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Aktywni seniorzy w akcji
Głównym celem projektu pt. Aktywni seniorzy w akcji
było wspieranie aktywności społecznej osób starszych,
rzecznictwo ich interesów oraz wspomaganie działalności seniorów na rzecz swoich społeczności lokalnych.
W dziesięciu małopolskich miastach i gminach, w których
funkcjonują Rady Seniorów, realizowane były zróżnicowane i dostosowane do lokalnych potrzeb działania.
W Andrychowie, Brzesku i Jordanowie przeprowadzone
zostały – dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu środowisk seniorskich – diagnozy sytuacji, potrzeb i potencjału osób starszych, na podstawie których opracowano
Strategie polityki senioralnej jako projekty dokumentów
przedkładanych do przyjęcia przez właściwe rady miasta
lub gminy.
Z kolei dla Rad Seniorów z Kęt, Miechowa, Nowego
Targu, Wadowic, Zabierzowa, Raciechowic i Wiśniowej
prowadziliśmy spotkania szkoleniowe z zakresu partycypacji obywatelskiej, a zwłaszcza włączania się Rad Seniorów w procesy konsultacji społecznych we własnych
gminach, nie tylko w sprawach związanych bezpośrednio z problemami osób starszych. Omawiane były też
inne zagadnienia związane z bieżącym działaniem Rad.
Przedstawiciele wszystkich dziesięciu Rad Seniorów biorących udział w projekcie spotkali się na dwóch

wyjazdach integracyjno-szkoleniowych: wiosną w Niedzicy i jesienią w Rabce oraz na konferencji podsumowującej w Krakowie.
Zwieńczenie projektu i podsumowanie nabytych
dzięki niemu doświadczeń w zakresie prowadzenia diagnozy i opracowywania strategii polityki senioralnej
stanowi niniejsza publikacja, którą mam przyjemność
oddawać w ręce Czytelników z prośbą o wyrozumiałe
przyjęcie, ale też wszelkie krytyczne uwagi.
Sylwia Gajownik, koordynator projektu
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Diagnozowanie i planowanie
strategiczne jako spójny proces
Diagnoza sytuacji, potrzeb i potencjału seniorów oraz
opracowanie projektu strategii polityki senioralnej były
w naszym projekcie traktowane jako dwa odrębne działania. Miało to swoje organizacyjne uzasadnienie z perspektywy zarządzania projektem, jednak na poziomie
wykonawczym i metodologicznym należy rozpatrywać
wskazane elementy jako jeden konsekwentny proces. Co
więcej, proces wcale nie zamknięty przyjęciem przez Rady
Seniorów w Andrychowie, Brzesku i Jordanowie projektów Strategii polityki senioralnej i przedłożeniem ich swym
radom miast lub gmin do dalszego procedowania, tak by –
po uchwaleniu przez nie – stały się aktami prawa lokalnego na równi z takimi dokumentami jak strategie rozwoju
czy strategie rozwiązywania problemów społecznych.
W perspektywie socjologa oba te etapy mieszczą się
w pojęciu badań w działaniu:
Action research, czyli badania w działaniu, to strategia badań społecznych, która w obliczu problemów społecznych, politycznych lub środowiskowych łączy kompetencje badaczy z wiedzą, energią oraz zaangażowaniem

przedstawicieli wspólnoty lokalnej. Aktorzy ci tworzą
wspólnie uczącą się grupę, która razem określa problemy
oraz zbiera dane potrzebne do ich zrozumienia i wypracowania hipotez na temat przyczyn. Wspólnie zajmują się
gromadzeniem danych, werbowaniem dodatkowych specjalistów oraz interpretacją wyników. Wreszcie, wspólnie
określają wyłaniające się z wyników strategie działania,
które mają złagodzić problemy, a następnie wspólnie
wprowadzają te działania w życie i oceniają ich efekty1.
Cytat ten, pochodzący z jednego z nielicznych przełożonych na język polski źródeł syntetycznie ujmujących
ideę i charakter badań w działaniu, wyjaśnia, dlaczego
opowiadam się za ujmowaniem procesu „od diagnozy
do strategii” w sposób całościowy. Badania w działaniu
różnią się bowiem od tradycyjnych rozważań akademickich właśnie tym, że nie oceniamy ich jedynie pod względem poprawności formalnej i prawidłowo wyciągniętych
wniosków. Ich jakość weryfikuje życie, a konkretniej to,
czy dzięki nim udało się doprowadzić do zmiany rozumianej jako poprawa istniejącego stanu rzeczy, rozwiązanie
jakiegoś problemu. Widać tu także, że przeprowadzenie
diagnozy i opracowanie strategii nie zamyka procesu badań w działaniu – potrzebne jest jeszcze wdrażanie, mo-

1
D.J. Greenwood, Action research, czyli o badaniach w działaniu, przeł. M. Höffner, w: Badania jakościowe. Podejścia i teorie, red.
D. Jelemniak, Warszawa 2012, s. 115.
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nitoring i ewaluacja. Zaplanowaliśmy je dla Andrychowa,
Brzeska i Jordanowa na kolejny rok 2.
Nie będziemy już w tej publikacji wracać do pojęcia
badań w działaniu. Jest ono przydatne, by rozumieć spójność procesu, ale rzeczywistość (określana choćby przez
cykle finansowania) nakazuje rozbijać go na poszczególne etapy. Wyodrębnienie poszczególnych faz pozwala
też na łatwiejsze zarządzanie działaniami oraz wyraźnie
wskazuje, w którym miejscu proces ten można czasowo
zawiesić, a teoretycznie nawet przerwać. Teoretycznie,
cóż bowiem po diagnozie, która nie posłuży rozwiązaniu
problemu, cóż po strategii, która nie będzie wdrażana, cóż
to za wdrażanie, które nie będzie monitorowane i ewaluowane?
Proponujemy więc uwadze Czytelników dwa odrębne rozdziały: poświęcony prowadzeniu partycypacyjnej
diagnozy lokalnej autorstwa Grzegorza Demela oraz partycypacyjnemu tworzeniu strategii polityki senioralnej
autorstwa Anny Miodyńskiej.
Przez oba teksty przewija się złożony wątek różnorakich ról eksperta lub ekspertów, dalece wykraczających
poza przeprowadzenie badań i napisanie projektu strategii. U Grzegorza Demela mowa jest o rolach eksperta-badacza i eksperta-animatora procesu partycypacyjnego.
U Anny Miodyńskiej rozróżniane są role eksperta-edukatora, eksperta-facylitatora, eksperta-autora dokumentu
2
Oczywiście realizacja tych planów zależna jest od uzyskania finansowania.

strategicznego. Choć wydaje się to skomplikowane, w istocie takie nie jest, nie chodzi bowiem o jakieś ścisłe podziały, ale o role, w jakie ekspert musi się wcielić, by działania
były zarówno skuteczne i merytorycznie poprawne, jak
i poprowadzone zgodnie z duchem oraz zasadami partycypacji. Jeśli tylko znajdzie się osoba potrafiąca kompetentnie wejść we wszystkie potrzebne w procesie role,
może bez przeszkód pozostać jedynym ekspertem wspierającym działania lokalnej społeczności „od przeprowadzenia diagnozy po monitorowanie wdrażania strategii”.
Równie dobrze jednak owym „ekspertem” może być wieloosobowy zespół. Ogólne przesłanie obojga autorów jest
jasne: w tego typu działaniach partycypacyjnych ekspert
powinien być raczej przewodnikiem, a nie przywódcą.
W przypadku projektu Aktywni seniorzy w akcji działania lokalnych grup pracujących nad diagnozą i strategią wspierało dwoje ekspertów, autorów zamieszczonych
niżej rozdziałów. Nazwijmy ich roboczo ekspertem-badaczem (G. Demel) i ekspertem-strategiem (A. Miodyńska).
Odpowiadali oni za poszczególne etapy realizacji projektu, wchodzić musieli jednak w różne role, uruchamiając
różne swe kompetencje. Bardzo istotne było to, że spotkanie, podczas którego prezentowano seniorskim grupom
roboczym wstępne wyniki diagnozy, prowadzili wspólnie.
Dla eksperta-badacza było to ostatnie spotkanie z grupami roboczymi, dla eksperta-stratega – pierwsze; nastąpiło więc „miękkie przejście” pomiędzy dwoma etapami
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procesu, wzmacniające – co niezwykle ważne – poczucie
ich ciągłości i wzajemnej łączności.
***
Dwa style pisania odzwierciedlają dwa różne podejścia autorów i cele, które sobie stawiali, pisząc. Rozdział Anny
Miodyńskiej jest bardziej ustrukturyzowany, ostrzej wyodrębnione są podrozdziały, sekcje i punkty. Autorka chciała
klarownie, krok po kroku, przedstawić proces powstawania
strategii, czyniąc to w sposób, w jaki pracowała z grupami,
i ucząc precyzji: ujęcia zdiagnozowanych problemów w obszary tematyczne, następnie wyznaczenia celów strategicznych, wreszcie przypisania do nich konkretnych działań do
wykonania. Takie podejście dobrze sprawdza się, gdy przechodzi się do konstruowania samego dokumentu strategicznego, który winien być jasny, konkretny i czytelny, a cele
sformułowane tak, by łatwo dawały się operacjonalizować,
czyli przekuwać w działania. Z kolei Grzegorz Demel zdecydował się na tekst bardziej swobodny, skłaniający raczej
do pogłębionej refleksji nad istotą diagnozy partycypacyjnej
i zadaniami, jakie przypadają lokalnym działaczom i ekspertowi. Jego rozdział w założeniu uzupełnia także dostępne
w Internecie poradniki prowadzenia diagnozy lokalnej.
Zapraszając Czytelnika do lektury, pragnę jeszcze,
jako współautor i redaktor merytoryczny, podpisać się pod
prośbą koordynatorki projektu o wszelkie krytyczne uwagi, spostrzeżenia i sugestie.
Grzegorz Demel
6

Grzegorz Demel

Diagnoza partycypacyjna
Badaniom w działaniu przyświeca oddanie takim
wartościom, jak powiększanie demokratycznej partycypacji, zwiększanie ludzkiej zdolności do zajmowania
się własnymi sprawami, uczenie badaczy amatorów, jak
posługiwać się technikami badań społecznych, wykształcenie krytycznego podejścia do owych technik oraz umiejętności mądrego korzystania z pomocy profesjonalnych
konsultantów3.
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D.J. Greenwood, Action research…, s. 115.

Amatorskie badania lokalne stają się coraz popularniejsze.
Każdą taką inicjatywę należy doceniać, świadczy bowiem
o tym, że ktoś, kto podejmuje określone decyzje, chce poznać opinie i potrzeby grupy, do której adresuje swe działania. Wszystko jedno, czy będą to ankiety satysfakcji
z obsługi klienta w urzędzie miasta, czy badanie potrzeb
kulturalnych młodzieży potrzebne dyrekcji domu kultury.
Z drugiej jednak strony jakość tych minidiagnoz często pozostawia wiele do życzenia, przy czym nierzadko zarzuty,
jakie można wobec nich wysunąć, dotyczą prostych, szkolnych błędów, łatwych do uniknięcia nawet po lekturze dostępnych w sieci poradników4. My tutaj zajmiemy się czymś
nieco innym – bardziej rozbudowanymi i wielowątkowymi
diagnozami, zdecydowanie wymagającymi eksperckiego
wsparcia.
Już na wstępie proszę Czytelników, by używanych tu
określeń „amatorskie” czy „amatorzy” nie traktowali jako
4
Wybrane poradniki wymieniamy w przypisach i/lub na końcu
tekstu. Wszystkie podawane tu adresy internetowe (linki) działały
w połowie grudnia 2018 r.
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deprecjonujących. O ile np. „amatorskie leczenie” od razu
przywodzi na myśl coś niepełnowartościowego albo wręcz
szkodliwego, o tyle przypomnijmy sobie, jak bardzo doceniamy choćby „historyków-amatorów”, gdy z pasją badają
dzieje swojego miasta czy regionu, organizują wystawy albo
spotkania w domu kultury. Sport też dzielimy na „wyczynowy” i „amatorski”, niczym nie ujmując temu ostatniemu.
W ten właśnie sposób traktujmy w tej publikacji „amatorskie badania” – jako po prostu takie, których nie projektują
i nie wykonują zawodowcy.

Zacznijmy od skrótowego opisu diagnozy sytuacji, potrzeb
i potencjału seniorów, którą przeprowadziliśmy wspólnie z Radami Seniorów w Jordanowie5, Brzesku i Andrychowie pomiędzy marcem a listopadem 2018 r. W użyciu
liczby mnogiej – „przeprowadziliśmy” – zasadza się idea
partycypacyjnych badań w działaniu. Ich specyfiką jest
to, że sami zainteresowani, przedstawiciele lokalnej społeczności, lokalnych władz i instytucji, w pełni włączeni są
w proces badawczy. Drugą ich cechą jest nakierowanie na
zmianę istniejącego stanu rzeczy (poprawę sytuacji), a nie
tylko zgromadzenie wiedzy o danym zjawisku, jak czyni

się to w badaniach czysto akademickich. W naszym przypadku oba te warunki zostały spełnione. Kwestią kluczową
jest tu zaangażowanie samych zainteresowanych – w tym
przypadku seniorów, zarówno członków Rady Seniorów,
wolontariuszy prowadzących ankietowanie, jak i seniorów
uczestniczących w badaniach.
Pracowaliśmy w formacie grup roboczych, których
trzon stanowili członkowie miejscowych Rad Seniorów,
wspierani, w zależności od gminy, przez miejskich urzędników, pracowników ośrodków pomocy społecznej, działaczy lokalnych organizacji pozarządowych, seniorów spoza
Rady. Pracami grupy kierował – i odpowiadał za nie merytorycznie – zawodowy badacz, autor późniejszych raportów
z diagnoz oraz niniejszego tekstu. Wsparcie organizacyjne
zapewniały właściwe urzędy miast.
W pierwszej kolejności grupa robocza zapoznała się
z ogólnymi zasadami i celami prowadzenia diagnozy, następnie określiliśmy jej szczegółowe cele (czego chcemy się
dowiedzieć?) i sformułowaliśmy pytania badawcze (czyli
pytania, na które w trakcie diagnozy chcemy uzyskać odpowiedzi)6.
Po nakreśleniu pytań badawczych przyszedł czas na
skonstruowanie kwestionariusza ankiety. Pracowaliśmy

5
W trakcie trwania diagnozy Rada Seniorów w Jordanowie dopiero się konstytuowała; większość członków grupy pracującej nad
jej powołaniem zaangażowała się w diagnozę i budowanie strategii,
pozostając w naszej grupie roboczej, nawet jeśli nie weszli w skład
Rady Seniorów. Dla uproszczenia w dalszej części tekstu będę mówił
o jordanowskiej grupie już jako o Radzie Seniorów.

6
Na tym etapie pracy, niezbędnym w każdej diagnozie, czy to
starającej się objąć całokształt „sytuacji seniorów”, czy też jedynie jakiś wycinek ich codzienności (np. zdrowie, opiekę, kulturę), skupimy
się w drugiej sekcji tekstu, jest on bowiem kluczowy i dla partycypacyjnego charakteru badań, i dla ich przydatności w późniejszym
tworzeniu strategii.

