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WSTĘP

„Wspólna	 sprawa”	 to	 nasz	 fundusz	 sołecki,	 a	 właściwie	 –	 wszelkie	

dobra,	 które	 dzięki	 niemu	 mogą	 powstać.	 Te	 dobra	 będzie	 można	

zobaczyć	 w	 naszej	 miejscowości,	 kiedy	 uda	 się	 pomyślnie	 wykonać	

zaplanowane	 zadanie.	 Pojawi	 się	 też	 inne	 dobro	 –	 zaufanie,	 radość	

porozumienia,	 poczucie	 wspólnoty.	 Tego	 dobra	 nie	 będzie	 widać…,	

ale	 przecież	 może	 ono	 będzie	 ważniejsze	 niż	 to,	 co	 jest	 widoczne? 

W	projekcie	„Wspólna	sprawa”	zajmiemy	się	receptami	na	wiejskie	kon-

sultacje.	Mają	 one	 sprzyjać	 dobremu	 zagospodarowaniu	 funduszu	 so-

łeckiego.	„Wspólna	sprawa”	to	także	inspiracja	do	wzmacniania	lokalnej	

wspólnoty.

Kogo	 obchodzi	 „Wspólna	 sprawa”?	W	 jakim	 stopniu	 jest	 to	 sprawa	

wszystkich,	 także	 najmłodszych	 mieszkańców?	 Są	 przecież	 nadzieją	

wsi,	mogą	stać	się	jej	przyszłością	–	o	ile	zrobimy	im	miejsce	przy	stole.	

W	projekcie	„Wspólna	sprawa”	zastanowimy	się	nad	sposobami	włą-

czenia	młodych	mieszkańców	w	dyskusje	o	tym,	co	ważne,	co	potrzeb-

ne,	co	wpłynie	na	poprawę	warunków	życia	także	najmłodszego	poko-

lenia.

Fundusz	sołecki	jest	funduszem	sołectwa	–	nie	sołtysa.	Sołectwo	–	to	

wszyscy	mieszkańcy.	Zebranie	wiejskie	–	to	zebranie	wszystkich	miesz-

kańców	 sołectwa.	 Projekt	 „Wspólna	 sprawa”	 poszukuje	 recept	 na	

dobre	zebranie	wiejskie,	w	którym	dbamy	o	udział	wszystkich	miesz-

kańców	 i	 które	 prowadzi	 do	 dobrych	 decyzji.	 Z	 pożytkiem	 dla	 całej	

wspólnoty.



Zaufanie 
i porozumienie 
w sołectwie
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1. Zaufanie i porozumienie w sołectwie.

SOŁECKA	TRADYCJA

Sołtys	miał	niegdyś	–	w	XIV	wieku	–	wielkie	poważanie.	Był	założycie-

lem	wsi,	któremu	osadnicy	płacili	„czynsz”,	był	także	sędzią	„w	spra-

wach	wielkich	i	małych”1. 

Pozycja	sołtysa	ulegała	przez	wieki	zmianom.	Dziś	sołtys	stoi	na	czele	

jednostki	pomocniczej	samorządu	terytorialnego	(jest	jej	organem	wy-

konawczym)	i	korzysta	z	ochrony	należnej	funkcjonariuszowi	publicz-

nemu.	A	kim	jest	sołtys	dla	mieszkańców?	Jak	jest	postrzegany?	Jako	

podatkowy	poborca?	Jako	gospodarz	wsi?	Jako	„porządkowy”?

WIZERUNEK	SOŁTYSA

Sołtys	 to	przede	wszystkim	 „nasz	 człowiek”,	 który	 załatwia,	 zabiega,	

godzi	i	organizuje	publiczny	wymiar	wiejskiego	życia.	Jeśli	troszczy	się	

o	interesy	wsi	–	mieszkańcy	mu	ufają.	Jeśli	przedstawia	punkt	widzenia	

wójta	(burmistrza)	–	cieszy	się	jego	zaufaniem.	

Sołtys,	 który	godzi	wiejskie	 racje	 z	 racjami	 całej	 gminy,	 zasługuje	na	

uznanie.	

Sołtys	jako	lider	publiczny	dba	o	publiczne	dobro	i	nie	zawsze	cieszy	się	

wdzięcznością	mieszkańców.	Dlatego	wizerunek	sołtysa	wymaga	sta-

rannego	wsparcia	–	inaczej	któż	mu	zaufa?	A	właśnie	zaufanie	jest	tym,	

o	co	warto	szczególnie	zadbać	–	podczas	wyborów	sołtysa	 i	podczas	

jego	kadencji.	Sołtys,	który	utraci	społeczne	zaufanie,	może	zrobić	tyl-

ko	jedną	dobrą	rzecz	dla	wsi	–	przekazać	pałeczkę	godnemu	zaufania	

następcy.

1	 Za:	Z.	Zell,	Szkice z dziejów sołectw i sołtysów w Polsce



Wspierające 
i doceniające podejście 
w animowaniu zaangażowania
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2. Wspierające i doceniające podejście w animowaniu 
zaangażowania. 

KIEDY	MIESZKAŃCY	SIĘ	ANGAŻUJĄ?

Jeśli	zapytać	mieszkańca,	kiedy	ostatnio	był	zachęcony	przez	publicz-

ną	instytucję	do	dyskusji	o	jakiejś	sprawie	publicznej,	najczęściej	robi	

taką	minę,	 że	właściwie	odpowiedź	 jest	niepotrzebna.	Rzeczywiście,	

w	naszym	kraju	nieczęsto	się	to	zdarza.	Jeśli	przez	pierwsze	14	lat	życia	

nikt	nas	nie	zaprosi	do	takiej	dyskusji,	prawdopodobnie	przyjmiemy,	że	

nie	jesteśmy	potrzebni	do	wypowiadania	się	w	publicznych	sprawach.	

A	jeśli	się	zdarzy,	że	zostaniemy	wybrani	(na	wójta,	radnego,	sołtysa),	

skąd	mamy	wiedzieć,	jak	zapraszać	mieszkańców	do	zaangażowania?

Można	powiedzieć,	 że	 pierwszym	warunkiem	 zaangażowania	miesz-

kańców	jest	umiejętne	ich	zaproszenie.	Umiejętne	–	czyli	wyrażające	

szacunek	i	uznające	prawo	mieszkańców	do	niewiedzy.	Nie	każdy	musi	

być	 ekspertem.	Ale	 każdy	ma	prawo	wiedzieć,	 na	 co	 przeznacza	 się	

publiczne	środki	i	jaki	może	mieć	wpływ	na	ich	wydatkowanie.	

Czasy	 demokracji	 przedstawicielskiej	 („decyduj	 za	 mnie”)	 ustępują	

miejsca	demokracji	uczestniczącej	(„zdecydujmy	razem”).	To	„decydo-

wanie	razem”	wymaga	 jednak	umiejętnej	organizacji.	Potrzebna	 jest	

też	zrozumiała	informacja	dostarczana	mieszkańcom	(o	sytuacji,	uwa-

runkowaniach,	regulacjach	prawnych	itd.)	i	pozyskiwana	od	mieszkań-

ców	(w	formie	wywiadu,	ankiety,	badania	itd.).	

No	bo	jeśli	nie	wiemy,	jak	jest,	to	jak	możemy	o	tym	decydować?	Wte-

dy	nici	z	zaangażowania.	A	kiedy	rozumiemy	sytuację	i	naszą	rolę,	wte-

dy	można	poświęcić	swój	czas,	energię	i	przedstawić	swoją	rację.	Bo	

wtedy	to	ma	jakiś	sens.
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DOCENIĆ	KONKRETNĄ	AKTYWNOŚĆ

Nasz	 świat	 urządziliśmy	 dość	 dziwnie:	 wskazujemy	 przypadki,	 kiedy	

należy	karać	za	rozmaite	rzeczy,	a	znacznie	rzadziej	wskazujemy	przy-

padki,	kiedy	należy	nagradzać.	Nie	zauważamy	więc	starań,	jakie	po-

dejmują	inni,	troszcząc	się	o	wspólne	dobro.	Niekiedy	można	odnieść	

wrażenie,	 że	wolimy	nagradzać	 za	 to,	 że	 się	ktoś	 zestarzał…	Żyje	 tak	

długo,	 to	mu	się	należy…	 Jakie	 są	 szanse,	by	młody	obywatel	 zyskał	

uznanie?	

Jeśli	chcemy	widzieć	więcej	aktywności,	powinniśmy	nauczyć	się	do-

ceniać	tę,	która	już	jest.	Tropić	zaangażowanie,	zauważać	osiągnięcia,	

dziękować,	wyrażać	uznanie.	To	najlepsza	nagroda.	Zapewne	niejeden	

mieszkaniec	na	nią	zasłużył.

WSPIERAJĄCE	PODEJŚCIE	–	JAK	MOGĘ	POMÓC?

Mieszkańcy	mają	swoje	potrzeby,	swój	punkt	widzenia,	często	też	roz-

mawiają	o	sprawach	lokalnej	wspólnoty	–	ale	bieda	w	tym,	że	zdarza	

się	to	w	kuchni,	na	podwórku,	„po	drodze”	–	i	nikt	nie	może	się	o	tym	

dowiedzieć.	

Może	chcieliby	coś	zmienić,	ale	skąd	mają	wiedzieć,	jak?	

Potrzebne	jest	najprostsze	wsparcie	–	zapytanie,	zaoferowanie	pomo-

cy,	podpowiedź.	Potrzebne	jest	takie	wspierające	podejście	ze	strony	

sołtysa,	radnego,	wójta,	innego	mieszkańca,	który	„wie”	albo	„potrafi”.

O	mieszkańców	warto	zadbać,	zwłaszcza	tych	młodych	–	inaczej	poszu-

kają	lepszego	miejsca	do	życia.	Albo	oddalą	się	od	publicznych	spraw,	

na	które	nie	mają	wpływu.	

A	gdyby	tak	młodzież	mogła	mieć	udział	w	zarządzaniu	szkołą?	Placem	

zabaw?	Orlikiem?	Wiejską	świetlicą?	Parkiem?



Elementy 
planu rozwoju sołectwa
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3. Elementy planu rozwoju sołectwa. 

CZEGO	NIE	WIDAĆ

Kiedy	mowa	o	planowaniu,	myśl	biegnie	ku	celom,	zadaniom,	wskaź-

nikom,	kosztom.	Tymczasem	człowiek	kieruje	się	w	swoich	działaniach	

głównie	tym,	co	jest	niewidoczne	dla	oczu.	Czasem	nasze	najważniejsze	

„drogowskazy”	są	ukryte	w	nieświadomości:	 to	 tam	przechowujemy	

najgłębsze	przekonania	o	tym,	co	słuszne,	co	piękne,	co	przyzwoite,	co	

warto	robić,	a	czego	nie	warto	się	podejmować.	Nasz	system	wartości,	

przekonań	i	wpojonych	zasad	–	niekiedy	ugruntowanych	wielowieko-

wą	tradycją	–	wpływa	na	to,	kim	jesteśmy	i	za	czym	się	opowiadamy.	

Taka	 ukryta	 podstawa	 „góry	 lodowej”	 jest	 o	 wiele	 potężniejsza	 od	

tego,	 co	widać	na	powierzchni.	Warto	o	 tym	porozmawiać	 z	 innymi	

członkami	 lokalnej	wspólnoty,	a	może	nawet	spisać?	Wielkie	debaty	

towarzyszyły	 tworzeniu	 Konstytucji	 Stanów	 Zjednoczonych	 w	 końcu	

XVIII	wieku,	naszej	Konstytucji	3	Maja	czy	 też	 tej	 z	 roku	1997.	Zapis	

wartości	 i	 zasad	odnajdziemy	 też	w	Karcie	Praw	Podstawowych	Unii	

Europejskiej.	 Do	 światowego	 dziedzictwa	 UNESCO	 należą	 postulaty	

spisane	w	Stoczni	Gdańskiej	w	nocy	z	16	na	17	sierpnia	1980	roku.	

To	może	warto	rozmawiać	o	wartościach	także	w	naszej	wsi?	Łatwiej	

wtedy	będzie	o	poszukiwanie	wspólnej	płaszczyzny	porozumienia.	

WIZJA

W	jakiej	wsi	chcemy	żyć?	 Czego	nie	chcemy	utracić?	

Jaka	ma	być	ta	wieś	za	20	lat?	 Co	wymaga	zmiany?

O	co	warto	zadbwać?	 Przed	czym	chcemy	się	uchronić?
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To	pytania,	które	mogą	towarzyszyć	tworzeniu	wizji	przyszłości.	Wizja	

przenosi	nas	w	przyszłość,	pozwala	 lepiej	odróżnić	 to,	 co	ważne,	od	

tego,	co	naprawdę	ważne.	Dzięki	opisaniu	wizji	przyszłości	łatwiej	bę-

dzie	wybrać	cele,	a	bieżące	zadania	nabiorą	sensu	–	posłużą	czemuś	

większemu,	co	chcemy	osiągnąć	w	przyszłości.	

