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Czym jest diagnoza lokalna?
Diagnoza lokalna jest z góry zaplanowanym (ograniczonym w czasie) i
systematycznym procesem zbierania od mieszkańców ich opinii,
pomysłów i potrzeb. W poznaniu perspektywy członków
społeczności lokalnej pomagają konkretne techniki badawcze, które
zachęcają mieszkańców do zabrania głosu.

Diagnoza lokalna a konsultacje społeczne
Terminy diagnoza lokalna i badanie traktuję jako synonimy i stosuję je
zamiennie w tym opracowaniu. Oba odnoszą się do szeroko
rozumianych procesów badawczych, które są stosowane na
dowolnym etapie podejmowania decyzji w samorządzie. Z kolei
konsultacje społeczne są jednym z rodzajów badania/diagnozy, który
jest stosowany w z góry określonych sytuacjach, zgodnie z
wytycznymi przygotowanymi przez Centrum Komunikacji Społecznej
m.st. Warszawy. Opisane w publikacji techniki można stosować
zarówno podczas badań poprzedzających konsultacje społeczne, jak i
w ramach samego procesu włączania mieszkańców we
współdecydowanie.

Przewaga technik jakościowych nad
ilościowymi
Ankieta (techniki ilościowe)

Techniki jakościowe

▪ Trudną ją przygotować i
przeanalizować wyniki badania.
▪ Źle kojarzy się mieszkańcom.
▪ Jest mało atrakcyjna.
▪ Nie buduje relacji z
mieszkańcami.
▪ Niewiele osób jest chętnych,
żeby ją wypełnić.

▪ Przygotowanie i
poprowadzenia diagnozy przy
ich pomocy jest w zasięgu osób
bez wykształcenia badawczego.
▪ Przybierają atrakcyjne formy,
dzięki czemu łatwiej angażować
mieszkańców.
▪ Wzbudzają zaufanie i budują
bliskie relacje z mieszkańcami.

Kiedy warto przeprowadzić diagnozę
lokalną? - przykłady
▪ Plan utworzenia nowej instytucji samorządowej w dzielnicy np.
domu kultury na obszarze, na którym do tej pory nie funkcjonował
taki podmiot.
▪ Plan zmiany modelu funkcjonowania instytucji samorządowej np.
dostosowania jej działalności do zmieniających się warunków.
▪ Plan zmodernizowania istniejącego fragmentu przestrzeni
publicznej np. modernizacja ulicy, podwórka, lokalnego skweru.
▪ Plan utworzenia nowego miejsca w przestrzeni publicznej np.
budowa parku na terenach poprzemysłowych.
▪ Plan tworzenia długofalowych polityk miejskich, które będą
wyznaczać standardy działania dla całego samorządu.
▪ Chęć przyjrzenia się problemom, z jakimi mierzą się mieszkańcy
wybranego obszaru miasta.

Budowanie pozytywnego wizerunku diagnozy
▪ Atrakcyjność - sprawcie, żeby mieszkańcy dobrze bawili się przy
okazji udziału w badaniu.
▪ Nie czekajcie na to, aż mieszkańcy przyjdą do Was. Wyjdźcie z
badaniem w przestrzeń miasta.
▪ Traktujcie diagnozę jako wymianę – mieszkańcy dzielą się swoimi
potrzebami, ale dajcie im coś w zamian np. wysłuchajcie ich historii.
▪ Mówicie wprost o celu prowadzenia diagnozy i dalszych krokach,
które planujecie podjąć.
▪ Opublikujcie raport z diagnozy i wypromujcie wyniki badań wśród
mieszkańców.

Techniki badawcze
Stacjonarny punkt badawczy

Stacjonarny punkt badawczy - definicja

Fizyczne stanowisko badawcze, które jest czasowo stawiane w
wybranym miejscu (wewnątrz budynku lub w przestrzeni publicznej),
przy którym mieszkańcy mogą podzielić się swoimi pomysłami lub
opiniami. W punkcie asystują badacze (minimum 2 osoby), którzy
zachęcają ludzi do wypowiedzenia się, zapisują ich uwagi i
przyczepiają je do stanowiska badawczego.

