
Diagnoza potrzeb i zasobów 

lokalnych 
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DIAGNOZA: 

-proces zaplanowany 

-narzędzia 

-opisy metod 

-wnioski 

-wyniki  

Liczy się własna inwencja i improwizacja. 
Każdy przypadek jest inny. Praca w 
zespole. 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków  Finansowych  Europejskiego  Funduszu Rybackiego 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwa 

 



Przestroga: 

Było sobie czterech ślepców, którzy wędrowali przez świat. W pewnym 
momencie napotkali przeszkodę. Aby zorientować się, co to jest – 
zaczęli jej dotykać. 

- To jest gruba lina – powiedział jeden. 

- Nie, to kolumna – stwierdził drugi. 

- Nie macie racji, to jest wąż – zdenerwował się trzeci. 

Czwarty natomiast stwierdził – to dzida. 

Pokłócili się i rozeszli każdy w swoją stronę. Tymczasem był to... słoń. 

Jeden ze ślepców dotykał ogona, drugi nogi, trzeci trąby, a czwarty -
kła... 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków  Finansowych  Europejskiego  Funduszu Rybackiego 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwa 

 



Słoń 

 Było sobie czterech ślepców, którzy wędrowali przez świat. W pewnym momencie 
napotkali przeszkodę. Aby zorientować się, co to jest – zaczęli jej dotykać. 

 - To jest gruba lina – powiedział jeden. 

 - Nie, to kolumna – stwierdził drugi. 

 - Nie macie racji, to jest wąż – zdenerwował się trzeci. 

 Czwarty natomiast stwierdził – to dzida. 

 Pokłócili się i rozeszli każdy w swoją stronę. Tymczasem był to... słoń. 

 Jeden ze ślepców dotykał ogona, drugi nogi, trzeci trąby, a czwarty -kła... 
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Diagnoza jest potrzebna: 

-gdy nasze plany nie są jeszcze dookreślone 
i gdy nie mamy w głowie konkretnych 
działań 

-ale: nie szukamy potwierdzeń do projektu 

Diagnoza to preoces badaczy (co chcemy 
zbadać, źródła wiedzy, metody-rozmowy z 
ludźmi, czytanie dokumantów, ankiety, 
zobaczyć) 
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Diagnoza jest potrzebna!!! 

-pozwala uniknąc błędów 

-oszczędza czas 

-uwiarygodnia 

 

Błędy, gdy brak diagnozy: 

-nie znajmośc prawdziwych 

potrzeb 

-kompetencje uczestników 

-zignorowanie barier 

-niewykorzystanie zasobów 

-dublowanie działań 

 



  
 
 

Diagnozę zaczynamy od wyznaczenia sobie 
obszaru naszego zainteresowania 
-nie zaczynamy od problemów 
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Plusy i minusy metod: 

1. Dane zastane 

2. Metody ilościowe 

3. Metody jakościowe 



 
 
 

 

• Dane zastane 

 

  są ogólnie dostępne (np. w trybie Dostępu do Informacji Publicznej), 

 w Internecie; 

  można je porównywać między sobą; 

  często jest już w nich analiza (np. raporty); 

  jest ich bardzo dużo; 

Ale... 

  jest ich dużo, więc trzeba wybrać, co analizować; 

  trzeba być uważnym, żeby rozdzielać fakty od opinii; 

  proces ich zbierania angażuje tylko zespół badawczy; 
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• Metody ilościowe 
 
  szukają odpowiedzi na pytanie ile i co; 
  pozwalają zbadać dużą liczbę osób; 
  skracają czas, który zabieramy badanemu; 
Ale... 
  wymagają przewidzenia wszystkich możliwych 

odpowiedzi; 
  analiza wymaga znajomości programów statystycznych, 

a wnioskowanie – reguł statystycznych; 
  nie można dopytać o przyczyny zjawisk; 
  bywają bardzo nużące dla osób badanych; 
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Metody jakościowe 

  szukają odpowiedzi na pytanie: jak i dlaczego; 

  zawsze można dopytać, gdy czegoś nie rozumiemy; 

  scenariusz można zmienić w trakcie rozmowy; 

  angażują badanego lub badanych; 

Ale... 

  zabierają dużo czasu (przeprowadzenie, spisywanie); 

  ich analiza wymaga umiejętności „szukania poza słowami”; 

  trudno uzyskać szczere odpowiedzi ze względu na brak anonimowości; 
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        Analiza danych zastanych: 

- badanie zza biurka lub badanie gabinetowe 

-wcześniej opracowane materiały 

 

Cenne źródło informacji-czy badania były robione czy 
nie.  

