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1.

CELE, ZAŁOŻENIA I SPOSÓB REALIZACJI BADANIA

Przeprowadzone badanie jest jednym z elementów projektu „Działamy dla zmiany” realizowanego
przez Forum Darczyńców w Polsce i dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji grantodawczych
i ich beneficjentów do mierzenia efektów swoich działań i komunikowania ich opinii
publicznej. Wyniki badania zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu, w szczególności
w warsztatach dla organizacji pozarządowych oraz konferencji i publikacji podsumowującej projekt.
Celem badania było poznanie opinii mieszkańców trzech społeczności lokalnych na temat organizacji
obywatelskich działających w tych społecznościach, w szczególności:
 oczekiwań mieszkańców co do treści i sposobu komunikowania przez organizacje
obywatelskie rezultatów i efektów ich działalności,
 opinii na temat tego, co może ich przekonać do zaufania organizacjom lub zaangażowania się
w działalność społeczną.
Badanie oparte zostało na następujących założeniach:
 wyniki badania powinny uwzględniać zbiorczo opinie mieszkańców trzech społeczności
lokalnych,
 społeczności objęte badaniem powinny być zróżnicowane pod względem liczebności
i położenia geograficznego, wśród nich powinna znaleźć się gmina wiejska, gmina miejskowiejska i duże miasto,
 w każdej społeczności powinno wyrazić swoje opinie co najmniej pięćdziesięciu dorosłych
mieszkańców (ukończony 18-ty rok życia),
 dobór mieszkańców będzie losowy, a nabór będzie prowadzony za pośrednictwem organizacji
lub osób mieszkających w społecznościach lokalnych, których dotyczy badanie, w taki sposób,
aby docierać do osób w różnym wieku i o różnej płci,
 badanie ma zostać przeprowadzone w oparciu o formularz ankiety, który powinien być prosty
i obejmować nie więcej niż dwadzieścia pytań, z czego większość powinny stanowić pytania
otwarte lub półotwarte.
 ankieta powinna być anonimowa.
Forum Darczyńców w Polsce zleciło realizację badania ekspertowi ds. organizacji pozarządowych
i ewaluacji Tomaszowi Schimankowi. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od czerwca do
października 2016 roku. Objęło trzy, główne etapy.
Etap pierwszy to etap przygotowawczy polegający na opracowaniu przez eksperta
przeprowadzającego badanie (Tomasza Schimanka) i ustaleniu z Zamawiającym (Forum Darczyńców
w Polsce) koncepcji badania i narzędzia badawczego w postaci formularza ankiety. Opracowany
formularz ankiety zawierał 16 pytań dotyczących organizacji obywatelskich oraz tak zwane pytania
metryczkowe czyli pytania o cechy osoby wypełniającej ankietę.

3

W tym etapie dokonano także wyboru społeczności lokalnych uczestniczących w badaniu. Z puli
społeczności zaproponowanych przez członków Forum Darczyńców w Polsce, ekspert wybrał trzy,
zróżnicowane pod względem liczebności i położenia geograficznego społeczności lokalne (gminne):
Białystok, Jarocin i gminę wiejską Chełmżę. Są to społeczności, w których aktywnie działają
organizacje obywatelskie. W każdej z nich członkowie Forum Darczyńców w Polsce wskazali partnera
lokalnego, którego rolą było dotarcie z ankietą do mieszkańców:


w Białymstoku było to Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, w którym dystrybucją
ankiet zajmował się Ernest Grecki,



w Jarocinie - Fundacja „Ogród Marzeń”, w której ankietami zajmowała się Dagmara
Świerkowska,



a w gminie wiejskiej Chełmża pomocy udzieliła Barbara Łaukajtys, nauczycielka, lokalna
liderka społeczna.

Wszystkie osoby wsparły badanie woluntarystycznie, za co należą im się ogromne podziękowania.
Zamawiający i ekspert przyjęli, że pojęcie organizacje pozarządowe używane w prawie i dokumentach
publicznych może nie być w pełni rozpoznawalne przez mieszkańców społeczności lokalnych. Dlatego
ustalono, że w ankiecie będzie używane pojęcie organizacje obywatelskie czyli stowarzyszenia,
fundacje i inne organizacje tworzone przez obywateli.
Etap drugi czyli etap rozprowadzania, wypełniania i zbierania ankiet rozpoczął się pod koniec lipca
2016 roku, z założenia, z uwagi na okres wakacyjny, przewidziany został na trzy miesiące. Założenie
okazało się słuszne, gdyż zdecydowania większość ankiet została wypełniona we wrześniu.
Informacja o badaniu i możliwości wypełnienia ankiety była przekazywana drogą e-mailową, poprzez
kontakt bezpośredni, na przykład na spotkaniach z mieszkańcami oraz poprzez media
społecznościowe. Mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia formularza ankiety on-line lub odręcznie
w wersji papierowej.
Ostatecznie mieszkańcy Jarocina wypełnili poprawnie 50 ankiet (wszystkie on-line), mieszkańcy
Chełmży 69 ankiet (jedna on-line, pozostałe papierowo), a mieszkańcy Białegostoku 58 ankiet (42
on-line, pozostałe papierowo).
Ostatni etap badania to etap analizy zebranych ankiet. Miał miejsce w październiku i listopadzie
2016 roku, a zakończył się opracowaniem raportu podsumowującego, prezentującego wyniki badania
oraz kluczowe wnioski i rekomendacje.
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2.

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH I ICH SPOŁECZNOŚCI

Łącznie w badaniu udział wzięło 178 dorosłych osób, mieszkańców trzech społeczności.
W większości były to kobiety, osoby pracujące, w wieku 25-44 lata. Charakterystykę badanej
populacji pokazują poniższe wykresy:

Wykres 1: płeć badanych
N=178

kobieta

64%

mężczyzna

36%

Wykres 2: wiek badanych
N=178
18-24 lata
25-44 lata
57%

20%

45-54 lata
55-64 lata

4%

7% 12%

65 lat i więcej

Wykres 3: wykształcenie badanych
N=178
gimnazjalne
40%
zasadnicze zawodowe

44%
15%

średnie
wyższe

1%
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Wykres 4: sytuacja zawodowa badanych
N=178

74%

pracuję
nie pracuję, ale
szukam pracy

8%
17%

nie pracuję i nie
szukam pracy

Prawie 1/3 badanych (32%) zadeklarowała, że jest członkiem lub/i pracownikiem organizacji
obywatelskich, a 43%, że w ostatnich 6 miesiącach było wolontariuszami w organizacjach
obywatelskich.
Podstawowe cechy badanych społeczności przedstawia poniższa tabela:
Tabela 1: wybrane informacje o gminach objętych badaniem
Wybrane informacje o
gminie
Województwo
Powierzchnia w km