Formy stacjonarnego punktu badawczego
Stanowisko powinno być na tyle atrakcyjne wizualnie, żeby
mieszkańcy sami chcieli do niego podejść i spytać się o co chodzi.
Przykładowe formy stacjonarnego punktu badawczego:
▪ Wiszące pytanie
▪ Sonda balonowa
▪ Drzewo marzeń

Sposób prowadzenia stacjonarnego
stanowiska badawczego
▪ Aktywnie zachęcajcie mieszkańców do wzięcia udziału w badaniu.
▪ Mieszkańców, którzy są zainteresowani tematem diagnozy,
zapraszajcie do udziału w bardziej pogłębionych elementach
diagnozy np. warsztat wydobywczy, wywiad.
▪ Starajcie się szybko nawiązywać kontakt z osobami, które podeszły
do punktu badawczego.
▪ Zapisujcie wypowiedzi mieszkańców i przyczepiajcie je na
stanowisku badawczym w widocznym miejscu.

Miejsce ustawienia stacjonarnego
stanowiska badawczego
Miejsce

Zalety

wnętrze budynku, w którym pracujecie np. siedziba
możliwość dotarcia do bezpośrednich odbiorców
domu kultury (szczególnie wskazane, kiedy diagnoza działalności tej instytucji
dotyczy tego miejsca)

okolice miejsca, w którym pracujecie np. przed
wejściem do siedziby

łatwe do zorganizowania pod kątem logistycznym
(nie trzeba organizować transportu) oraz do
pogodzenia z innymi obowiązkami zawodowymi

punkt węzłowy osiedla/dzielnicy np. bazar, park,
główna ulicy

możliwość spotkania dużej grupy mieszkańców,
którą można włączyć w diagnozę, w ograniczonym
czasie

miejsce dedykowane grupie, którą chcecie
większość osób, która weźmie udział w badaniu,
zaangażować do badania np. liceum, jeśli zależy Wam będzie należeć do tej priorytetowej grupy
na młodzieży

lokalne wydarzenie np. Święto Ulicy, festyn w parku

mieszkańcy mają więcej czasu i chęci, żeby
zaangażować się w diagnozę

Punkt wyjścia do rozmów z mieszkańcami
▪ „Biała kartka” – nie prezentujecie mieszkańcom wstępnej
propozycji zmian. Zbieracie ich potrzeby i pomysły związane z
tematem diagnozy.
▪ Wstępna propozycja zmian – prezentujecie mieszkańcom wstępny
pomysł np. model funkcjonowania nowego Miejsca Aktywności
Lokalnej. Osoby uczestniczące w badaniu zgłaszają do niego swoje
uwagi i propozycje zmian.
▪ Dokonywanie wyboru pomiędzy różnymi wariantami –
prezentujecie mieszkańcom różne pomysły na zmianę. Osoby
uczestniczące w badaniu wskazują ich zdaniem najlepszy i
opowiadają o argumentach stojących za tym wyborem.

Przykładowe zdjęcia – punk stacjonarny

Stacjonarny punkt badawczy stworzony na witrynie siedziby Rady Osiedla
Wieniawa w Lublinie w ramach projektu „ZOOM na Rady Seniorów”.

Stacjonarny punkt badawczy w ramach którego była prezentowana wstępna koncepcja
modernizacji kawiarni w Wolskim Centrum Kultury.

Techniki badawcze
Mobilny punkt badawczy

Mobilny punkt badawczy - definicja

Fizyczne stanowisko badawcze, z którym można łatwo
przemieszczać się w przestrzeni miasta. Zazwyczaj jest to punkt
wyposażone w kółka (wózek, taczka), ale można też zastosować
lekką, wielkoformatową planszę (A1). Badacze zachęcają napotkane
osoby do podzielenia się swoją opinią na temat badanego obszaru i
umieszczają ich wypowiedzi na stanowisku.

Formy mobilnego punktu badawczego
▪ Wózek konsultacyjny
▪ Pojazd
dedykowany
instytucji
▪ Pojazd animacyjny
▪ Rower towarowy
▪ Taczka
▪ Wózek barowy/dziecięcy
▪ Lekka tablica A1
Stanowisko badawcze zaaranżowane przy pomocy taczki w Wolskim Centrum Kultury.