Może	dzięki	wizji	uda	się	uniknąć	bezsensownej	zabudowy?	Może	wizja	

pozwoli	na	zachowanie	małych	sklepików,	sprzedających	lokalne	wyro-

by	i	oferujących	miejsca	pracy?	Może	dzięki	niej	będziemy	czytać	więcej	

książek,	więcej	rozmawiać,	będziemy	bardziej	„razem”?	Może	przy	okazji	

przetrwa	jakaś	tradycja	–	kulinarna,	rekreacyjna	czy	też	muzyczna?	Może	

uda	się	uchronić	piękny	krajobraz	albo	jezioro?	Jakiś	architektoniczny	po-

rządek?	Obyczaj?	Może	lepiej	zadbamy	o	nasz	skarb	–	młode	pokolenie?

DIAGNOZA

Rozpoznanie	 bieżącej	 sytuacji	 i	 zapatrywań	mieszkańców	 na	 to,	 „jak	

jest”,	to	podstawowe	zadanie	publicznej	władzy.	Dlatego	sołectwo	może	

inicjować	sporządzenie	diagnozy,	a	jeśli	sobie	z	czymś	nie	poradzi	–	może	

zwrócić	się	o	wsparcie	do	gminy.	Na	tym	polega	zasada	pomocniczości:	

samodzielność	 na	 niższym	 szczeblu,	 zainteresowanie	 i	 wsparcie	 ofe-

rowane	przez	wyższy	 szczebel	 samorządu.	Diagnoza	ma	przynajmniej	

dwie	części:	dane	statystyczne	i	dane	pochodzące	z	opinii	mieszkańców.	

O	ile	dane	statystyczne	są	gromadzone	przez	rozmaite	urzędy	(i	powin-

ny	być	mieszkańcom	systematycznie	udostępniane	i	wyjaśniane),	o	tyle	

badanie	opinii	ma	odwrotny	kierunek:	dostarcza	informacji	pochodzą-

cych	od	mieszkańców,	potrzebnych	do	zarządzania	sferą	publiczną.	

DIAGNOZA

DANE STATYSTYCZNE OPINIE MIESZKAŃCÓW
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Obok	 pytań	 o	 konkretne	 sprawy	 (np.	 „Czy	 jesteś	 za	 ograniczeniem	

środków	 na	 budowę	 chodników,	 bo	 są	 potrzebne	 na	 remont	 tych	

chodników,	które	już	zostały	zbudowane,	ponieważ	nikt	nie	dba	o	nie	

i	zarastają	trawą?”),	warto	też	pytać	o	własne	inicjatywy	mieszkańców	

(np.	„Jakie	są	najważniejsze	potrzeby	w	Twojej	okolicy?”	albo	„Jakie	

nowe	zadania	powinny	być	podjęte	przez	gminę?”).	

Można	skierować	do	mieszkańców	na	przykład	takie	pytania:	

Jakie	macie	plany	na	ten	rok?	

Jaki	rodzaj	wsparcia	z	gminy	jest	potrzebny?	

Czy	możemy	o	tym	porozmawiać?

oraz

Na	ile	skuteczne	i	trafne	było	nasze	zeszłoroczne	wsparcie?

PRIORYTETY

Jeśli	wiadomo,	co	jest	ważne,	jeśli	uzgodniliśmy,	o	jaką	wieś	nam	cho-

dzi	i	wiemy	także,	„jak	jest”	–	możemy	teraz	ustalić	priorytety.	To	coś	

w	rodzaju	hierarchii	potrzeb	i	celów.	Priorytety	pozwolą	na	wskazanie	

spraw,	którymi	chcemy	się	zająć	i	określenie	tego,	na	ile	te	sprawy	są	

ważne	albo	w	jakiej	kolejności	powinny	być	rozpatrywane	(finansowa-

ne).	Lista	priorytetów	jest	zazwyczaj	dłuższa	(i	bardziej	kosztowna)	niż	

nasze	możliwości.	

Niektóre	zadania	publiczne	mogą	jednak	być	wykonywane	przy	bardzo	

małym	zaangażowaniu	budżetu,	na	przykład:	

 ) system	sąsiedzkiego	transportu,	

 ) system	sąsiedzkiego	czuwania	nad	bezpieczeństwem	

albo	

 ) system	 sprzątania	 chodników	 i	 usuwania	 porastającej	 je 

trawy.
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Dyskusji	o	priorytetach	może	towarzyszyć	dyskusja	o	tym,	którymi	z	nich	zaj-

mą	się	sami	mieszkańcy	(poprzez	wolontariat	–	dobrowolne	i	nieodpłatne	

świadczenie	pracy	na	rzecz	dobra	publicznego),	a	które	wymagają	interwen-

cji	instytucji	publicznej,	zaangażowania	budżetu	publicznego	albo	też	zaan-

gażowania	 organizacji	 społecznych.	Wiele	możliwości	 finansowania	 jest	 też	

związanych	z	dostępnością	zewnętrznych	źródeł	(np.	z	powiatu,	województwa,	

ministerstwa,	Unii	Europejskiej,	z	innych	źródeł).	Jeśli	mamy	ustalone	priorytety,	

oparte	na	uzgodnionych	wartościach	i	solidnej	diagnozie,	łatwiej	będzie	pozyskać	

środki	wspierające	skoordynowane	działania	publiczne,	prywatne	i	społeczne.	

I	jeszcze	jedno:	wielu	z	nas	woli	szybkie	korzyści	niż	te,	które	są	odległe	

w	czasie.	Dzięki	priorytetom	można	ustrzec	się	przed	podejmowaniem	

pochopnych	decyzji.	

CELE

Cele	są	jak	gwiazdy:	wskazują	kierunek,	ale	nie	można	do	nich	dotrzeć…	

Za	to	można	dzięki	nim	sprawdzić,	czy	jesteśmy	na	właściwej	drodze.	

Tak	przynajmniej	jest	z	celami	długofalowymi,	na	przykład	dotyczący-

mi	czystości	 rzeki	 (priorytet	zadbanego	środowiska)	albo	budowania	

społecznego	zaufania	(priorytet	zintegrowanej	wspólnoty).	

Cele,	które	mają	krótkoterminowy	charakter	(zagospodarowanie	centrum	

wsi	–	priorytet	ładu	przestrzennego)	przygotowują	do	realizacji	zadania	i	po-

winny	być	doprecyzowane	(Jak	ma	być	zagospodarowany	teren?	Kiedy	chce-

my	zakończyć	remont?	Ile	będzie	kosztowało	oświetlenie	terenu?	Czy	znajdą	

się	tam	miejsca	dla	dzieci?	Jak	oddzielić	teren	od	hałaśliwej	drogi?	itd.).

Cele	powinny	być	uzgodnione	z	tymi,	dla	których	mają	one	znaczenie	(to	

osoby	bądź	podmioty,	które	odczują	skutki	działania,	czy	to	w	sposób	po-

zytywny,	czy	też	negatywny	–	jako	utrudnienie	albo	zakłócenie).	W	uzgad-

nianiu	 celów	może	 pomóc	 publiczne	 rozważanie	 różnych	 racji	 (delibe-

racje)	 albo	organizowanie	debat	 (zbliżających	do	 rozstrzygnięć).	 Skutek	
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będzie	dwojaki;	mieszkańcy	poczują	się	ważni,	a	źródła	lub	skutki	konflik-

tów	można	będzie	omówić	zawczasu	–	może	da	się	je	jakoś	załagodzić?

CO	DALEJ?

Najważniejszą	częścią	planu	jest	opis	sposobu	jego	wdrożenia.	

Kto	się	tym	zajmie?	

Ile	potrzeba	środków?	

Jaki	będzie	harmonogram	(albo	ramy	czasowe)?	

Jaki	status	będą	miały	działania	–	czy	będą:

•	 jednorazowe,

•	 cykliczne	(jak	często),

•	 systematyczne	(ciągłe)?	

Jak	będziemy	sprawdzać	postępy?	

Jak	zapewnimy	udział	mieszkańców	w	monitorowaniu?	

Jakie	będą	sposoby	pomiaru	wskaźników?	

Kto	ma	o	ten	pomiar	zadbać?

Lista	pytań	i	ich	szczegółowość	świadczą	o	tym,	na	ile	jesteśmy	przygo-

towani	do	zarządzania	upragnioną	zmianą.	Potrzebne	są	zwłaszcza	py-

tania	prowadzące	do	pozyskiwania	informacji	od	mieszkańców.	Szcze-

gólnie	dotyczy	to	propagowania	pożytecznych	rozwiązań,	które	mogą	

jednak	być	uciążliwe	albo	będą	wymagać	dodatkowego	zaangażowania.	

Spróbujmy	takie	przykładowe	pytania	sformułować:

Jak	będziemy	pozyskiwać	informacje	od	mieszkańców?

Jak	będziemy	przekazywać	mieszkańcom	informacje?

Jak	się	dowiemy,	w	jakim	stopniu	mieszkańcy	rozumieją	dostarczo-

ne	informacje?

Jak	będziemy	dyskutować	o…?	W	jakich	miejscach?	Z	kim?

Jakie	umiejętności	są	nam	potrzebne,	żeby	do	dobrze	zrobić?



Inwestycje w przyszłość
w zgodzie z naturą i w trosce o najsłabszych
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4. Inwestycje w przyszłość
w	zgodzie	z	naturą	i	w	trosce	o	najsłabszych.

ZADANIA	WŁASNE	GMINY

Lista	zadań	własnych	gminy	jest	podstawą	naszego	myślenia	o	fundu-

szu	sołeckim.	Fundusz	może	być	przeznaczony	jedynie	na	te	zadania,	

które	są	uznane	za	zadania	własne	gminy.	

Skąd	wziąć	taką	listę	zadań	własnych?	Ustawa	o	samorządzie	gminnym	

jej	nie	określa,	wskazując	jedynie,	że	są	to	zadania	publiczne	o	znacze-

niu	lokalnym	i	że	dotyczą	one	zaspokajania	zbiorowych	potrzeb	wspól-

noty.	Wskazuje	 też	na	 te	zadania,	które	„w	szczególności”	należą	do	

zadań	własnych	gminy,	nie	ograniczając	jednak	możliwości	poszerzenia	

listy. 

Można	by	szukać	listy	zadań	własnych	w	uchwale	budżetowej,	jednak	

taka	 uchwała	 określa	 jedynie	 zadania	 na	 dany	 rok,	 którego	 budżet	

dotyczy.	Zatem	można	przyjąć,	że	formalne	ustanowienie	 listy	zadań	

własnych	gminy	należy	do	organów	gminy:	wójta	(burmistrza)	 i	 rady	

i	–	chciałoby	się	dodać	–	po	zasięgnięciu	opinii	społeczności	lokalnej,	

zgodnie	z	konstytucyjnym	zapisem	o	dialogu	społecznym	i	o	zasadzie	

pomocniczości,	„umacniającej	uprawnienia	obywateli	i	ich	wspólnot”2. 

A	może	jest	jakieś	inne	miejsce,	gdzie	są	zapisane	zadania	własne	mo-

jej	gminy?	

Jakkolwiek	 jest,	sołtys	powinien	się	upewnić,	że	proponowane	przez	

mieszkańców	zadania	do	sfinansowania	z	funduszu	sołeckiego	miesz-

czą	 się	w	 zakresie	 zadań	własnych	gminy,	 a	właściwym	organem	do	

stwierdzenia	tej	zgodności	jest	wójt	(burmistrz).

2	 Konstytucja	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	2	kwietnia	1997	roku
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WARTOŚĆ	NATURY

Nasza	Ziemia	została	 tak	wyeksploatowana,	 że	 troska	o	nią	 stała	 się	

jednym	z	tematów	poruszanych	nawet	przez	papieża.	Pora	na	inten-

sywne	 działania,	 które	 wpłyną	 na	 ograniczenie	 szkodliwości	 działań	

człowieka,	roztropne	gospodarowanie	zasobami	energii,	wody,	gleby,	

lasów	 –	 słowem	 –	 pora	 na	 inicjatywy	wspierające	 naszą	 naturę.	 Co	

można	zrobić?	W	skali	sołectwa	liczy	się	przede	wszystkim	staranne	se-

gregowanie	odpadów	i	odprowadzanie	ścieków.	To	zależy	od	każdego	

gospodarstwa.	W	skali	gminy	ważna	jest	promocja	postaw	ekologicz-

nych,	 kontrola	 gospodarki	 wodno-ściekowej,	 promowanie	 oszczęd-

ności	(energii,	wody	itp.)	i	wykorzystywania	surowców	odnawialnych	

(np.	przez	gromadzenie	deszczówki	dla	celów	gospodarczych).	W	skali	

większej	niż	gmina	jednym	z	rozwiązań	może	być	tworzenie	spółdzielni	

producentów	 i	 zarazem	konsumentów	 energii	 (prosumentów)	 i	 dą-

żenie	do	energetycznego	zbilansowania	na	danym	obszarze	 (według	

zasady:	ile	energii	zużywamy,	tyle	produkujemy).	Trosce	o	środowisko	

sprzyjają	 także	 rozwiązania	 organizacyjne,	 np.	 lepsze	 wykorzystanie	

transportu	sąsiedzkiego,	rozwiązania	technologiczne,	np.	szersze	wy-

korzystanie	fotowoltaiki3	i	pomp	ciepła	w	obiektach	publicznych	itd.