2

Charakter gminy

Białystok

Gmina wiejska
Chełmża
Kujawsko-pomorskie

Jarocin

Podlaskie

Wielkopolskie
102

Gmina miejska,
siedziba powiatu i
stolica województwa

200
Gmina miejskowiejska

179
Gmina wiejska

Liczba mieszkańców
gminy w 2014 roku

295 459

45 590

9 795

Udział osób w wieku
produkcyjnym w
ogólnej liczbie
mieszkańców

64,4%

63,26%

63,71%

4281

982

153

5 090 zł

2 752 zł

3 557 zł

11,9%

17,3%

11,7%

Liczba organizacji
obywatelskich
Wydatki z budżetu
gminy w 2014 roku na
jednego mieszkańca
Stopa bezrobocia w
2014 roku

Dane dotyczące liczby organizacji obywatelskich pochodzą ze stron internetowych urzędów gmin,
pozostałe dane z GUS.
1

– liczba organizacji działających, które odesłały informacje do urzędu miasta Białystok w 2016 rok,
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2

– liczba organizacji zarejestrowanych w gminie Jarocin w 2012 roku,

3

– liczba działających organizacji w gminie wiejskiej Chełmża, w tym 8 ochotniczych straży pożarnych.

Przybliżone położenie geograficzne badanych społeczności obrazuje poniższy rysunek:
Rysunek 1: gminy objęte badaniem na mapie Polski

GMINA
CHEŁMŻA
BIAŁYSTOK

JAROCIN
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3.

WYNIKI BADANIA

Wyniki dotyczą wszystkich badanych mieszkańców. Tam, gdzie pojawiły się wyraźne różnie
w rozkładzie odpowiedzi ze względu na społeczność lub cechy badanych, zostało to uwzględnione
w opisie wyników badania lub we wnioskach. Wyniki procentowe zaokrąglone zostały do całości.
Wyniki zostały przedstawione w kolejności pytań zadawanych mieszkańcom.



Zdecydowana większość badanych wie, że w ich społeczności lokalnej działają stowarzyszenia,
fundacje lub inne organizacje obywatelskie.

Wykres 5: czy w Twojej gminie działają stowarzyszenia,
fundacje lub inne organizacje obywatelskie?
(liczba osób, N: 178)

9

tak

nie wiem

169

O wyniku z pewnością zadecydował sposób dystrybucji ankiety. W części trafiła ona do
mieszkańców, którzy korzystali z działań prowadzonych przez organizacje lub też zaangażowani
byli w te działania, co wpłynęło niewątpliwie na tak niewielki odsetek odpowiedzi nie wiem. Co
ciekawe, dziewięć osób, które udzieliło takiej odpowiedzi, odpowiadało w większości na
pozostałe pytania, co może świadczyć o tym, że nie znają organizacji działających w ich
społeczności, ale znają inne organizacje, na przykład działające ogólnopolsko.
Mieszkańcy poproszeni zostali również o podanie maksymalnie 5 nazw organizacji
obywatelskich, które działają w ich społeczności. 31 osób nie podało żadnej nazwy,
2 odpowiedziały, że nie znają nazw organizacji, 1 osoba odpowiedziała, że ich nie pamięta.
Pozostałe 144 osoby wskazały przynajmniej jedną nazwę organizacji, większość z nich wskazała
nazwy co najmniej trzech różnych organizacji. W Białymstoku i Jarocinie najczęściej badani
wskazywali organizacje, które pomagały dystrybuować ankietę czyli Stowarzyszenie na rzecz
Kultury i Dialogu 9/12 (Białystok) i Fundację „Ogród Marzeń” (Jarocin), a także dodatkowo
Stowarzyszenie Jarocin XXI (Jarocin) i Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” (Białystok).
Oprócz tego pojawiło się duże zróżnicowanie jeśli chodzi o wskazywane przez badanych
organizacje, choć zdecydowania większość wymieniała nazwy organizacji mających siedziby
w ich społeczności lokalnej.
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W gminie wiejskiej Chełmża spektrum wskazanych organizacji było o wiele mniejsze niż w dwóch
pozostałych społecznościach, co niewątpliwie wynika z o wiele mniejszej liczby działających na
terenie gminy organizacji. Badani najczęściej wymieniali: Stowarzyszenie „Homo homini” oraz
Fundację „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania.
Niewielka liczba badanych (14 osób) wymieniła nazwy organizacji ogólnopolskich działających na
ich terenie, najczęściej wśród nich pojawiały się: PCK, ZHP, Caritas i Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.

 Większość badanych (59%) zadeklarowała, że korzystała dotychczas ze wsparcia organizacji
obywatelskich działających w ich gminie, a blisko 40% nawet kilkukrotnie.

Wykres 6: czy korzystałaś/łeś ze wsparcia stowarzyszeń,
fundacji lub innych organizacji działających w Twojej
gminie? (procentowy rozkład odpowiedzi, N: 178)

nie

40%

tak, raz

19%
41%

tak, kilkukrotnie

Z 73 osób, które zadeklarowały, że nie korzystały ze wsparcia organizacji, większość (64 osoby)
nie jest członkami ani pracownikami żadnej organizacji, 18 osób było w ostatnich 6 miesiącach
wolontariuszami w organizacji obywatelskiej. Jednocześnie ponad połowa osób
niekorzystających ze wsparcia organizacji (40 osób) nie angażuje pieniędzy ani swojego czasu w
działania organizacji obywatelskich. Należy podkreślić, że część osób, które zadeklarowały, że nie
korzystały ze wsparcia organizacji, faktycznie mogła z niego korzystać, nie mając świadomości, że
to pomoc oferowana przez organizacje obywatelskie.
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Około 1/3 badanych mieszkańców nie angażuje swojego czasu ani pieniędzy w działalność
organizacji obywatelskich w swojej gminie, ale za to nieco więcej niż 40% robi to częściej niż
raz w roku.

Wykres 7: czy angażujesz swój czas i/lub pieniądze
w działalność organizacji w Twojej gminie?
(procentowy rozkład odpowiedzi, N: 178)

27%
nie
41%

tak, częściej niż raz w roku

32%

tak, raz w roku lub rzadziej

W tym przypadku, dość istotnie od obrazu pozostałych społeczności odbiega Jarocin. O ile
w gminie Chełmża 42% badanych zadeklarowało, że nie angażuje się w działania organizacji
obywatelskich, w Białymstoku było to prawe 40%, o tyle w Jarocinie takich osób wśród badanych
znalazło się zaledwie 10%.


