych Oni 

Są, uczestniczka procesu partycypacyjnej diagnozy potrzeb. 

Sytuacja dzieci z niepełnosprawnością w naszym mieście i gminie na podstawie doświad-

czeń w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami, urzędami oraz organizacjami 

działającymi na rzecz osób wykluczonych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z dys-

funkcjami, jest bardzo trudna. Kiedy rodzina tu mieszkająca dowiaduje się, że ma dziecko 

z niepełnosprawnością, zgłasza się do lekarza, a następnie do Starostwa Powiatowego  

z dokumentacją, a następnie składa dokumenty na komisję lekarską. Kiedy rodzina od-

bierze dokumenty ze Starostwa, zostaje z tą SYTUACJĄ POZOSTAWIONA SAMA SOBIE. 

Bez współpracy między instytucjami i organizacjami, poprawa takiej sytuacji nie byłaby 

możliwa. Dlatego chcieliśmy włączyć się w proces diagnozy. Nie każdy zdaje sobie sprawę 

z takiej sytuacji. 
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Refleksje uczestniczek diagnozy  
partycypacyjnej koordynowanej  
przez NGO z perspektywy instytucji 
uczestniczących w procesach  
diagnoz partycypacyjnych 
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Katarzyna Chrzanowska, dyrektor Żłobka i Przedszkola Niepublicznego w Piasecznie 

Z perspektywy placówek niepublicznych, których w naszym mieście i gminie jest wiele, 

ważnymi aspektami jest ustalenie standardów współpracy pomiędzy placówkami, doty-

czących wykorzystywania zasobów ludzkich i lokalowych, nie wyłączając z tej współpracy 

placówek prywatnych. Istotne  też z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju naszego 

przedszkola i żłobka są cykliczne spotkania władz oświatowych oraz dyrekcji lub przedsta-

wicieli placówek opiekuńczo-edukacyjnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych w celu 

usprawniania bieżącej współpracy (wymiana doświadczeń, monitorowanie jakości usług 

pełnionych przez placówki, wsparcie prawne, ustalania na bieżąco potrzeb placówek i 

sposobów ich zaspakajania i innych).  

Bożena Małkowska-Baranowska,   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie 

Diagnoza partycypacyjna jest dla nas wartością. Dostrzegam bowiem pilną potrzebę skoor-

dynowania działań placówek opiekuńczo-edukacyjnych i innych jednostek edukacyjnych  

z poradnią w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzi-

nom. Chodzi o „zjednoczenie sił” - zasilenie i wykorzystanie zasobów kadrowych żłobków, 

przedszkoli, szkół, poradni w sposób optymalny. Zgodnie z przepisami oświatowymi, istnie-

ją części wspólne i rozłączne zadań, kompetencji wymienionych placówek oraz poradni. 

(...)  

Dane demograficzne z 2014 r. opublikowane w mediach, uwidaczniają większą, niż w woje-

wództwie mazowieckim liczbę dzieci do 14 roku życia /www.polskawliczbach.pl/.  (...) in-

westycje w oświatę pozwoliłyby na szybszą i  adekwatną odpowiedź na potrzeby dzieci/ 

rodzin poszukujących pomocy. Utrzymanie, czy zapewnienie każdej gminnej placówce 

opiekuńczo-edukacyjnej zespołu specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to 

budowa mocnej sieci wsparcia. Poradnia w sposób oczywisty stanowiłaby specjalistyczne 

zaplecze dla profesjonalistów, przejęłaby „najtrudniejsze przypadki” i rozwinęła pomoc te-

rapeutyczną - zgodnie z literą prawa nie mają takich kompetencji inne placówki opiekuńczo

-edukacyjne. 
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Ewa Misztal, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie 

Z punktu widzenia instytucji MGOPS ważne jest, aby miasto i gmina posiadały jak naj-

lepszą infrastrukturę w różnych zakresach pomocy małemu dziecku i rodzinie. Im wcze-

śniejsza pomoc, tym lepsze efekty i mniej nawarstwiających się problemów. Organizując 

różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny problemowej należy doceniać i konse-

kwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w 

rozwoju dziecka. Bardzo ważne zatem jest, aby wszystkie podmioty i instytucje uczestni-

czyły w procesie wspierania rodziny. Ważne jest też, aby tych podmiotów było jak naj-

więcej i aby znaleźli się w nich ludzie potrafiący motywować do korzystania z nich w 

sposób regularny, przemyślany i efektywny.  