***
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nad nim wspólnie z grupą roboczą z danego miasta, a także podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli innych
Rad Seniorów z województwa małopolskiego. Ostateczny
kształt ankiet uwzględniających lokalną specyfikę każdej
z gmin zaproponował kierujący diagnozą badacz.
Po odpowiednim przeszkoleniu członkowie grupy roboczej jako ankieterzy-wolontariusze ruszyli w teren. Wypełnienie jednej ankiety zajmowało około godziny. Łącznie
w każdym z miast do analizy trafiło ok. 200 poprawnie
wypełnionych kwestionariuszy, które następnie należało zakodować (wprowadzić do systemu komputerowego)
i opracować pod względem statystycznym, za co znów odpowiadał badacz. Badania ankietowe trwały od połowy
lipca do początku września 2018 r. Czas ich prowadzenia
jest tu niezwykle ważny, zbiegły się bowiem z początkiem
kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi, co
mogło zarówno wpływać na niektóre odpowiedzi respondentów, jak i utrudniać pracę ankieterom, których działania – całkowicie bezpodstawnie – mogły być odbierane jako
element gry wyborczej.
Równolegle z badaniami ankietowymi (ilościowymi), realizowanymi przez seniorów-wolontariuszy, badacz
przeprowadzał badania jakościowe, czyli wywiady z lokalnymi ekspertami: urzędnikami i działaczami, którzy z racji
swej funkcji i zaangażowania mogli dostarczyć istotnych
informacji na temat sytuacji seniorów w danej gminie.
Były to spotkania w urzędach miast, ośrodkach pomocy społecznej, bibliotekach i domach kultury, parafiach,

przychodniach lekarskich i szpitalach, komisariatach policji, organizacjach i stowarzyszeniach, urzędach pracy,
punktach nieodpłatnej pomocy prawnej itp.
Pierwsze wyniki badania ankietowego badacz przedyskutował z przewodniczącymi Rad Seniorów, kierownictwem ośrodków pomocy społecznej i burmistrzami
poszczególnych miast.
Wstępne wnioski z badania (zarówno ilościowego, jak i jakościowego) zostały zaprezentowane grupom
roboczym w połowie października 2018 r. Grupy miały
wówczas możliwość odniesienia się do nich, przedyskutowania, zgłoszenia poprawek. Finalny raport otrzymali
następnie zarówno wszyscy członkowie Rad Seniorów,
jak i przedstawiciele głównych instytucji, z którymi badacz prowadził wywiady, by również oni odnieść się mogli
do dotyczących ich fragmentów i – ewentualnie – zasugerować korekty.
W perspektywie nakreślonego we Wstępie pojmowania „badań w działaniu” jako procesu wykraczającego poza
samą diagnozę istotna była ścisła współpraca obojga ekspertów – odpowiedzialnego za część diagnostyczną i za
planowanie strategiczne. Ten ostatni obecny był na pierwszym spotkaniu grupy roboczej, podczas którego formułowano pytania badawcze, konsultował kwestionariusz ankiety (wszystko po to, by diagnoza była realnie przydatna
dla powstającej strategii), współprowadził też spotkanie,
podczas którego prezentowano grupom kluczowe wnioski,
by od razu starać się przekuwać je w cele strategiczne.
9

Celem i istotą naszych badań było zarówno rozeznanie sytuacji (wymiar badawczy), jak i intensyfikacja kontaktów członków grupy roboczej z seniorami, zwłaszcza
tymi niezaangażowanymi w działalność społeczną. Takie
bezpośrednie wyjście ankieterów w teren dawało też –
a może przede wszystkim – możliwość poinformowania
mniej aktywnych seniorów o działaniach proseniorskich
w gminie, w tym o istnieniu Rady Seniorów i przygotowywaniu Strategii polityki senioralnej (wymiar partycypacyjny, aktywizacyjny). Badania prowadzone przez eksperta
ukazywały z kolei perspektywę lokalnych instytucji i organizacji.
***
Do doświadczeń zdobytych podczas tych badań będę niżej wielokrotnie powracał, odwołując się jednak także do
innych, wywiedzionych z pracy – w różnym charakterze –
przy kilkunastu diagnozach lokalnych i działaniach partycypacyjnych w Polsce i na Ukrainie, w tym do trzyletniej
pracy szkoleniowej z ponad dziesięcioma Radami Seniorów
w Małopolsce.
W praktyce podczas diagnoz partycypacyjnych role
badacza i animatora partycypacji często się przeplatają7,
choć wymagają zgoła odmiennych kompetencji. Jak zaznaczyłem w odredaktorskim Wstępie, ekspert-badacz
7
D.J. Greenwood, Action research…, s. 116–117. O różnorodności
ról eksperta na etapie tworzenia strategii polityki senioralnej pisze
w następnym rozdziale Anna Miodyńska.

i ekspert-animator (a nawet ekspert-strateg, którego roli
poświęcony jest następny rozdział) mogliby być zarówno
jedną osobą, jak i całym wieloosobowym zespołem. Czasem zaś takiej osoby lub takiego zespołu w ogóle na pokładzie nie mamy.
Proponuję przyjrzeć się wrażliwym etapom diagnozy w taki sposób, by – z jednej strony – ukazać celowość
zaangażowania eksperta, a z drugiej, by gremia (takie
jak choćby Rady Seniorów), które jednak zdecydują się na
działania samodzielne, mogły skorzystać z tej części jako
uzupełnienia wielu dostępnych w Internecie poradników
prowadzenia badań. Będę tu odwoływał się głównie do diagnozy prowadzonej z tak dużym rozmachem jak nasza –
obejmująca zarówno badania ilościowe (ankiety), jak i jakościowe (wywiady, spotkania) – ale liczę, że wiele zawartych
tu wskazówek przyda się nawet podczas drobnych, samodzielnych minidiagnoz czy minibadań skoncentrowanych
na poszczególnych, wycinkowych kwestiach.
Skupmy się więc teraz na roli, jaką ekspert odgrywa
na etapie diagnozy, innymi słowy – dlaczego warto zadbać
o jego obecność i na czym współpraca z nim powinna polegać.
Zacznijmy od tych wyzwań, które od eksperta wymagają nie tylko znajomości warsztatu badawczego, ale
i kompetencji animatora partycypacji, a nawet specjalisty od zadań i kompetencji samych Rad Seniorów. Takie
ambitne, ale warte wysiłku, zadanie jak diagnoza partycypacyjna szeroko rozumianej problematyki seniorskiej
10

(a także każdego innego wymiaru lokalnego życia) rodzi
specyficzne problemy. Szczególnie groźne wydaje się ryzyko niezrozumienia przez samych zainteresowanych
(np. członków Rad Seniorów, przedstawicieli społeczności lokalnej – w zależności od tematu i zasięgu diagnozy) swej roli w badaniach. Jeśli w trakcie wspólnych
działań położy się na to zbyt mały nacisk, część członków
grupy roboczej uznać może, że ich zadanie polega tylko
na przeprowadzaniu ankiet (lub realizacji innego wycinkowego działania); wówczas niektórych uczestników procesu może być trudno przekonać do zaangażowania się
także w dyskusję wokół zaproponowanych przez badacza
kluczowych wniosków czy zachęcić do zgłaszania uwag do
projektu raportu8. Dlatego ważne jest zagwarantowanie
ich pełnego udziału i zaangażowania w całym procesie badawczym. W badaniach partycypacyjnych badacz nie wyręcza zespołu, ale pracuje wspólnie z nim; gra zespołowa
trwa do końca.
Drugi problem, nie mniej istotny i mogący zaważyć
na powodzeniu całego procesu, to poziom gotowości poszczególnych środowisk do zmierzenia się z wynikami diagnozy. Jeśli w literaturze9 postuluje się „odważną
8
O podobnych wyzwaniach na etapie konstruowania projektów
Strategii polityki senioralnej pisze w kolejnym rozdziale Anna Miodyńska.
9
E. Lipowicz, Diagnozowanie i ewaluacja potrzeb osób starszych [prezentacja],
http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/opiekasenioralna/pliki/
Diagnozowanie%20i%20ewaluacja%20potrzeb%20os%C3%B3b%20
starszych.pptx.

prezentację wyników”, to należy wspólnie ze środowiskiem,
które diagnozujemy, a zwłaszcza z grupą roboczą, przygotować się do niej, a przede wszystkim zbudować atmosferę
zaufania, dbając o poczucie, że przecież wszyscy gramy do
tej samej bramki. Problemy powstać bowiem mogą w łonie
samej grupy pracującej nad diagnozą, mogą również pojawić się ze strony władz lokalnych, niezainteresowanych
krytycznymi opiniami, ale także ze strony szeroko rozumianego środowiska lokalnego. Znam, skrajny skądinąd,
przypadek pracy z grupą, której lider w trakcie diagnozy
partycypacyjnej obraził się na badacza i zaczął sabotować
dalszą pracę, robocze uwagi na temat funkcjonowania swej
organizacji uznał bowiem za atak personalny i chęć wywołania lokalnej wojny. Zauważyć tu należy, iż rolą diagnozy
partycypacyjnej, a zwłaszcza zaangażowanego w nią zewnętrznego badacza, nie jest „wywlekanie brudów” wbrew
woli lokalnych uczestników procesu. Badacz wyjedzie, oni
w swym środowisku żyć i pracować będą nadal. Każdorazowo decyzja, „jak daleko się posunąć” w opisywaniu problemów, powinna zapadać wspólnie, przy czym należy tu
przypominać uczestnikom procesu, jakie cele sobie postawiliśmy, i uświadomić, że nie można też narażać badacza
(i całego zespołu) na podpisanie się pod diagnozą, która
pokazywałaby coś zupełnie innego, niż dostrzega każdy
obserwator lokalnej codzienności.
W rzeczywistości dobrze przeprowadzona diagnoza
ma szansę stać się forum wymiany opinii, miejscem spotkania różnych grup o potencjalnie sprzecznych interesach.
11

Miejscem zarówno w sensie dosłownym (np. gdy zorganizujemy otwarte spotkanie z prezentacją wyników i dyskusją nad nimi), ale i miejscem rozumianym metaforycznie, gdy różne punkty widzenia przedstawimy na kartach
powstającego raportu. Wyobraźmy sobie prosty przykład.
Załóżmy, że z ankiet wynika, iż lekarze niechętnie udają
się na wizyty domowe. Z rozmów z opiekunkami z pomocy społecznej wiadomo, że rzeczywiście są przypadki, gdy
lekarze nie wypełniają tego obowiązku mimo oczywistych
wskazań, z kolei sami lekarze w udzielonych wywiadach
skarżą się, iż pacjenci często nie rozumieją, jakimi rygorami obwarowane jest udanie się na wizytę domową. Dla eksperta-badacza kluczowe jest to, by wszystkie te głosy wybrzmiały, z kolei ekspert wspomagający tworzenie strategii
może myśleć tu nad usprawnieniem systemu, choćby przez
kampanię informacyjną, w której uświadomi się seniorów,
kiedy nie mogą liczyć na wizytę domową, kiedy zaś mają
prawo się jej domagać, a w przypadku odmowy skarżyć się
lub po prostu (zwłaszcza jeśli mieszkają w mieście) zmienić
lekarza.
Mimo silnego umocowania Rad Seniorów w Ustawie
o samorządzie gminnym i w aktach prawa lokalnego wciąż
istnieją Rady nie w pełni potrafiące określić swoje miejsce na mapie lokalnych instytucji samorządowych. Ma to,
wbrew pozorom, duże znaczenie dla rozumienia samej istoty diagnozy partycypacyjnej, jej celów i zakresu. Przykładu
dostarcza dyskusja, jaką odbyłem kiedyś z członkinią jednej z Rad, twierdzącą, że „gdybyśmy prowadzili diagnozę,

to przecież powinniśmy zajmować się problemami seniorów, a nie tym, czy ludzie starsi przychodzą na zebrania
wiejskie i osiedlowe”, tak jakby aktywność obywatelska seniorów nie była priorytetowym obszarem zainteresowania
Rad Seniorów, wprost wynikającym z zapisów ustawowych.
To, jakimi aspektami życia osób starszych zainteresują się
planujące podjęcie diagnozy Rady Seniorów, zależy więc od
tego, jaką mają wizję własnej działalności. Jeśli skupiają
się na organizacji seniorskich rozrywek, to zapewne będą
chciały koncentrować się na badaniu potrzeb i preferencji
kulturalnych i rekreacyjnych; jeśli widzą we własnej Radzie
ciało powołane do tego, by dbać o zaangażowanie obywatelskie seniorów, nie będą omijać związanych z tą problematyką pytań badawczych. Oczywiście zbadanie pewnego
tylko wycinka rzeczywistości (np. aktywności kulturalnej
czy dostępności służby zdrowia) jest jak najbardziej możliwe i celowe (a w amatorskich badaniach znacznie łatwiejsze), jednak w toku diagnozowania całościowo pojmowanej
sytuacji seniorów nie możemy pomijać problematyki ich
zaangażowania obywatelskiego. Współczesne podejście
do tzw. dobrego starzenia się zakłada bowiem, iż jednym
z pierwszoplanowych celów polityki senioralnej powinno
być umożliwienie seniorom zachowania aktywności, która
pozwoli im wciąż czuć się potrzebnymi i ważnymi członkami lokalnej społeczności10.
Por. np. B. Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000, s. 134–136.
10
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Teraz zastanówmy się już nad specyficzną rolą eksperta-badacza, wymagającą kompetencji czysto socjologicznych11.
Sformułowanie celu badań, pytań badawczych,
dobór metod i narzędzi. Samo pojęcie „pytania badawczego” tylko pozornie jest proste. Pytania badawcze różnią
się od pytań zadawanych respondentom w ankiecie czy
rozmówcom podczas wywiadu. Najprościej przedstawić to
w ten sposób, że pytania badawcze badacze zadają sami
sobie (czego chcemy się dowiedzieć?), a później dopiero
opracowują pytania, które zadane zostaną respondentom.
Przykładowo: w naszych diagnozach, aby znaleźć odpowiedź na pytanie badawcze „jaki jest poziom aktywności
obywatelskiej seniorów?”, zadaliśmy w ankiecie kilkanaście różnych pytań o rzeczy, które uznaliśmy za cząstkowe
wskaźniki aktywności obywatelskiej (np. udział w wyborach, konsultacjach społecznych, działalność w organizacjach i in.). Do tego doszły jeszcze wnioski z rozmów z liderami i urzędnikami i dopiero zsyntetyzowanie wiedzy
z tych źródeł pozwoliło wypowiedzieć się o tym, „jaki jest
poziom aktywności obywatelskiej seniorów”, a więc odpoW badaniach jakościowych (wywiady, obserwacja itp.) doskonale sprawdzają się też etnolodzy (zwani inaczej antropologami kulturowymi), nie są oni jednak kompetentni w zakresie metod ilościowych (ankietowania, analizy statystycznej); socjolodzy z założenia
znają metody zarówno ilościowe, jak i jakościowe, choć często specjalizują się tylko w jednej z nich. Kwestionariusze i ankiety to narzędzia dobrze znane także psychologom, choć nie specjalizują się oni
w badaniach dotyczących grup społecznych.
11

wiedzieć na pytanie badawcze. Analogicznie sprawa ma się
z innymi pytaniami badawczymi: dotyczącymi zdrowia,
bezpieczeństwa, potrzeb opiekuńczych, infrastruktury,
komunikacji itp. Sformułowanie pytań badawczych jest
trudne, łatwo bowiem stracić z oczu całość i zbyt szybko
skupić się na szczegółach, myląc pytania badawcze z pytaniami zamieszczanymi w ankiecie. W ten sposób wkrada
się chaos i umknąć potrafi cel badania. Kilka akapitów wyżej przywoływałem przykład radnej, która nie widziała potrzeby pochylenia się nad aktywnością obywatelską seniorów. To, czym się interesujemy, znajduje odzwierciedlenie
właśnie w pytaniach badawczych, więc tego typu nieporozumienia powinny zostać wyjaśnione już na etapie ich konstruowania. Jako wskazówkę, jakimi obszarami (wszystkimi bądź tylko wybranymi) powinniśmy się zainteresować
w diagnozie sytuacji osób starszych, polecam dokument
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo
– Uczestnictwo – Solidarność12, definiujący założenia strategiczne kształtowania polityki senioralnej w Polsce.
W teorii najpierw powinniśmy konstruować pytania
badawcze, później zaś dobierać narzędzia badawcze (ankiety, wywiady indywidualne, grupy fokusowe, obserwacja itd.). W praktyce różnie z tym bywa, bowiem do wielu narzędzi często – zwłaszcza jako amatorzy – nie mamy
12
Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, http://www.
monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1169/M2018000116901.pdf.
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dostępu, więc i pytania badawcze (czyli – de facto – zasięg
tematyczny naszego projektu badawczego) sformułować
musimy na miarę, często skromnych, możliwości badawczych13. Badacz, mający w swej „skrzynce z narzędziami”
wiele różnych metod, bardziej i mniej złożonych, pomoże
dobrać odpowiednią, uwzględniając i nurtujące nas pytania
badawcze, i posiadane zasoby. Jeśli badacz ma dodatkowo
zacięcie partycypacyjne, zaproponować może rozwiązania, które na pierwszy rzut oka wyglądają mało „badawczo”, a już absolutnie nie „naukowo”, jak choćby happening
uliczny14. Taka akcja plenerowa czy uliczna sonda nie wystarczą do zdiagnozowania szeroko rozumianej sytuacji seniorów (analogicznie – mieszkańców, młodzieży, młodych
małżeństw, bezrobotnych), ale mogą być do takiej diagnozy włączane, mogą też stanowić dobre i atrakcyjne narzędzie rozpoznania jakiejś wycinkowej kwestii (nie mówiąc
już o budowaniu rozpoznawalności samych organizatorów
wydarzenia, np. Rady Seniorów).