Mieszkańcy pytani byli również o to, w jaki sposób dowiadują się o działalności organizacji
obywatelskich w swojej gminie. Proszeni byli o wskazanie wszystkich sposobów, z których
korzystają. Okazało się, że badani najczęściej dowiadują się o działalności organizacji od ich
członków/pracowników/wolontariuszy, z mediów lokalnych oraz ze stron internetowych
organizacji.
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Wykres 8: w jaki sposób dowiadujesz się o działalności
organizacji w Twojej gminie?
(liczba wskazań, możliwość wyboru kilku odpowiedzi, N: 178)

inne

5

z ulotek, broszur organizacji

40

z plakatów, reklam

42

ze strony internetowej urzędu gminy

43

bezpośrednio od innych osób, które
skorzystały z usług organizacji

75

z forów internetowych lub portali
społecznościowych

85

ze stron internetowych organizacji

91

z gazet, radia lub telewizji lokalnej

92

bezpośrednio od członków, pracowników
lub wolontariuszy tych organizacji

98
0

50

100

W kategorii „inne” pojawiły się następujące odpowiedzi: od rodziny, z działań organizacji,
z imprez organizowanych przez organizacje, za pośrednictwem poczty pantoflowej oraz różnie,
ale zwykle po fakcie.
Większość badanych wskazała co najmniej trzy, różne sposoby pozyskiwania informacji
o działalności organizacji w swojej gminie.
Istotne różnice pomiędzy społecznościami dotyczyły przede wszystkim mieszkańców gminy
wiejskiej Chełmża. Najczęściej wskazywali oni jako źródło informacji stronę urzędu gminy (52%
badanych), podczas gdy w pozostałych dwóch gminach był to zdecydowanie mniejszy odsetek
(w Białymstoku 9%, w Jarocinie 4%). Z kolei mieszkańcy Białegostoku najczęściej wskazywali jako
źródło informacji członków, pracowników lub wolontariuszy organizacji (67% badanych),
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podobnie jak mieszkańcy Jarocina (70%), w przypadku Chełmży to źródło wskazała jedynie nieco
ponad 1/3 badanych (35%).


Najwięcej badanych (25%) oceniło, że najbardziej odpowiadającym im sposobem
pozyskiwania informacji o działalności organizacji obywatelskich są fora internetowe i portale
społecznościowe, ale opinie w tej sprawie były dość zróżnicowane.
Tabela 2: który z tych sposobów dowiadywania się o działalności organizacji najbardziej Ci
odpowiada? (procentowy rozkład odpowiedzi, N: 178)
Udział procentowy
w ogólnej liczbie
odpowiedzi

Odpowiedzi
z ulotek, broszur organizacji

1%

inne (od rodziny, ze strony internetowej powiatu, na podstawie
działalności organizacji)

2%

z plakatów, reklam

3%

ze strony internetowej urzędu gminy

6%

z gazet, radia lub telewizji lokalnej

7%

bezpośrednio od członków, pracowników lub wolontariuszy tych
organizacji

18%

ze stron internetowych organizacji

18%

bezpośrednio od innych osób, które skorzystały z usług organizacji

19%

z forów internetowych lub portali społecznościowych

25%

Przy odpowiedziach na to pytanie także przeanalizowano rozkład odpowiedzi pomiędzy trzema
badanymi społecznościami. W gminie wiejskiej Chełmża najwięcej mieszkańców za użyteczne
źródło informacji o organizacjach obywatelskich uznało strony internetowe organizacji (29%)
oraz stronę internetową urzędu gminy (16%). W przypadku Jarocina i Białegostoku strony
internetowe organizacji wskazało odpowiednio 7 i 12%, a strony urzędu gminy nie wskazał nikt.
Z kolei w Jarocinie zdecydowanie najwięcej osób jako użyteczne źródło informacji wskazało fora
internetowe lub portale społecznościowe (40%), dość często wskazywali tę odpowiedź
mieszkańcy Białegostoku (31%), natomiast mieszkańcy gminy wiejskiej Chełmża o wiele rzadziej
(10%).
Sprawdzono także, czy pojawiają się istotne różnice w odpowiedziach ze względu na wiek
badanych. Okazało się, że wraz z wiekiem maleje częstotliwość wskazań na fora internetowe lub
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portale społecznościowe jako preferowane źródło informacji. Co ciekawe do 64 roku życia rośnie
z wiekiem częstość wskazań dotyczących stron internetowych organizacji i spada dopiero
w grupie 65+. Z wiekiem także spada częstość odpowiedzi „bezpośrednio od członków,
pracowników lub wolontariuszy tych organizacji”, ale tak się dzieje do 64 roku życia, a od 65
roku częstotliwość wyboru tej odpowiedzi zaczyna rosnąć.


Respondenci proszeni byli o ocenę, jakiego rodzaju informacje o działalności organizacji są dla
nich ważne. Mieli do dyspozycji czterostopniową skalę oceny: ważne, raczej ważne, raczej
nieważne i nieważne. Najczęściej jako ważne i raczej ważne badani uznali informacje
o efektach działań realizowanych przez organizacje. Za najmniej ważne badani uznali
informacje z wyciągu z rejestru.
Tabela 3: jakie informacje o działalności organizacji obywatelskiej są dla Ciebie ważne?
(liczba wskazań, N: 178)

Rodzaj informacji

misja, cele działania organizacji

raczej
nieważne
nieważne

razem:
nieważne i
raczej
nieważne

raczej
ważne

ważne

razem:
ważne i
raczej
ważne

5

14

19

64

95

159

19

56

75

71

32

103

obecne działania organizacji
skierowane do mieszkańców

3

6

9

73

96

169

doświadczenia organizacji,
działania wcześniej
realizowane przez organizację

5

21

26

89

63

152

efekty działań realizowanych
przez organizację

3

4

7

59

112

171

źródła i wysokość pieniędzy
pozyskiwanych przez
organizację

5

47

52

80

46

126

na jakie działania organizacja
wydaje pozyskane pieniądze

5

21

26

70

82

152

wyciąg z rejestru

74

65

139

24

15

39

opinie innych o organizacji

24

49

73

69

36

105

kto kieruje organizacją i kto w
niej pracuje

16

38

54

87

37

124

bilans, rachunek wyników

31

55

86

57

35

92

jak można wesprzeć finansowo
działalność organizacji

21

42

63

76

39

115

statut organizacji

13

jak można zostać członkiem lub
wolontariuszem organizacji

22

44

66

75

37

112

Respondenci w odpowiedzi na to pytanie mogli również wskazać dodatkowo inne informacje,
które są dla nich ważne. Z tej możliwości skorzystało 17 osób, wskazując m.in. na informacje
o: zasięgu działania, planach organizacji, współpracy z innymi organizacjami, rzetelności
działania, ofercie dla młodych ludzi, podejściu do różnorodności społecznej, historiach osób,
którym organizacja pomogła, ilustrowanej zdjęciami historii działań organizacji, czy nie jest to
sztuczny twór oraz czy ma zrozumienie dla członków.
W ocenie poszczególnych rodzajów informacji nie było istotnych różnic pomiędzy badanymi
społecznościami, natomiast w ocenie każdego rodzaju informacji najwięcej wskazań ważne
i raczej ważne zawsze należało do mieszkańców gminy wiejskiej Chełmża.