Myślę, że sama praca nad diagnozą powoduje rozszerzenie myślenia i jego większą in-

terdyscyplinarność. Wnioski z takich spotkań i badań posłużą do dzielenia się z innymi 

osobami mającymi realny wpływ na kształtowanie obrazu naszego Miasta i Gminy. Po-

nadto rekomendacje z diagnozy będą wykorzystywane zarówno w Programie Wspiera-

nia Rodziny, jak i w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, tak by 

realnie zmieniły obraz naszego Miasta i Gminy.  
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Działania w projekcie “Lokalne 
działania NGO na rzecz małych 
dzieci na Mazowszu” 
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Tytuł: Lokalne działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu  

Czas trwania projektu: od maja do końca grudnia 2016 roku 

Miejsce trwania projektu: Mazowsze 

Projekt „Lokalne działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu” skierowany był do 

organizacji pozarządowych, które kierują swoje działania na rzecz małych dzieci, z terenów 

woj. mazowieckiego, a w szczególności z powiatów: garwolińskiego, gostynińskiego, grójec-

kiego, kozienickiego, nowodworskiego, m. Ostrołęki, pułtuskiego, m. Siedlce, sierpeckiego, 

sochaczewskiego, sokołowskiego, węgrowskiego i zwoleńskiego.  

Chcieliśmy objąć zasięgiem przede wszystkim te organizacje z Mazowsza, które nie były 

jeszcze zrzeszone w ogólnopolskiej sieci Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych 

Dzieci, aby umożliwić im korzystanie z doświadczeń i wsparcia tej sieci, a tym samym 

wzmocnić ich potencjał w kontynuowaniu własnych przedsięwzięć w oparciu o nowo naby-

te umiejętności.  

W ramach projektu zaoferowaliśmy organizacjom, a także jednostkom samorządu teryto-

rialnego, wzięcie udziału w dwóch seminariach dotyczących przeprowadzenia diagnoz lo-

kalnych z zakresu zwiększania aktywności obywatelskiej oraz partycypacyjnego prowadze-

nia diagnoz potrzeb dzieci i ich rodzin. Na każdym z seminariów wystąpiło po trzech prele-

gentów.  

Przeprowadzone zostało szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia lokalnej diagnozy 

potrzeb dzieci z udziałem mieszkańców, przy współpracy z jednostkami samorządu teryto-

rialnego. Szkolenie poprowadziła doświadczona trenerka w temacie diagnoz i partycypacyj-

nych strategii. Szkolenie zakończyło się przygotowaniem planu diagnozy potrzeb. Wszystkie 

organizacje chętne do prowadzenia diagnozy otrzymały także możliwość skorzystania  

z konsultacji eksperckich, podczas których mieli sposobność skonsultowania swojego pla-

nu, wsparcia pierwszego spotkania zespołu roboczego oraz przygotowania niezbędnych do-

kumentów.  

Główne działania, które miały miejsce w ramach projektu: 

Sieciowanie NGO działających na rzecz małych dzieci na Mazowszu. 

Rozszerzaliśmy istniejąca bazę sieci PREMD: http://www.premd.org.pl/

czlonkowie_premd_11/organizacje_czlonkowskie_49/  o organizacje działające na Mazow-

szu, by umożliwić im korzystanie z doświadczeń  tej branżowej sieci. 

Szczególny nacisk kładliśmy na dotarcie do NGO działających na rzecz małych dzieci w po-

wiatach: garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, nowodworski, m. Ostrołęka, pułtuski, 

m. Siedlce, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, zwoleński. 

http://www.premd.org.pl/czlonkowie_premd_11/organizacje_czlonkowskie_49/
http://www.premd.org.pl/czlonkowie_premd_11/organizacje_czlonkowskie_49/
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Bazę tworzyliśmy drogą internetową, komunikowaliśmy się również z organizacjami telefo-

nicznie. Organizacje zapraszaliśmy na organizowane w ramach projektu wydarzenia. 