Osobną kwestią pozostaje to, że gdy korzystamy z zewnętrznego finansowania, metody i narzędzia badawcze często są z góry określone w projekcie grantowym; dlatego tak ważne jest, by zarówno
ekspert-badacz, jak i środowiska lokalne zainteresowane realizacją
diagnozy lub innych badań zaangażowały się we wspólne planowanie
już na etapie przygotowywania wniosku o finansowanie.
14
Jak przeprowadzić diagnozę społeczną, czyli słów kilka o badaniu
społeczności. Poradnik dla działaczy społecznych, https://www.maszglos.
pl/wp-content/uploads/2013/02/Jak-przeprowadzic-diagnoze.pdf.
13

Dobór próby i reprezentatywność badań. W odniesieniu do tej kwestii w partycypacyjnym modelu badań
lokalnych rolą zawodowego badacza jest ustrzeżenie uczestników przed pokusą osiągnięcia reprezentatywności badania. Nie miejmy złudzeń, że uda nam się je przeprowadzić
własnymi siłami w taki sposób, by było reprezentatywne
np. dla wszystkich mieszkańców miasta czy choćby wszystkich seniorów. Pojęcie reprezentatywności nigdy nie odnosi się do badań jakościowych (np. wywiady z ekspertami,
obserwacje), a badania ilościowe (ankietowanie) musiałyby
być prowadzone w odmienny, o wiele bardziej skomplikowany sposób. I nie o samą liczbę respondentów, ale o procedurę doboru próby tutaj chodzi. Przykładowo: jeśli nawet
100 000 internautów na ochotnika odpowie w internetowej ankiecie, na kogo zamierza głosować w wyborach prezydenckich, to i tak będzie to wynik mniej wiarygodny niż
ten uzyskany na prawidłowo dobranej, losowej próbie 1000
respondentów. Nasi ankieterzy-wolontariusze zastosowali tzw. dobór wygodny, opierający się na łatwości dotarcia
do respondentów. Badanie nie było więc reprezentatywne.
Do przeprowadzenia badań reprezentatywnych, takich jak
np. badania przedwyborcze, konieczny jest losowy dobór
ściśle wyliczonej liczby respondentów. Aby osiągnąć reprezentatywne dla wszystkich seniorów wyniki z błędem
nieprzekraczającym 3% (jak w znanych badaniach poparcia dla partii), musielibyśmy w 40-tysięcznej gminie, wśród
której mieszkańców seniorzy stanowią, powiedzmy, 25%,
przebadać około tysiąca osób w wieku powyżej 60 lat i mu14

siałyby to być osoby dobierane losowo. Liczby osób, którą
powinniśmy włączyć do badania, nie oblicza się jako określonego odsetka z populacji; algorytm jest o wiele bardziej
skomplikowany. Im mniejsza populacja, tym większy jej
odsetek musimy wylosować do badań, by stały się one reprezentatywne, stąd w 40-tysięcznej gminie musielibyśmy
przebadać niemal tyle samo osób, ile przypada na „ogólnopolską próbę reprezentatywną dorosłych Polaków”, którą
znamy z politycznych sondaży. Byłoby to przedsięwzięcie
przerastające możliwości naszego projektu (i zdecydowanej
większości innych podobnych projektów)15.
W praktyce oznacza to, że w analizie wyników naszego badania ankietowego odnosiliśmy się nie do wszystkich seniorów w gminie, a jedynie do respondentów, czyli osób, z którymi przeprowadzono badanie ankietowe.
Czy w takim razie badania, których nie można odnieść
do całej populacji seniorów, są przydatne? Czy można na
ich podstawie tworzyć strategię polityki senioralnej? Pod
pewnymi warunkami tak, i warunki te zostały podczas
naszej diagnozy spełnione. Otóż badania ankietowe
uzupełnione zostały innymi badaniami, polegającymi na
analizie danych zastanych (np. dokumentów urzędowych,
sprawozdań, statystyk), oraz wywiadami z lokalnymi ekspertami: urzędnikami, kierownikami instytucji, działaczaIstnieją inne, w praktycznym wykonaniu prostsze niż losowa,
metody doboru próby, które pozwalają zapewnić pewien rodzaj reprezentatywności (tzw. próba kwotowa). Nie polecam jednak ich stosowania na własną rękę, bez zaangażowania specjalisty.
15

mi społecznymi. Co więcej, jako autor późniejszego raportu
poznawałem środowiska seniorskie poszczególnych miast
już od ponad roku, realizując z Radami Seniorów wspólne
projekty. Zastosowaliśmy więc tzw. triangulację danych,
czyli wykorzystaliśmy dane pochodzące z różnych źródeł i zdobyte z zastosowaniem różnych metod i narzędzi.
Dopiero wspólnie tworzą one całość, co pozwoliło na wyciąganie wniosków potrzebnych do opracowania strategii
polityki senioralnej dla każdej z gmin, nie uczyniło jednak
naszych badań reprezentatywnymi w socjologiczno-statystycznym sensie.
Reprezentatywność badań jest pewnym ideałem, dobrze i „profesjonalnie” się kojarzy. Grupy robocze, z którymi pracowałem, od początku dopytywały, czy niereprezentatywne badania mają sens. Proponowałem wówczas
sięgnięcie do innych diagnoz (np. tworzonych na potrzeby
programów rewitalizacji lub strategii rozwiązywania problemów społecznych) z ich własnych lub sąsiednich miast.
Znajdowaliśmy tam wyniki badań ankietowych, wykresy,
tabele. Mimo iż autorzy raportów nie napisali tego wprost,
badania te również nie były reprezentatywne (socjolog dostrzega to, analizując sam opis doboru próby). Co więcej,
wiele strategii uchwalanych w Polsce na lokalnym szczeblu
w ogóle nie odwołuje się do diagnoz obejmujących badania wśród mieszkańców. Często diagnozy ogranicza się do
analizy dokumentów i rozmów (wywiadów) z ekspertami:
urzędnikami, działaczami, kierownikami instytucji, a dopiero na etapie konstruowania strategii zaprasza się ludzi
15

na warsztaty i konsultacje. Metody są więc różne i pomimo braku reprezentatywności naszych badań możemy
stwierdzić, że przystępując do tworzenia Strategii polityki
senioralnej, dla każdego z miast dysponowaliśmy szerokim
i wszechstronnym materiałem. Ważne jest więc przede
wszystkim, by zdawać sobie sprawę z braku możliwości
uogólniania wyników. Można też pokusić się o próbę wyciągnięcia wniosków co do kierunku, w jakim nasze wyniki
„odchyliły się” od rzeczywistości. Badacz analizujący wyniki dostrzega takie rzeczy, ale musi tu być niezwykle ostrożny. Przykładowo, w raportach z naszych badań zaryzykowałem tezę, że wyniki ankiet odmalowują – w pewnych
sferach – bardziej optymistyczny obraz, niż jest on w rzeczywistości. Skąd ten wniosek? Otóż takie zmienne jak
sytuacja materialna, zaangażowanie społeczne, znajomość
nowoczesnych technologii statystycznie silnie związane są
z wykształceniem16, a wśród naszych respondentów osoby
z wykształceniem średnim i wyższym były bardzo wyraźnie nadreprezentowane w stosunku do ich rzeczywistego
udziału w całej seniorskiej populacji danej gminy. Warto
postawić kolejne pytanie – skąd ta nadreprezentacja? Najprawdopodobniej z tego powodu, że ankieterzy, najczęściej
osoby bardzo aktywne i wykształcone, chętnie zwracały się
o wypełnienie ankiety do swych znajomych, osób sobie podobnych, z własnego kręgu towarzyskiego. Choć „wykrzyJ. Czapiński, P. Błędowski, Aktywność społeczna osób starszych
w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna, Warszawa 2014,
http://www.diagnoza.com.
16

wia” to wyniki, nie przekreśla ich wartości. Im precyzyjniej
ukażemy nasze badania od kuchni, im szczerzej przyznamy się do ich ograniczeń, tym trudniej będzie nam zarzucić
manipulację.
Konstruowanie kwestionariusza ankiety. Jeśli
decydujemy się właśnie na badanie ankietowe, to na pewno warto skonsultować się z profesjonalistą. W Internecie
znajdziemy wiele – często świetnych – poradników, jak
skonstruować kwestionariusz, jednak bez fachowego przygotowania i pewnej wyobraźni, którą zawodowiec nabywa
wraz z doświadczeniem i wiedzą teoretyczną, trudno dobry
kwestionariusz stworzyć. Poradniki, o których wspomniałem, zawierają najczęściej wskazówki, jakich błędów unikać w konstrukcji pytań (tu równie ważne jest sformułowanie samego pytania, jak i proponowanych respondentowi
wariantów odpowiedzi: a…, b…, c…), mniej jednak uwagi
poświęcają takim kwestiom, jak dostosowanie kwestionariusza do określonej metody ankietowania, znaczenie kolejności pytań itp.; niewiele mówią też o analizie otrzymanych danych.
Jeśli chodzi o dostosowanie kwestionariusza, to
warto pamiętać, że nie istnieje jego idealny, uniwersalny typ, nadający się zarówno do wyłożenia na parapecie
w urzędzie czy przychodni, jak i do wypełniania wspólnie z ankieterem. W każdym z tych dwóch typów inaczej formułowane powinny być pytania i instrukcje odpowiadania. Decydując się na zaangażowanie ankietera,
nawet amatora, możemy konstruować bardziej złożone
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i skomplikowane pytania niż w ankiecie do samodzielnego wypełniania. Z drugiej strony wiele „intymnych”
pytań (jak tych dotyczących statusu materialnego czy
problemów zdrowotnych) bezpieczniej jest zadawać w ankietach do samodzielnego wypełniania. Konsekwencje wyboru określonego narzędzia (rodzaju kwestionariusza) są
więc doniosłe. Przykładowo, jeśli zapytamy respondentów
o to, do jakich lekarzy specjalistów chodzą, to mało prawdopodobne, by wskazali ankieterowi psychiatrę, ale już
w ankiecie wypełnianej samodzielnie zapewne chętniej by
to zrobili. Sama osoba ankietera też ma ogromne znaczenie: senior-mężczyzna prawdopodobnie chętniej wskaże
potrzebę wizyty u urologa, gdy ankieterem będzie jego rówieśnik-mężczyzna, niż gdy pytanie zada licealistka. Inaczej odpowiada się ankieterowi-sąsiadowi, inaczej obcemu
człowiekowi zatrudnionemu przez firmę badawczą.
Nie o wszystko jesteśmy w stanie zapytać wprost.
Wyobraźmy sobie, jak pięknie wyglądałby obraz polskiego społeczeństwa, gdyby zapytać w ankiecie: „czy jest
Pan/i ksenofobem?”. Ale w rzeczywistości nie wygląda
pięknie i wiemy to dzięki zadaniu w wielu badaniach całego szeregu pytań o zachowania i poglądy, które uznaje
się za wskaźniki ksenofobii. Ksenofobów naliczymy więc
całkiem sporo, choć na postawione wprost pytanie mało
kto odpowiedziałby twierdząco. Wspomniane wyżej (przy
okazji omawiania pytania badawczego o aktywność obywatelską seniorów) poszukiwanie wskaźników jakiegoś
zjawiska to proces dość złożony, najczęściej wymagający

sięgnięcia do fachowej literatury, poszukania przykładów
owskaźnikowywania różnych zjawisk stosowanych przez
innych badaczy. Dużą rolę gra tu też wyobraźnia. Przykładem takiego zabiegu w naszych badaniach (przypomnijmy – wszystkie prowadzone były w miastach oddalonych
o godzinę–półtorej jazdy busem od Krakowa) było zadanie
respondentom pytania: „czy korzysta Pan/i czasem z komunikacji miejskiej w Krakowie?”. Tym, którzy odpowiedzieli twierdząco, zadawano kolejne pytanie: „czy kasuje
Pan/i wtedy bilet, czy korzysta z bezpłatnego przejazdu?”.
Do czegóż nam ta wiedza potrzebna, skoro nie jesteśmy
krakowskimi kontrolerami biletów? Otóż w krakowskiej
komunikacji miejskiej wszyscy pasażerowie, którzy ukończyli 70. rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania
podróżują za darmo na podstawie dowodu osobistego.
Naszym celem było więc sprawdzenie, czy respondenci
korzystają z przysługujących im ulg. W tym celu, na etapie analizy danych, przyjrzeliśmy się odpowiedziom tylko tych respondentów, którzy, po pierwsze, ukończyli 70
lat, po drugie, zadeklarowali, że korzystają czasem z krakowskiej komunikacji. Okazało się, że całkiem pokaźny
odsetek siedemdziesięciolatków i starszych zupełnie niepotrzebnie kasuje bilety, nie wiedząc o swych uprawnieniach17. I jest to ważny dla nas wniosek, od którego już
Gdybyśmy z kolei zapytali: „czy wie Pan/i, że w krakowskich
środkach komunikacji osoby po 70. roku życia…”, zapewne otrzymalibyśmy znacząco inny wynik, bowiem respondenci niechętnie przyznają się do niewiedzy.
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prosta droga do zapisu w powstającej strategii o potrzebie
poprawy jakości docierania do seniorów z informacją.
W amatorskich ankietach unika się też np. pytań
wielokrotnego wyboru, a więc takich, przy których respondent może wskazać więcej niż jedną odpowiedź (czasem
„wszystkie pasujące”, czasem „dokładnie trzy”, czasem „co
najmniej dwie” itd.). A są one bardzo przydatne, gdy chcemy
np. zapytać o preferowane kanały docierania z informacją
do seniorów, ale nie chcemy zmuszać respondenta, by wybrał tylko jeden najlepszy, potrzebujemy bowiem poznać
możliwie szerokie spektrum odpowiednich kanałów. Takie
pytania trudniej się koduje (wprowadza do arkusza komputerowego) i analizuje, ale dla profesjonalisty nie stanowi
to problemu.
Generalnie, choć konstruowanie ankiety opiera się
przede wszystkim na logice i przewidywaniu odpowiedzi
respondentów, warto, by przyjrzał się jej zawodowiec, potrafiący też od strony czysto technicznej przewidzieć, w jaki
sposób dane z ankiety zostaną zakodowane, opracowane
i odpowiedziom na jakie pytanie badawcze posłużą. To
kwestia doświadczenia i wyobraźni obejmującej cały proces. Na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem samodzielne
skonstruowanie ankiety, przeprowadzenie badań, a dopiero później zwrócenie się o pomoc do fachowca, który miałby opracować wyniki. Angażując go wcześniej, unikniemy
sytuacji, gdy nawet prostych błędów nie da się już wyeliminować. Pamiętam, jak przykra, również dla mnie, była sytuacja, gdy lokalna działaczka z ukraińskiego miasteczka,