Sposób prezentacji przedmiotu diagnozy
▪ Mapa
▪ Plansza ze zdjęciami
▪ Wstępna wizualizacja
▪ Makieta

Makieta prezentująca wstępną koncepcję modernizacji skweru przy PDT.

Wizualizacja wstępnego projektu modernizacji skweru przy Markowskiej na Pradze Północ

Sposób organizowania i prowadzenia
mobilnego stanowiska badawczego
▪ Zorganizujcie minimum 4 wyjścia w teren. Czas trwania każdego z
nich – od 2 do 3 godzin.
▪ Wychodźcie w teren z mobilnym punktem badawczym o różnych
porach dnia i w różne dni tygodnia.
▪ Przy stanowisku powinny asystować minimum 2 osoby.
▪ Korzystajcie z mobilności. Aktywnie szukajcie mieszkańców –
szczególnie z tych grup, które nie brały jeszcze udziału w diagnozie.
▪ Zapisujcie wypowiedzi mieszkańców i przyczepiajcie je na
stanowisku badawczym w widocznym miejscu.

Przykładowe zdjęcia – mobilny punkt

Mobilny punkt badawczy zaaranżowany przy pomocy pojazdu animacyjnego
„Gibowóz” – diagnoza dotycząca skweru przy PDT.

Mobilny punkt badawczy zaaranżowany przy pomocy tablic korkowych – diagnoza realizowana
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni.

Techniki badawcze
Mapowanie

Mapowanie - definicja

Technika, w której badacze posługują się mapą, żeby zebrać od
mieszkańców informacje na temat danego obszaru. Przy pomocy
mapowania można badać przestrzeń budynku, wybrany fragment
osiedla (np. park), całe osiedle lub całą dzielnicy – skala zależy od
przedmiotu
diagnozy.
Mapowanie
stosuje
się
podczas
stacjonarnych/mobilnych punktów badawczych oraz w ramach
warsztatów z mieszkańcami.

Mapowanie skupione na przeszłości
▪ Przy pomocy mapowania można
zbierać wspomnienia mieszkańców
związane z danym obszarem
miasta i włączyć ich w tworzenie
archiwum
społecznego
czy
wystawy o historii dzielnicy.
▪ We wspomnieniach mieszkańców
warto
szukać
inspiracji
i
wskazówek
do
modernizacji
danego miejsca – szczególnie, jeśli
pełniło ono kiedyś ważną funkcję
dla społeczności.
Mapa osiedla Koło, przy pomocy której Wolskie Centrum Kultury zbierało od mieszkańców wspomnienia.

Mapowanie skupione na teraźniejszości

Wyniki mapowania okolic „Serka Wolskiego” pokazujące bariery, miejsca niebezpieczne
oraz brakujące elementy infrastruktury.

Dzięki mapowaniu dowiemy się, jak
mieszkańcy
oceniają
istniejącą
przestrzeń. Możemy poznać:
▪ negatywne informacje na temat
tego miejsca (jakie problemy tam
występują, czego w nim brakuje)
▪ pozytywne informacje na temat
tego miejsca (potencjał miejsca,
ulubione punkty spędzania wolnego
czasu).
Uzyskane informacje pomogą w
wyznaczeniu kierunków zmian, które
powinny zajść na danym terenie.

Mapowanie skupione na przyszłości

Pomysły na zmianę otoczenia Stadionu Narodowego zebrane podczas mapowania.

Mapowanie może być narzędziem,
które pomoże włączyć mieszkańców
w projektowanie zmian, które mają
zajść na wybranym obszarze. Prace z
wykorzystaniem
mapy
trzeba
poprzedzić
spacerem,
podczas
którego mieszkańcy mogą zapoznać
się z przestrzenią i ją doświadczyć –
szczególnie jeśli nie korzystają z niej
na co dzień. Po spacerze uczestnicy
zaznaczają na mapie konkretne
propozycje zmian.

Mapowanie bez mapy
Jeśli nie dysponujecie mapą danego
obszaru, możecie narysować ją
wspólnie z mieszkańcami. Zalety
tego podejścia:
▪ możliwość poznania ważnych
miejsc dla mieszkańców
▪ odkrycie miejsc „martwych” – z
których mieszkańcy z różnych
powodów nie korzystają
Mapa miejscowości Wiśniówka narysowana w ramach diagnozy realizowanej dla
Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom” w Masłowie.