Natura	wymaga	też	naszej	stałej,	gospodarskiej	troski	–	trzeba	po	so-

bie	posprzątać.	Także	propagowanie	aktywnego	trybu	życia	może	spo-

wodować,	że	na	terenach	zielonych	(lasy,	brzegi	rzek	 i	 jezior)	pojawi	

się	więcej	ludzi,	co	ograniczy	swobodę	wysypywania	odpadów	w	do-

wolnym	miejscu.	Długofalowym	działaniem	może	być	propagowanie	

świadomości	ekologicznej	w	taki	sposób,	by	kształtować	poszanowa-

nie	natury	i	modę	na	ekologiczny	styl	życia.	Jedno	jest	raczej	pewne:	

drugiej	Ziemi	–	czystej,	nieskażonej,	bezpiecznej	–	dokupić	się	nie	da…

3	 Fotowoltaika	to	technologia	przetwarzająca	energię	słoneczną	na	elektryczną
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WSPÓLNOTA	MIESZKAŃCÓW

Przetrwanie	w	 starzejącym	 się	 społeczeństwie	 i	 konieczność	 oszczę-

dzania	 wymagają	 od	 każdego	 z	 nas	 poszukiwania	 wspólnotowych	

rozwiązań.	 Działania	 sprzyjające	 wzmacnianiu	 wspólnoty,	 tworzeniu	

więzi,	ułatwianiu	zarabiania	albo	pomagania	to	w	szczególności	two-

rzenie	 partnerstw	 (np.	 lokalnych	 grup	działania),	 koalicji,	 organizacji	

społecznych,	nieformalnych	grup,	spółdzielni	itp.	Także	wspólna	zaba-

wa	–	muzykowanie,	taniec,	podtrzymywanie	tradycji	(targi	panieńskie	

na	Opolszczyźnie,	marsz	 śledzia	w	 Zatoce	 Puckiej,	 taneczne	 zabawy	

na	radomskiej	wsi,	bukowiańskie	posiady	itd.)	jest	ważnym	doświad-

czaniem	wspólnoty	i	sprzyja	wzmacnianiu	więzi.	Wyzwaniem	staje	się	

dbałość	o	włączenie	do	społecznego	życia	tych	osób,	które	są	od	nie-

go	oddalone	 z	 różnych	 powodów	 (bieda,	 choroba,	 starość,	 odmien-

ność,	niepełnosprawność).	To	nie	tylko	zadanie	publicznych	służb,	ale	

wszystkich	mieszkańców,	całej	wspólnoty.

Ze	wspólnotą	jest	jak	z	ogrodem:	jeśli	nie	ma	systematycznej	pielęgna-

cji,	zamienia	się	w	nieprzyjazne	chaszcze.	Pewnie	zawsze	znajdzie	się	

w	ogrodzie	jakiś	drobny	nieład	(czy	ktoś	widział	ogród	bez	chwastów?),	

jednak	żeby	ogród	był	ładny	i	przynosił	pożytek,	zadbać	trzeba	o	każdą	

grządkę,	o	każdą	roślinkę.	Szczególnie	te	słabsze	wymagają	dodatko-

wej	troski	–	a	to	trzeba	podwiązać,	a	to	częściej	podlewać,	osłonić	albo	

dodatkowo	zasilić	preparatem.

Nasz	 lokalny,	wspólnotowy	ogród	 zasługuje	 przecież	 na	 to,	 żeby	 był	

ładny.	W	końcu	ogród	–	to	jakby	nasza	wizytówka…

LICZY	SIĘ	INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność	polega	na	tym,	że	robimy	coś	nowego	albo	w	inny	spo-

sób.	Nowy	produkt	albo	nowy	sposób	jego	sprzedaży	–	to	innowacja.	

Jeśli	 pojawią	 się	 nowi	 partnerzy	 działający	 wspólnie,	 inaczej	 niż	 do	
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tej	pory	–	 już	mamy	 innowacje.	Nastawienie	na	 innowacje,	na	 two-

rzenie	wciąż	nowych	produktów,	usług,	na	nowy	sposób	zarządzania	

–	to	ważna	sprawa.	Możemy	się	tego	uczyć	od	dzieci	(wystarczy	przyj-

rzeć	się	ich	kreatywnym	zabawom),	możemy	też	po	prostu	–	zamiast	

je	ograniczać	–	pozwolić	 im	pozostać	naturalnymi	„twórcami”.	Niech	

próbują,	doświadczają,	popełniają	błędy	–	kto	wie,	może	w	ten	sposób	

nie	będą	powielać	naszych?	

Innowacyjność	w	gospodarce	bierze	się	między	innymi	stąd,	że	ludzie	

uprawiają	 jakiś	 rodzaj	 sztuki…	 O	 znaczeniu	 twórczości	 artystycznej	

dla	innowacyjności	porozmawiajmy	oddzielnie,	bo	kultura	–	to	ważna	

sprawa.

SZCZYPTA	KULTURY

W	2006	roku	Parlament	Europejski	wraz	z	Radą	Unii	Europejskiej	opu-

blikował	 zestaw	 kluczowych	 kompetencji,	 których	 doskonalenie	 jest	

ważne	dla	powodzenia	na	rynku	pracy	i	w	społeczeństwie.	Znalazła	się	

wśród	nich	„wrażliwość	i	ekspresja	kulturalna”4. 

Wrażliwość	 na	 kulturę	 bierze	 się	 z	 obcowania	 z	 nią,	 zaciekawienia	

dźwiękiem,	obrazem,	słowem,	tanecznym	ruchem	albo	rzeźbą.	

A	czymże	jest	owa	„ekspresja	kulturalna”?	

Ot,	miał	 ją	 choćby	 taki	 Janko	Muzykant,	 zafascynowany	 skrzypkami,	

które	potrafiłyby	naśladować	każdy	dźwięk	–	ptaka,	wiatru,	grzmotu	

błyskawicy.	Badania	naukowe	dowodzą,	że	osoby,	które	uprawiają	ja-

kiś	 rodzaj	sztuki	–	malują,	grają	na	 instrumencie,	 rzeźbią	 itd.	–	mają	

większe	 osiągnięcia	 niż	 ci,	 którzy	 nie	 zajmują	 się	 twórczością.	 Twór-

czość	artystyczna	stała	się	jednym	z	głównych	tematów	Europejskiego	

Roku	Kreatywności	 i	 Innowacyjności.	Zatem	–	wypadałoby	coś	robić,	

aby	pobudzać	ową	kulturalną	ekspresję.	Wypadałoby	zachęcać	do	gra-
4	 Zalecenie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	z	dnia	18	grudnia	2006	r.	w	sprawie	kom-

petencji	kluczowych	w	procesie	uczenia	się	przez	całe	życie	(2006/962/WE)
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nia	na	instrumentach,	śpiewania,	tańca,	malowania,	rzeźbienia,	hafto-

wania,	do	odgrywania	roli	w	lokalnym	teatrze.

Każdy	przecież	ma	jakiś	talent.	Szkoda	byłoby	go	marnować…

Kultura	to	także	nośnik	wartości,	zasad	kształtujących	normy	życia	spo-

łecznego,	a	może	nawet	–	jak	muzyka	–	kultura	„łagodzi	obyczaje”?	Nic	

dziwnego,	że	prowadzenie	działalności	kulturalnej	należy	do	obowiąz-

kowych	zadań	gminy5.	Troska	o	kulturę	może	polegać	na	przykład	na	

wspieraniu	i	promocji	twórczości,	edukacji	i	oświaty	kulturalnej,	dzia-

łań	i	inicjatyw	kulturalnych	oraz	opieki	nad	zabytkami6.	Obowiązkiem	

gminy	jest	też	prowadzenie	biblioteki	publicznej,	wraz	z	odpowiednią	

liczbą	filii	i	oddziałów	oraz	punktów	bibliotecznych7.

Obywatel	 nie	 ma	 obowiązku	 czytania,	 oglądania	 obrazów,	 pisania	

wierszy,	może	 jednak	to	robić.	 Jeśli	 tak	 jest,	 to	wtedy	 łatwiej	będzie	

sprostać	recepcie	Goethego:

Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki,

przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także,

jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.

Johann	Wolfgang	von	Goethe

Obok	 różnych	 „przyjemności”	 związanych	 z	 uprawianiem	 sztuki	 jest	

też	z	 tego	konkretna	korzyść:	większa	kreatywność,	zdolność	do	wy-

myślania	„nowego”.	Kultura	wzmacnia	naszą	wrażliwość,	czyni	„kimś	

lepszym”.

Kultura	 i	natura	to	dwie	wielkie	siły	wpływające	na	to,	kim	jesteśmy	

i	jak	działamy.	Obie	stanowią	ramy	naszego	rozwoju.	Obie	są	ważnymi	

składnikami	naszej	troski	o	przyszłość.

5	 Art.	9,	ust.	2	Ustawy	o	organizowaniu	i	prowadzeniu	działalności	kulturalnej
6	 Art.	1,	ust.	2	Ustawy	o	organizowaniu	i	prowadzeniu	działalności	kulturalnej
7	 Art.	19,	ust.	2	Ustawy	o	bibliotekach
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5. O znaczeniu i sposobach informowania mieszkańców wsi.

TEMATYKA

Fundusz	 sołecki	 –	 to	 nie	 tylko	 pieniądze.	 Tematyka	 z	 nim	 związana	

obejmuje	różne	zagadnienia	prawne.	Są	to	na	przykład:

 ) podstawy	systemu	prawnego,	

 ) konstytucyjna	zasada	pomocniczości,

 ) działanie	samorządu	gminnego,

 ) prowadzenie	polityki	rozwoju	w	skali	lokalnej,

 ) rozwój	lokalny	kierowany	przez	społeczność,

 ) zarządzanie	finansami	publicznymi.

Tematyka	dotyczy	także	różnych	strategii,	takich	jak	np.:

 ) Strategia	Europa	2020,

 ) Strategia	Rozwoju	Kapitału	Społecznego,

 ) Krajowa	Strategia	Rozwoju	Regionalnego,

 ) Strategia	Zrównoważonego	Rozwoju	Wsi,	Rolnictwa	i	Rybac-

twa.

Fundusz	sołecki,	o	którym	decyduje	zebranie	wiejskie	w	formie	uchwa-

ły,	jest	też	związany:	

 ) ze	sposobem	angażowania	obywateli,	

 ) z	aranżowaniem	przestrzeni	dla	publicznych	dyskusji,	

 ) z	redagowaniem	komunikatów	adresowanych	do	mieszkań-

ców,	

 ) z	technikami	prowadzenia	spotkań.

To	tylko	przykłady	tematyki,	która	powinna	być	znana	mieszkańcom,	

zainteresowanym	udziałem	w	procesie	decyzyjnym	–	zwłaszcza	wtedy,	

kiedy	zabieramy	się	do	długofalowego	planowania	rozwoju	wsi	albo	do	

dokonania	wyboru	konkretnego	zadania	na	dany	rok.
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Jeśli	dodać	do	 tej	 tematyki	 sprawy	dotyczące	edukacji	dopasowanej	

do	cyklu	życia,	kultury,	pomocy	społecznej,	zdrowego	stylu	życia,	do-

radztwa	edukacji	 i	 kariery,	 ładu	przestrzennego,	produkcji	 energii	 ze	

źródeł	odnawialnych,	gospodarki	społecznej	–	jest	o	czym	rozmawiać	

przez	długie	godziny.

Mamy	zatem	dwa	wyjścia:	albo	założymy,	że	taka	wiedza	nie	jest	moż-

liwa	do	przekazania	(i	zaniechamy	działań),	albo	też	podejmiemy	trud	

systematycznego	 dostarczania	 mieszkańcom	 prostych	 informacji,	

obejmujących	wybrane	zagadnienia.	

Decyzje	 podejmowane	 w	 formie	 uchwały	 zebrania	 wiejskiego	 będą	

ważne	bez	względu	na	poziom	świadomości	mieszkańców,	sołtysów,	

radnych	i	urzędników.	Jakość	tych	decyzji	 i	 ich	znaczenie	dla	rozwoju	

i	poprawy	warunków	życia	będzie	jednak	różna	w	obu	wypadkach.	

Co	wybrać?