seniorka, przedstawiła mi opracowane przy użyciu kartki
w kratkę i ołówka, ogromnym nakładem pracy, dane z kilkuset ankiet, niestety tak źle skonstruowanych, że odpowiedzi na co najmniej połowę zadanych pytań uznaliśmy
po dyskusji za bezwartościowe. Innym przypadkiem były
badania lokalne, których realizatorzy postanowili zrobić
mi niespodziankę i samodzielnie zakodowali w komputerowym arkuszu dane ze swoich, skądinąd dobrze opracowanych, ankiet. Nie mając wiedzy, jak wyglądać będzie
analiza, zakodowali je źle, co oznaczało, że co najmniej
tyle samo pracy co oni na wpisywanie danych ja poświęciłem na rozplątywanie zapisu w taki sposób, by nadawał
się do analizy.
Opracowanie wyników i wyciąganie wniosków.
W opracowywanych na własną rękę ankietach zawsze znajdziemy, wzorem tych profesjonalnych, dość rozbudowaną
tzw. metryczkę, czyli część, w której pytamy o dane socjodemograficzne respondenta, takie jak płeć, wykształcenie,
wiek itp. Często później, czytając wyniki takich badań, dowiadujemy się, że wśród ankietowanych znalazło się np.
40% mężczyzn i 60% kobiet, 30% ankietowanych pochodziło ze wsi, a 70% z miasta itd. Informacje te – bardzo potrzebne skądinąd – na niewiele się zdadzą, jeśli nie wykorzystamy ich w analizie. Wyobraźmy sobie, że zapytaliśmy
respondentów, jak oceniają komunikację publiczną w swojej gminie. Otrzymujemy dane, dajmy na to, następujące:
bardzo dobrze – 10%, dobrze – 20%, ani dobrze, ani źle –
40%, źle – 20%, bardzo źle – 10%. Jest to jakaś informacja,
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ale skoro pytaliśmy w metryczce o zamieszkanie w mieście
lub na wsi, warto byłoby skrzyżować ze sobą te dane, wówczas dowiedzielibyśmy się, czy nie jest przypadkiem tak,
że mieszkańcy miasta generalnie oceniają komunikację
dobrze, ale wieś ocenia ją bardzo źle. Trudno nam planować działania ukierunkowane na poprawę sytuacji, jeśli nie
wiemy, gdzie tak naprawdę występuje problem. A właśnie
częsty brak umiejętności skrzyżowania danych powoduje,
że tracimy bardzo dużo informacji, które już zdobyliśmy.
Innymi słowy, mamy je na talerzu, tylko nie potrafimy ich
skonsumować. Niejednokrotnie obserwowałem, jak brak
umiejętności pełniejszego wykorzystania zebranych danych sprawiał, że ogromny zapał i nakład pracy po prostu
się marnowały. Jest to problem etapu analizy danych, jednak myśleć o nim należy już podczas konstruowania kwestionariusza ankiety, zadając sobie pytanie, czy będziemy
w stanie „przerobić” wszystkie dane, które uzyskamy; jeśli
nie – może nie warto pytać o niektóre rzeczy w ankiecie.
Wyobraźmy sobie teraz, że pytamy seniorów, czy potrafią korzystać z Internetu. Otrzymujemy określony wynik i dochodzimy do wniosku, że wystarczy informacje dla
seniorów umieszczać na portalu internetowym miasta,
bowiem całkiem pokaźny odsetek osób starszych potrafi
korzystać z sieci. Ale po co w takim razie pytaliśmy w metryczce o wiek, skoro nie przyglądamy się, czy przypadkiem
umiejętność ta nie jest typowa tylko dla najmłodszych
seniorów (a tak jest w rzeczywistości), starsi natomiast
z Internetu nie korzystają. Drugą sprawą jest to, czy na

podstawie odpowiedzi na tak zadane pytanie możemy wyrokować o tym, jak docierać do respondentów z informacją.
Zadeklarowanie umiejętności korzystania z Internetu nie
oznacza bieżącego śledzenia w sieci lokalnych informacji,
podobnie jak zadeklarowanie umiejętności pływania nie
oznacza regularnych wizyt na basenie. Poruszona tu kwestia wyciągania uprawnionych wniosków, mimo że oparta
na czystej logice, również wymaga opanowania pewnego
sposobu myślenia o otrzymanych danych. Układając pytania ankietowe, musimy za każdym razem zastanowić się,
do czego będą nam potrzebne odpowiedzi, których udzielą
respondenci, jak je będziemy analizować, do formułowania
wniosków na temat czego wykorzystamy. Jeśli interesują
nas sposoby docierania do seniorów z informacjami, a nie
tylko wiedza o obyciu starszych osób z nowoczesnymi technologiami, musimy sformułować pytanie inaczej.
Dla socjologa każde pytanie to jakaś zmienna. Zmienną może być wiek, płeć, wykształcenie, ale i przynależność do organizacji, ocena działania pomocy społecznej,
poczucie bezpieczeństwa. Skrzyżować możemy ze sobą
dowolne zmienne, ale nie zawsze ma to sens. Można policzyć i przedstawić na wykresie, jaki procent osób deklarujących, że potrafią korzystać z Internetu, dobrze ocenia
jakość chodników na miejskim rynku, ale taka wiedza do
niczego by się nam nie przydała. To tak, jak w starym dowcipie o nadgorliwych statystykach: obliczenie średniej temperatury chorych w szpitalu nie dostarczy żadnej istotnej
informacji, a na pewno nie pomoże w leczeniu. Analiza
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socjologiczna polega w pierwszym rzędzie na poszukiwaniu sensownych zestawień, pozwalających wyjaśnić jakieś
zjawiska i prawidłowości. Grają tu rolę przede wszystkim
logika i wyobraźnia. To przymioty, których posiadania nie
warunkuje (ani też nie gwarantuje) akademicki dyplom socjologa, jednak przewagą zawodowca jest tu doświadczenie
i znajomość literatury fachowej, opisującej udowodnione
już związki pomiędzy różnymi zjawiskami (powoływałem
się na nie wyżej, próbując określić wpływ nadreprezentacji osób z wyższym wykształceniem na wyniki naszego
badania ankietowego). Ważna jest też pewna wrażliwość
i dyscyplina w samym formułowaniu i zapisywaniu wniosków. Wyniki badania ankietowego mówią nam np., że
90% respondentów uważa, iż lokalny dom kultury nie ma
oferty dla seniorów. Czego właściwie dowiedzieliśmy się?
Tylko tego, że 90% respondentów tak uważa. Nie możemy
zapisać w raporcie wniosku, że dom kultury nie ma takiej
oferty (to należałoby sprawdzić w samym ośrodku), powinniśmy się natomiast zastanowić, dlaczego niemal wszyscy
respondenci tak twierdzą. Może rzeczywiście jej nie ma,
może oni o niej nie wiedzą, a może dom kultury stworzył
ofertę, którą uwa ża za „seniorską”, ale sami seniorzy nie
postrzegają jej jako skierowanej do swej grupy? Możliwe też, że respondenci traktują tę ofertę co prawda jako
„seniorską”, ale nieatrakcyjną dla siebie osobiście, i przez
ten właśnie osobisty pryzmat odpowiadali na pytanie. Tu
znów ocieramy się o cel zadania pytania, z którego wynikać powinien sposób jego sformułowania, a później – wy-

korzystania udzielonych przez respondentów odpowiedzi
do sensownego wnioskowania.
Badacz jako instruktor i opiekun ankieterów-amatorów. W przeprowadzonych przez nas diagnozach
w rolę ankieterów wcielili się przede wszystkim członkowie Rad Seniorów oraz zrekrutowani przez nich wolontariusze-seniorzy. Miało to znaczenie dla partycypacyjnego charakteru badań i dla – będącej naszym celem w nie
mniejszym stopniu niż zebranie informacji – aktywizacji
społecznej18. W partycypacyjnych diagnozach seniorskich
problemów zdecydowanie polecam zaangażowanie do
współpracy przy badaniach jak najszerszego grona osób
starszych, wywodzących się z różnych miejsc i środowisk.
Sąsiad w roli ankietera to okazja do rozmowy o lokalnych
bolączkach, lepsze poznanie środowiska przez aktywnych
seniorów pracujących jako ankieterzy, wreszcie – świetny
sposób mobilizacji osób dotychczas nieaktywnych. Zawsze
jest to jednak rachunek zysków i strat. Jeśli chcemy otrzymać wyniki na wysokim, akademickim poziomie, zaangażujmy firmę badawczą, która przeprowadzi badania za nas,
jeśli zaś mobilizację społeczną i partycypację traktujemy
jako wartości co najmniej równie istotne jak zdobyta wie-

Polecam tu ciekawe materiały programu FIO – Mazowsze Lokalnie, zwłaszcza Webinarium 2: Od czego zacząć, aby skutecznie działać
na rzecz swojej miejscowości?, https://www.youtube.com/watch?v=5iT3rxOMgKA oraz Webinarium 3: Jak mobilizować do działania?, https://www.youtube.com/watch?v=7Pp6qoB5hPk
18

20

dza, powinniśmy ruszyć w teren sami (choć najlepiej pod
okiem profesjonalisty i przy jego wsparciu).
Wejście w nową rolę i zapukanie do sąsiada nie jako
stary znajomy, ale jako ankieter, nie jest zadaniem prostym,
a we własnym środowisku otrzymywane odmowy uczestnictwa w badaniach czy kąśliwe uwagi typu „nie masz nic
lepszego do roboty?” (a zdarzały się takie naszym ankieterom) nie są psychicznie łatwe dla ankietera-wolontariusza.
Do tego dochodzi konieczność skupienia uwagi w nietypowej dla siebie sytuacji, przestrzegania ścisłych procedur
wypełniania ankiety wraz z ankietowanym, obawa przed
niewłaściwym wywiązaniem się z zadania. Dlatego ważne
jest, by ankieterzy mogli w każdej chwili zwrócić się do kierującego badaniami profesjonalisty, który pomoże im poradzić sobie z problemami natury merytorycznej (np. związanymi z tym, że któreś z pytań okazuje się dla respondentów
– lub nawet ankieterów – niejasne), a ponadto wesprze psychicznie w przypadku niepowodzeń. Jeśli zaś zdolności psychologicznych nie posiada, to powie przynajmniej, że nie ma
się czym przejmować, że odmowy i niewpuszczanie ankietera do domu są bolączką wszystkich, także zawodowców,
a statystyki mówią, iż w tego typu badaniach średni odsetek
odmów wynosi tyle a tyle. To z reguły wystarczy, by wolontariusz-ankieter, dowiadując się, że profesjonalistów spotykają
te same problemy, poczuł się lepiej mimo własnych, zwłaszcza początkowych, niepowodzeń. Konieczne jest również
przeszkolenie ankieterów i zaznajomienie ich z zasadami
wypełniania kwestionariusza, gdyż niedopuszczalne jest,

by każdy ankieter wypełniał go „po swojemu”. Jeśli badania
traktujemy jako partycypacyjne i wolontariusze-ankieterzy
są zaangażowani w cały proces badawczy, badacz, jako autor
ostatecznego kwestionariusza ankiety, powinien wyjaśnić
im dokładnie cel każdego pytania, nic bowiem tak nie blokuje zaangażowania jak niezrozumienie, po co się coś robi,
dlaczego o coś pyta. Brak zrozumienia zastosowanych przez
badacza – autora ankiety – zabiegów metodologicznych dał
znać o sobie przy wspomnianym już pytaniu o korzystanie
z komunikacji miejskiej w Krakowie. Jeden z ankieterów, nieobecny na szkoleniu, uznał je za błędne, w związku z czym
na zwróconych przez niego ankietach znalazłem określenie
„komunikacji miejskiej w Krakowie” poprawione ręcznie na
„komunikacji miejskiej w [nazwa własnego miasta]”, co automatycznie spowodowało, że w dostarczonych przez niego
ankietach pytanie to musiało zostać uznane za niezadane.
***
Wspominałem wcześniej o różnorodnych rolach badacza
(lub zespołu badaczy i ekspertów) w badaniach partycypacyjnych i o celowości utrzymania ciągłego zaangażowania grupy roboczej na wszystkich etapach „od diagnozy do
strategii”. Jest to zadanie wymagające dla obu stron: i lokalnej grupy roboczej, i badacza, którego pozycja pozostaje niejednoznaczna. Z jednej strony może być mu trudno
przekonać członków grupy roboczej np. do zgłaszania krytycznych uwag wobec projektu kwestionariusza ankiety
(„przecież od tego jest socjologiem, żeby najlepiej wiedział,
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jak to zrobić”), co lokuje go na pozycji wyższej (ale wcale nie
komfortowej) niż innych członków grupy. Z drugiej strony
zarówno grupa, jak i sam badacz wiedzą doskonale, że – jeśli jest osobą z zewnątrz – nie zna i nigdy nie pozna wszystkich lokalnych uwarunkowań. To ostatnie nie jest wcale
minusem, o ile obie strony rozumieją, że grają zespołowo.
W badaniach w działaniu badacz lub badaczka odgrywa ważną rolę w grupie, posiadając zarazem wiedzę
teoretyczną i doświadczenie wyniesione z innych projektów
oraz poparte literaturą. Lokalni uczestnicy są ekspertami,
jeśli chodzi o ich własne życie, problemy, sytuacje, a ich
znajomość szczegółowych kwestii związanych z danymi
problemami oraz rozpoznanie możliwości działania są nieocenione. To do nich należy decyzja, co jest problemem, na
czym polegałoby „dobre życie” i jak sprawić, by stało się ono
rzeczywistością. A dzieje się tak dlatego, że to oni dysponują wiedzą o lokalnych warunkach i to oni będą musieli
podjąć pewne działania i żyć z ich konsekwencjami (…)19.
W wielu raportach z profesjonalnych badań znajdziemy informację, że badanie ankietowe poprzedzone zostało
badaniami jakościowymi: wywiadami z lokalnymi liderami
czy wywiadami grupowymi (tzw. fokusami) z określonymi
grupami mieszkańców. Robi się to po to, by wstępnie rozeznać sytuację, poznać lokalne realia, uchwycić kluczowe problemy i sensownie skonstruować kwestionariusz
ankiety. Uważam, że w sytuacji prowadzenia np. diagno19

D.J. Greenwood, Action research…, s. 116–117.