Najczęściej badani mieszkańcy chcieliby otrzymywać informacje o działalności organizacji co
najmniej raz w miesiącu (68%), w tym 22% co najmniej raz w tygodniu, a 3% codziennie.

Wykres 9: jak często chciałabyś/chciałbyś otrzymywać
informacje o działalności organizacji obywatelskich w swojej
gminie (procentowy rozkład odpowiedzi, N:178)
codziennie
co najmniej raz w tygodniu
20%

43%

co najmniej raz w miesiącu
11%
22%

co najmniej raz na kwartał
rzadziej niż raz na kwartał

1%
3%

inne

Dwie osoby wybrały odpowiedź inne: (1) chciałbym otrzymywać informacje raz w roku, (2)
chciałbym otrzymywać informacje przed wydarzeniami organizowanymi przez organizacje,
a nie po.
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Obszary działania organizacji, które szczególnie interesują mieszkańców to: pomoc społeczna
i humanitarna, kultura i sztuka oraz edukacja i wychowanie.

Wykres 10: czy interesuje Cię szczególnie działalność
organizacji w jakimś obszarze tematycznym?
(liczba wskazań, możliwość wyboru maksymalnie dwóch
odpowiedzi, N: 177)
pomoc społeczna i humanitarna

62

kultura i sztuka

61

edukacja i wychowanie

59

sport, turystyka, rekreacja, hobby

49

ochrona zdrowia

40

rozwój lokalny

23

rynek pracy, bezrobocie

19

ochrona środowiska

12
0

50

Respondenci mieli możliwość wskazania innych obszarów tematycznych, które ich interesują, ale
nie skorzystali z niej.
Mieszkańcy gminy wiejskiej Chełmża mieli dość równomiernie rozłożone preferencje, najczęściej
wskazywali jednak sport, turystykę, rekreację, hobby oraz pomoc społeczną i humanitarną (po
32% badanych). W przypadku Białegostoku wskazania mieszkańców były bardziej zróżnicowane,
zdecydowanie najczęściej wybierali kulturę i sztukę (48%), w drugiej kolejności edukację
i wychowanie (37%). Badani mieszkańcy Jarocina podobnie jak mieszkańcy Białegostoku także
mieli zróżnicowane opinie, przy czym najczęściej wybierali dwa obszary: pomoc społeczną
i humanitarną (56%) oraz edukację i wychowanie (40%).
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Mieszkańcy byli również pytani o to, jakiego rodzaju informacje o efektach działań organizacji są
dla nich najważniejsze. Zdecydowanie najczęściej badani wskazywali, że interesuje ich skutek
działań organizacji, to, co się dzięki tym działaniom zmieniło oraz to, w jaki sposób na tych
działaniach skorzystali ich odbiorcy.

Wykres 11: jakie informacje o efektach działań organizacji są dla
Ciebie najważniejsze?
(liczba wskazań, możliwość wyboru maksymalnie trzech
odpowiedzi, N: 178)
jaki skutek miały działania organizacji,
co się dzięki nim zmieniło

97

w jaki sposób odbiorcy skorzystali, co
organizacja dla nich zrobiła

89

czy organizacji udało się osiągnąć, to, co
planowała

50

kto skorzystał z działań organizacji

43

czy odbiorcy działań organizacji oceniają
ich efekty pozytywnie

41

czy efekty działań organizacji są trwałe

40

skala prowadzonych działań, np. ile osób
objętych zostało działaniami organizacji

33

co te działania przyniosły mieszkańcom
całej gminy

30

ile pieniędzy organizacja wydała na
osiągnięcie określonych efektów

26

kto przyczynił się do osiągnięcia efektów

13
0

50

100

Charakterystyczne jest to, że dla większości mieszkańców nieistotne jest, dzięki komu
organizacja osiągnęła określone efekty ani ile na to wydała pieniędzy.
16

Pojawiło się kilka wyraźnych różnic w częstościach odpowiedzi w poszczególnych gminach.
W gminie wiejskiej Chełmża częściej pojawiała się odpowiedź „co te działania przyniosły
mieszkańcom całej gminy" (23%) niż w Jarocinie (18%) i w Białymstoku (9%). Z kolei skalą
prowadzonych działań najczęściej zainteresowani byli mieszkańcy Jarocina (32%), mieszkańcy
Białegostoku nieco rzadziej (21%), a mieszkańcy gminy wiejskiej Chełmża raczej rzadko (7%).


Badani mieli możliwość wyrażenia opinii o zaangażowaniu społecznym mieszkańców swoich
społeczności. Ponad połowa z nich (56%) uznała, że ich współmieszkańcy angażują się
w działania organizacji obywatelskich, ale robi to jednak mniejszość z nich.

Wykres 12: czy generalnie mieszkańcy Twojej gminy angażują
swój czas lub pieniądze w działalności organizacji
obywatelskich? (procentowy rozkład odpowiedzi, N:178)
11%

56%

tak, robi to większość mieszkańców

25%

tak, ale robi to mniejszość mieszkańców
nie
8%

nie wiem

Aż ¼ respondentów nie potrafiła ocenić zaangażowania mieszkańców swojej gminy w działalność
organizacji obywatelskich, a tylko 8% uznało, że robi to większość mieszkańców ich społeczności.
Najwięcej osób twierdzących, że mieszkańcy nie angażują się w działalność organizacji
obywatelskich było w Białymstoku (17%), takich osób było mniej w gminie wiejskiej Chełmża
(9%) i Jarocinie (8%).
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Zdaniem zdecydowanej większości respondentów, ludzie angażują się w działalność
organizacji obywatelskich przede wszystkim dlatego, że chcą pomagać innym ludziom.

Wykres 13: co przede wszystkim powoduje, że mieszkańcy
w Twojej gminie angażują się w działalność organizacji
obywatelskich?
(liczba wskazań, możliwość wyboru maksymalnie trzech odpowiedzi,
N: 177)

chcą pomagać innym ludziom

133

mogą realizować własne pasje,
zainteresowania

61

sprawia im to przyjemność

61

chcą pomóc sobie, swoim bliskim

54

chcą zdobyć nowe umiejętności i
doświadczenia

37

mają dużo wolnego czasu

26

chcą rozwiązywać problemy gminy

26

chcą się pokazać innym, zdobyć szacunek
otoczenia

24

z wzajemności (ja pomogę innym, oni
pomogą mnie)

21

chcą mieć swój udział w osiągnięciach
organizacji

20

inni mieszkańcy to robią

8
0

50

100

150

W porównaniu z Białymstokiem (74%) i Jarocinem (88%) nieco mniejszy odsetek mieszkańców
gminy wiejskiej Chełmża (67%) wybierał odpowiedź chcą pomagać innym ludziom, za to częściej
wskazywali oni odpowiedź chcą rozwiązywać problemy gminy (20%) niż mieszkańcy Białegostoku
(12%) i Jarocina (10%).
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Badani wskazali, że główną przyczyną nieangażowania się mieszkańców w działalność
organizacji obywatelskich jest brak wolnego czasu. Ale niewiele mniej wskazań dotyczyło
także braku doświadczeń, nawyków działania na rzecz innych oraz braku wiedzy o
konkretnych możliwościach angażowania się.