Przygotowaliśmy dla NGO systematyczny mailing, comiesięczne biuletyny informacyjne 

prezentujące m.in. korzyści płynących ze współpracy NGO z samorządem lokalnym; sposo-

by pobudzania aktywności obywatelskiej; możliwości pozyskiwania funduszy. 

Prowadziliśmy comiesięczną weryfikację baz danych NGO na Mazowszu. 

II. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy seminaria dla NGO i JST z zakresu zwiększania 

aktywności obywatelskiej, partycypacyjnego prowadzenia diagnoz potrzeb dzieci i ich ro-

dzin celem poprawy warunków rozwoju i edukacji dzieci. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały 4 seminaria dotyczące prowadzenia partycy-

pacyjnych diagnoz potrzeb małych dzieci z udziałem eksperckich NGO na Mazowszu. Miały 

one na celu zwiększanie aktywności obywatelskiej, promowanie partycypacyjnych proce-

sów prowadzenia diagnoz potrzeb dzieci i ich rodzin celem poprawy warunków rozwoju  

i edukacji dzieci. 

Pierwsze seminarium odbyło się w Piasecznie, z którym organizacje członkowskie Federacji 

prowadziły na przełomie 2015/2016 roku partycypacyjną diagnozę potrzeb rodzin z małymi 

dziećmi i przygotowały raport z rekomendacjami.  

Drugie seminarium odbyło się w Ostrołęce, w której dotąd nie działała żadna organizacja 

pozarządowa z Federacji. 

Trzecie i czwarte seminarium odbyło się w Warszawie. 

W każdym seminarium wzięły udział osoby z okolicznych powiatów z terenu Mazowsza. By-

li to przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas każdego seminarium wystąpiło 

przynajmniej po trzy prelegentki.  

III. Przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli NGO. 

Przeprowadziliśmy jednodniowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia lokalnej dia-

gnozy potrzeb dzieci z udziałem mieszkańców oraz współpracy z JST dla osób działających 

na rzecz edukacji małych dzieci na Mazowszu. Szkolenie prowadziła trenerka z doświadcze-

niem w zakresie prowadzenia partycypacyjnych strategii i diagnoz. Zakres tematyczny szko-

lenia: prowadzenie partycypacyjnych diagnoz potrzeb rodzin z małymi dziećmi, narzędzi i 

sposoby włączania w  te działania mieszkańców oraz JST.  Szkolenie zakończyło się przygo-

towaniem planu diagnozy potrzeb. Wszyscy uczestnicy pracowali także nad zaproszeniami 

dla chętnych do zaangażowania się w proces diagnozy mieszkańców. Kolejnym efektem 

szkolenia było przygotowanie zaproszenia do władz oraz plany wniosku o dofinansowanie 

procesu diagnozy przez miasto/ gminę. 
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Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne m.in. publikację „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 

i Edukacji Małych Dzieci. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorial-

nym”. 

Wszystkie organizacje chętne do prowadzenia diagnozy otrzymały możliwość skorzystania z 

konsultacji eksperckich. Szkolenie odbyło się w Warszawie. 

IV. Prowadzenie konsultacji eksperckich dla NGO.  

Wszystkim organizacjom, które wzięły udział w szkoleniu i zdecydowały się rozpocząć w 

swoich miejscowościach proces diagnozy potrzeb dzieci z udziałem mieszkańców oraz 

współpracy z JST, umożliwiliśmy skorzystanie z konsultacji eksperckich. Każda z organizacji 

miała możliwość skonsultowania swojego planu oraz uzyskania pomocy od eksperta pod-

czas pierwszego spotkania zespołu roboczego i przy przygotowaniu dokumentów.  

Opisane działania oraz niniejsza broszura zostały zrealizowane w ramach projektu „Lokalne 

działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu”, który realizowany był w ramach dofi-

nansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2016 roku.  