Podpowiedź	można	znaleźć	w	ustawie	o	samorządzie	gminnym,	która	

zalicza	do	zadań	własnych	gminy	w	szczególności	sprawy	

„wspierania	i	upowszechniania	idei	samorządowej,	w	tym	

tworzenia	warunków	do	działania	i	rozwoju	jednostek	po-

mocniczych	 i	wdrażania	programów	pobudzania	 aktyw-

ności	obywatelskiej”8. 

A	gdyby	tak	wprowadzić	do	corocznego	sprawozdania	z	działalności	or-

ganów	gminy	punkt	pozwalający	na	przegląd	dokonań	w	tym	zakresie?

A	gdyby	tak	zaplanować	na	najbliższą	kadencję	takie	inicjatywy,	które	

podniosą	jakość	publicznej	debaty	o	funduszu	sołeckim?

A	gdyby	tak	wprowadzić	do	lokalnej	strategii	zapis	dotyczący	wzmac-

niania	samorządności	i	aktywności	obywatelskiej?
8	 Ustawa	o	samorządzie	gminnym,	Art.	7
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Proponowana	 tematyka,	ważna	dla	 podjęcia	 dobrych	 decyzji,	 dotyczy	

nie	tylko	ustaw,	krajowych	strategii	czy	też	elementów	polityk	publicz-

nych	w	różnych	dziedzinach.	Ważne	jest	także	śledzenie	lokalnej	sytuacji	

i	 zmieniających	się	wskaźników	dotyczących	warunków	życia,	na	przy-

kład	migracji,	dochodów	gospodarstw	domowych,	wykluczenia	cyfrowe-

go	albo	energetycznego,	dostępności	 transportowej,	powiązań	gospo-

darczych,	czytelnictwa	i	pożytecznego	spędzania	czasu	przez	młodzież.	

A	gdyby	tak	co	roku	dostarczać	mieszkańcom	informacje	o	najważniej-

szych	wskaźnikach	społeczno-gospodarczych	gminy?

TREŚĆ

Jeśli	już	zdecydujemy,	jaka	tematyka	jest	ważna	dla	uczestników	sołec-

kich	debat,	pora	na	przygotowanie	treści.	

Skąd	ją	czerpać?	

Co	wybrać?	

Na	co	zwrócić	uwagę?	
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Sprawa	wydaje	się	dość	prosta:	w	każdym	urzędzie	gromadzone	są	za-

soby	aktów	prawnych,	a	urzędnicy	 je	stale	przeglądają.	To	samo	do-

tyczy	strategii,	a	także	raportów,	publikowanych	na	stronach	interne-

towych	ministerstw,	województw,	 instytucji	publicznych	 i	organizacji	

pozarządowych.	Można	zatem	założyć,	że	nie	będzie	kłopotu	z	wybo-

rem	odpowiedniej	treści	informacji,	dostarczanej	mieszkańcom.

Dokonanie	wyboru	treści,	która	miałaby	być	przekazana	mieszkańcom	

–	to	zadanie	dla	zespołu	zadaniowego,	który	starannie	wybrałby	odpo-

wiednie	fragmenty,	najbardziej	przydatne	dla	mieszkańców.

Zespół	zadaniowy?	

No	właśnie,	pora	wyjaśnić,	czym	jest	i	jak	działa.

Zespół	zadaniowy	może	powstać	wtedy,	kiedy	żadna	z	komórek	organi-

zacyjnych	urzędu	(szerzej	–	żaden	pojedynczy	podmiot)	nie	może	uporać	

się	z	nowym	zadaniem	w	ramach	swojego	zakresu	działalności.	Jeśli	tak	

jest,	powołanie	zespołu	zadaniowego	może	być	dobrym	rozwiązaniem.	

Zespół	powinien	mieć	ściśle	określone	zadanie,	jego	termin	i	standardy	

jakości,	które	będą	wymagane	w	odniesieniu	do	końcowego	produktu.	

W	skład	zespołu	mogą	wchodzić	różne	osoby	(także	spoza	urzędu),	które	

spełniają	jeden	warunek:	są	odpowiednio	przygotowane	do	wykonania	

zadania	(w	tym	przypadku:	mają	odpowiednią	wiedzę).	Po	przeprowa-

dzeniu	stosownego	instruktażu	zespół	rozpoczyna	pracę	pod	kierunkiem	

przewodniczącego	i	przy	udziale	sekretarza	zespołu.	Wybrany	urzędnik	

czuwa	nad	zapewnieniem	odpowiednich	warunków	pracy	zespołu.

W	jednej	z	gmin	działa	zespół	zadaniowy	do	spraw	strategii,	

który	spotyka	się	raz	w	miesiącu	na	ok.	1-1,5	godziny	i	zasta-

nawia:	Na	ile	to,	co	robimy,	zbliża	nas	do	strategicznych	celów?
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Podsumujmy:	

Zagadnienia,	których	treść	chcemy	przybliżyć	mieszkańcom,	są	znane	

lokalnym	urzędnikom.	Wybór	treści	można	powierzyć	zespołowi	zada-

niowemu.	Może	on	także	pracować	z	udziałem	mieszkańców.	

FORMA

Tematyka	i	treść	są	gotowe	–	teraz	pora	zapytać,	w	jakiej	formie	do-

starczyć	informacje?	

Może	to	być:

 ) ulotka	(tekst	i	obraz),

 ) broszura	(tekst	i	obraz),

 ) komunikat	sms	(tekst),

 ) komiks	(obraz	i	tekst),

 ) film	(ruchomy	obraz,	dźwięk),

 ) ustny	przekaz	(słowo),

 ) infografika	(obraz	z	treścią),

 ) mapa	myśli	(zestaw	skojarzeń),

 ) plakat	(obraz),

 ) gra	(zadania	z	treścią	–	aktywność),

 ) komunikat	internetowy,

 ) …

Decyzja	o	wyborze	formy	zależy	nie	tylko	od	umiejętności	i	dostępnych	

środków,	które	można	przeznaczyć	na	opracowanie	informacji.	Wybór	

formy	 jest	podyktowany	także	tym,	by	 informacja	została	skutecznie	

przekazana	mieszkańcom.	
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SKUTECZNOŚĆ

Skuteczny	 przekaz	 pozwala	 zainteresować	 odbiorcę,	 który	 powinien	

zrozumieć	treść	i	zapamiętać	ją,	a	także	twórczo	wykorzystać.	

 ) ZAINTERESOWANIE	(atrakcyjna	forma)	

 ) ZROZUMIENIE	(przystępna	treść)

 ) UŻYTECZNOŚĆ	(uznanie	przydatności)

 ) ZAPAMIĘTANIE	(wiele	zmysłów,	aktywność)

 ) TWÓRCZE	PODEJŚCIE

 ) ZASTOSOWANIE

Spośród	osób,	do	których	dotrze	informacja,	tylko	niektóre	wykorzy-

stają	 ją	w	praktyce.	Pozostałe	mogą	zyskać	tyle,	że	będą	 lepiej	rozu-

mieć	lokalne	decyzje.

Przyjrzyjmy	 się	 pokrótce	 poszczególnym	 fazom	 procesu	 informa- 

cyjnego:

ZAINTERESOWANIE	 –	 na	 zainteresowanie	wpływa	 okazany	 odbiorcy	

szacunek,	 atrakcyjny	 obraz,	 symbol	 budzący	 pozytywne	 skojarzenia,	

odnoszący	się	do	marzeń	albo	do	ważnych	dla	adresata	spraw;
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ZROZUMIENIE	–	adresat	zrozumie	przekaz,	o	ile	jest	on	do	niego	adre-

sowany,	to	znaczy	wykorzystuje	znane	adresatowi	słowa,	

odwołuje	się	do	znanych	pojęć;	

UŻYTECZNOŚĆ	–	 jeśli	 adresat	 zorientuje	 się,	 że	 informacja	może	 się	

do	czegoś	przydać,	zachowa	ją,	może	nawet	przejrzy	po-

nownie;

ZAPAMIĘTANIE	–	przekaz	będzie	 łatwiej	 zapamiętać,	 jeśli	 trafi	on	do	

różnych	zmysłów	(nie	tylko	wzrok)	i	jeśli	będzie	się	łączył	

z	 jakąś	aktywnością	adresata	 (np.	gra,	układanka,	kupon	

do	wypełnienia	i	wysłania	itp.);

TWÓRCZE	PODEJŚCIE	–	przekazana	treść	może	prowokować	adresata	

do	rozważenia	różnych	rozwiązań,	a	to	sprzyja	aktywnemu	

podejściu	do	otrzymanej	przez	niego	informacji	–	bo	jeśli	

jest	wybór,	to	można	się	zastanowić	i	na	coś	zdecydować,	

a	 jeśli	wyboru	nie	ma	–	nie	ma	też	aktywności	ani	chęci	

tworzenia	czegoś	nowego;

ZASTOSOWANIE	–	w	tym	tkwi	sedno!	–	polega	na	tym,	że	dostarczona	

mieszkańcom	 informacja	 zainteresuje,	 ich,	 będzie	 zrozu-

miała,	użyteczna,	pobudzi	do	refleksji	i	zostanie	wykorzy-

stana	w	procesie	zgłaszania	propozycji	zadań	oraz	w	pro-

cesie	decyzyjnym.

W	całym	trudzie	przekazywania	informacji	mieszkańcom	liczy	się	to,	by	

lepiej	mogli	uczestniczyć	w	konsultacjach	i	współdecydowaniu	o	tym,	

co	dzieje	się	w	ich	wspólnocie.
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SŁOWO

Słowo	 użyte	 w	 komunikacji	 z	 mieszkańcami	 ma	 wielkie	 znaczenie.	

Może	wprowadzić	w	dobry	nastrój	albo	zirytować.	Może	trafić	w	sed-

no	albo	krążyć	wokół	tematu,	zaciemniając	obraz.	

Czego	się	trzymać?

 ) formułuj	krótkie	zdania;

 ) mów	we	własnym	imieniu,	od	siebie;

 ) odnieś	się	do	lokalnych	warunków	i	miejsc;

 ) ograniczaj	rzeczowniki;

 ) podawaj	przykłady;

 ) podziękuj;

 ) przedstaw	planowane	zamierzenia;

 ) sprecyzuj	oczekiwania	(np.	terminy,	zasady);

 ) stosuj	metafory	(porównanie	do	tego,	co	jest	znane);

 ) tłumacz	trudniejsze	pojęcia;

 ) używaj	prostych	słów;

 ) wskaż	możliwość	dodatkowego	wyjaśnienia;

 ) wyjaśnij,	co	dalej;

 ) wykorzystuj	czasowniki;

 ) wytłumacz	sens;

 ) zaproś	do	działania;

 ) zwracaj	się	do	konkretnej	osoby;

 ) zadbaj	o	uprzejmość.

OBRAZ

Jeśli	obraz	mówi	więcej,	niż	tysiąc	słów	(jak	powiada	chińskie	przysło-

wie),	może	warto	poświęcić	 chwilę	na	 zobrazowanie	przekazu	–	po-

przez	ilustracje,	grafy,	mapki,	schematy,	symbole?
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WIZJA

WYBÓR

PLAN

REALIZACJA

1

2

3

4

Zamiast	 opisywać	 zasady	 aranżacji	 sali	 na	 spotkanie,	może	 lepiej	 ją	

przedstawić	na	zdjęciu?

Z	 łatwością	 można	 odczytać	 ze	 zdjęcia	 niektóre	 zasady	 aranżacji	

i	 dobrej	 komunikacji:	 ład,	mały	dystans	między	uczestnikami,	układ	

ułatwiający	 kontakt	 wzrokowy,	 wspomaganie	 prezentacji	 obrazem	

z	rzutnika.

Zamiast	 opisywać	 etapy	 planowania,	 może	 lepiej	 przedstawić	 je	 na	

grafie?



32

Zamiast	tłumaczyć	sens	planowa-

nia	 „czarno	 na	 białym”,	może	 le-

piej	przedstawić	to	w	kolorach?

Odpowiednie	oznaczenie	powinno 

ułatwić	wybór	ulotki	adresowanej 

do	konkretnej	grupy:

-	seniorów,

-	nastolatków,

-	dzieci

czy	też

-	rowerzystów.

DŹWIĘK

Słuch	jest	niedocenianym	zmysłem,	choć	przecież	głównie	on	wpływa	

na	to,	 jak	się	uczymy	–	 języka,	znaczenia	słów,	abstrakcyjnych	pojęć.	
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Dlatego	warto	przekazywać	informacje	dźwiękowe,	dodając	muzyczną	

ilustrację	i	starannie	modulując	głos	podczas	mówienia.	

Co	można	zrobić?