Wykres 14: jakie są najważniejsze powody nieangażowania się
mieszkańców w działalność organizacji obywatelskich?
(liczba wskazań, możliwość wyboru maksymalnie dwóch
odpowiedzi, N: 177)

brak wolnego czasu

82

brak doświadczeń, nawyków działań na
rzecz innych

74

brak wiedzy o konkretnych
możliwościach zaangażowania się

71

trudna sytuacja materialna

44

niechęć do pomagania innym

24

brak zaufania do organizacji działających
w gminie

21

inne

2
0

50

100

Jedynie 21 osób wskazało, że przyczyną nieangażowania się mieszkańców w działania organizacji
obywatelskich jest brak zaufania do nich. Dwie osoby wybrały również odpowiedź inne,
wskazując na: znieczulicę społeczną oraz brak zainteresowania ze strony mieszkańców.
Mieszkańcy gminy wiejskiej Chełmża rzadziej wybierali odpowiedź brak zaufania do organizacji
działających w gminie (7% badanych) niż mieszkańcy Białegostoku (14%) i Jarocina (16%).
Podobnie było w przypadku odpowiedzi brak wiedzy o konkretnych możliwościach
zaangażowania się, którą wybrało 34% mieszkańców gminy Chełmża, 40% mieszkańców Jarocina
i aż 48% mieszkańców Białegostoku oraz w przypadku odpowiedzi brak doświadczeń, nawyków
działań na rzecz innych, którą wskazało 37% mieszkańców gminy Chełmża, 40% mieszkańców
Jarocina i aż 50% mieszkańców Białegostoku.
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Respondenci najczęściej wskazywali, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na zaufanie
mieszkańców do organizacji obywatelskich są konkretne efekty ich działalności.

Tabela 4: co przede wszystkim wpływa na zaufanie mieszkańców do organizacji
obywatelskich? (liczba osób, N: 178)

Czynnik wpływający na zaufanie do organizacji obywatelskich

Liczba
wskazań

otwarta możliwość zostania członkiem lub wolontariuszem organizacji

0

inne

1

współpraca organizacji z samorządem gminy

2

skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy na działalność

5

staż, doświadczenie organizacji

6

możliwość pełnego dostępu do informacji o działalności organizacji i jej
finansowaniu

8

ludzie kierujący organizacjami

10

bezpośrednie kontakty organizacji z mieszkańcami

25

działania prowadzone przez organizacje na rzecz mieszkańców

47

konkretne efekty działalności organizacji

74

W kategorii inne padła jedna odpowiedź: jeżeli organizacja otrzymuje fundusze z gminy głównie
poprzez bliskie koneksje z zarządzającymi gminą to zaufanie spada, a inne organizacje nie maja
takiego wsparcia.
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Respondenci poproszeni zostali o wskazanie, kto przede wszystkim powinien wspierać
działalności organizacji obywatelskich w ich gminie. Najczęściej wymieniali samorząd gminy
jako tego, kto powinien wspierać organizacje pozarządowe (42%), a nieco ponad jedna piąta
wskazała, że organizacje obywatelskie powinni przede wszystkim wspierać mieszkańcy
społeczności, w których te organizacje działają.

Wykres 15: kto powinien przede wszystkim wspierać działalność
organizacji obywatelskich w Twojej gminie?
(procentowy rozkład odpowiedzi, N:178)

inne
biznes

23%

42%
rząd
członkowie/fundatorzy organizacji

20%
9%

2%
4%

mieszkańcy
samorząd gminy

Badani mieli również możliwość podania sposobów, w jakie organizacje mogą skutecznie
zachęcać mieszkańców do angażowania się w ich działania. Pytanie miało charakter otwarty,
odpowiedzi na nie udzieliła prawie połowa badanych (78 osób). Odpowiedzi badanych można
pogrupować w kilka kategorii:


najczęściej badani wskazywali konieczność aktywnego informowania przez organizacje
o efektach, skutkach swoich działań, promowania (reklamowania) własnej działalności;
zdaniem części badanych organizacje powinny to robić lepiej (aktywniej) niż dotychczas i częściej
pokazywać się w mediach lokalnych i regionalnych oraz w Internecie, w szczególności w mediach
społecznościowych,



druga kategoria pod względem częstości wskazań to odpowiedzi wskazujące na konieczność
utrzymywania przez organizacje bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami społeczności; przy
czym nie chodzi jedynie o informowanie mieszkańców o działalności organizacji, ale także
wsłuchiwanie się przez organizacje w potrzeby, oczekiwania, a także pomysły mieszkańców;
w tej kategorii padały najczęściej propozycje spotkań z mieszkańcami oraz innych wydarzeń,
w których mieszkańcy mogliby brać aktywny udział,



trzecia grupa odpowiedzi to wskazania, aby organizacje obywatelskie nie tylko uwzględniały
potrzeby mieszkańców, ale także angażowały ich w realizację swoich działań; w tym kontekście
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część badanych wskazywała, że dotychczas niektóre organizacje bardziej działają dla siebie niż
dla mieszkańców, rzadko też wsłuchują się w głos ludzi,


czwarta kategoria odpowiedzi odnosi się do otwartości działań organizacji na różne kategorie
osób: dzieci, młodych, dojrzałych, starych, zamożnych i niezamożnych, także na łączenie
w działaniach organizacji różnych pokoleń mieszkańców,



piąta kategoria obejmuje wskazania dotyczące podejmowania przez organizacje edukacji
obywatelskiej mieszkańców, uświadamiania im problemów innych ludzi; w ten sposób
organizacje mogą również pozyskiwać wolontariuszy i darczyńców,



szósta to zalecenia dotyczące większej aktywności organizacji w konkretnych dziedzinach, przy
czym najczęściej wskazywane były: kultura, sztuka i edukacja.



ostatnia kategoria odpowiedzi związana jest z oczekiwaniami dotyczącymi profesjonalizmu,
przejrzystości i rzetelności działań organizacji.