 

Brak informacji też jest informacją 

   



   

                
 

Dane zastane to dane surowe  
                                  (nieprzetworzone) 

     

 
 

 
 
 
 
 
A tak jest w Australii: 
 
„Zachęcamy Cię do sprawienia, by rządowe dane stały się jeszcze bardziej 

użyteczne  - baw się nimi, dowolnie je ze sobą miksuj, aby stworzyć coś 
nowego i ekscytującego.” 
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Źródła:      

 
 

 
  

 
 

  
 GUS www.stat.gov.pl (Bank Danych Regionalnych) 

 Obserwatorium Rynku Pracy www.obserwatorium.malopolska.pl 

 Moja Polis www.mojapolis.pl Stowarzyszenie Klon Jawor 
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Miejsca, do których możemy się wybrać na poszukiwania to np. 

 
 

 urzędy gminne, ich wydziały i komisje (np. biuro planowania przestrzennego, komisja ds. przeciwdziałania 
problemom alkoholowym, wydział lokalowy, edukacji czy spraw społecznych), 

  ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie (np.raporty i opracowania OPS-ów na temat 
udzielanych świadczeń, sytuacji rodzin w trudnym położeniu), 

 powiatowe urzędy pracy (PUP-y) - (np. dane na temat bezrobocia wśród absolwentów szkół), 

  placówki opiekuńcze i oświatowe (np. przedszkola, żłobki, szkoły, domy dziecka, świetlice środowiskowe), 

  policja i straż miejska (np. dane na temat interwencji policyjnych, miejsc niebezpiecznych), 

  centra i domy kultury, biblioteki (np. informacje o działalności kulturalnej oraz uczestnictwie dzieci w zajęciach), 

 ośrodki zdrowia (np. statystyki dotyczące szczepień małych dzieci, opieki nad kobietami w ciąży), 

 parafie, koła Caritasu (np. informacje na temat rodzin korzystających z pomocy), 

  lokalne organizacje pozarządowe (np. przebieg dotychczasowych działań, grupy odbiorców). 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków  Finansowych  Europejskiego  Funduszu Rybackiego 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwa 

 



 
 

Czego szukamy: 

 poziom zbierania danych (lokalny, 
regionalny, krajowy), 

 szczegółowość dostępnych 
informacji, 

 aktualność danych i czas 

 

„Nie wszystko złoto co się świeci” 
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      Trzeba być uważnym i rozdzielać fakty od opinii 

 

Zebraliśmy dane: 

-musimy je uzupełnić- wywiadami lub ankietami 

-musimy je przeanalizować 
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Metody ilościowe: 

Podstawowe pytanie na które 
odpowiadają to „ile”  
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Badania ilościowe są zazwyczaj prowadzone na tzw. 
próbach 

 Możemy się więc dowiedzieć, jaki procent mieszkańców 
jakieś miejscowości (kraju, kontynentu… - dowolnie 
zakreślonej jednostki geograficznej) ma psa, ogląda 
program „Teraz MY”, ma dostęp do internetu, bywa w 
teatrze. 
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Reprezentatywność 

– Typy doboru próby: 

• Próba kwotowa 

Próba dobrana w ten sposób, aby rozkład 
(kwoty) wybranych cech w tej grupie był 
taki sam jak w badanej populacji. Jeśli w 
badanej szkole uczy się 52% dziewcząt, to 
dbamy o to, aby w naszej próbie dziewczęta 
stanowiły 52 %. 
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Próba losowa 

 

 

Zupełnie przypadkowy dobór osób do badania, 
np. co 4 gospodarstwodomowe 
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Próba celowa 

Próba, do której dobiera się osoby, które 
naszym zdaniem będą miały najwięcej do 
powiedzenia lub z jakiś innych powodów będą 
dla nas użyteczne, np. naszą próbę stanowią 
tylko użytkownicy jakiegoś produktu. 
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 Najlepiej stosować w diagnozie próbę 
mieszaną- podawać liczebność próby 

 

Z kwestionariusza dowiemy się tylko tyle, ile sami 
do niego włożymy!!! 
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Pytania w kwestionariuszu (ankiecie) 
mają zwykle charakter zamknięty 

 
Czy brałeś w ciągu ostatniego roku udział w projektach dla młodzieży, realizowanych 

w ramach grantu, przez jakąś grupę lub organizację społeczną? 

1. nie brałem 

2. tak, w jednym 

3. tak, w kilku 
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Pytania metryczkowe 
1. Proszę powiedzieć ile ma Pan/i lat? …. 