zy problemów seniorskich wspólnie z Radą Seniorów etap
ten można ograniczyć do minimum, zakładając, że grupa
robocza to z założenia najlepsi specjaliści od lokalnych seniorskich zagadnień. Oczywiście radni-seniorzy nie wiedzą wszystkiego (po to prowadzimy diagnozę, by razem
się dowiedzieć), ale uwspólniona wiedza członków Rady,
zaangażowanych od początku lokalnych urzędników oraz
badacza, potrafiącego dobrze ją wykorzystać w dalszym
procesie badawczym, całkowicie tu wystarczą.
Wykorzystanie wiedzy Rady Seniorów (czy innej lokalnej grupy roboczej) na temat miejscowych realiów stanowi
o sile diagnozy partycypacyjnej, ale drugim wzmacniającym ją czynnikiem jest zewnętrzny ogląd eksperta-badacza. W naszych diagnozach zewnętrzny badacz (niżej podpisany) część zadań w terenie wykonywał samodzielnie:
prowadził mianowicie badania jakościowe, polegające na
wywiadach z lokalnymi samorządowcami, urzędnikami
i działaczami. Pozostawienie takiej roli osobie z zewnątrz
ma swoje niewątpliwe plusy, pozwala bowiem na ogląd
z dystansu, pozbawiony lokalnych uwikłań, a doświadczony badacz jest dobrze przygotowany do poruszania się pomiędzy różnymi, nawet skonfliktowanymi środowiskami
i nawet jeśli nie zna „lokalnych układów”, to jest wyczulony na potencjalne napięcia lub próby wykorzystania badań
przez poszczególne grupy interesu. Ważne jest jednak, by
także na tym etapie badań grupa robocza (np. Rada Seniorów) wykazała swą aktywność, choćby umawiając badaczowi spotkania w urzędach czy instytucjach. Choć grozi to
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poruszaniem się po wyznaczonych ścieżkach („tam niech
pan nie idzie, bo oni nic nie wiedzą”, „tam to będą źle o nas
mówić”), doświadczony badacz jest w stanie sobie z tym
poradzić. Grupa robocza z kolei, dzięki zaangażowaniu się
także na tym etapie, wyraźniej poczuje się gospodarzem
(podmiotem) całego badania diagnostycznego, a nie tylko
wykonawcą jakiejś jego określonej części (np. badań ankietowych). Osoba z zewnątrz, potrafiąca trzymać się pytań
badawczych, a z drugiej strony otwarta na nowe horyzonty myślenia o wiodącym problemie, jest w stanie zobaczyć
więcej, niż widzą ludzie na co dzień zanurzeni w danej rzeczywistości. W pewnych badaniach marketingowych dotyczących rajstop, polegających na grupowym wywiadzie
z ich użytkowniczkami, w roli badacza prowadzącego ów
wywiad świetnie sprawdził się mężczyzna; uczestniczki
badania opowiadały mu o rzeczach, o których raczej nie powiedziałyby kobiecie, zakładając, że większość spraw, które chciałyby poruszyć, będzie dla niej oczywista, a zatem
– nieinteresująca.
***
Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski dla potencjalnych badaczy-amatorów, zwłaszcza Rad Seniorów, które
chciałyby podjąć się przeprowadzenia badań? Po pierwsze
– wszystko zależy od skali przedsięwzięcia. Wielowymiarowa analiza sytuacji seniorów, jak ta prowadzona przez
nas w 2018 r., na pewno wymaga solidnego zaplecza metodologicznego, a więc zaangażowania zawodowca. Są jed-

nak i inne, drobniejsze, a nie mniej istotne sprawy, którymi
Rady Seniorów zajmują się na co dzień i które też czasem
warto poddać badaniu, choćby po to, by mieć „podkładkę”
do rozmów z lokalnymi władzami, argumenty możliwe do
użycia na spotkaniu konsultacyjnym czy interesujące dane
uzasadniające potrzeby lokalne w projekcie grantowym
składanym przez organizację pozarządową. Warto więc
badać, również na własną rękę, a powyższe wskazówki potraktować jako listę dodatkowych możliwości, które moglibyśmy wykorzystać, dysponując wsparciem profesjonalnego badacza. Można też – jak zachęcałem wcześniej – uznać
je za uzupełnienie innych, dostępnych poradników diagnostycznych skierowanych do amatorów.
Warto sięgać do takich publikacji, nie warto natomiast kopiować gotowych, dostępnych w Internecie, ankiet
z podobnych badań realizowanych „po amatorsku” w innych miastach czy gminach, często są bowiem usiane błędami warsztatowymi, bardzo rzadko natomiast przystają
do realiów naszej własnej społeczności lokalnej. Jeżeli już
z nich korzystamy, spróbujmy najpierw sami wcielić się
w rolę ankietowanych i sprawdźmy, czy wszystkie pytania
(wraz z wariantami odpowiedzi) na pewno są dobrze skonstruowane. Problem nie polega na tym, że niefachowcy nie
są w stanie wyłapać błędów, ale raczej na tym, że się nad
nimi nie zastanawiają. W miastach, w których prowadziliśmy diagnozę, na samym początku wspólnej pracy wypełnialiśmy znalezione w sieci ankiety. Uczulałem wówczas
uczestników – członków Rad Seniorów – by przyglądali się
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krytycznie pytaniom, zastanawiali, czy są dobrze sformułowane, logiczne, czy proponowane w zamkniętych pytaniach warianty odpowiedzi a…, b…, c… są rozłączne i wyczerpują wszystkie możliwości. Seniorzy świetnie poradzili
sobie z tym zadaniem, wskazali te same błędy, na które ja
zwróciłem wcześniej uwagę, analizując ankiety fachowym
okiem. Najczęściej wystarcza tu odrobina wyobraźni, zwykła logika i – przede wszystkim – znajomość realiów.
Jeśli wybierzemy badanie ankietowe, a nie mamy
wsparcia ze strony profesjonalnego badacza, powinniśmy
decydować się na pytania proste, bezpośrednie, nieskomplikowane w późniejszej obróbce statystycznej. Projekt ankiety bezwzględnie powinniśmy tworzyć w szerszym gronie, próbując jednocześnie wchodzić w skórę respondenta;
koniecznie też przetestujmy kwestionariusz na kilkunastu
osobach z zewnątrz, rekrutujących się z tej samej grupy (np.
osób po 60. roku życia, osób korzystających z usług określonej przychodni), do której adresować będziemy ankietę.
Takie testowanie określa się jako badania pilotażowe; służą
one poprawie i dopracowaniu kwestionariusza. Zebranych
w ramach pilotażu ankiet nie należy włączać do późniejszej
analizy. Żelazną zasadą jest również to, że ostatecznej wersji ankiety po rozpoczęciu badań nie możemy już zmieniać.
W kontekście tego, o czym wspominałem powyżej, niezwykle ważne jest, by raportując wyniki badania ankietowego,
dokładnie opisać, jak było ono prowadzone, czy ankiety były
gdzieś wyłożone do samodzielnego wypełnienia, czy zaangażowani byli ankieterzy itp. Warto też zaznaczyć, by póź-

niejszy czytelnik miał tego świadomość, że badania nie są
reprezentatywne i ich wyniki odnieść możemy wyłącznie do
respondentów. Wówczas nikt nie zarzuci nam manipulacji.
Przystępując do pracy, rozejrzyjmy się najpierw wokół
siebie; najprawdopodobniej w którejś z zaprzyjaźnionych
instytucji czy organizacji znajdzie się ktoś, kto miał do czynienia z ankietami i obróbką danych przynajmniej na studiach, jeśli nie socjologicznych, to psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych czy z zakresu zarządzania.
Choć nie oznacza to jeszcze, że jest profesjonalnym badaczem ilościowym (wielu studentów socjologii, nie mówiąc
już o innych kierunkach, stara się przebrnąć przez statystykę i zajęcia z obróbki danych na zasadzie „zakuć – zdać
– zapomnieć”), to i tak zapewne jego ogląd nam się przyda. Podobnie z samą analizą – zamiast liczyć z ołówkiem
w ręku, warto zorientować się, kto w naszym otoczeniu potrafi wykonać podstawowe analizy w bardzo popularnym
Excelu lub jego darmowym odpowiedniku OpenOffice Calc.
Nie zamierzam więc zniechęcać Rad Seniorów do samodzielnego podejmowania jakichkolwiek badań, w tym
ankietowych. Jak najbardziej można to robić, ale należy
uświadomić sobie własne ograniczenia (techniczne, metodologiczne, warsztatowe, finansowe). Sednem sprawy jest
więc to, by wiedzieć, co zbadaliśmy, jakie wnioski można
z tego wyciągnąć i – przede wszystkim – do kogo odnoszą
się nasze wyniki.
Zestaw instrumentów badawczych na ankietach się
jednak nie kończy. Polecam zwłaszcza te techniki badaw24

cze, których użycie jest okazją do zorganizowania ciekawego wydarzenia. Ich omówienie znajdziemy np. w przywołanej już publikacji Jak przeprowadzić diagnozę społeczną,
czyli słów kilka o badaniu społeczności i poradniku Quo vadis?
O partycypacyjnej diagnozie lokalnej20. Rady Seniorów, jako
organy o charakterze konsultacyjno-doradczym, zachęcam
też do promowania w swych miastach łączenia technik
konsultacyjnych z badawczymi21.
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Anna Miodyńska

Partycypacyjne planowanie
polityki senioralnej
Projekty strategii polityki senioralnej dla gmin Andrychów
i Brzesko oraz dla miasta Jordanowa, które powstały w ramach projektu Aktywni seniorzy w akcji, stanowią inicjatywę Rad Seniorów, podjętą w zgodzie z zapisem ustawowym,
na mocy którego Rady zostały powołane22.
Dokumenty te powstały dzięki współpracy Rad Seniorów, pracowników urzędów miast lub gmin, przedstawicieli
instytucji i organizacji lokalnych oraz mieszkańców w wieku senioralnym z ekspertem odpowiedzialnym za przebieg
i efekt planowania strategicznego. Za głównych autorów
strategii uznać należy zespoły robocze powołane przez Rady
Seniorów. Obok radnych-seniorów w ich skład weszły osoby znające (ze względu na wykonywaną pracę lub pełnioną
funkcję) problemy i oczekiwania osób starszych. Przyjęcie
przez radę miasta lub radę gminy przedłożonego przez Radę
Seniorów Projektu strategii polityki senioralnej rozpocznie etap
wdrażania Strategii polityki senioralnej przez lokalne władze.
Art. 5c Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1990 r.
(wprowadzony nowelizacją z 2013 r.).
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W dalszej części rozdziału będziemy używać dla omawianego dokumentu nazwy Strategia polityki senioralnej lub
Strategia.
Adresatami (realizatorami) przedstawionych przez
Rady Seniorów Strategii są przede wszystkim burmistrzowie oraz rady miejskie. Innymi odbiorcami są działające na terenie miasta i gminy instytucje kultury i oświaty, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe
i przedsiębiorcy.
Zaangażowanie obywateli w budowanie tych strategii pozwala określić je mianem strategii partycypacyjnych, bowiem zawarte w nich zapisy były tworzone, a nie
tylko konsultowane, przez przedstawicieli społeczności
seniorów. Partycypację rozumiemy tu jako współuczestnictwo mieszkańców w planowaniu i wdrażaniu polityki
lokalnej23. Oczywiście nie każdy mieszkaniec uczestniczył bezpośrednio w pracach nad formułowaniem zapisów strategicznych. Część osób brała udział w otwartych
spotkaniach konsultacyjnych, a część była jedynie informowana o powstającej strategii. Jednak w założeniu tego
projektu każdy mieszkaniec-senior mógł zgłosić swoje poMamy tu na myśli popularny model drabiny partycypacji, ilustrujący różne stopnie zaangażowania obywateli w podejmowane
decyzje dotyczące spraw publicznych. Najmniej partycypacyjne (włączające) jest informowanie mieszkańców przez władze o wcześniej
podjętych decyzjach, średni szczebel to konsultowanie planowanych
decyzji, zaś najwyższy poziom partycypacji to współdecydowanie
i współodpowiedzialność obywateli.
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mysły dotyczące celów lub działań strategicznych. O tym,
na ile to założenie zostało spełnione, piszemy poniżej.
We wszystkich trzech wskazanych ośrodkach (Andrychowie, Brzesku i Jordanowie) przyjęto podobny schemat
przygotowywania dokumentu: pierwszym etapem była
praca zespołu roboczego, który określił obszary rozwoju,
wypracował cele i działania dla Strategii, następnie odbywały się konsultacje w gronie Rady Seniorów i otwarte konsultacje z mieszkańcami, po nich przyjęcie uchwałą Rady
Seniorów Projektów strategii polityki senioralnej, a wreszcie
przestawienie dokumentu do przyjęcia w trybie przewidzianym przepisami prawa lokalnego przez rady miejskie.

RS – Rada Seniorów, JST – jednostka samorządu terytorialnego,
INST – instytucje samorządowe, NGO – organizacje pozarządowe,
mieszkańcy 60+,
ekspert. Linią ciągłą zaznaczono zasięg
partycypacji w tworzeniu dokumentu, linią przerywaną zaznaczono
zespół roboczy.



Planowanie strategiczne przeprowadzone przez Rady
Seniorów można podzielić na etapy, podczas których zespoły robocze kierowane przez eksperta Fundacji „Znak”:
• zapoznały się z wynikami przeprowadzonej w ramach projektu diagnozy24 oraz z zapisami dotyczącymi ważnych dla seniorów spraw w innych dokumentach strategicznych (lokalnych i ponadlokalnych);

JST
RS

INST
NGO

Rys 1: Schemat zaangażowania społecznego w tworzenie „Projektów strategii polityki senioralnej” w Andrychowie, Brzesku oraz
Jordanowie



•

dowiedziały się, na czym polega myślenie strategiczne, czyli celowe, oraz jak konstruuje się dokumenty
strategiczne;

•

wypracowały obszary rozwoju dla polityki senioralnej oraz zdefiniowały jej cele;

•

zaproponowały działania prowadzące do realizacji
tych celów;

•

organizowały oraz współprowadziły (wraz z ekspertem) otwarte spotkania konsultacyjne dla seniorów
ze swojej gminy lub miasta;

•

odbierały informację zwrotną od środowiska seniorów w ramach otwartych konsultacji;
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kacji.

Etapowi diagnozy poświęcony jest poprzedni rozdział tej publi-
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•

decydowały (po konsultacjach ze środowiskiem)
o ostatecznym kształcie „Projektu strategii”;

•

część I, w której pokazuje się główne problemy i formułuje cele będące na nie odpowiedzią;

•

informowały o pracy nad „Projektem strategii”
i promowały Rady Seniorów jako reprezentantów
środowiska osób starszych.

•

część II, w której proponuje się konkretne działania
zaradcze oparte o lokalne zasoby i komplementarne
wobec działań wymienionych w dokumentach nadrzędnych.