Techniki badawcze
Spacer badawczy

Spacer badawczy - definicja

Technika polegająca na pokonaniu z mieszkańcami z góry
wyznaczonej trasy. Podczas spaceru uczestnicy w sposób analityczny
przygląda się poszczególnym elementom przestrzeni i oceniają ich
jakość. Mogą też wyjść w przyszłość i zaproponować zmiany, które
wyeliminują istniejące problemy. Uczestnikom towarzyszy dwójka
badaczy, którzy zadają im z góry zaplanowane pytania i notują ich
wypowiedzi.

Kiedy zastosować spacer badawczy?
▪ Kiedy chcecie odkryć, z jakimi problemami mierzą się mieszkańcy na
niewielkim fragmencie przestrzeni publicznej.
▪ Kiedy chcecie dowiedzieć się, jak mieszkańcy korzystają z danej
przestrzeni i co w niej cenią.
▪ Kiedy planujecie modernizację danego miejsca.
▪ Kiedy widzicie, że mieszkańcy mają problem z prawidłowym
korzystaniem z przestrzeni wewnątrz budynku.

Przygotowanie do spaceru badawczego
▪ Zrekrutujcie wcześniej grupę mieszkańców (3-8 osób) związanych z
miejscem, którego dotyczy diagnoza.
▪ Wyznaczcie trasę spaceru i sprawdźcie ile czasu zajmuje jej
pokonanie. Nie powinien trwał dłużej niż 1,5 godziny.
▪ Przygotujcie kwestionariusz, w którym znajdą się wszystkie pytania,
które chcecie zadać uczestnikom spaceru.
▪ Zastanówcie się, czy chcecie generować pomysły na zmianę. Jeśli
tak, to możecie to zrobić podczas spaceru (wydłuży to jego
przebieg) lub na spotkaniu po spacerze.

Sposób prowadzenia spaceru badawczego
▪ Spacer badawczy powinien być prowadzony przez dwójkę badaczy.
Jedna osoba skupia się na zadawaniu pytań mieszkańcom i
prowadzeniu rozmowy. Druga osoba notuje wypowiedzi
uczestników spaceru.
▪ Spacer po większej przestrzeni – przemieszczacie się wspólnie z
grupą pomiędzy wyznaczonymi punktami. W każdym robicie
przystanek i zadajecie mieszkańcom pytania z kwestionariusza.
▪ Spacer po mniejszej przestrzeni – na początku uczestnicy mogą na
własną rękę zapoznać się z miejscem. Potem zbieracie się w jednym
punkcie i zadajecie im pytania z kwestionariusza.
▪ Bądźcie otwarci na nowe, ważne miejsca, które mieszkańcy wskażą
Wam podczas spaceru. Włączcie je do trasy spaceru.

Techniki badawcze

Wywiad swobodny,
ukierunkowany

Wywiad swobodny, ukierunkowany - definicja

Rodzaj wywiadu, który przypomina zwyczajną rozmowę.
Rozpoczynamy go od pytania wywoławczego, a później podążamy za
tokiem wypowiedzi uczestnika badani. Po wcześniej przygotowane
pytania sięga się dopiero w momencie, kiedy naturalnie pojawiające
się wątki wygasają.

Przygotowanie do wywiadu swobodnego,
ukierunkowanego
▪ Przygotujcie listę pytań otwartych (zaczynające się od słów „jaki”,
„kiedy”, „dlaczego”, „co”), które będą zachęcać mieszkańców do
dłuższych wypowiedzi.
▪ Wybierzcie pytanie wywoławcze, od którego będziecie
rozpoczynać wywiad.
▪ Wybierzcie sposób utrwalenia wywiadu – nagranie lub notatki.
▪ Zrekrutujcie grupę mieszkańców, którzy wezmą udział w
wywiadach.
▪ Znajdź dogodną dla mieszkańców przestrzeń do prowadzenia
wywiadów.