Poniżej kilka cytatów z odpowiedzi mieszkańców na pytanie, jak organizacje mogą skutecznie
zachęcać mieszkańców do angażowania się w ich działania:


Poprzez edukację już na poziomie podstawowym, polegającą na wspólnej pracy i angażowaniu
się w realizację różnych projektów dotyczących mieszkańców,



Według mnie organizacje przede wszystkim powinny pokazywać mieszkańcom co robią dla
innych, jakie korzyści dla lokalnych społeczności niesie działalność organizacji. A następnie
można uświadomić, że każdy mieszkaniec jest w stanie wnieść coś do działalności organizacji.
Każdy człowiek to pomysł i ręce do działania - co może sprawić radość innym ludziom,



Tworzenie łatwych do zrozumienia i czytelnych instrukcji uczestnictwa, tak, aby każdy
mieszkaniec wiedział co i kiedy i dla kogo to jest organizowane,



Szczere zaangażowanie w celu niesienia pomocy, a nie zdobycia dla siebie pozycji/korzyści,



Częstsze pokazywanie się w tv, radio, Internecie,



Organizację happeningów, kampanie informacyjne w mediach społecznościowych, bezpośrednie
rozmowy z mieszkańcami, angażowanie wpływowych osób na rzeczników swojej sprawy,



Pokazywać ludziom na konkretnych przykładach, jak ich działalność wpływa na poprawę sytuacji
osób potrzebujących, ale także jak można spędzać wolny czas angażując się w działalność
różnych organizacji w zależności od zainteresowań,



Zwiększając świadomość społeczną na problemy innych ludzi,



Ponieważ wiele osób nie czyta plakatów, gazet, starsi nie siedzą w Internecie, to powinno się
mówić na każdej mszy świętej, że jest taka i taka akcja dla takiej i takiej osoby,
22



Realizować wydarzenia, które wymagają zaangażowania jak największej ilości ludzi i będą mieć
zauważalny wpływ na ich życie codzienne,



Zależy jakie zadania spełnia organizacja, czy to jest organizacja pomocowa, rozrywkowa lub
inna. Każdy, kto chce poświęcić swój czas musi się mocno zastanowić, bo to nie jest zabawa na
chwilę,



Zainteresować mieszkańców swoimi działaniami i ich efektami, wejść z nimi w bezpośrednią
interakcję i pokazać co robią oraz angażować się w życie lokalnych społeczności i wspierać je
w rozwiązywaniu ich problemów,



W prosty i czytelny sposób pokazywać działania i korzyści jakie każdy może z tych działań
wynieść dla siebie,



Organizując konkretne działania przez osoby do tego profesjonalnie przygotowania, a nie
przypadkowe. Działania muszą być planowe i odpowiadać realnym potrzebom. Oceny wniosków
(projektów) muszą dokonywać osoby odpowiednie, które nie są powiązanie ze środowiskiem
lokalnym układami, wzajemnymi zobowiązaniami,



Szeroka promocja swoich poczynań w mediach i Internecie.



Lepiej prowadzić kampanie z naciskiem na transparentność działań i cele, myślę, że to przekona
nieufnych mieszkańców. Ci ufni, jak sądzę, angażują się tak, jak pozwala im na to czas i sytuacja
materialna.
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4.

GŁÓWNE WNIOSKI

4.1. Znajomość organizacji obywatelskich
 Zdecydowana większość badanych mieszkańców zna co najmniej kilka organizacji obywatelskich,
choć ich członkami lub pracownikami jest tylko niecała 1/3 z nich, a 59% korzystało ze wsparcia
organizacji. Świadczy to o zainteresowaniu działalnością organizacji obywatelskich,
wykraczającą poza bezpośrednie z nimi kontakty.
 Zainteresowanie mieszkańców jest skierowane przede wszystkim na organizacje działające
lokalnie, co wydaje się naturalną tendencją. Wyniki badania ankietowego odbiegają w tym
względzie od wyników ogólnopolskiego badania dotyczącego zaangażowania społecznego,
w którym Polacy wymieniali głównie nazwy ogólnopolskich, obecnych w mediach organizacji1. Ale
tę różnicę można wyjaśnić w części ogólnopolskim charakterem tego badania w przeciwieństwie
do badania zleconego przez Forum Darczyńców, które z założenia nakierowane było na
organizacje działające w społecznościach lokalnych. Wydaje się też, że dobra znajomość
organizacji lokalnych przez mieszkańców wynika w dużej mierze z dużej aktywności tych
organizacji w społecznościach lokalnych. Pod takim też kątem zresztą wytypowane były
społeczności objęte badaniem.
 Badani znają przede wszystkim te organizacje lokalne, które działają w bliskich im obszarach
tematycznych. Najczęściej jest to sfera pomocy społecznej, co można tłumaczyć faktem, że tej
sfery dotyczy wiele problemów dotykających mieszkańców. Zaskakuje fakt, że dość rzadko
wymieniany był obszar rynek pracy i bezrobocie, ale przyczyną może być to, że większość
badanych stanowiły osoby pracujące.
 Widać także, że im mniejsza społeczność, tym większe znaczenie dla mieszkańców ma działanie
organizacji na rzecz całej społeczności lokalnej i odwrotnie, im większa społeczność, tym większe
znaczenie mają organizacje oferujące możliwości indywidualnego rozwoju.

4.2. Relacje mieszkańców z organizacjami


41% badanych nie korzystała ze wsparcia organizacji, co ciekawe wśród nich znalazły się także
nieliczne osoby będące członkami, pracownikami lub wolontariuszami organizacji obywatelskich.
Ponad 2/3 badanych angażuje się w działalność organizacji obywatelskich, co akurat nie
odbiega do zaangażowania przeciętnego Polaka. W reprezentatywnym sondażu ogólnopolskim
przeprowadzonym przez CBOS 64% badanych zadeklarowało, że w 2015 roku co najmniej raz
wsparło finansowo cele dobroczynne2.
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To, co wyróżnia badanych mieszkańców trzech społeczności, to większe niż przeciętne
zaangażowanie wolontarystyczne. Wśród badanych aż 43% było w ostatnich 6 miesiącach
wolontariuszami w organizacjach obywatelskich, a według wspomnianego sondażu CBOS, tylko
16% Polaków w 2015 roku przynajmniej raz bezinteresownie przeznaczyła na cele charytatywne
własną pracę lub usługi. Tę różnicę można tłumaczyć m.in. wspomnianą już dużą aktywnością
lokalnych organizacji obywatelskich. Na tym tle szczególnie wyróżniają się mieszkańcy Jarocina,
wśród których aż 90% wspiera organizacje obywatelskie swoimi pieniędzmi lub pracą. Trudno
jednak rozstrzygnąć, czy ten znakomity wynik, to przypadek, któremu sprzyjał sposób dystrybucji
ankiet, czy też wynik dobrej pracy organizacji lokalnych.

 Nie stwierdzono wyraźnych różnic w poziome zaangażowania ze względu na wiek, płeć, sytuację
zawodową czy wykształcenie. Wynikać to może z niewielkiej wielkości próby, a także losowego jej
doboru. Należy jednak przypomnieć, że wyniki wielu reprezentatywnych badań wyraźnie
wskazują, że poziom zaangażowania społecznego Polaków wzrasta wraz ze wzrostem
wykształcenia3.