2. Proszę zaznaczyć płeć. 

2.1. K ….. 

2.2. M …. 

3. Jaki jest Pana/i stan cywilny? 

3.1. Zamężna / żonaty 

3.2. Wolny 

3.3. Wdowa/wdowiec 

3.4. Rozwódka/rozwiedziony 

4 Ile osób liczy Pana/i gospodarstwo domowe, włączając Pana/ią?…… (wpisać liczbę osób) 

5. A ile dzieci? ……….. (wpisać liczbę dzieci) 
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Pytanie z filtrem 

Pytanie w którym od wybrania konkretnej odpowiedzi zależy, czy zadane zostanie 
kolejne pytanie 

 

1. Czy masz rodzeństwo? 

a. Tak – przejdź do pytania nr  2 

b. Nie – przejdź do pytania nr  3 

2. Ile masz rodzeństwa? ------Wpisz liczbę rodzeństwa 
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Pytania tabelaryczne - Pytania, w których respondent ma 
zgrupowane ze sobą pytania, na które może odpowiadać w ten sam 

sposób.  
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Czy brałeś udział w następujących działaniach                                                                

tak nie 

(zaznacz właściwą odpowiedź) 

1 Udział w diagnozie lokalnej (rozmowy na temat 

tego, co robię i co myślę o moim miejscu 

zamieszkania) 

2 Informowanie mieszkańców o realizacji projektu 

3 Spotkanie wszystkich uczestników 

podsumowujące projekt 

4 Prezentacja końcowa projektu przed 

mieszkańcami 
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Pytania otwarte 

 Jakie trzy określenia wybrałbyś, aby 
opisać swoją szkołę? 

…………………………………………………………
……………………………………………….........
........................................... 
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Najczęściej popełniane błędy w pytaniach 
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Pytanie sugerujące – w sposób pośredni wskazuje, jaka odpowiedź 

jest „poprawna” (np. poprzez powołanie się na autorytet, 

albo formę pytania retorycznego)     
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Czy nie uważasz, że palenie w miejscach 

publicznych powinno być zabronione? 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 

e. Trudno powiedzieć 



Pytanie podwójne – nie wiadomo, na którą część pytania należy 

odpowiedzieć 
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Czy chciałbyś pójść na studia i zamieszkać 

bez rodziców? 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 

e. Trudno powiedzieć 
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Pytanie z przeczeniem - respondent nie 

wie, czy odpowiedź oznacza 

potwierdzenie czy zaprzeczenie 

 

Ogólnie rzecz biorąc, nie mam problemów 

aby angażować innych w swoje 

działania 

a. Zdecydowanie tak 

b. Raczej tak 

c. Raczej nie 

d. Zdecydowanie nie 

e. Trudno powiedzieć 



Ważne: 
Sugerująca kolejność pytań – poprzez zastosowaną kolejność 

wzmacniamy znaczenie kwesti, o którą pytamy. 

 

 

 

Czy spotkałeś się ze zjawiskiem przemocy fizycznej w Twojej szkole? 

a. Tak 

b. Nie 

Czy słyszałeś o zjawisku przemocy w innych szkołach? 

a. Tak 

b. Nie 

Czy uważasz, że przemoc fi zyczna w szkole to ważny problem społeczny? 

a. Tak 

b. Nie 
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Zapamiętaj 

•   
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– układ pytań musi tworzyć logiczny ciąg (bloki tematyczne); 

– przechodzimy od pytań ogólnych do szczegółowych; 

– trudne pytania umieszczamy w środku kwestionariusza - te wymagające 

mniej zastanowienia na początku i na końcu; 

– pytania nie mogą się powtarzać (za wyjątkiem tych, które są pytaniami 

kontrolnymi); 

– pytania muszą wynikać z podjętej problematyki badawczej i zasad 

budowy kwestionariusza; 

– pytania powinny być przystępne i zrozumiałe dla każdego respondenta; 

– znaczenie pytania musi być takie samo dla pytającego, jak i respondenta; 

– każde pytanie może się odnosić tylko do jednego zagadnienia; 

– pytania muszą być neutralne – nie mogą sugerować odpowiedzi; 

– pytania muszą być jednoznaczne; 

– pytania muszą dawać możliwość udzielenia wyczerpującej odpowiedzi 



– nie możemy umieszczać pytań, które 
mogą stwarzać możliwość do udzielenia 
nieszczerych odpowiedzi; 

– należy unikać pytań drażliwych i na 
tematy osobiste; 

– najważniejsze przy opracowaniu 
kwestionariusza jest umieszczenie 
dokładnej instrukcji udzielania 
odpowiedzi. 
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Kafeteria      

W jakim stopniu zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem „pracująca 
zawodowo 

matka może zapewnić swoim dzieciom równie dużo ciepła i 
bezpieczeństwa, co matka nie pracująca”. 