Gdzie możecie szukać potencjalnych
uczestników wywiadów?
▪ w Radzie Osiedla (jeśli funkcjonują na terenie danej dzielnicy)
▪ w lokalnych organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych
działających na rzecz danego terenu np. dzielnicowe ruchy miejskie
▪ wśród członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, których
przedmiot diagnozy bezpośrednio dotyczy
▪ w organizacjach reprezentujących daną grupę wiekową na obszarze
dzielnicy np. Młodzieżowa Rada Dzielnicy, Rada Seniorów
▪ w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych
reprezentujących dane grupy interesu np. rowerzystów, kierowców
samochodów
▪ w Miejscach Aktywności Lokalnej/Domach Sąsiedzkich działających
na terenie, którego diagnoza dotyczy

Sposób prowadzenia wywiadu
swobodnego, ukierunkowanego
▪ Rozpocznijcie wywiad od pytania wydobywczego.
▪ Podczas
przeprowadzania
wywiadu
swobodnego,
ukierunkowanego możecie zadawać pytania w dowolnej kolejności.
Ważne, żeby pojawiały się one naturalnie – kiedy rozmowa zmierza
w danym kierunku.
▪ Eksplorujcie nowe wątki, których nie uwzględniliście w pytaniach, a
które mogą być ważne dla tematu badania.
▪ W momencie, w którym rozmowa zaczyna naturalnie wygasać i w
wypowiedziach mieszkańca nie pojawiają się już nowe, interesujące
wątki, powinniście sięgnąć po pytania z kwestionariusza, które
jeszcze nie zostały zadane.

Techniki badawcze

Warsztat wydobywczy

Warsztat wydobywczy - definicja

Warsztat wydobywczy to forma dłuższego (2-4 godziny) spotkania
dla grupy mieszkańców (8-12 osób), podczas którego można dobrze
zgłębić temat diagnozy. Sam warsztat jest pewną ramą, w ramach
której można zastosować różne techniki badawcze (mapowanie,
persona) i techniki odkrywania potrzeb mieszkańców (wizualizacja,
inspiracja).

Planowanie warsztatu wydobywczego
▪ Zrekrutujcie uczestników warsztatu. Ze względu na czas trwania
warsztatu i stopień złożoności szukajcie ich w gronie aktywnych,
zaangażowanych mieszkańców.
▪ Wybierzcie techniki pracy z mieszkańcami, które pozwolą Wam jak
najlepiej zgłębić temat diagnozy. Nie stosujcie dwa razy tej samej
techniki.
▪ Rozdysponujcie pytania badawcze pomiędzy wszystkie techniki.
Niech każda z nich skupi się na innym, istotnym wątku badania.
▪ Stosujcie różne modele pracy z grupą – indywidualne zadania, praca
w parach/podgrupach. Dzięki temu będą mogli wypowiedzieć się
wszyscy uczestnicy – bez względu na osobowość i siłę przebicia.

Sposób prowadzenia warsztatu
wydobywczego
▪ Przedstawcie plan warsztatu i propozycje zasad pracy.
Uwzględnijcie w nich potrzeby uczestników (jeśli jest to możliwe).
▪ Zorganizujcie rundkę zapoznawczą. Zbliży to do siebie uczestników
i ułatwi dalszą współpracę.
▪ Wszystkie informacje, które zostaną wypracowane wspólnie z
grupą, powinny być zanotowane – przez samych uczestników lub
prowadzących.
▪ Angażujcie we wspólną pracę osoby, które z różnych względów są
wycofane – w mniejszym stopniu włączają się w warsztat.

Warsztat wydobywczy z młodzieżą zrealizowany na zlecenie Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, w ramach projektu ”Lubliniec. Kreatywna strona miasta”.

Planowanie diagnozy

Odbiorcy diagnozy
▪ Jeśli temat diagnozy dotyczy ogółu społeczności zamieszkującej
dany teren, to starajcie się zaangażować jak najbardziej różnorodną
grupę. Podstawowym kryterium różnorodności powinien być wiek.
▪ Określcie „zasięg” diagnozy (lokalny – osiedlowy – dzielnicowy –
ogólnomiejski). Angażujcie w diagnozę mieszkańców, których ten
temat bezpośrednio dotyczy np. korzystają na co dzień ze skweru.
▪ Starajcie się zaangażować tych, którzy mogą mieć utrudniony
dostęp do diagnozy np. osoby z niepełnosprawnością.
▪ Nie bazujcie tylko na aktywnych mieszkańcach. Spróbujcie włączyć
w diagnozę jak największą grupę osób, która do tej pory nie
angażowała się w sprawy lokalne.