Rady Seniorów przyjęły Projekty strategii polityki senioralnej dla swoich miast lub gmin w drodze uchwały oraz
przedstawiły je radom swoich miast lub gmin do przyjęcia
w trybie przewidzianym przepisami prawa lokalnego.
Praca przebiegała w formule spotkań roboczych
(trzech spotkań w każdym mieście, zwykle trzygodzinnych), rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej, spotkań konsultacyjnych w gronie Rad oraz otwartych
spotkań konsultacyjnych dla wszystkich starszych mieszkańców.
Spotkania robocze i konsultacje w zespołach roboczych
W każdym z trzech ośrodków w spotkaniach roboczych
z ekspertem brały udział Rady Seniorów w pełnym składzie (wyłączywszy osoby, które na te spotkania nie mogły
dotrzeć z przyczyn losowych). Mając do dyspozycji trzy
spotkania robocze, pierwsze z nich przeznaczono na przekazanie wiedzy o długofalowym planowaniu, a kolejne dwa
na wypracowanie obszarów, celów i propozycji działań. Na
drugim spotkaniu ustalono formę dokumentu jako złożonego z dwóch części:

Praca nad sformułowaniem celów i działań przebiegała z wykorzystaniem narzędzi aktywizujących: wypełniania schematów drukowanych na różnokolorowym papierze (dla ułatwienia orientacji każdy obszar strategiczny
oznaczaliśmy innym kolorem), pracy w małych grupach tematycznych oraz dyskusji moderowanej. Praca w grupach
tematycznych (grupy zajmowały się obszarami rozwoju,
dla których formułowały cele) była dobrym rozwiązaniem,
zwłaszcza w dużych zespołach roboczych. Trzeba jednak
pamiętać, że wyniki pracy grupowej należy przedstawić na
forum oraz je omówić czy też uzupełnić. W związku z tym,
że pracowaliśmy w systemie 3 x 45 minut, na omówienie
niekiedy brakowało czasu. Treści wypracowane podczas
spotkań roboczych były konsultowane z ich uczestnikami
w ciągu kilku dni po spotkaniu. Służyło to uwspólnianiu
wiedzy w gronie zespołu roboczego (podczas krótkiego
spotkania nie wszystkie propozycje mogły zostać szczegółowo omówione lub nie wszystko zostało zrozumiane albo
zapamiętane), pozwalało również, by – już po zakończeniu spotkania – rodziły się nowe pomysły. Poniewież niewielu radnych-seniorów korzysta z poczty elektronicznej,
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znacznym wyzwaniem dla eksperta było uzyskanie opinii
o wypracowanych podczas spotkań roboczych postulatach:
pozostawały rozmowy telefoniczne. Po trzecim spotkaniu
roboczym konsultacja wypracowanych zapisów odbywała
się za pośrednictwem przewodniczących Rad, co bardzo
usprawniało jej przebieg.
Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców
w wieku senioralnym
W każdym z trzech ośrodków spotkania otwarte miały inny
charakter. Wszędzie jednak wykorzystano wydarzenia, na
które chętnie przychodzili seniorzy. Było to praktyczne
rozwiązanie gwarantujące sporą frekwencję, ale też wpisywało konsultacje w scenariusz innego wydarzenia, czyli w pewnym stopniu je marginalizowało. Radni-seniorzy
twierdzili, że na konsultacje jako takie mało kto przyjdzie.
Potwierdzali tym samym jeden z wniosków z diagnozy,
mówiący o znikomym zainteresowaniu osób starszych spotkaniami dotyczącymi spraw lokalnych. W jednej z gmin
spotkanie otwarte poświęcone było wyłącznie konsultacji
zapisów strategicznych, ale jego charakter zapowiedziano
jako integracyjno-przedświąteczny (przy ciastku i kawie).
W innym ośrodku konsultacje towarzyszyły otwartemu dla
wszystkich wykładowi na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
na temat planowania strategicznego (w roli prelegenta wystąpił ekspert) a w kolejnym – cotygodniowemu spotkaniu
seniorów. Tam, w celu zwiększenia uczestnictwa, konsulta-

cje przeprowadzono w dwóch różnych instytucjach, w których systematycznie spotykają się grupy seniorów. Najwyższa frekwencja była na spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku – około 150 osób.
Każde spotkanie składało się z części informacyjnej
poświęconej znaczeniu i treści powstającego dokumentu
(tę informację przygotowali radni-seniorzy) oraz moderowanej przez eksperta dyskusji na temat proponowanych
celów i działań. Aby w tak licznym gronie każdy miał
szansę na zgłoszenie swojej opinii, zastosowano kolorowe
wydruki z zapisem obszarów, celów i działań (na potrzeby najliczniejszego spotkania zszyte w wygodne książeczki). Każda osoba biorąca udział w spotkaniu mogła zabrać
ten materiał do domu i (jeśli zechce) zgłosić swoje uwagi
Radzie Seniorów, podkreślić zapisy, które uważa za szczególnie ważne, lub – dopisując swoje uwagi – zaproponować
uzupełnienie albo zmianę zapisów. Po zebraniu wydruków ekspert opisał efekty konsultacji i przedyskutował je
z Radą Seniorów. Ta decydowała (jako organ przedkładający ten dokument do wdrożenia Rada Seniorów ma głos decydujący), które postulaty ze spotkania zostaną włączone
do zapisów strategicznych.
Informowanie o powstającym Projekcie strategii oraz
promowanie pracy Rady Seniorów
Promowanie, informowanie i rzecznictwo to chyba najsłabsze obszary w działalności Rad Seniorów. Ekspert zapropo29

nował radnym krótkie teksty (minipakiety prasowe) na temat powstających dokumentów, zachęcające mieszkańców
do włączenia się w proces planowania. Zasugerował przy
tym, że teksty te mogą być dowolnie przez Radę Seniorów
wykorzystane (zmieniane, skracane). W jednym z ośrodków
zostały użyte w całości, w innych – w części. Radni-seniorzy
nieufnie podchodzą do promocji swoich działań, tłumacząc
to obawą przed nieprzychylnymi komentarzami, niechęcią
do chwalenia się oraz brakiem zainteresowania ze strony lokalnych mediów. Dodatkowo Rady nie mają ustalonych narzędzi i kanałów komunikacji ze środowiskiem.
Wdrażanie strategii, czyli dalsza praca Rad Seniorów
Zakładamy, że po przyjęciu Strategii do realizacji nastąpi operacjonalizacja (czyli przełożenie ogólnego opisu na
szczegółowe rozwiązania) każdego zapisanego tam działania. Ponieważ stanowią one otwarty katalog, niektóre
z nich mogą zostać zmienione, dodane lub usunięte. Będzie
to wymagało współpracy różnych osób i podmiotów kompetentnych w zakresie tych działań. W operacjonalizacji
pierwszych kilku działań wskazane będzie wsparcie eksperta. Kolejne działania może opracować z powadzeniem
sama Rada Seniorów. Członkowie Rad oraz inni seniorzy,
którzy prowadzili badania diagnostyczne, mają kompetencje do prowadzenia działań monitorujących oraz ewaluacji
zapisanych w dokumencie celów. Ponadto doskonale znają
treść zapisów oraz są przekonani o ich zasadności, gdyż

sami je tworzyli. Warto wykorzystać ten potencjał i włączyć
Rady Seniorów we wdrażanie Strategii także na poziomie
monitoringu i ewaluacji.
Partycypacyjne (społeczne) planowanie długofalowe
lokalnej polityki senioralnej jako proces
Planowanie strategiczne jest elementem procesu zarządzania strategicznego25, który to proces podzielić można na
trzy etapy. Określenie „organizacja” w tym tekście odnosi
się do każdej struktury społecznej działającej celowo. Tu
„organizacją” jest gmina: jednostki urzędu gminy, gminne
instytucje oraz wspólnota samorządowa (czyli ogół mieszkańców).
Zarządzanie strategiczne przebiega zgodnie z następującymi po sobie etapami:
•

etap analizy
(przeprowadzenie diagnozy strategicznej: zbieranie danych na temat istotnych zasobów i sił w organizacji oraz
otoczeniu, interpretacja danych, określenie strategicznego
położenia organizacji i wyciągnięcie wniosków z uzyskanych informacji);
•

etap planowania
(określanie obszarów rozwoju, formułowanie celów
i sposobów działania w odniesieniu do zdiagnozowanego
Szerzej na ten temat: G. Gierszewska, Zarządzanie strategiczne,
Warszawa 2000.
25
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i przewidywanego układu zasobów i sił w organizacji oraz
jej otoczeniu; redagowanie dokumentu strategicznego);
•

etap zarządzania
(realizacja strategii, czyli wdrożenie zaplanowanych rozwiązań i działań prowadzących do osiągnięcia celów, monitorowanie odchyleń od założonych terminów i wskaźników
realizacji, wprowadzanie korekt w strategii, a następnie
ewaluacja zrealizowanego cyklu strategicznego).
Ten uniwersalny model pokazuje, że wszystkie etapy
procesu są ściśle ze sobą powiązane. Rady Seniorów wraz
z mieszkańcami i ekspertami (lokalnymi, a także współpracującymi w ramach projektu Aktywni seniorzy w akcji)
zrealizowały etapy analizy i planowania.
Warto przywołać tu inny, przydatny w zrozumieniu
zasad tworzenia planów strategicznych, model, który ilustruje rolę różnych zaangażowanych podmiotów26:
1) podmiot polityczny – burmistrz lub wójt oraz rada
miasta lub rada gminy zwykle inicjują proces przygotowania strategii, wdrażają ją i monitorują;

koordynują prace nad strategią, redagują dokumenty
strategiczne.
Jak każda strategia powstająca z inicjatywy społecznej (a nie władz lokalnych, jak to ma miejsce w przypadku
np. miejskiej czy gminnej strategii rozwoju), także i nasza
angażowała najpierw mieszkańców 60+ i ich przedstawicieli (Rady Seniorów) oraz ekspertów, a w następnej kolejności władze lokalne. Włączenie podmiotu społecznego na
równych prawach z politycznym i eksperckim jest bardzo
cenne, jeżeli chodzi o rozwój kapitału społecznego rozumianego jako normy, zaufanie i powiązania, które mogą
zwiększyć sprawność społeczeństwa poprzez ułatwienie
skoordynowanych działań27.
Warto podkreślić pożytki płynące w tym przypadku
ze społecznego planowania, które:
• wzmacnia więzi społeczne oraz poczucie sprawczości wśród osób 60+;
•

2) podmiot społeczny – mieszkańcy (ich przedstawiciele i liderzy) uczestniczą w tworzeniu zapisów strategicznych oraz, w różnym zakresie, w realizacji strategii;

uczy obywateli 60+ całościowego, nie tylko przez
pryzmat osobistego doświadczenia, postrzegania
problemów gminy lub miasta;

•

w pełni pozwala autorom Strategii na monitoring
działań zapisanych w tym dokumencie;

3) podmiot ekspercko-doradczy – eksperci dostarczają
wiedzy i informacji pozostałym podmiotom, czasem

•

wzmacnia rolę Rady Seniorów w środowisku jako
rzecznika spraw osób starszych.

R.D. Putnam (współpraca R. Leonardi, R.Y. Nanetti), Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł.
J. Szacki, Kraków 1995, s. 258.
27

26

2011.

A.P. Wiatrak, Strategie rozwoju gmin wiejskich, Warszawa
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Jak każdy dokument strategiczny, także Strategia polityki senioralnej stanowi narzędzie rozwoju społeczności,
dla której powstała. Oznacza to, że chociaż zapisy tam zawarte dotyczą spraw osób starszych, to ich realizacja ma
wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców, na przykład: rodzin opiekujących się niesamodzielnymi seniorami, pracowników sektora pomocowego czy użytkowników
przestrzeni publicznej. Wygodne i bezpieczne ciągi piesze,
bardzo ważne dla osób starszych z dysfunkcjami narządu
ruchu, dobrze służą wszystkim obywatelom.
Obok niewątpliwych pożytków należy się jednak liczyć z trudnościami, jakie napotkamy, planując oddolnie
i partycypacyjnie. Warto więc zastanowić się, jak sobie
z nimi poradzić. Jeżeli chodzi o członków Rad Seniorów
oraz szerokie grono osób konsultujących powstający dokument, tymi trudnościami i odpowiednimi rozwiązaniami są:
• niewystarczająca znajomość zapisów zawartych
w dokumentach strategicznych związanych z prowadzeniem przez powiaty i gminy polityki rozwoju oraz w dokumentach krajowych i wojewódzkich
dotyczących spraw seniorów, czemu można zaradzić
poprzez spotkania informujące o tych zapisach i ich
znaczeniu dla powstającej strategii;
•

niewystarczająca znajomość diagnozy lokalnej (zawartej w dostępnych dokumentach), którą zwiększymy, zachęcając radnych-seniorów do lektury
tych danych i prezentowania ich członkom zespołu

roboczego oraz podczas otwartych spotkań konsultacyjnych;
•

brak umiejętności myślenia celowego (formułowania celów i definiowania działań prowadzących
do ich realizacji), czemu można zaradzić poprzez
warsztaty zapoznające członków zespołu roboczego
z zasadami planowania długofalowego;

•

słaby przepływ informacji zarówno w zespole roboczym, jak i pomiędzy innymi osobami zaangażowanymi w tworzenie strategii; niski stopień wykorzystania narzędzi cyfrowych, nieprzestrzeganie
terminów udzielania informacji zwrotnej, czemu
można zaradzić, ucząc korzystania z nowych mediów komunikacyjnych i zachęcając do niego oraz
wdrażając zasady dobrej komunikacji28.

W planowaniu partycypacyjnym warto poświęć
uwagę zgodności zapisów w tworzonym dokumencie strategicznym ze strategiami nadrzędnymi. Te ostatnie nie są powszechnie znane, bo też ich forma (formalnoprawny język,
wielość tabel i wykresów) nie ułatwia zrozumienia. Ich listę
należy ustalić, zanim rozpocznie się pracę nad wytyczaniem
celów strategicznych, należy też znaleźć czas na wspólną
lekturę zapisów dotyczących obszarów planowania. Poza dokumentami o znaczeniu strategicznym, takimi jak: Strategia
Rozwoju Województwa Małopolskiego, strategia rozwoju gminy lub miasta, miejska lub gminna strategia rozwiązywania
Mowa tu o: aktywnym słuchaniu, jasnym komunikacie, udzielaniu informacji zwrotnej oraz komunikacie niewerbalnym.
28
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problemów społecznych czy miejski lub gminny program
rewitalizacji, warto sięgnąć do dokumentów określających rozwój polityki krajowej wobec seniorów, do których
należą między innymi Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 czy Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo
– Solidarność, a także wskazujących drogi rozwoju polityki europejskiej, takich jak Europejska Karta Społeczna
(w szczególności art. 12 i nast.).
Powiązanie określonych na poziomie lokalnym celów i działań z zapisami w dokumentach wyższego rzędu
pozwala na:
•

skuteczniejsze działania rzecznicze w sprawie celów i zadań zawartych w Strategii;

•

przypisanie zawartych w Strategii działań do szerszych przedsięwzięć planowanych na przykład
w miejskiej albo gminnej strategii rozwoju, co służy podniesieniu wagi tych pierwszych;

•

przyjrzenie się problemom lokalnym w kontekście
szerszym, nawet globalnym;

•

ubieganie się o zewnętrzne środki finansowania,
gdy granatodawcy oczekują przypisania problemu
do celu zawartego w dokumencie strategicznym.

Kompetencje i role ekspertów w procesie budowania
strategii polityki senioralnej
Nawiązując do przedstawionego wyżej modelu, który ilustruje role trzech podmiotów w procesie planowania, przyjrzyjmy się roli (a właściwie – rolom) ekspertów. Nie zawsze
muszą nimi być ludzie wyposażeni w stosowne dyplomy lub
certyfikaty szkół trenerskich. Warto rozejrzeć się w swoim
środowisku, czy są tam osoby mogące podjąć się opisanych
niżej zadań.
Tworzenie strategii, czyli planowanie długofalowe angażujące społeczność, której ma służyć, to rozłożony w czasie proces. Opracowanie dokumentu strategicznego poprzedzone jest pracą zespołu planującego oraz zakrojonymi na
mniejszą lub większą skalę konsultacjami w środowisku.
Aby powstała spójna, czytelna i gotowa do wdrożenia strategia, niezbędne jest, by eksperci mieli kompetencje ściśle
powiązane ze swoimi zdaniami. Przyglądając się tym kompetencjom, można określić następujące role eksperckie:
• ekspert-edukator: dostarcza wiedzy o planowaniu
oraz danych potrzebnych do wypracowania przez
grupę planującą treści, które złożą się na dokument
strategiczny;
•

ekspert-facylitator pracy zespołu: dba o efektywną
pracę zespołu planującego;

•

ekspert-autor dokumentu strategicznego: odpowiada za ostateczny kształt dokumentu, który ma za-
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wierać precyzyjnie nazwane cele oraz działania niezbędne do ich realizacji.
Wskazane role może odgrywać zarówno zespół ekspercki, jak i jedna osoba. Praca edukatora i facylitatora pracy zespołu zwykle przebiega równolegle, co warto uwzględnić przy podziale obowiązków eksperckich. Jeżeli obie
funkcje pełni jedna osoba, jej praca z zespołem planującym
przebiega w sposób bardziej naturalny, łącząc naukę o tworzeniu strategii z zespołowym planowaniem celów i zadań.
Poniżej opisujemy szerzej zagadnienia związane
z każdą ze wskazanych ról eksperckich.
Zadania i wyzwania dla eksperta-edukatora
•

Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych grupy planującej.
Uczący powinien mieć świadomość tego, jaka jest wiedza
wyjściowa zespołu planującego na temat myślenia strategicznego, oraz być poinformowany, czy członkowie zespołu
uczestniczyli w pracach nad tworzeniem innych strategii.
Istotne jest uwzględnianie potrzeb związanych z czasem
i miejscem zajęć. Warto dopytać uczestników, jakie metody
pracy i pomoce edukacyjne są dla nich najodpowiedniejsze.
PRZYKŁAD
Gdy pracujemy z seniorami, warto szczególnie zadbać o czytelne wydruki i wygodne narzędzia do pisania.
Nie każdy nosi przy sobie długopis, uczestnikom zdarza się
też zapomnieć o okularach do czytania. Wielkość czcionki,

kolor papieru, wyraźnie piszące długopisy, dobre oświetlenie sali – to wszystko ma wpływ na efektywność nauki.

