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Badani jako badacze – o co chodzi?





W jakich projektach badani zostali 
badaczami?



W jakich projektach badani zostali badaczami?

Projekt „Senior Woli” Projekt „Mieszkańcy w (o)środku kultury”

2014

warszawska Wola

Partner: Urząd Dzielnicy Wola

wolscy seniorzy

diagnoza potrzeb osób starszych, rekomendacje 

do wolskiej rady seniorów

2015

warszawska Białołęka

Partner: Białołęcki Ośrodek Kultury

mieszkańcy Białołęki

„otwarcie” ośrodka kultury na mieszkańców, stworzenie 

Forum Ośrodka Kultury



Projekt „Senior Woli”

WARSZTATY DLA OSÓB STARSZYCH

GRUPA ROBOCZA - SENIORZY

DIAGNOZA POTRZEB OSÓB 

STARSZYCH

WARSZTATY

REKOMENDACJE

2014

warszawska Wola

Partner: Urząd Dzielnicy Wola

wolscy seniorzy

diagnoza potrzeb osób starszych, rekomendacje 

do wolskiej rady seniorów



Projekt „Mieszkańcy w (o)środku kultury”

2015

warszawska Białołęka

Partner: Białołęcki Ośrodek Kultury

mieszkańcy Białołęki

„otwarcie” ośrodka kultury na mieszkańców, stworzenie 

Forum Ośrodka Kultury

SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE

DIAGNOZA POTRZEB DOT. 

BOK-U

KONSULTACJE PRZESTRZENI 

PO BYŁYM BOISKU

GRUPA ROBOCZA – FORUM 

OŚRODKA KULTURY



CELE

Pokazanie narzędzi 
przyszłej pracy

Lepsze dotarcie do różnych, 
często nieosiągalnych grup 
mieszkańców

Nauczenie rozmowy z innymi 
i wymuszenie poznania 
lokalnej społeczności

Szybka i skuteczna 
metoda prowadzenia 
badań

Zapełnienie 
wolnego czasu



Jak stworzyć zespół badawczy 
z badanej społeczności?



2 krok: dać formularz zgłoszeniowy 

• Warsztaty dla mieszkańców

• Akcje animacyjne

• Strona www i telefon kontaktowy

1 krok: stworzyć okazję do 
zgłoszenia się

• Podczas spotkań trzeba pamiętać, by 
dokładnie opisać do czego daną osobę 
zapraszamy

• Warto mieć już w głowie pierwsze daty spotkań 
grupy roboczej

3 krok: wybrać członków grupy i się    
skontaktować





Jak pracować z grupą roboczą, 
która ma pomóc w badaniu?



Schemat pracy

Podsumowanie(ewentualnie)
I spotkanie II spotkanie BADANIE

• wybór metod 
badawczych do 
diagnozy

• szkolenie przed 
badaniami - rola badacza, 
wykorzystanie narzędzi
• podział pracy (np. miejsc, 
do których wysyłamy zespół 
badawczy

• analiza wyników pod 
kątem wykorzystania ich na 
dalszych etapach projektu

• Ankiety
• Wywiady
• Punkty 
konsultacyjne



Wybór metod razem z grupą 
roboczą

• Wytłumaczenie jaki jest cel badawczy 
i proste wprowadzenie do badań 
społecznych

• Pokazanie różnych narzędzi (ankieta, 
wywiady, punkty konsultacyjne, 
spacery badawcze itp.)

• Wspólny namysł nad najlepszymi 
metodami, pasującymi do potrzeb 
danej grupy i lokalnego kontekstu



Szkolenie przed badaniami

• Pokazanie i dopracowanie narzędzi

• Wytłumaczenie roli badacza

• podział pracy 

• Rozdanie materiałów

• Pakiet ankieterski

• Listy przewodnie

• Wyróżniające elementy ubioru

• Zapewnienie kontaktu

• Terminy zakończenia

• Gdzie zostawić materiały



16

O ROLI BADACZA, 
JAK SIĘ ZACHOWAĆ?
NA CO POŁOŻYĆ NACISK?

NASTAWIONY NA 
SŁUCHANIE INNYCH

NIE NARZUCAJĄCY SWOJEGO ZDANIA

NIE UJAWNIAJĄCY SWOICH PRZEKONAŃ

OTWARTY NA 
LUDZI

BEZSTRONNY

UPRZEJMY, 
SPOKOJNY

CIERPLIWY, 
SKRUPULATNY



Lista powstała 

we współpracy 

z UD Wola 



BADANIE









Podsumowanie pracy

• Warsztaty

• Zebranie wrażeń

• Wspólne podsumowanie

• Po zakończeniu działań – przesłanie raportu 
lub podsumowania grupie roboczej

• Zapewnienie kontaktu do członków grupy 
partnerowi projektu – by dalej mógł 
pracować z zaangażowanymi mieszkańcami



Bardzo dziękuję 
Czas na rozmowę i pytania!



Dziękuję 

za uwagę!