 ) nagraj	krótkie	teksty;

 ) dobierz	muzykę,	choćby	na	początku	i	na	końcu	nagrania;

 ) udostępnij	nagrania	na	stronie	internetowej;

 ) ćwicz	emisję	głosu	(mów	wyraźnie,	oddychaj	głęboko,	mów	

„całym	 sobą”,	 zmieniaj	 tempo,	 moduluj	 wysokość	 głosu,	

zmieniaj	natężenie;

 ) opracuj	audycje	dźwiękowe	w	formie	dialogu	i	nagraj	je;	

 ) stosuj	 sygnały	 dźwiękowe,	 które	 są	 przyjazne	 i	 poma-

gają	 w	 prowadzeniu	 spotkań	 (grzechotka,	 dzwoneczek, 

gong	itp.).

Co	jeszcze	możesz	zrobić,	żeby	„nagłośnić”	lokalne	sprawy?

ŚCIEŻKA

Jak	pozyskiwać	informacje	od	mieszkańców?

W	jaki	sposób	możemy	dostarczyć	informacje	mieszkańcom?

Pozyskiwanie	informacji	od	mieszkańców	może	opierać	się	na	niefor-

malnych	rozmowach,	inicjowanych	przez	działaczy	i	pracowników	pu-

blicznych	instytucji	(opiekunów	społecznych,	radnych,	członków	rady	

sołeckiej,	lekarzy,	pielęgniarki	itd.).	Można	też	organizować	spotkania	

poświęcone	 lokalnym	sprawom,	a	przy	okazji	–	poruszać	tematy	do-

tyczące	potrzeb,	propozycji,	inicjatyw.	Najbardziej	przydatnym	narzę-

dziem	pozyskiwania	opinii	 jest	prowadzenie	badań	społecznych	–	na	

przykład	na	podstawie	ankiet	wypełnianych	samodzielnie	(mały	odse-
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tek	zwrotu,	duża	liczba	błędnych	odpowiedzi)	lub	przy	pomocy	ankie-

tera	(dobra	jakość	badania,	wyższy	koszt).	

Badania	 ankietowe	 mogą	 być	 wsparte	 serią	 grupowych	 wywiadów	

fokusowych.	 Tego	 rodzaju	wywiady	 są	 organizowane	w	 niewielkich,	

jednorodnych	 grupach	 (np.	 10	 osób,	 które	 mają	 podobne	 cechy:	

wiek,	płeć,	status	społeczno-zawodowy,	miejsce	zamieszkania,	status	

rodzinny	itd.).	Starannie	przygotowany	prowadzący	gromadzi	bardziej	

szczegółowe	informacje,	które	uzupełnią	wyniki	badań	ankietowych.

Pozyskiwanie	informacji	może	też	się	odbywać	za	pomocą	kwestiona-

riusza,	który	można	umieścić	w	skrzynce	albo	przesłać	mailem.	Ważne,	

by	towarzyszyła	mu	procedura	przeglądania	wypełnionych	kwestiona-

riuszy	i	przekazywania	informacji	zwrotnej	do	mieszkańców.

A	jak	dostarczyć	informacje?	Czy	wystarczy	zamieścić	je	na	facebooku?

Wiele	osób	korzysta	z	komputera,	ale	jest	także	wiele	takich,	które	nie	

mają	 sprawności	w	 jego	obsłudze	 albo	 też	mają	 inne	 trudności.	 Jak	

wskazuje	 raport	 opublikowany	 w	 październiku	 2015	 roku,	 w	 Polsce	

problemem	jest	„utrudniony	dostęp	do	usług	cyfrowych	i	nieumiejęt-

ność	ich	wykorzystania	przez	obywateli.	Zgodnie	z	indeksem	DESI	2015	

Komisji	Europejskiej,	Polska	pozostaje	na	dalekim	23.	miejscu	wśród	

krajów	Wspólnoty	pod	względem	społeczno-gospodarczej	cyfryzacji”9.

W	tej	sytuacji	trzeba	szukać	innych	sposobów.	Do	działań	informacyj-

nych	wykorzystujących	internet	możemy	dołączyć:

 ) cykliczne	plakatowanie,	

 ) udostępnianie	regularnie	aktualizowanych	ulotek	w	popular-

nych	miejscach,	
9	 Raport	„Polska	cyfrowa”,	2015
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 ) organizowanie	 debaty,	 forum	 (spotkanie	 umożliwiające	

otwarte	wypowiedzi	mieszkańców),	konkursów	(graficznych,	

literackich	–	opowiadanie,	scenariusz,	gra	itd.).

KONTAKT

Z	obcymi	 nie	 czujemy	 się	 zbyt	 dobrze.	 Lubimy	 tych,	 których	 znamy.	

Lubimy	tych,	którzy	są	stąd,	bardziej	niż	tych,	którzy	nie	są	stąd.

Bezpośredni	kontakt	jest	najważniejszy.	Dlatego	we	wsi	ważne	jest	to,	

by	stwarzać	okazję	do	kontaktu,	by	być	otwartym	na	kontakt.

Kontaktu	trzeba	się	też	nauczyć	–	może	się	okazać,	że	spotkanie	z	kimś	

wywołuje	efekt	niechęci.	

O	co	możesz	zadbać?	Oto	najprostsze	sposoby:

 ) postawa	zwrócona	frontem	do	rozmówcy,

 ) otwarte	gesty,

 ) sylwetka	lekko	pochylona	ku	rozmówcy,

 ) przyjazny	wyraz	twarzy,

 ) kontakt	wzrokowy.

KLIMAT	MIEJSCA

Spotkanie	uda	się,	 kiedy	odpowiednio	urządzimy	miejsce,	w	którym	

ma	się	ono	odbyć.	

Kiedy	przybyli	są	witani	już	na	progu,	czują	się	ważni,	oczekiwani.	Kie-

dy	miejsca	siedzące	są	ustawione	w	kręgu	(kręgach),	ludzie	mogą	się	

widzieć	i	łatwiej	nawiązują	relacje.	Dyskusja	jest	prowadzona	między	

uczestnikami,	 a	 rola	 prowadzącego	 ogranicza	 się	 do	 czuwania	 nad	

osiąganiem	porozumienia.

Kiedy	ludzie	przy	wejściu	do	pomieszczenia	nie	są	przez	nikogo	witani,	
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czują	się	niepewnie	i	nieswojo.	Kiedy	sala	oferuje	miejsca	usytuowa-

ne	naprzeciwko	siebie	albo	też	w	układzie	szkolnej	klasy,	możliwości	

komunikacji	spadają	do	minimum,	a	nawet	pojawia	się	skłonność	do	

konfrontacji.	Najbardziej	energiczne	i	najmniej	empatyczne	osoby	sta-

rają	się	zdominować	salę.	Wzrasta	dyscyplinująca	rola	prowadzącego,	

maleje	uczestnictwo.	

Przydatne	jest	wyposażenie	sali	w	odpowiednie	przybory	(papierowy	

blok	na	stojaku	do	zapisywania,	tablica,	ściana	do	umieszczania	zapi-

sanych	kartek	itp.).

PRZESTRZEŃ

Obok	 spotkań	w	 pomieszczeniach	 (świetlica,	 sklep,	 sala	OSP,	 biblio-

teka,	kościół	itd.)	ważne	są	spotkania	mieszkańców	w	przestrzeni	pu-

blicznej.	

Kształtowanie	przestrzeni	może	sprzyjać	kontaktom	albo	do	nich	znie-

chęcać.	
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Pojęcie	„przestrzeni	dospołecznej”	oznacza,	że	jest	ona	przyjazna:	po-

zwala	być	nieco	bliżej	(wąski	chodnik,	zaokrąglone	albo	lekko	zwróco-

ne	ku	sobie	ławki	ułatwiające	rozmowę,	ażurowy	płotek	zapewniający	

nieco	intymności	itd.).	

Estetyka	miejsca	też	się	liczy.	

Wybetonowany,	otwarty	plac	nie	 sprzyja	 relacjom.	Miejsca	przyjazne	dla	

kontaktu	i	więzi	są	zadbane,	nieco	osłonięte,	przytulne	–	dające	się	„oswoić”.	

Jeśli	wszyscy	są	w	biegu	i	nie	ma	gdzie	przystanąć	albo	przysiąść,	kon-

takty	stają	się	rzadsze	i	są	trudniejsze.

W	 publicznej	 przestrzeni	 potrzebne	 są	 miejsca,	 gdzie	 chęt-

nie	 porozmawiamy	 lub	 choćby	 wymienimy	 zwyczajowe	 

pozdrowienia.	Można	je	urządzić	przy	wejściu	do	budynku,	przy	par-

kingu	dla	samochodów	albo	przy	wiacie	dla	rowerów.



Przez konsultacje 
do współdecydowania
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6. Przez konsultacje do współdecydowania. 

DRUGI	SZCZEBEL

Na	drabinę	wchodzi	się	szczebel	po	szczebelku.	Co	to	ma	wspólnego	

z	konsultacjami?	Ano	tyle,	że	według	koncepcji	partycypacji	społecz-

nej10	 najpierw	 jest	 informacja,	 potem	 konsultacje.	 Inaczej	 mówiąc,	

mieszkańcy	są	gotowi	do	konsultacji	wtedy,	kiedy	mają	takie	same	in-

formacje,	jakie	mają	przedstawiciele	gminy.	To	chyba	jasne	–	jeśli	nie	

wiem,	o	co	chodzi,	jak	mogę	wyrazić	swoje	zdanie?	Dostarczonym	in-

formacjom	towarzyszą	wyjaśnienia	–	chodzi	o	to,	by	się	upewnić,	że	

mieszkaniec	właściwie	 zrozumie	 informację.	 Zgodnie	 z	 europejskimi	

rekomendacjami	należy	przystosować	wyjaśnienia	do	takich	potrzeb,	

jakie	mają	osoby,	które	najmniej	rozumieją.	Tylko	wtedy	możemy	za-

kładać,	że	informacja	skutecznie	trafi	do	każdego.

Jest	 jeszcze	 jeden	warunek:	 zaufanie.	 Jeśli	wiem	tyle,	 ile	 trzeba	 i	 je-

stem	gotów	wyrazić	swoją	opinię,	chcę	też	mieć	pewność,	że	ta	opinia	

będzie	wzięta	pod	uwagę,	a	 ja	się	o	tym	dowiem.	Potrzebna	jest	za-

tem	procedura	przyjmowania	i	rejestrowania	opinii,	a	także	ich	opra-

cowania.	Dlatego	konieczne	jest	wprowadzenie	ram	czasowych:	kiedy	

rozpoczynamy	konsultacje	i	kiedy	mija	ich	termin.	Taka	dyscyplina	jest	

konieczna.	Za	to	czas	na	konsultacje	powinien	być	dostatecznie	długi,	

by	nie	ograniczał	mieszkańcom	możliwości	zabrania	głosu.	Im	poważ-

niejsza	sprawa,	tym	więcej	potrzeba	czasu.	

Czy	 powinniśmy	 wszystko	 poddawać	 konsultacjom?	 Oczywiście	 nie	

–	w	niektórych	 sprawach	 urzędnik	 sam	podejmuje	 decyzje,	 zgodnie	

z	obowiązującym	prawem.	

Co	można	do	tego	dodać?
10	 Wilcox,	A.,	The Guide to Effective Participation,	1994



40

Chyba	tyle,	że	liczy	się	też	sposób	konsultowania.	Mieszkańcy	powinni	

mieć	wpływ	na	to,	w	jaki	sposób	publiczna	władza	konsultuje	z	nimi	

lokalne	decyzje	czy	też	propozycje	rozwiązań	i	w	jaki	sposób	odnosi	się	

do	opinii	mieszkańców.

WYJAŚNIENIE	

Każdy	rozumie	zapisane	albo	wypowiadane	słowa	po	swojemu.	Każdy	

ma	swoją	„mapę”	świata	i	odnosi	to,	co	widzi	i	słyszy	do	swojej	„mapy”.

Jeśli	 chcemy	 się	 porozumieć,	 potrzebne	 jest	 tłumaczenie	 „z	mojej	

mapy	do	twojej	mapy”.	Tłumaczenie	nie	tylko	pomaga	w	rozumieniu	

danej	 sprawy,	 ale	 też	wzmaga	 zaufanie.	 Jeśli	 komuś	 zależy,	 żebym	

zrozumiał,	 co	do	mnie	mówi	 (pisze),	moje	zaufanie	do	niego	wzra-

sta.	Po	prostu	lepiej	rozumiem	nie	tylko	racje,	ale	też	intencje	takiej	

osoby.

Wyjaśnienie	 powinno	 uwzględniać	 punkt	 widzenia	 adresata.	 Jeśli	

urzędnik	 tłumaczy,	 co	musi	 zrobić,	 interesuje	 to	 tylko	 jego	 samego.	

Jeśli	zaś	tłumaczy,	jak	dana	sprawa	dotyczy	adresata	(ucznia,	przedsię-

biorcy,	właściciela	gospodarstwa),	zyskuje	zaufanie	odbiorcy.	