1. zdecydowanie się zgadzam; 

2. raczej się zgadzam ; 

3. ani się zgadzam, ani się nie zgadzam; 

4. raczej się nie zgadzam; 

5. zdecydowanie się nie zgadzam.; 

6. nie mam zdania; 
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Skala 
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Dziewczynki są mniej utalentowane jeśli 

chodzi o nauki ścisłe 

 

(Zaznacz na skali, na ile prawdziwe lub 

fałszywe jest dla Ciebie to stwierdzenie) 

 

FAŁSZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PRAWDA 



Jak Pan(i) sądzi, jakie korzyści wynikają dla Polski z racji współorganizowania 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku? 

 

1. Zbudowanie w kilku miastach wysokiej klasy stadionów; 

2. Zbudowanie autostrad i tras szybkiego ruchu; 

3. Inwestycje w miastach goszczących Euro 2012 (remonty, poprawa rozwiązań komunikacyjnych); 

4. Rozbudowa bazy noclegowej i turystycznej; 

5. Podniesienie poziomu polskiej piłki nożnej; 

6. Zwiększenie zainteresowania piłką nożną wśród polskiego społeczeństwa; 

7. Przygotowanie dużej grupy wolontariuszy – osób współpracujących przy obsłudze Euro 2012; 

8. Podniesienie poziomu kibicowania; 

9. Przyciągnięcie do Polski turystów; 

10. Poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej; 

11. Zwiększenie zainteresowania Polską. 
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 Zasada anonimowości 

 

Wywiad bezpośredni 

Ankieta pocztowa 

Ankieta audytoryjna 

Internet 

 

Wymaga liczenia-kodowanie 
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 Podsumowując… 

 
Do czego może nam się przydać ankieta? 

 
– Do zebrania konkretnych informacji – np. ile czasu dziennie uczeń 
poświęca na odrabianie lekcji, ile czasu dojeżdża do szkoły, do jakich 

kół zainteresowań należy; 
– Do zapytania o zdanie większej ilości osób – np. Czy jesteś za tym, aby w domu kultury 

stworzono kawiarnię? 
 

Do czego nam się nie przyda ankieta? 
 

– Do tego, aby lepiej zrozumieć, czemu nasi respondenci myślą właśnie 
w ten sposób; 

– Do tego, aby uzyskać wiążące odpowiedzi – Czy korzystałbyś z basenu, 
gdyby go wybudowano w naszej miejscowości (większość osób 

zapewne odpowie, że „tak”); 
– Do tego aby generować nowe pomysły 
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Metody jakościowe 

 Odpowiadają na pytanie „jak” i „dlaczego” 
 Metoda rozwijająca się w czasie 
 Wywiady, obserwacje, badania 

partycypacyjne, mapowanie społeczne 
 Wywiady- nieprezentatywnośc 

statystyczna 
 Reprezentatywnośc tematyczna-kluczowy 

informator 
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Badacz: prosi o precyzowanie wypowiedzi, uzasadnienie 
opinii i rozwinięcie myśli. 



Ćwiczenie nr 2 

– Wywiad grupowy-fokusy 
 

Na początku wywiadu prowadzący przedstawia reguły pracy, np.: 

• mówimy pojedynczo, 

• słuchamy się z szacunkiem, 

• nie krytykujemy wypowiedzi innych, 

• nie przerywamy sobie, 

• opinie wszystkich są równie ważne 

• wyłączamy telefony komórkowe, 

• oraz, co najważniejsze, nie ma złych i dobrych odpowiedzi, każdyuczestnik jest ekspertem, bo jako 
badaczom zależy nam na poznaniu opinii każdej z osób. 
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Moderator nie faworyzuje żadnego z rozmówców, stroni od 
wygłaszania własnych sądów i opinii, dba by wszyscy 
wypowiadali się po równo-relacja zaufania, szanujemy 

prawo do odmowy wypowiedzi 
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Obserwacja 

 Obserwacja to nie zwykłe  podglądanie. Należy się do niej odpowiednio 
przygotować.  
 

„tajemniczy klient” 
 
Metody warsztowe-”burze mózgów 
 
Mapy 
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Uwaga 

Sprzeczność 
ogólniki 
emocje i komunikaty niewerbalne 
Kwestie przemilczane 
Język 
 
 
Co nas zaskoczyło podczas diagnozy 
Co zostało powiedziane, przez kogo, dlaczego ta osoba to powiedziała, co 

nie zostało powiedziane 
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Najczęstsze błędy w szukaniu 
przyczyn: 

 
– Subiektywność i przywiązanie do swoich doświadczeń 

– Ignorowanie ważnych dowodów i sensownych hipotez 

– Mylenie przyczyn ze skutkiem 

– Fałszywe dylematy 
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DZIĘKUJĘ    ZA   UWAGĘ ! 

 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 
  

 ul. Krasickiego 18 

  Kraków 

 Tel. (012) 412-15-24  

 elzbieta.kosieniak@bis-krakow.pl 

 www.bis-krakow.pl  
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