4.3. Opinie o zaangażowaniu w działalność organizacji
 Większość badanych nie była dobrego zdania o zaangażowaniu w działalność organizacji
obywatelskich swoich współmieszkańców. Co prawda jedynie 7% respondentów stwierdziło, że
mieszkańcy ich społeczności tego nie robią, ale większość wyraziła opinię, że w ich
społecznościach robi to mniejszość ludzi, a aż ¼ respondentów nie potrafiła ocenić
zaangażowania mieszkańców swojej gminy w działalność organizacji obywatelskich. Najwięcej
osób twierdzących, że mieszkańcy nie angażują się w działalność organizacji obywatelskich było
w Białymstoku (17%), w Chełmży (9%) i Jarocinie (8%) było ich prawie o połowę mniej. Wydaje
się, że ta różnica wynikać może z tego, że Białystok jest dużym miastem, w którym poczucie
integracji mieszkańców i kontakty interpersonalne są o wiele słabsze niż w mniejszych liczebnie
społecznościach.
 Badani wskazywali najczęściej, że podstawową motywacją dla angażowania się w działalność
organizacji obywatelskich jest chęć pomocy innym. Ma ona charakter altruistyczny, ale z reguły
towarzyszą jej motywacje bardziej pragmatyczne, w dużej mierze związane z korzyściami dla
osoby angażującej się. Tylko 6% badanych (11 osób) wskazało wyłącznie chęć pomagania innym,
pozostali dodawali do tego inne motywacje, najczęściej osobistą przyjemność, możliwość
realizacji własnych pasji czy chęć pomocy sobie i swoim bliskim. Można więc powiedzieć, że
motywacje ludzi do angażowania się w działalność organizacji pozarządowych nie są jednorodne,
lecz najczęściej są mieszanką mniej lub bardziej altruistycznych pobudek z oczekiwaniem
osiągnięcia osobistych korzyści. Mieszkańcy gminy wiejskiej wyraźnie częściej niż mieszkańcy
pozostałych dwóch społeczności jako motywację do aktywności społecznej wskazują chęć
rozwiązywania problemów gminy.
 Najczęściej wskazywaną przyczyną nieangażowania się mieszkańców w działalność organizacji
obywatelskich jest brak wolnego czasu i taką opinię potwierdzają również inne badania, na
3
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przykład wspomniane wcześniej badanie KLON/JAWOR4. Ale problemem dla mieszkańców
w angażowaniu się w działalność organizacji jest również brak doświadczeń w tym zakresie oraz
brak wiedzy, jak to można robić. Te problemy, przynajmniej częściowo, może rozwiązać
aktywność samych organizacji obywatelskich.
 Badani wydają się mieć w większości zaufanie do organizacji obywatelskich. Jest to zgodne
w generalnymi dotychczasowymi trendami, zgodnie z którymi organizacje pozarządowe były
instytucjami cieszącymi się największym zaufaniem Polaków5. Mieszkańcy wskazali, że według
nich to zaufanie budują głównie efekty działalności organizacji, ale zawracali również uwagę na
znaczenie przejrzystości i rzetelności prowadzonych przez organizacje działań.
 42% badanych była zdania, że głównym źródłem finansowania organizacji obywatelskich
powinien być samorząd gminy. Jeżeli dodamy do tego osoby, które uznały, że wsparcie
organizacji to głównie rola rządu (9%), to okazuje się, że ponad połowa mieszkańców uważa, że
organizacje obywatelskie powinny być wspierane przede wszystkim przez sektor publiczny. Być
może świadczy to o przerzucaniu przez mieszkańców odpowiedzialności za działania organizacji,
a przynajmniej ich finansowanie, na samorząd i państwo, a nie na obywateli.