W	wyjaśnianiu	 liczy	się	 też	pokazanie	szerszego	kontekstu,	który	ma	

wpływ	na	daną	sprawę.	Dzięki	temu	można	łatwiej	zrozumieć,	że	in-

dywidualny	punkt	widzenia	nie	jest	jedyny	i	że	trzeba	się	także	liczyć	

z	szerszym	kontekstem.	

Po	opracowaniu	wyjaśnień	można	wydrukować	(nagrać)	przygotowa-

ne	wcześniej	informacje	wraz	z	wyjaśnieniami	i	przygotować	ich	wer-

sje	elektroniczne	do	zamieszczenia	na	stronach	internetowych

A	gdyby	tak	nie	wyjaśniać?	

Jeśli	adresaci	nie	rozumieją	treści	komunikatu,	pojawiają	się	domysły.	

Zakłócają	one	prawdziwy	obraz	 i	prowadzą	do	zafałszowania	 rzeczy-
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wistości.	Autorzy	takich	domysłów	są	do	nich	przekonani	i	niechętnie	

zmienią	zdanie	w	przyszłości.	

W	takiej	sytuacji	trudniej	o	porozumienie.	

UZGODNIENIE

Przed	przystąpieniem	do	konsultacji	warto	poczynić	pewne	przygotowania:

 ) dokonać	przeglądu	grup	mieszkańców,	z	którymi	w	szczegól-

ności	zamierzamy	prowadzić	konsultacje	–	mogą	to	być	gru-

py	wiekowe	(np.	dzieci,	młodzież,	seniorzy),	grupy	społeczne	

(np.	 niepracujące	 matki	 wychowujące	 małe	 dzieci,	 działa-

cze	organizacji	 społecznych),	 grupy	 zawodowe	 (np.	 rolnicy,	

przedsiębiorcy,	nauczyciele)	itd.;

 ) uzgodnić	procedury	konsultacji	(miejsca,	terminy,	sposób	do-

starczania	propozycji/uwag,	sposób	ich	rozpatrywania	itd.).

Opis	uzgodnionych	procedur	konsultacji	oraz	spis	poszczególnych	śro-

dowisk	przydadzą	się	przy	planowaniu	terminów	i	opracowywaniu	tre-

ści	ogłoszeń	oraz	ich	dystrybucji.

PROCEDURY

Procedura	to	inaczej	sposób	prowadzenia	konsultacji.	Może	obejmo-

wać	zasady	konsultacji,	planowane	formy,	role	uczestników	konsulta-

cji,	może	też	opisywać	cały	proces.	Zacznijmy	od	najbardziej	ogólnych	

elementów.

Zasady	konsultacji	to	na	przykład:

 ) równość	uczestników	(każdy	ma	takie	samo	prawo	do	wypo-

wiadania	swoich	racji),
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 ) uczestnictwo	(udział	w	konsultacjach	nie	 jest	obowiązkowy	

i	 wymaga	 samodzielnego	 zaangażowania	 zainteresowanej	

osoby,	 przy	 czym	 osoby	 mające	 trudności	 mogą	 liczyć	 na	

wsparcie	ich	uczestnictwa	w	konsultacjach	–	np.	poprzez	in-

struktaż	dla	dzieci	albo	pomoc	wolontariusza	dla	starszej	lub	

niepełnosprawnej	osoby),

 ) przejrzystość	(każda	przedstawiona	opinia	czy	też	propozycja	

jest	przyjęta,	zarejestrowana	i	rozpatrzona),

 ) rzeczowość	(konsultacje	dotyczą	tylko	spraw	objętych	przed-

miotem	konsultacji);

Proces konsultacji

 ) istnieje	 plan	 poszczególnych	 faz	 konsultacji,	 obejmujący	 na	

przykład	dostarczanie	informacji,	gromadzenie	propozycji,	pro-

wadzenie	analiz,	sporządzenie	opisu	proponowanych	zadań;

Role	uczestników

 ) są	 opisane	 role	 poszczególnych	 uczestników	 określone	

w	ustawie	o	funduszu	sołeckim	i	wynikające	z	innych	ustaw,	

w	 szczególności	 rola	 wójta,	 sołtysa,	 mieszkańców	 (grup	

mieszkańców);	

Formy	konsultacji

 ) są	 wskazane	 formy	 konsultacji	 (dostarczenie	 wypełnione-

go	 indywidualnego	 formularza	 lub	 innego	 komunikatu	 „na	

papierze”	 np.	 rysunku	 dziecka,	 ustne	wyrażenie	 propozycji	

podczas	 spotkania,	 przesłanie	 wiadomości	 mailowej,	 SMS	

lub	 poprzez	 komunikator	 –	 np.	 facebook	 itd.,	 dostarczenie	

propozycji	grupy	15	mieszkańców	i	in.).
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TERMINY

Ustawodawca	określił	termin	złożenia	przez	sołtysa	wniosku	do	wójta	

(burmistrza)	na	30	września.	Proces	konsultacji	może	być	praktycznie	

dowolnie	kształtowany,	stosownie	do	czasowej	dyspozycyjności	miesz-

kańców.	

Uwzględnienie	 terminów	świątecznych,	wakacyjnych,	natężenia	prac	

polowych	 w	 planie	 będzie	 sprzyjało	 frekwencji.	 Przejrzysty	 harmo-

nogram	może	skłonić	mieszkańców	do	przygotowania	się	do	złożenia	

propozycji	oraz	do	uczestniczenia	w	spotkaniach,	wspierających	lokal-

ną	 debatę	 dotyczącą	 strategicznych	 celów	 i	 zadań	wpływających	 na	

warunki	życia	mieszkańców.	

OGŁOSZENIE

Jak	zawiadomić	mieszkańców	o	konsultacjach?	 

Jak	ich	zachęcić,	by	w	nich	zechcieli	uczestniczyć?
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Można	wywiesić	wydrukowane	pismo	na	tablicy	ogłoszeń	w	urzędzie	–	

a	nuż	ktoś	je	zauważy	i	zdoła	odczytać	drobny	druk…?

Można	też	inaczej.

Po	pierwsze	–	przygotować	kolorowe	plakaty	albo	ulotki.	Wystarczy	kil-

ka	plakatów	umieszczonych	w	często	odwiedzanych	miejscach.	Można	

też	dostarczyć	ulotkę	do	każdego	domu.	Ba,	ale	jak?

Dzieci	są	świetnymi	emisariuszami.	Ich	skuteczność	w	doręczaniu	ogło-

szeń	jest	znakomita.	Mają	przy	tym	poczucie	ważnej	misji:	oto	uczest-

niczą	w	publicznej	akcji,	tak	samo	jak	burmistrz,	sołtys	 i	 inni	dorośli.	

Dzieci	mogą	zadbać	o	dostarczenie	ulotek.	Mogą	też	wziąć	udział	w	ich	

projektowaniu	albo	ozdobieniu.	W	jednej	z	gmin	(a	może	jest	więcej	

takich	gmin?)	dzieci	zaprojektowały	nawet	herb	swojej	wsi,	w	odpo-

wiedzi	na	konkurs	ogłoszony	przez	sołtysa.

A	jeśli	dzieci	nie	interesują	się	sprawami	gminnej	wspólnoty?

W	 jednej	 z	 gmin	wprowadzono	 zwyczaj	 spotykania	 się	 przedszkola-

ków	z	burmistrzem	przynajmniej	 raz	w	roku.	Dzieci	w	bezpośredniej	

rozmowie	zadają	pytania,	rozmawiają.	Nie	chodzi	o	burmistrza	–	cho-

dzi	o	identyfikację	z	gminą,	o	kontakt	z	jej	przedstawicielem.	To	takie	

oswojenie	się	ze	sferą	publiczną.

Ogłoszenie	powinno	wyjaśnić	sens	konsultacji,	powinno	też	przedsta-

wić	plan	konsultacji.	Szczególnie	warto	zwrócić	uwagę	na	dobre	przy-

gotowanie	do	wrześniowego	zebrania	wiejskiego,	na	którym	zapadnie	

decyzja.

Ilustrowane	 ogłoszenia	 są	 nie	 tylko	 atrakcyjne	 ze	 względu	 na	 kolor	

i	oryginalne	pomysły.	Często	towarzyszą	im	także	sprytne	hasła,	rymo-

wanki,	a	graficzne	pomysły	budzą	uznanie.	Często	ich	twórcami	i	wyko-

nawcami	są	młodzi	mieszkańcy	wsi.	Czy	można	sobie	wyobrazić	lepszą	

formę	zaangażowania	młodzieży?
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FORMULARZE

Jeśli	chcemy,	by	mieszkańcy	skupili	się	na	konkretnej	odpowiedzi,	mo-

żemy	przygotować	formularz,	który	to	ułatwi.

Formularz	może	mieć	tabelaryczną	formę	(jedna	strona)	albo	może	za-

wierać	listę	pytań.	Mieszkańcy	MOGĄ	(a	nie	muszą)	odpowiedzieć	na	

te	pytania,	które	najbardziej	im	pomogą	w	wypowiedzi.	

Formularz	tabelaryczny	może	na	przykład	zawierać	takie	elementy:

Lista	pytań	może	wyglądać	następująco:

Jakie	zadanie	jest	proponowane?

Jaki	problem	zostanie	rozwiązany?

Kogo	dotyczy	ten	problem?

Jaka	potrzeba	zostanie	zaspokojona?

Jakie	korzyści	zostaną	osiągnięte?

Jakie	produkty	lub	usługi	mają	być	dostarczone?

Jakie	działania	są	niezbędne?

Jakie	środki	są	potrzebne	do	wykonania	tych	działań	(ludzkie,	rze-

czowe,	finansowe)?

Jakie	są	ramy	czasowe	zadania?

Jakie	kategorie	kosztów	wystąpią?

ZADANIE ODPOWIE-
DZIALNY EFEKT TERMIN

ŚRODKI

ŚRODKI ŹRÓDŁO

Jakie	będą
działania?

Kto	tego
dopilnuje?

Jaki	będzie
bezpośredni	wynik
działania	(produkt)?

Kiedy	to
będzie	
zakończone?

Finansowe/
rzeczowe
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Kto	będzie	odpowiedzialny	za	realizację?

Kto	weźmie	udział	w	działaniach?

Jak	będą	sprawdzane	wskaźniki	rzeczowe	i	finansowe?

Kto	będzie	prowadził	dokumentację?

Jakie	czynniki	ewaluacji	zostaną	wybrane?

Do	czego	przyczyni	się	osiągnięcie	celu	zadania?

Jeśli	niektóre	wyrażenia	w	tych	pytaniach	nie	są	zrozumiałe,	można	do-

łączyć	do	nich	krótki	glosariusz	–	czyli	wyjaśnienie	trudniejszych	pojęć.

KOMUNIKAT	ZWROTNY

Zwrotny	komunikat	to	po	prostu	odpowiedź,	która	jest	reakcją	na	zgło-

szone	 przez	 mieszkańca	 postulaty,	 uwagi,	 opinie	 itd.	 Ta	 odpowiedź	

powinna	nawiązać	do	 tego,	 co	mieszkaniec	napisał	 albo	powiedział.	

W	przypadku	pisemnych	wypowiedzi	komunikat	zwrotny	ma	też	for-

mę	pisemną	i	jest	opracowywany	po	zakończeniu	pewnego	etapu	(na	

przykład	etapu	gromadzenia	propozycji).	

Podczas	spotkań	komunikat	zwrotny	jest	wyrażany	natychmiast	po	wy-

powiedzi	(lub	po	kilku	wypowiedziach)	i	nawiązuje	do	niej:	

O	ile	dobrze	zrozumiałem,	chodzi	pani	o…	

Pan	…	zwrócił	uwagę	na	ważną	sprawę…

Odniosę	się	do	wypowiedzi,	w	której	proponujesz…

Komunikat	 zwrotny	 jest	 wyrazem	 tego,	 że	 prowadzący	 bądź	 inny	

uczestnik	jest	zainteresowany	tym,	co	mówi	ktoś	inny,	że	to	zrozumiał	

bądź	też	prosi	o	wyjaśnienie.	Dzięki	temu	osoba	mówiąca	jest	bardziej	

spokojna	i	upewnia	się,	że	jej	aktywność	ma	sens.	Komunikat	zwrotny	

jest	wyrazem	dobrej	komunikacji.
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WSPARCIE

Ustawowa	troska	samorządu	gminnego	o	pobudzanie	uprawnień	oby-

wateli	 i	 ich	wspólnot	wymaga	lokalnego	zamysłu	precyzującego	spo-

sób,	w	jaki	chcemy	to	robić.