•

Skuteczne przekazywanie wiedzy.
Osoby dorosłe najwydajniej uczą się, gdy proces edukacyjny oparty jest o ich własne doświadczenie, które – przetwarzane dzięki refleksji – prowadzi do zastosowania
w praktyce29. Zespół planujący uczy się po to, żeby wiedzy
jak najszybciej użyć w planowaniu. Jest to część procesu
edukacyjnego.
PRZYKŁAD
Warto zacząć zajęcia na temat myślenia celowego od
ćwiczenia, podczas którego uczestnicy otrzymają wypisane na kartkach realne (z życia wzięte) cele i działania. Ich
zadaniem będzie dopasowanie ich do siebie (niekoniecznie
na zasadzie 1 cel – 1 działanie). Rezultat tego ćwiczenia
jest dobrym materiałem ilustrującym wzajemną zależność
celów i działań prowadzących do ich realizacji.

•

Motywowanie do nauki.
Dla zespołu pracującego nad strategią najważniejszą motywacją jest przekonanie, że powstający dokument będzie
Opisany sposób uczenia zwany jest Cyklem Kolba (od nazwiska amerykańskiego teoretyka metod nauczania Davida A. Kolba) lub
modelem uczenia przez doświadczenie (ang. Experiential Learning
Model).
29
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miał realny wpływ na poprawę jakości życia. Taka świadomość pozytywnie oddziałuje na cały proces pracy na strategią, nie tylko na zdobywanie potrzebnej do tego wiedzy.
Do nauki motywują także atrakcyjność przekazu i dobre
relacje grupy z osobą przekazującą wiedzę.
Ekspert-edukator powinien dostrzegać trudności, jakie
ma grupa uczących się osób, i w miarę możliwości je minimalizować.
Trudności mogą mieć różne przyczyny, począwszy od
zdrowotnych, poprzez brak zainteresowania, po niedostatki warsztatowe edukatora. Warto zachęcić zespół, aby zgłaszał te problemy, choć z oczywistych powodów związane
jest to z pewnym stresem. Przede wszystkim jednak osoba
edukująca powinna zachować szczególną czujność, jeżeli
chodzi o: tempo i głośność mówienia, zbyt fachowe słownictwo, jakość obrazu lub dźwięku i zawartość prezentacji
multimedialnych.
Zadania i wyzwania dla eksperta-facylitatora
Tej roli eksperckiej warto poświęcić więcej miejsca, gdyż jest
ona kluczowa, jeśli chcemy, by dokument strategiczny był
na poziomie treści dziełem całego zespołu roboczego, a nie,
na przykład, wyłącznie przewodniczącego Rady Seniorów
lub ekspertów. Warto dodać, że ekspert-facylitator prowadzi
(wspólnie z radnymi-seniorami) otwarte spotkania konsultacyjne, podczas których zgłaszane są nie tylko opinie na temat zapisów w projekcie strategii, ale też nowe pomysły do-

tyczące działań i celów strategicznych. Zadaniem facylitatora
jest stworzenie forum dla wyrażania tych wszystkich opinii.
Facylitacja to takie oddziaływanie na pracę grupy,
które pomaga osiągnąć najlepsze rezultaty w optymalnym
czasie, przy wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących w procesie planowania (dotyczy to również każdej innej pracy w zespole). Facylitator proponuje sposoby pracy
i określa etapy, dzięki którym najłatwiej dojść do zaplanowanego rezultatu, angażuje uczestników i pomaga korzystać z różnorodnych perspektyw. W procesie planowania
partycypacyjnego granice między rolami edukatora i facylitatora często się zacierają.
W przypadku pracy polegającej na planowaniu niezbędne jest, by wszyscy członkowie zespołu zdobyli umiejętność myślenia konstruktywnego (opartego na faktach) oraz
strategicznego (polegającego na budowaniu celów). Aby tak
się stało, nie wystarczy wysłuchanie krótkiego wykładu. Potrzebny jest jeszcze czas na warsztatowe przetrenowanie tej
umiejętności. Jest ona bardzo ważna, bo o ile ekspert nadaje
ostateczny kształt dokumentowi strategicznemu, o tyle – jeżeli planowanie przebiega partycypacyjnie – nie może zastąpić zespołu planującego w formułowaniu celów i zadań.
Myślenie konstruktywne rozumiemy tu jako nastawione na rozwiązywanie problemów oraz oparte na faktach, a nie jedynie na emocjach i osobistych doświadczeniach. Należy jednak te osobiste doświadczenia docenić
i w procesie planowania rozgospodarować, zestawiając
je z faktami, do których dostęp mamy dzięki diagnozie
35

przeprowadzanej w ramach projektu przez te same (zwykle) osoby, które pracują w grupie planującej. Innymi słowy: członkowie grupy planującej powinni umieć wyrażać
swoje myśli w sposób konkretny, oparty na faktach, a nie
na przekonaniach mówiącego. Na przykład stwierdzenie,
będące osobistym przekonaniem i być może doświadczeniem: „lekarze w naszej przychodni nie chcą cierpliwie słuchać starszych ludzi” można przeformułować na
stwierdzenie faktów: „lekarz w naszej przychodni ma
15 minut dla pacjenta, więc na rozmowę zostaje mało czasu, co dla niektórych starszych osób jest dyskomfortem”.
W potocznym języku planowanie rozumiane jest raczej jako
tworzenie spisu zadań do wykonania niż jako wyznaczenie
celu. Z kolei cel, czyli pożądana zmiana, utożsamiany jest
z marzeniem, sytuacją idealną. Pomocny w poprawnym
sformułowaniu celu jest model SMART30. Proponowane podczas spotkań roboczych cele konfrontujemy z tym
modelem, co pomaga w prawidłowym ich sformułowaniu.
Ważne jest, aby planujący rozumieli, że cel (czyli oczekiwana zmiana na lepsze) może być zrealizowany poprzez
różne działania oraz że jedno działanie może prowadzić
do różnych celów. Pomocne są tu przykłady: zwiększenie
mobilności osób mieszkających na wyższych piętrach i mających związane z wiekiem ograniczenia w poruszaniu się
Często stosowny w zarządzaniu model formułowania celu,
zgodnie z którym cel powinien być: Skonkretyzowany (ang. Specific), Mierzalny (ang. Measurable), Osiągalny (ang. Achievable), Istotny
(ang. Relevant), Określony w czasie (ang. Time-bound).
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(czyli cel) można osiągnąć zarówno dzięki montażowi wind
albo krzeseł schodowych, jak i poprzez pomoc w zamianie
mieszkań z sąsiadami z parteru. Zajęcia plastyczne (działanie) mogą być nastawione na różne cele: rozwój warsztatu
artystycznego, ale też na integrację i przełamywanie barier.
Zdobywanie wiedzy i planowanie w zespole przebiega zgodnie z właściwym dla danej grupy procesem grupowym31. Dla poszczególnych grup czas potrzebny na
wypracowanie efektów jest różny: nowe osoby w zespole,
nierozwiązane konflikty oraz inne czynniki znacznie go
wydłużają. Dlatego przed poznaniem zespołu trudno jest
oszacować termin, w którym zostanie wykonana praca.
Ważna jest tu świadomość facylitatora odnośnie do fazy
procesu grupowego, w jakiej dany zespół obecnie się znajduje, ponieważ związany jest z tym wybór metod pracy.
Zadania facylitatora to:
• Dbanie o bezpieczeństwo i zaufanie w zespole.
Facylitator ma za zadanie dbać o bezpieczeństwo emocjonalne osób współpracujących oraz tworzyć forum dla komunikacji opartej na ustalonych przez wszystkich uczestników zasadach.
B. Tuckman: Developmental sequence in small groups, „Psychological Bulletin”, 1965, 63 (6). s. 384–399. Chodzi tu o model rozwoju
grupy współpracującej, która w drodze do wyznaczonego celu przechodzi przez fazy: formowania (poznawania się ), docierania (otwartego wyrażania opinii), normowania (ustalania norm współpracy),
realizacji (wykonania tego, co zaplanowano) i zawieszenia (braku zadań lub pomysłów).
31
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•

Upewnienie się, że zostały zebrane opinie wszystkich uczestników procesu planowania.
Powinnością facylitatora jest dostrzeganie różnych perspektyw w zespole i ujawnianie wszystkich stanowisk
związanych z danym tematem, tak by każda opinia mogła
zostać wyrażona.
•

Świadomość etapów procesu zarządzania strategicznego.
Dzięki znajomości etapów procesu zarządzania strategicznego facylitator dba o to, by zespół planujący nie rozpraszał się, lecz skupiał się na zadaniach kluczowych dla danego etapu pracy.
•

Znajomość psychologii procesu grupowego.
Każdy zespół składa się z osób, które w zmieniających się
relacjach odgrywają różne role w grupie. Proces grupowy
można rozumieć jako zmieniający się (w czasie) układ relacji w grupie oraz relacji grupy z facylitatorem, które to
relacje wywierają wpływ na efektywność całego procesu32.
Świadomość zmian tych relacji w ramach procesu grupowego pozwala facylitatorowi na dobranie właściwych metod
i narzędzi wspierania pracy zespołu.
•

Troska o przestrzeganie zasad współpracy.
Początkiem pracy facylitatora z grupą jest wspólne ustalenie zbioru zasad, według których przebiegać będzie praca
32

A. Krupa, Bardziej wykwalifikowany trener. Zastosowania
wiedzy o procesie grupowym, w: „Know How. Pismo Wszechnicy UJ”,
8/2012, s. 24.

zespołu roboczego. W czasie całego procesu facylitator stoi
na straży tych zasad.
•

Perspektywa „oka zewnętrznego”.
Facylitatorzy wnoszą do zespołów perspektywę „oka zewnętrznego”, czyli nowej osoby w środowisku. Dzięki tej
zewnętrznej perspektywie facylitator zadaje pytania o fundamentalne kwestie, których zwykle nie omawia dobrze
znająca się grupa. Przykładowe pytania tego typu: „Po co
istnieje nasza Rada Seniorów? Jaki jest jej nadrzędny cel?
Czym powinna, a czym nie powinna się zajmować w długofalowej perspektywie?”.
Facylitator powinien być świadomy ograniczeń, które
wpływają na jakość pracy z zespołem.
Są to zwykle:
• Ograniczenia czasowe i budżetowe.
Z góry musimy założyć czas i koszty dla procesu zespołowego planowania, pamiętając jednak, że mogą one okazać się
w praktyce niewystarczające ze względu na powolne tempo pracy, potrzebę większej liczby spotkań czy też zmiany
w składzie zespołu roboczego.
•

Poziom kompetencji i doświadczenie zespołu planującego.
W społecznościach, w których działają zespoły robocze,
współpraca jest praktykowana w różnym stopniu; w oczywisty sposób proces planowania przebiega sprawniej tam,
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gdzie jego uczestnicy mają doświadczenie współpracy
i współdecydowania.
•

Dostępny facylitatorowi zasób wiedzy, metod i narzędzi pracy.
W praktyce osoby pełniące funkcję facylitatorów biorą
również na siebie inne istotne role (na przykład rolę edukatora lub mediatora). Może zdarzyć się jednak, że pełniący funkcję facylitatora nie sprosta niektórym wyzwaniom
z powodu braku wiedzy lub umiejętności.
Na etapie planowania strategicznego ujawniają się
w zespołach roboczych czynniki utrudniające skuteczną pracę. Warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.
Są to przede wszystkim:
•

Brak przekonania o wpływie wypracowanego dokumentu na poprawę jakości życia seniorów.
Mieszkańcy pamiętają liczne inicjatywy konsultacyjne,
które nie przyniosły (według nich) widocznej zmiany na
lepsze. Powszechne przekonanie, iż „papier wszystko zniesie”, idzie w parze z równie powszechnym poglądem, że
„władza i tak zrobi, co zechce”. Aby temu zaradzić, warto
na samym początku zatroszczyć się o: swoisty „patronat”
burmistrza lub wójta nad pracą zespołu (np. otwarcie przez
przedstawiciela samorządu cyklu spotkań roboczych), regularne informowanie o przebiegu prac na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy, krótki wstęp dotyczący ważności tej strategii wygłoszony przez reprezentanta
urzędu na otwartym spotkaniu konsultacyjnym.

•

Oczekiwanie, że do zdobycia niezbędnej do planowania wiedzy oraz umiejętności formułowania celów i działań może wystarczyć krótki wykład eksperta.
Warto na spotkaniu organizacyjnym pokazać zespołowi
pełny zakres pracy oraz ustalić, kto z radnych-seniorów
gotów jest uczestniczyć we wszystkich spotkaniach roboczych.
•

Nieznajomość zakresu zadań samorządu lokalnego
oraz wyników diagnozy i specyfiki lokalnej.
W trakcie tworzenia strategii często okazuje się, że planujący nie wiedzą wiele o specyfice i uwarunkowaniach pracy jednostki samorządu terytorialnego. Formułowane są
nierealne oczekiwania: zatrudnienie dodatkowych lekarzy
specjalistów czy podwyżki świadczeń. Warto znaleźć czas
na krotkie omówienie zadań gminy, łącząc to z przeglądem
lokalnych dokumentów strategicznych, w które będzie się
wpisywać tworzona przez zespół Strategia.
•

Ujawnienie lub wzmocnienie istniejących w zespole
konfliktów oraz potrzeba rozmów na tematy inne
niż zaplanowane.
Bywa, że podczas pracy zespołu do głosu dochodzą dawne,
uśpione konflikty lub powstają nowe. Uruchomienie partycypacyjnego planowania oznacza też otwarcie forum, na
którym podejmowane są dyskusje na tematy istotne dla
rozmówców, lecz niekoniecznie związane bezpośrednio z
planowaniem strategicznym. Zdarza się również, że zespół
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traktuje planowanie partycypacyjne jako szansę na zgłoszenie swoich, niewyrażonych wcześniej, potrzeb, postulatów lub nawet żądań. Facylitator powinien dysponować
zapasem czasu na wypadek takich sytuacji i podjąć mediację w konflikcie bądź poprowadzić dyskusję na temat, który
blokuje prace nad dokumentem.

działań zaradczych w odniesieniu do zidentyfikowanych
słabych stron. Obawa ta wiąże się m.in. z lękiem przed negatywną oceną czyjejś pracy, szczególnie jeżeli Rada Seniorów ma poczucie zależności od organów władzy lokalnej.
Można temu zaradzić, rezygnując z języka oceny: nie „słabe
strony”, ale „co warto usprawnić”.