Wybór technik badawczych
Podczas diagnozy trzeba łączyć ze sobą:
▪ techniki, które umożliwiają angażowanie dużej grupy mieszkańców
(stacjonarne/mobilne punkty badawcze), ale przynoszą mało
pogłębioną wiedzę
▪ z technikami, które pozwalają uzyskać od mieszkańców bardzo
dużo informacji (wywiad, warsztat wydobywczy, mapowanie, spacer
badawczy), ale weźmie w nich udział niewielka liczba mieszkańców
Wywiad i warsztat wydobywczy są technikami uniwersalnymi –
można je stosować niezależnie od tematyki diagnozy. Mapowanie i
spacer badawczy są dedykowane badaniu przestrzeni publicznej.

Opracowanie pytań badawczych
▪ Wybierzcie 3-5 kluczowych pytań – zastosujcie je w każdej technice
badawczej, z której będziecie korzystać.
▪ Lista pytań powinna być otwarta. Jeśli w trakcie diagnozy okaże się,
że istnieje jeszcze jakiś ważny wątek, to dodajcie pytanie, które
będzie go eksplorować.
▪ Podczas badania możecie zadawać pytania używając bardziej
potocznego języka, który w większym stopniu będzie zrozumiały
dla mieszkańców.
▪ Starajcie się stosować pytania otwarte – zaczynające się od słów
„jaki”, „kiedy”, „dlaczego”, „co”. Dzięki temu będziecie zachęcać
uczestników badania do dłuższych, bardziej pogłębionych
wypowiedzi.

Stworzenie harmonogramu diagnozy
▪ Diagnozę najlepiej prowadzić w okresie kwiecień – czerwiec lub
wrzesień – październik.
▪ Czas trwania samej diagnozy może wahać się od 2 tygodni do 3
miesięcy – wszystko zależy od skali badania i liczby mieszkańców,
którą chcemy w nie włączyć.
Stacjonarny lub mobilny punkt badawczy najlepiej jest organizować:
▪ od poniedziałku do piątku, w godzinach 11 – 14
▪ od poniedziałku do czwartku, w godzinach 16 – 19
▪ w sobotę lub niedzielę, w godzinach 11 – 16

Promocja diagnozy lokalnej
▪ wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych
i aktywnych mieszkańców oraz samorządowych ciał doradczych np.
Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Dzielnicy
▪ akcja plakatowa w lokalnych sklepach i punktach usługowych
▪ współpraca ze spółdzielnią/wspólnotą mieszkaniową
▪ zapraszanie do udziału w innych częściach diagnozy podczas
trwania stacjonarnego/mobilnego punktu badawczego

Tytuł rozdziału

Podsumowanie wyników diagnozy

Podsumowanie wyników diagnozy
Wszystkie głosy mieszkańców, zebrane podczas diagnozy, powinny
zostać podsumowane i opublikowane w formie raportu. Zachęcam
też do korzystania z innych narzędzi upowszechniania wyników
diagnozy:
▪ publiczne spotkanie podsumowujące
▪ dokument prezentujący najważniejsze wnioski
▪ plansza w przestrzeni publicznej
Korzystajcie z wyników badań na kolejnych etapach wprowadzania
zmian. Powołujcie się na wnioski zawarte w raporcie.

„II etap diagnozy”, czyli czemu warto spytać
mieszkańców o zdanie po raz drugi
Newralgicznym momentem diagnozy lokalnej jest przełożenie
potrzeb mieszkańców na konkretny projekt architektoniczny –
szczególnie, jeśli prowadzicie konsultacje społeczne. Na tym etapie
można popełnić wiele błędów, które potem (po zrealizowaniu
inwestycji) będzie bardzo trudno odkręcić. Błędy te mogą wynikać ze
złego zrozumienia potrzeb mieszkańców lub nieodpowiedniego
rozłożenia akcentów w projekcie. Skonsultowanie z mieszkańcami
wstępnej wizji zmiany podczas drugiego etapu konsultacji
społecznych, która powstała na podstawie wyników pierwszego
etapu, może Was przed tym uchronić.