Można	podpowiedzieć	–	bo	w	zapisach	aktów	prawnych	trudno	zna-

leźć	szczegółowe	wskazówki	–	że	na	owo	pobudzanie	składają	się:

 ) wzmacnianie	poczucia	identyfikacji	z	miejscem	–	to	można	osiągnąć	

zwłaszcza	poprzez	dbałość	o	szczególnie	ważne	miejsca	bądź	obiek-

ty,	które	są	niepowtarzalne	i	stanowią	wizualny	symbol	miejsca.	Li-

czą	się	także	inicjatywy	włączające	dzieci	i	młodzież	w	urządzanie	

„ich”	miejsc	i	organizowanie	wydarzeń,	które	zapadają	w	pamięć	

i	pobudzają	pozytywne	emocje	–	dumę,	poczucie	przynależności	

i	wkładu	we	wspólne	dobro	(spektakle,	koncerty,	występy,	urządza-

nie	parków,	placów	zabaw,	skateparków,	obiektów	służących	spę-

dzaniu	czasu	przez	dzieci	i	młodzież	itd.);	

 ) wzmacnianie	społecznych	więzi,	zwłaszcza	poprzez	różne	formy	

aktywności	kulturalnej	i	„bycia	razem”,	służącego	przeżywaniu	

pozytywnych	emocji;	

 ) podnoszenie	 świadomości	 obywateli	 o	 ich	 uprawnieniach,	 co	

można	osiągnąć	zwłaszcza	poprzez	systematyczne	dostarczanie	

mieszkańcom	informacji	o	tym,	do	czego	mają	prawo;

 ) rozwijanie	kompetencji,	 zwłaszcza	umiejętności	 i	postaw,	sprzyjają-

cych	zaangażowaniu	obywateli	–	poprzez	cykliczne	warsztaty	w	zakre-

sie	komunikacji,	formułowania	argumentów,	planowania,	decydowania	

w	oparciu	o	konsensus	(dążenie	do	zgodnego	rozstrzygnięcia)	i	in.;

 ) wskazywanie	 sposobów	 korzystania	 z	 obywatelskich	 upraw-

nień,	co	wymaga	uprzedniego	wypracowania	lokalnych	proce-

dur	informowania,	konsultowania,	współdecydowania,	współ-

realizacji	oraz	wspierania	oddolnych	inicjatyw.



Zebranie wiejskie 
– nasz wiejski parlament 
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7. Zebranie wiejskie – nasz wiejski parlament.

PRZYGOTOWANIE

Zebranie	 wiejskie	 gromadzi	 mieszkańców	 wsi	 i	 poprzez	 głosowanie	

osób	uprawnionych	wyraża	wolę	mieszkańców.	Zadanie,	które	zosta-

nie	wybrane	 podczas	 głosowania,	 zostanie	 skierowane	 do	 realizacji.	

Organizator	zebrania	wiejskiego	może	zadbać	o	zaplanowanie	terminu	

(i	miejsca)	 zebrania	wiejskiego	 z	 odpowiednim	wyprzedzeniem.	 Po-

zwoli	 to	 na	 zarezerwowanie	 terminu	 przez	 osoby,	 które	 są	 aktywne	

zawodowo,	opiekują	się	małymi	dziećmi	albo	mają	inne	zobowiązania,	

które	mogłyby	kolidować	z	tym	terminem.

W	niektórych	wsiach	zainteresowanie	udziałem	w	zebraniu	wiejskim	

jest	ograniczone,	dlatego	można	przed	zebraniem	zastanowić	się	nad	

tym,	co	mogłoby	spowodować	większą	frekwencję	albo	zachęcić	tych,	

którzy	nie	wykazują	zainteresowania.	

Może	 przyciągnie	 ich	 omówienie	 szczególnych	 zasług	 wybranych	

mieszkańców	i	wręczenie	im	podziękowania?	

Może	 zainteresuje	 ich	 przedstawienie	 przykładów	 działań	 z	 innych	

wiosek?	

Może	do	udziału	w	zebraniu	skłoni	zapowiedź	dyskusji	po	zakończeniu	

głosowania	na	temat	andrzejkowych	wróżb	albo	innej	inicjatywy	(grzy-

bobrania,	wyjazdu	do	teatru,	zapisów	na	konkurs	na	najlepsze	powi-

dła,	„marszu	babiego	lata”	itd.)?

Jeśli	we	wsi	działa	dziecięcy	albo	młodzieżowy	(czy	też	inny)	zespół	ar-

tystyczny,	zebranie	wiejskie	jest	dobrą	okazją,	by	zaprezentować	swoje	

dokonania	i	zgromadzić	przy	tej	okazji	większe	grono.
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ZAPROSZENIE

Zaproszenie	na	zebranie	wiejskie	może	trafić	do	każdego	mieszkańca	

przez	pocztę	elektroniczną,	za	pośrednictwem	sąsiadów,	przez	wolon-

tariuszy,	którzy	dotrą	do	sąsiadów.	Wywieszenie	plakatu	w	kilku	miej-

scach	we	wsi	 z	 pewnością	 zwróci	 uwagę	 i	 przypomni	mieszkańcom	

o	zebraniu.

MATERIAŁY

Każdy	uczestnik	ma	prawo	oczekiwać	choćby	skromnych	materiałów	

towarzyszących	zebraniu.	Powinny	być	czytelne,	proste	 i	 zrozumiałe.	

Sołtys	(bądź	osoba	przez	niego	wskazana)	może	je	omówić	na	początku	

zebrania.	Materiały	mogą	na	przykład	zawierać	krótki	opis	propozycji	

zadań	zgłoszonych	przed	zebraniem.	Pomoże	to	uczestnikom	w	zorien-

towaniu	się,	jakie	pomysły	pojawiły	się	do	tej	pory,	a	czego	wśród	nich	

brakuje.	Można	też	przypomnieć	zasady	finansowania	zadań	z	fundu-

szu	sołeckiego.

MIEJSCE

Ważne	 jest	 zaplanowanie	 frekwencji	 i	 takie	 zaaranżowanie	 sali,	 aby	

zapewnić	jak	najbardziej	dogodne	warunki	dla	uczestników	i	dla	pro-

wadzącego	 zebranie.	 Obok	 odpowiedniego	 ustawienia	 krzeseł	 i	 za-

pewnienia	bloku	(tablicy)	do	zapisywania	propozycji	można	też	zaopa-

trzyć	 się	w	komputer	 i	 rzutnik	 i	wyświetlać	wcześniej	przygotowane	

propozycje	zadań	albo	wyniki	spotkań	mieszkańców	poprzedzających	

zebranie	itp.	
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Zaplanowanie	 poczęstunku	 –	 jeśli	 jest	 przewidziany	 –	 powinno	 być	

szczególnie	staranne.	Poczęstunek	podany	zbyt	wcześnie	może	prze-

szkadzać	w	skupieniu	 się	na	dyskusji,	 a	 stoły	mogą	zakłócać	kontakt	

między	uczestnikami.	Lepszym	rozwiązaniem	jest	zaproszenie	uczest-

ników	na	krzesła	ustawione	w	kręgach	i	podanie	poczęstunku	po	za-

kończeniu	 zebrania.	 Można	 też	 zaplanować	 przerwę	 na	 ustawienie	

stołów	i	podanie	poczęstunku.

Tak	można	podsumować	elementy	wpływające	na	pomyślny	przebieg	

zebrania	wiejskiego:
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POWITANIE

Jak	 się	 poczuje	uczestnik,	 który	 jest	 serdecznie	witany	przez	 sołtysa	

przy	wejściu	do	sali?	Jeśli	sądzimy,	że	to	wprawi	go	w	dobry	nastrój,	

czemu	tego	nie	zrobić?	Można	też	wskazać	wchodzącej	osobie	miej-

sce,	choć	ostateczny	wybór	miejsca	trzeba	pozostawić	mieszkańcowi.	

Wręczone	przy	wejściu	materiały	mogą	skłonić	mieszkańca	do	zapo-

znania	się	z	nimi	podczas	oczekiwania	na	rozpoczęcie	zebrania.	

Jeśli	planujemy	podpisanie	listy	obecności,	trzeba	zadbać	o	to,	by	była	

ułożona	na	takiej	wysokości,	żeby	nie	trzeba	się	było	schylać.	Można	

do	 tego	 celu	 wykorzystać	 specjalnie	 przygotowany	 pulpit.	 Niekiedy	

przy	wejściu	bywa	tłoczno	–	lepiej	usytuować	pulpit	do	podpisywania	

listy	w	takim	miejscu,	gdzie	nie	będzie	kolidował	z	ruchem	wchodzą-

cych	i	wychodzących	uczestników.	

PORZĄDEK

Program	 zebrania	 wiejskiego	 zawiera	 kilka	 „obowiązkowych”	 punk-

tów,	na	przykład	przedstawienie	porządku	obrad,	przedstawienie	pro-

jektów	uchwał,	dyskusja	lub	głosowanie.	Program	zebrania	może	też	

uwzględniać	dodatkowe	punkty,	które	będą	sprzyjać	obradom	i	two-

rzeniu	otwartego	klimatu	dyskusji.	Jeśli	planowana	jest	obecność	dzie-

ci	 i	młodzieży	(a	to	powinno	być	obowiązkowym	punktem	zebrania),	

należy	udzielić	im	głosu	na	początku,	zachęcić	do	wypowiedzi	i	wysłu-

chać	ich	propozycji.	Jeśli	jest	okazja	do	złożenia	podziękowania,	warto	

to	uczynić.	Jeśli	planowane	jest	wystąpienie	wójta,	najlepiej,	gdy	zo-

stanie	zaplanowane	na	koniec,	kiedy	wójt	wysłucha	zebranych.

Ważnym	punktem	zebrania	jest	poinformowanie	uczestników	o	tym,	

co	może	wpłynąć	 na	 ich	 decyzje:	 o	 zasadach	 dotyczących	 funduszu	
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sołeckiego,	o	wynikach	ostatniej	aktualizacji	strategii	 rozwoju	gminy,	

o	przyjętej	procedurze	zgłaszania	inicjatyw.	

DECYDOWANIE

Zebranie	powinno	skupić	się	na	tym,	„co	może	spowodować,	że	będzie	

tak,	jak	być	powinno”	–	czyli	na	zadaniach.

W	 części	 zatytułowanej	 „Jak	 jest	 teraz?”	można	 się	 zająć	 dostarcze-

niem	aktualnych	informacji	statystycznych,	a	także	zapisaniem	opinii	

mieszkańców.	

W	części	„Jak	ma	być?”	możemy	porozmawiać	o	oczekiwanych	efek-

tach,	zwłaszcza	dotyczących	warunków	życia	mieszkańców.	

Dążenie	do	rozwiązania	–	trzeci	krok	w	dyskusji	–	prowadzi	do	 iden-

tyfikacji	 zadań,	 które	możemy	podjąć.	Warto	wskazać	 takie	 zadania,	

które	umykają	z	pola	widzenia	radzie	gminy	(bo	są	zbyt	małe)	i	które	

mieszczą	się	w	skali	finansowania	funduszu	sołeckiego.	Warto	też	roz-
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ważyć	zadania,	które	mogą	być	znacznie	większe,	o	ile	fundusz	sołecki	

będzie	stanowił	wymagany	wkład	własny	przy	pozyskiwaniu	dodatko-

wych	środków.

Wnioski,	które	uwidoczniono	na	rysunku,	mogą	dotyczyć	wybranych	

zadań,	ale	także	sposobu	ich	realizacji.	Mieszkańcy	mogą	też	mieć	inne	

propozycje,	 nawiązujące	 do	 przyszłych	 inicjatyw,	 na	 przykład	 mogą	

wskazać	propozycje	do	gminnego	budżetu	na	kolejny	rok.

DOKUMENTOWANIE

Skrupulatny	sekretarz	stanowi	nieocenioną	pomoc	dla	osoby	prowa-

dzącej	zebranie	wiejskie.	Jeśli	sekretarz	uzna,	że	przydatne	będzie	na-

grywanie	(zwłaszcza	dźwięku),	może	zadbać	o	dostępność	mikrofonu.	

Jeśli	pomocne	będzie	zapisywanie	propozycji	w	sposób	widoczny	dla	

wszystkich,	przyda	się	tablica	albo	komputer	i	rzutnik	bądź	duży	mo-

nitor.

Sekretarz	może	też	dysponować	aktami	prawnymi,	które	mają	znacze-

nie	dla	funduszu	sołeckiego	(mogą	się	przydać	podczas	dyskusji).	Także	

dokumenty	strategiczne	gminy	oraz	uchwały	w	sprawie	prowadzenia	

gospodarki	 finansowej	 powinny	 być	w	 zasięgu	 ręki.	Obowiązkowym	

wyposażeniem	sekretarza	jest	statut	sołectwa.