PRZYKŁAD
W pewnej gminie każda dyskusja obowiązkowo zbaczała na temat skandalu, jaki miał tam niedawno miejsce.
Ta sprawa nie miała żadnego związku z zadaniem, które
stało przed zespołem roboczym. Jednak błędem ze strony
facylitatora byłoby ośmieszyć czy zignorować powracający
temat albo też odgórnie go zakazać. Warto w takich wypadkach zapytać uczestników zespołu o ich emocje związane z tą sprawą, prosząc, żeby mówili o niej wyłącznie
w pierwszej osobie, bez komentowania uczuć innych członków grupy. Na przykład: „oburzyło mnie to, byłam zła, ciągle o tym myślę”. Możliwość nazwania swoich emocji pomaga uzyskać dystans do wyzwalającej je sprawy i odłożyć
ją na bok na czas pracy zespołu.

PRZYKŁAD
W pewnym mieście członkowie zespołu pracujący
nad społeczną strategią, nie chcąc nikogo urazić (a może i
nie chcąc nikomu się narazić), unikają konkretnych stwierdzeń w rodzaju: „oferta domu kultury jest mało atrakcja
dla osób starszych”, „osoby zatrudnione w urzędzie miasta
nie mają cierpliwości, aby seniorom dokładnie coś wytłumaczyć”. Przydają się wtedy ćwiczenia z opisywania rzeczywistości bez oceny. Czyli: „starsze osoby potrzebują
większej liczby kameralnych spotkań w domu kultury”,
„osoby, które przychodzą do urzędu, potrzebują więcej cierpliwości i zrozumienia”.

•

•

Niechęć do mówienia o słabych stronach w obawie
przed krytyką.
Znaczną przeszkodą w pracy może być obawa przed poruszaniem tematu słabych stron działania urzędu miasta lub
gminy albo instytucji lokalnych oraz przed planowaniem

Trudność uzgodnienia priorytetów.
Podczas planowania jednym z zadań jest określenie kilku
kluczowych (priorytetowych, strategicznych) obszarów
rozwoju dla polityki senioralnej. Uznanie danego obszaru
za strategicznie ważny oznacza zmniejszenie rangi innych
lub wręcz rezygnację z nich. Czasem planujący nie potrafią
dokonać wyboru. Tu pomocne może być zaproponowanie
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przez facylitatora określenia (nazwania) kluczowych dla
danej strategii obszarów w oparciu o dokumenty dotyczące
polityki państwa wobec osób starszych, takie jak Założenia
Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–
2020 czy Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.
Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność.
•

Rozczarowanie niektórych uczestników otwartych
spotkań konsultacyjnych związane z tym, że nie
wszystkie pomysły i postulaty przez nich zgłoszone
znajdą się ostatecznie w dokumencie strategicznym.
Podczas otwartych spotkań konsultacyjnych padają propozycje celów i działań, które prowadzący te spotkania
zapisuje, a następnie omawia z zespołem planującym. Nie
wszystkie wnioski znajdą się w dokumencie strategicznym
(ponieważ np. są oparte o czyjeś jednostkowe doświadczenie i nie znajdują potwierdzenia w diagnozie, wykraczają
poza kompetencje lokalnej jednostki samorządu terytorialnego, nie dotyczą seniorów lub dotyczą bardzo nielicznych).
Pomocne tu będzie przedstawienie na początku spotkania
konsultacyjnego zespołu planującego jako upoważnionego
do decydowania o zapisach w dokumencie strategicznym
oraz odpowiedzialnego za nie.
PRZYKŁAD
W pewnym mieście propozycje, które padły na spotkaniu otwartym, nie spotkały się z aprobatą radnych-seniorów. Ale ponieważ to Rada Seniorów ostatecznie

przyjmuje poprzez swoją uchwałę Projekt strategii, do
niej należało ostatnie słowo. O tym sposobie decydowania należy zawsze informować na początku otwartego
spotkania konsultacyjnego.
•

Nieefektywna komunikacja w zespole planującym.
Wiele ustaleń odbywa się poza spotkaniami roboczymi i wymaga użycia mediów elektronicznych. Nie wszyscy członkowie Rad Seniorów się nimi posługują. Ponadto zdarza się, że
ramy czasowe są traktowane dość płynnie przez osoby, które
– z różnych powodów – mają dość luźne podejście do terminów. Można temu zaradzić bądź poprzez wskazanie jednej–
dwóch osób z zespołu do kontaktu z ekspertem, bądź – jeżeli
ekspert chce mieć kontakt ze wszystkimi członkami zespołu
roboczego – poprzez wspólne ustalenie, spisanie i egzekwowanie regulaminu komunikacji w grupie.
Przed rozpoczęciem pracy nad strategią warto wspólnie
z zespołem ustalić:
• w jakim czasie, w jakim zakresie i w jaki sposób ekspert przekaże niezbędną wiedzę zespołowi roboczemu;
•

jak będzie przebiegała praca zespołu, kto i jaką pracę
planistyczną wykona;

•

jak będzie przebiegała komunikacja w zespole planującym, a jak komunikacja ze środowiskiem lokalnym;

•

jaki zasięg będzie miała partycypacja w planowaniu.
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Zadania i wyzwania dla eksperta-autora dokumentu
strategicznego
Na samym początku opisu roli eksperta-autora dokumentu strategicznego należy sprecyzować, na czym polega autorstwo dokumentu, który powstaje z inicjatywy gremium
społecznego (Rady Seniorów) i stanowi wizję zmian proponowaną przez jego członków oraz skonsultowaną ze środowiskiem zainteresowanym jej wdrożeniem w życie (starszymi mieszkańcami).
Porównując dostępne w Internecie strategie polityki
senioralnej, widzimy, jak bardzo zróżnicowane są te dokumenty, jak odmienną mają formę i treść. Różnią się też metodami prowadzenia diagnozy strategicznej oraz zakresem
partycypacji. Można to uznać za efekt „szycia dokumentu
na miarę” potrzeb i możliwości zespołów, które te strategie
opracowały.
Formuła dokumentu, czyli co powinien zawierać?
Przeglądając dokumenty strategiczne wykonane na zlecenie burmistrzów lub wójtów przez profesjonalne firmy lub
organizacje, widzimy, że i one różnią się objętością oraz
poziomem szczegółowości. W miejskich lub gminnych
strategiach rozwoju często wymienia się bardzo konkretne zadania inwestycyjne (np. budowę obiektu z podaniem
dokładnych parametrów). Inni autorzy skłaniają się raczej
do traktowania strategii jako drogowskazu zmian lub uzasadnienia dla działań innowacyjnych.

Dokumenty strategiczne imponują wielością analiz:
zwykle są tam analiza SWOT (słabych i silnych stron oraz
szans i zagrożeń), analiza ryzyka, analiza PEST (badanie
makrootoczenia). W dokumentach, których zapisy tworzą
obywatele, a nie specjaliści od planowania, najczęściej tych
elementów nie ma. Niezależnie jednak od tego, jak obszerna i rozbudowana jest Strategia, należy zadbać, aby jej czytelnik dowiedział się:
• jaki jest okres planowania (zwykle to cztery lata),
kto jest autorem strategii, do kogo jest ona adresowana i w jaki sposób powstała;
•

z jakich dokumentów diagnostycznych (wyników
badań) korzystali planujący;

•

jakie wyznacza się w strategii obszary rozwoju dla
lokalnej polityki senioralnej oraz jakie są cele i działania, które do określonych celów prowadzą;

•

w jaki sposób cele i działania tej strategii są zgodnie
z zapisami strategii nadrzędnych;

•

w jaki sposób ta strategia będzie wdrażana.
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Cel misyjny: poprawa jakości życia seniorów

kretnych, zawartych w tych ostatnich, celów, działań lub
zadań.
Najczęściej te nadrzędne strategie to:
• wojewódzka/powiatowa/miejska/gminna strategia
rozwoju

CEL I.1

OBSZAR

•

miejski lub gminny program rewitalizacji

ROZWOJU

•

miejska lub gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych.

CEL I.2

CEL I.3

DZIAŁANIA:

DZIAŁANIA

DZIAŁANIA

I.1.1

I.2.1

I.3.1

I.1.2

I.2.2

I.3.2

I.1.3

I.2.3

I.3.3

Rys 2: Ogólny schemat zależności między obszarami rozwoju, celami
i działaniami.

O poprawne (klarowne, jednoznaczne) sformułowanie obszarów rozwoju, celów i działań dba ekspert. Jego
rolą jest także powiązanie celów opracowywanej strategii
ze strategiami nadrzędnymi poprzez przytoczenie kon-

Cele i zadania, jakie formułuje zespół roboczy, nie powinny być kopiami zapisów ze strategii wyższego rzędu. Mogą,
a nawet powinny, je uszczegóławiać lub uzupełniać.
Ważne pojęcia w planowaniu strategicznym
Obszar rozwoju (zwany też kierunkiem rozwoju) – sfera
życia (np. zdrowie, kultura, komunikacja), w której zmiany uznajemy za najbardziej pożądane. Nie zawsze dlatego,
że tam znajdujemy najwięcej braków czy zaniedbań. Czasem dlatego, że w tym właśnie obszarze zachodzą aktualnie najbardziej znaczące zjawiska, jak na przykład w sferze
komunikacji. Słowo „rozwój” oznacza, że w tym obszarze
polityka powinna się znacząco zmienić na lepsze, czyli rozwijać.
Cel – opisuje dokładniej zapowiedzianą w nazwie obszaru
zmianę. Najprościej stosować rzeczownik odczasownikowy wskazujący na modyfikację obecnego stanu: zwiększe42

nie, obniżenie, rozszerzenie itp. Czasem stosuje się w opisie celu słowo: zachowanie. Dotyczy to sytuacji, gdy chcemy
zapewnić trwanie w niezmienionej formie np. tradycji czy
obiektu historycznego. Dobrze sformułowany cel powinien
„zdać test SMART” (patrz przypis 9).
Niekiedy w opisie celu nie określa się czasu, w którym
planujemy go zrealizować. Wtedy zakładamy, że realizacja
przewidziana jest w okresie planowania strategicznego, na
przykład w ciągu czterech lat.
Nie zawsze efekty realizacji celu można zmierzyć
(zważyć, policzyć). Zawsze jednak można je precyzyjnie
opisać.
PRZYKŁADY sformułowania celów:
Wzrost liczby seniorów, którzy w 2019 r. wezmą
udział w zajęciach usprawniających, o 20% w stosunku do
roku 2018.
Aby sprawdzić, czy ten cel został osiągnięty, wystarczy
znać dane z obu wspomnianych lat.
Podwyższenie poczucia komfortu podczas korzystania z ciągów pieszych w centrum miasta.
Zakładamy, że będziemy sprawdzać postępy w realizacji
tego celu w wybranych przedziałach czasowych, np. przed
przystąpieniem do programu rewitalizacji centrum miasta
i po jego zakończeniu. Poczucie komfortu mieszkańców
można zbadać i opisać.

Działanie – to czynność, którą możemy szczegółowo zaplanować w czasie, określić osoby odpowiedzialne za jej
realizację, wskazać osoby, do których jest ona adresowana, korzyści, jakie im przyniesie, jej koszt i sposób finansowania, ryzyko związane z wdrożeniem i trwałością oraz
szczegółowe wskaźniki, które dzięki niej osiągniemy.
PRZYKŁAD
Jeżeli w lokalnym programie rewitalizacji zapisano
budowę obiektu służącego społeczności, to w strategiach
tworzonych społecznie warto zawrzeć działanie polegające na poznaniu oczekiwań tych, którzy z tego miejsca będą
korzystali. Innymi słowy: polegające na określeniu funkcji
związanych z użytkowaniem tego obiektu przez rożne środowiska. To pomoże w racjonalnym zakupie wyposażania
oraz zaplanowaniu pracy operatorów tego miejsca.
Redagując dokument, ekspert powinien zadbać o zrozumiały, lecz precyzyjny język i czytelną, estetyczną stronę
graficzną.
Istotne jest, aby wszyscy eksperci, niezależnie od swojej
roli, znali i wzmacniali czynniki sprzyjające partycypacyjnemu planowaniu.
A są nimi:
• poczucie wpływu na decyzje władz dotyczące jakości życia seniorów;
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•

poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa psychicznego w pracy nad strategią dzięki jasnym regułom
pracy zespołu;

•

poczucie odpowiedzialności za rozwój swojej społeczności;

•

relacje zaufania i zrozumienia w grupie.

•

Rada Seniorów, planując, powinna mieć w perspektywie
etap wdrażania Strategii i się do niego przygotować.

•

Zapraszając do współpracy ekspertów zajmujących
się procesem planowania, należy dokładnie ustalić
zakres wzajemnych oczekiwań i zobowiązań.

Wnioski i rekomendacje dla rad seniorów dotyczące
pracy nad projektami strategii polityki senioralnej
•

Zespoły robocze podejmujące pracę nad Projektami
strategii polityki senioralnej powinny znać etapy i zakres pracy, jaką zamierzają wykonać, i odpowiednio
zaplanować swoje zaangażowanie w czasie.

•

Władze lokalne oraz instytucje publiczne należy poinformować o trybie powstawania dokumentu strategicznego i jego specyfice.

•

Burmistrz lub wójt, jako wykonawca Strategii polityki senioralnej, powinien rozumieć (być przez Radę Seniorów
na bieżąco informowany) proces pracy nad dokumentem
i wspierać tę pracę (publicznie deklarować wparcie).

•

Warto zapewnić sobie uwagę mediów lokalnych i dostarczyć im informacji o pracy nad dokumentem.

•

Rada Seniorów powinna wypracować zasady komunikacji w swoim gronie oraz w środowisku i tych zasad przestrzegać.
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Zróbmy to razem!
Tak zatytułowaliśmy naszą publikację. Te słowa to przede
wszystkim zachęta do partycypacji na poziomie własnych
środowisk lokalnych. Dla Rad Seniorów „razem” niech
oznacza całą Radę, a nie tylko jej najaktywniejszych członków; instytucje, organizacje, władze lokalne, ale przede
wszystkim – jak najszersze seniorskie kręgi. Czy powinno
to oznaczać również „razem z ekspertem”? Tę decyzję pozostawiamy już samym Radom.
Zachęcamy, by – niezależnie od planowania dużych
przedsięwzięć, takich jak diagnoza sytuacji seniorów czy
konstruowanie strategii polityki senioralnej – zdecydować
się w pierwszej kolejności na minidiagnozę własnej Rady
Seniorów. Zastanowić się nad tym, jakimi zasobami dysponujemy, na czyje wsparcie możemy liczyć, co przeszkadza
nam w działaniu, co potrafimy, a czego powinniśmy się nauczyć. A potem opracujmy dla samych siebie plan działań.
Każdej, nawet najlepiej funkcjonującej organizacji takie
ćwiczenie dobrze robi.
Powodzenia!

Anna Miodyńska. Pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, gdzie koordynuje projekt pod nazwą Myślimy strategicznie,
stworzony po to, by wspierać lokalne instytucje kultury w budowaniu
strategii rozwoju przez zespoły pracowników i różne grupy odbiorców oferty kulturalnej. Z partycypacyjnym planowaniem strategicznym związana także dzięki udziałowi w długofalowych programach
ogólnopolskich, zawierających komponent diagnozy i planowania:
Programem Rozwoju Bibliotek oraz programem Dom Kultury +.

Grzegorz Demel. Doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (antropologii kulturowej), magistrant w Instytucie Socjologii UW;
badania naukowe poświęcone problemom pamięci zbiorowej i tożsamości narodowej prowadził w Polsce, na Ukrainie i w Kanadzie.
Zainteresowanie metodologią badań społecznych łączy z praktyką
partycypacyjnych badań w działaniu realizowanych w społecznościach lokalnych w Polsce i na Ukrainie. Od kilkunastu lat związany
z Fundacją „Znak”; współpracował też m.in. z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszeniem Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL, Europejskim Centrum Solidarności.

Anna Miodyńska
Grzegorz Demel
Kraków, grudzień 2018 r.
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