4.4. Informowanie mieszkańców o działalności organizacji
 Mieszkańcy korzystają z co najmniej kilku różnych sposobów dowiadywania się o działalności
organizacji obywatelskich, najczęściej są to bezpośrednie kontakty (z członkami, pracownikami,
wolontariuszami organizacji lub ich beneficjentami), media lokalne (gazety, radio, telewizja) oraz
internet (strony internetowe organizacji, fora internetowe, portale społecznościowe). Nie ma
więc jednego, dominującego źródła czy sposobu informowania mieszkańców o działalności
organizacji.
 Także sposoby dowiadywania się o działalność organizacji, które preferują mieszkańcy są
zróżnicowane. Wydaje się, że zależą one od indywidualnych upodobań i przyzwyczajeń
badanych, ale także w pewnej mierze od ich wieku. Z wiekiem bowiem wyraźnie maleje
użyteczność korzystania z Internetu, co niewątpliwie związane jest ograniczonymi możliwościami
korzystania z niego.
 Wyraźne natomiast widać zupełnie marginalne korzystanie przez mieszkańców z takich
sposobów pozyskiwania informacji o działalności organizacji, jak ulotki, broszury, plakaty.
 Zaskakujące jest także dość rzadkie korzystanie przez mieszkańców ze strony internetowej
urzędu gminy, choć w każdej z badanych społeczności na stronach urzędów znajdują się zakładki
poświęcone organizacjom pozarządowym. W części można to tłumaczyć tym, że informacje
w tych zakładach z reguły nie są atrakcyjne dla mieszkańców, ponieważ nie dotyczą samych
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organizacji i ich oferty, ale współpracy tych organizacji z samorządem lokalnym i realizacji przez
nie zadań publicznych.
 Wyjątkiem na tym tle jest gmina wiejska, w której o wiele większą rolę jako źródło informacji
o działalności organizacji odgrywa strona internetowa urzędu gminy. W dużej mierze można to
wytłumaczyć tym, że większość organizacji działających w gminach wiejskich jest strukturalnie
(lokalne grupy działania) lub personalnie (ochotnicze straże pożarne) powiązana z samorządem
gminnym. Z kolei mniejsze znaczenie mają w gminie wiejskiej jako źródło informacji członkowie,
znów w pewnej mierze można wytłumaczyć tym, że np. w lokalnych grupach działania większość
członków to osoby prawne (samorządy, organizacje, firmy).
Warto zwrócić przy okazji uwagę, że wyniki badania nieco różnią się w tym zakresie od wyników
badania ogólnopolskiego, w którym najczęściej preferowanymi sposobami informowania
o działalności organizacji zostały wskazane media lokalne i ogólnopolskie6. Różnica to może być
spowodowana tym, że badanie zlecone przez Forum Darczyńców było nastawione na działalność
organizacji lokalnych.
 To, co interesuje mieszkańców, to przede wszystkim, po co organizacja działa, co robi i co
z tego wynika dla ludzi. Szczególnie interesują badanych efekty działań organizacji. Za mniej
ważne mieszkańcy uznają informacje zawarte w formalnych dokumentach dotyczących
działalności organizacji (statut, wyciąg z rejestru, bilans, rachunek wyników). Warto zwrócić
uwagę, że ponad 1/3 badanych nie interesuje się tym, jak można wesprzeć organizację lub zostać
jej członkiem albo wolontariuszem.
 Informacje o działalności organizacji obywatelskich powinny docierać do mieszkańców 1-3 razy
w miesiącu i być aktualne, to znaczy dawać szanse odbiorcom na wzięcie udziału
w przedsięwzięciach w nich opisanych.
 Badani zainteresowani są przede wszystkim efektami działań organizacji. Zdecydowana
większość rozumie przez to przede wszystkim informacje na temat skutków działań organizacji,
tego co się zmieniło dzięki tym działaniom oraz jak na tych działaniach skorzystali ich odbiorcy.
Można zauważyć też, że mieszkańcom bardziej zależy na informacjach o konkretnych faktach niż
na subiektywnych opiniach odbiorców działań organizacji. Wydaje się również, że im mniej
liczebna gmina, tym bardziej rośnie zainteresowanie mieszkańców, tym, co działalność
organizacji przynosi całej gminie. Wydaje się także, że w pewnej mierze dostosowują się do tego
same organizacje. W badanych gminach okazało się, że im mniej mieszkańców, tym mniej
organizacji, ale tym większa wszechstronność prowadzonych przez nie działań, służących całej
społeczności.
 Badani rzadko natomiast interesują się tym, jak te efekty udało się osiągnąć czyli kto się do
tego przysłużył i ile to kosztowało. Potwierdzają to opinie dotyczące tego, co wpływa na
zaufanie do organizacji obywatelskich, wśród których najczęściej wskazywane były konkretne
efekty działalności, a skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy czy to, kto kieruje organizacją
środków wymieniane były marginalnie. Być może, ale to tylko hipoteza, wiąże się to z nadal dość
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częstym postrzeganiem działalności organizacji obywatelskich jako działalności charytatywnej
czyli opartej wyłącznie na pracy społeczników, której nie trzeba wspierać finansowo7.
 Interesujące są również wskazania badanych dotyczące tego, w jaki sposób organizacje mogą
skutecznie zachęcać mieszkańców do angażowania się w ich działania. Oprócz dość oczywistych
wskazań dotyczących większej aktywności informacyjnej, wykorzystującej różne sposoby
docierania do mieszkańców, na zauważenie zasługują odpowiedzi dotyczące relacji
z mieszkańcami. Badani podkreślali potrzebę intensywniejszych niż dotychczas, bezpośrednich
kontaktów organizacji z mieszkańcami. Zdaniem respondentów te kontakty powinny służyć
przekazywaniu informacji dwustronnych, przez organizacje o swojej działalności oraz przez
mieszkańców o swoich potrzebach i problemach. Niektórzy badani zwracali uwagę, że
organizacje zaniedbują te kontakty, co powoduje, że zaczynają działać dla siebie, a nie dla
mieszkańców.
 Wracając do informacji o działaniach, organizacje powinny uwzględniać w nich przede
wszystkim efekty prowadzonej działalności, w tym także pokazywać, w jaki sposób organizacje
zmieniły życie konkretnych osób. To, czego oczekują mieszkańcy, to także wskazywanie przez
organizacje korzyści, które wynikają z prowadzonej działalności, zarówno dla jej beneficjentów,
jak też osób, które wspierają działania organizacji.
 Badani podkreślali również, że organizacje powinny nie tylko informować mieszkańców o swoich
działaniach, ich efektach i korzyściach z nich płynących, ale aktywnie kształtować
w mieszkańcach poczucie wrażliwości na potrzeby innych oraz uczyć ich nawyków społecznego
działania.
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5.

KLUCZOWE REKOMENDACJE

 Organizacje obywatelskie powinny dbać o regularne (co najmniej raz w miesiącu) informowanie
mieszkańców społeczności o swoich działaniach, wykorzystując do tego różne sposoby przekazu,
bowiem w praktyce żaden z tych sposobów nie jest dominujący. Mieszkańcy, dowiadując się
o działalności organizacji, korzystają zarówno z kontaktów bezpośrednich, jak i mediów
lokalnych czy internetu (strony internetowe oraz portale społecznościowe).
 Organizacje, przynajmniej te działające lokalnie, nie powinny natomiast zbyt dużo sił i środków
inwestować w ulotki, broszury czy plakaty, bo mieszkańcy rzadko z nich korzystają.
 Istotne znaczenie ma natomiast dla organizacji działających lokalnie utrzymywanie
bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, na przykład poprzez cykliczne spotkania, które
powinny być wykorzystywane przez organizacje nie tylko do informowania o swojej działalności,
ale również do wsłuchiwania się w opinie i głosy mieszkańców.
 Organizacje powinny także dbać o dobry przekaz informacyjny o działaniach ze strony swoich
członków, pracowników i wolontariuszy, bo to oni są dla mieszkańców ważnym źródłem
informacji.
 W gminach wiejskich organizacje jako jedno z ważnych źródeł informowania o swojej działalności
powinny wykorzystywać stronę internetową urzędu gminy.
 Dla przejrzystości działania wszystkie dokumenty dotyczące działalności organizacji, w tym także
finansowe, powinny być publicznie dostępne, ale informacje skierowane do mieszkańców
powinny dotyczyć przede wszystkim efektów ich działań, w szczególności zmian, jakie one
spowodowały w życiu konkretnych ludzi.
 W gminach o niewielkiej liczbie mieszkańców, w szczególności w gminach wiejskich, organizacje
w komunikowaniu o swojej działalności powinny zwracać szczególną uwagę na efekty działań
służące całej społeczności lokalnej.
 Organizacje powinny także w zwięzły sposób przekazywać informacje o kosztach realizowanych
działań. Co prawda badani uznali je za mniej istotne, ale z drugiej strony są one istotnym
elementem budowania przejrzystości i rzetelności działania organizacji, co ma znaczenie dla
mieszkańców.
 Niezbędne jest także regularne informowanie mieszkańców, jak konkretnie mogą włączyć się
w działania organizacji lub wesprzeć je finansowo i jakie z tego mogą mieć korzyści.
 Na stronach internetowych organizacji oraz w zakładach poświęconych organizacjom na stronach
urzędów gminnych powinny być dostępne przede wszystkim informacje dotyczące oferty
organizacji dla mieszkańców, mniejsze znaczenie mają sprawozdania z realizowanych projektów,
czy wspomniane dokumenty dotyczące działalności organizacji.
 Organizacje w swoich działaniach nie powinny ograniczać się wyłącznie do informowania
o działalności, ale także przekonywać mieszkańców do społecznego zaangażowania,
wykorzystując do tego język korzyści, a także podejmować inne działania służące szeroko
rozumianej edukacji obywatelskiej.
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