PODZIĘKOWANIE		

I	 znowu	wypada	 spotkać	 się	w	pobliżu	 drzwi.	 Indywidualne	 podzię-

kowanie	każdemu	–	jeśli	to	jest	możliwe	ze	względu	na	liczbę	uczest-

ników	–	daje	znacznie	 lepszy	efekt	niż	ogólne	„dziękuję”.	Sołtys	oraz	

członkowie	rady	sołeckiej	powinni	zająć	miejsce,	które	umożliwi	oso-

biste	podziękowanie	osobom	wychodzącym.	
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Niekiedy	 przy	 okazji	 zebrania	 wiejskiego	 są	 urządzane	 dodatkowe	

wydarzenia	o	charakterze	rekreacyjnym	albo	biesiadnym	(kosztowa-

nie	tradycyjnych	wypieków,	potańcówka,	projekcja	filmu	i	 in.).	Taka	

inicjatywa	wzmacniająca	lokalne	więzi	może	też	nadać	nieco	bardziej	

przyjazny	ton	dyskusjom	podczas	zebrania.	W	tym	wypadku	przydat-

na	będzie	przerwa	potrzebna	 zarówno	uczestnikom,	 jak	 i	organiza-

torom	 wydarzenia.	 Podziękowanie	 za	 udział	 w	 zebraniu	 ograniczy	

się	do	tych	osób,	które	nie	zamierzają	brać	udziału	w	dodatkowym	

programie.

RAPORTOWANIE

Po	 zebraniu	 pora	 na	 zgromadzenie	 dokumentacji	 i	 udostępnienie	

mieszkańcom	raportu	z	zebrania.	Jest	to	istotne	co	najmniej	z	dwóch	

powodów:

 ) służy	 podtrzymaniu	 wizerunku	 sołtysa	 jako	 solidnego	

i	dbającego	o	informowanie	mieszkańców	funkcjonariu-

sza,

 ) pozwala	na	zapoznanie	się	z	efektami	zebrania	przez	te	oso-

by,	które	w	nim	nie	uczestniczyły.

Raport	jest	zupełnie	czym	innym	niż	protokół.	To	krótka	relacja	z	prze-

biegu	zebrania,	zawierająca	zwłaszcza	listę	proponowanych	inicjatyw	

z	krótkim	uzasadnieniem	i	informacją	o	podjętej	uchwale.	Dodatkowo	

można	wspomnieć	o	efektach	realizacji	zadania	z	poprzedniego	roku	

i	planowanych	najbliższych	czynnościach.

Działalność	publiczna	–	a	taką	jest	działalność	sołectwa	–	lubi	jawność	

i	przejrzystość.	 Jeśli	mieszkańcy	wiedzą,	 co	 się	dzieje	 i	 rozumieją	 to,	

jeśli	dostrzegają	starania	sołectwa	o	dobre	informowanie	–	mniej	jest	

miejsca	na	domysły	i	podejrzenia.



Razem w działaniu 
– o pożytku 
i przykładach 
wspólnych poczynań
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8. Razem w działaniu – o pożytku  i przykładach wspólnych 
poczynań. 

RAZEM	ZNACZYMY	WIĘCEJ

Być	i	działać	razem	–	to	wyzwanie	–	wymaga	zachodu.	Być	może	naj-

ważniejsze	 jest	w	 tym	przełamanie	 „starego”	 sposobu	 rozmawiania.	

Liczy	się	też	przełączenie	się	na	„słuchanie”	siebie	nawzajem	i	na	po-

szukiwanie	 rozwiązania.	 Sołectwo	 niekiedy	 potrzebuje	 czasu,	 żeby	

dojrzeć	do	samodzielnego	decydowania,	które	jest	wyrazem	oddolnej	

inicjatywy,	a	zarazem	sprzyja	strategicznym	celom	rozwoju	gminy.	Fun-

dusz	 sołecki	 jest	wprawdzie	 częścią	 budżetu	 gminy,	 ale	 po	 to	 został	

wydzielony,	by	tę	część	„władzy”	w	decydowaniu	o	jego	przeznaczeniu	

przejęli	mieszkańcy	sołectwa.	Będzie	to	możliwe	wtedy,	kiedy	zdołają	

się	porozumieć	i	uzgodnić,	co	dla	sołectwa	jest	naprawdę	ważne.	

Razem	będziemy	korzystać	z	efektów	zadań,	na	które	się	zdecydujemy.	

SPOŁECZNY	TEATR

Scena	nie	musi	być	z	drewna.	Sami	ją	tworzymy,	kiedy	spotykamy	się	

na	zebraniu	wiejskim,	kiedy	wspólnie	działamy.	Jeśli	pragniemy	zmian	

we	wsi,	prawdopodobnie	jedną	z	dróg	jest…	„zakasanie	rękawów”.	Nie	

tylko	fundusz	sołecki,	ale	także	wiele	innych	źródeł	finansowania	trafia	

do	tych	wsi,	które	potrafią	znaleźć	jakiś	wspólny	temat,	opisać	działa-

nie	–	i	pozyskać	środki	na	jego	realizację.	

Jednym	 z	 takich	 pomysłów	może	 być	 dosłownie	 „teatr”,	 angażujący	

mieszkańców	 na	 próbach,	 podczas	występów,	 przy	 tworzeniu	 deko-

racji	i	rekwizytów.	Ta	forma	aktywności	dostępna	dla	osób	w	każdym	

wieku	i	dla	każdego	„stanu”	pozwala	nie	tylko	na	zabawę	i	bycie	razem,	
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ale	jest	też	okazją	do	poruszenia	jakiejś	ważnej	sprawy.	To	także	niekie-

dy	okazja	do	doskonalenia	wielu	ważnych	kompetencji:	umiejętności	

pracy	w	zespole,	porozumiewania	się	z	innymi,	dzielenia	się	rolami,	or-

ganizowania	zadań,	ekspresji	kulturalnej	–	poprzez	słowo,	ruch,	gesty.

A	oto	wybrane	przykłady	inicjatyw:

w	zakresie	ankietowania	mieszkańców	sołectwa	
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w	zakresie	tropienia	osiągnięć

w	zakresie	informowania	mieszkańców
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w	zakresie	zaproszeń

w zakresie formułowania wartości jako podstawy planów rozwoju wsi:

Co	jest	dla	nas	ważne?

Ważne	są	dla	nas:

•	 środowisko	naturalne,	które	nas	otacza,

•	 bycie	razem	–	integracja	mieszkańców,

•	 wszechstronny	rozwój	młodzieży.

Co jest dla nas ważne? 

Integracja między mieszkańcami, oparta	na	zaangażowaniu	w	sprawy	

wsi	i	wspólnym	spędzaniu	czasu.

Poczucie wspólnej przynależności, oparte	na	wspólnej	odpowiedzial-

ności.	

Troska o dzieci, polegająca	na	organizacji	zajęć	dla	dzieci	zamieszka-

łych	lub	goszczących	w	Krzykosach.

Dbałość o wygląd wsi, polegająca	m.in.	na	starannym	zagospodarowa-

niu	odpadów	i	nasadzaniu	drzew.
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Plan rozwoju wsi      Dębina

Co jest dla nas ważne?

Liczą	się	dla	nas	w	szczególności:

1. Dbałość o naturę,	czyli	dbanie	o	czystość,	estetykę	naturalnych	te-

renów	i	nowe	nasadzenia.	

2. Troska o dzieci,	wyrażająca	się	zagospodarowaniem	terenu	na	plac	

zabaw,	organizowanie	zabaw	i	zajęć	rozwijających	różne	umiejętno-

ści.	

3. Szacunek,	który	rozumiemy,	jako	troskę	o	wszystkich	mieszkańców,	

a	szczególnie	o	osoby	starsze	i	będące	w	potrzebie.

4. Tradycja	 przejawiająca	 się	 w	 wyplataniu	 wieńców	 dożynkowych	

i	pielęgnowaniu	obyczajów.

5. Porozumienie,	które	oznacza	umiejętność	dochodzenia	do	kompro-

misu	i	zgody.

6. Gospodarność	i	zaradność,	oznaczające	troskę	o	ekonomiczny	byt,	

dobre	wykorzystanie	tego,	co	mamy	i	dbałość	o	wieś.

w zakresie formułowania celów rozwoju wsi:

Strategiczne cele rozwoju Buszkowa Parceli na lata 2015-2030

1.	Są	bezpieczne	drogi	i	chodniki

2.	Wieś	dba	o	integrację	osób	starszych

3.	Sołectwo	jest	zadbane	i	estetyczne

4.	Mieszkańcy	rozwijają	aktywność	zawodową,	kulturalną	i	społeczną.



Dumni po sukcesach, 
mądrzejsi po doświadczeniach 
– czyli ewaluacja po sołecku
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9. Dumni po sukcesach, mądrzejsi po doświadczeniach – 
czyli ewaluacja po sołecku. 

JAK	BYŁO?	–	czyli	Po co komu ewaluacja?

Kiedy	sprawdzamy,	jak	się	udała	realizacja	naszego	zamierzenia	w	po-

równaniu	z	planem,	zajmujemy	się	monitoringiem.

Ewaluacja	to	coś	innego:	polega	na	tym,	że	zastanawiamy	się,	co	wpły-

nęło	na	taki	efekt.	Wiadomo,	może	on	zależeć	od	ludzi	–	ich	umiejęt-

ności,	 zaangażowania,	od	 zastosowanych	materiałów	 i	 narzędzi,	 od	

zaangażowanych	środków.	Czasami	na	efekt	wpływa	pogoda,	niespo-

dziewane	okoliczności	–	czyli	rzeczy,	na	które	nie	mamy	wpływu.	

Ewaluacja	opiera	się	na	tym,	jak	było,	ale	jej	sens	jest	związany	z	przy-

szłością.	Dlatego	też	ewaluacja	nie	jest	oceną,	a	jedynie	gromadzi	in-

formacje,	które	posłużą	na	przyszłość.	

Jeśli	mamy	wrażanie,	 że	efekty	 są	bardzo	dobre,	 sprawdzimy,	dzięki	

czemu	tak	się	stało.	Postaramy	się	w	przyszłości	także	zadbać	o	to,	co	

sprzyjało	zamierzeniu.

Jeśli	 wydaje	 się	 nam,	 że	 efekty	 nie	 są	 zachwycające,	 możemy	 za-

stanowić	 się,	 jakie	 czynniki	 mogły	 mieć	 na	 to	 wpływ	 –	 i	 wska-

zać	 sposoby,	 by	 w	 przyszłości	 te	 czynniki	 jakoś	 wyeliminować. 

Na	pewno	pamiętamy,	jakie	„nowe	przysłowie	Polak	sobie	kupi”…	Ano	

właśnie:	ewaluacja	jest	po	to,	by	być	mądrym	po…	–	by	czerpać	nauki	

z	doświadczenia.	Na	ewaluację	składa	się	kilka	kroków:

 ) Określenie	celu	ewaluacji

Zanim	przystąpimy	do	ewaluacji,	warto	określić	 jej	cel.	Może	on	być	

związany	z	 jednym	lub	większą	 liczbą	kryteriów,	które	chcemy	wziąć	

pod	uwagę,	a	dotyczą	one: 
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•	 dopasowania	działań	do	potrzeb,

•	 skuteczności	osiągnięcia	zamierzonych	rezultatów,

•	 efektywnego	wydatkowania	środków,

•	 użyteczności	zadania	dla	mieszkańców,

•	 trwałości	rezultatów.

 ) Określenie	projektu	ewaluacji

W	 tym	kroku	 zastanawiamy	 się	na	przykład	nad	 tym,	w	 jaki	 sposób	

zgromadzimy	 informacje	 o	 zrealizowanym	 zadaniu,	 kogo	 będziemy	

pytać	o	zdanie,	w	jaki	sposób	sprawdzimy	nasze	efekty	z	podobnymi	

rezultatami,	które	udało	się	osiągnąć	w	innych	miejscach.

 ) Określenie	planu	ewaluacji

Plan	wiąże	się	z	terminami,	a	także	z	tym,	kto	ma	zająć	się	ewaluacją	

i	jakie	środki	mamy	do	dyspozycji	(najczęściej	ich	po	prostu	nie	ma).

 ) Zgromadzenie	informacji	i	sporządzenie	projektu	raportu

W	tym	kroku	pozyskujemy	konkretne	dane,	a	 także	opinie	na	 temat	

zrealizowanego	 zadania	 i	 przygotowujemy	 zarys	 raportu.	 Możemy	

skonsultować	ten	zarys	i	zebrać	uwagi	i	propozycje,	które	go	uzupełnią.

 ) Sporządzenie	końcowego	raportu

Końcowy	raport	opisuje	 zadanie,	 sposób	przeprowadzonej	ewaluacji	

i	wnioski	płynące	z	rozpoznania.	Sformułowanie	rekomendacji	jest	naj-

ważniejszą	częścią	raportu.	Rekomendacje	wskazują	konkretne	działa-

nia	i	konkretne	funkcje	zaangażowanych	osób,	do	których	te	rekomen-

dacje	 się	 odnoszą.	 Chodzi	 o	 to,	 by	w	przyszłości	 uwzględnić	 zmiany	

bądź	też	utrzymać	sprawdzony	sposób	postępowania.


