
BEZ PROBLEMU NIE MA PROJEKTU
Jak przygotować diagnozę potrzeb i problemów?



ukończyłem zarządzanie na Uniwersytecie
Warszawskim; 
absolwentem szkoły trenerów umiejętności
społecznych; 
autorem i koordynatorem ponad 30 projektów
społecznych 
animatorem lokalnym (OWES | CUS)
pasjonatem rodzinnych wyjazdów turystycznych,
miłośnikiem gór i jazdy na rowerze; 

KIM JESTEM?



CELE NA DZIŚ

Uporządkować wiedzę nt. projektów społecznych -
definicja, elementy składowe, specyfika "społeczne"
Poznać metody / sposoby prowadzenia diagnozy
potrzeb i problemów społecznych.
Zdobyć / rozwinąć umiejętność analizowania potrzeb
i problemów społecznych.
Zdobyć / rozwinąć umiejętność tworzenia narzędzi do
diagnozy potrzeb i problemów. 



Projekt to zorganizowany i ułożony w czasie
(z określonym początkiem i końcem) ciąg
wielu działań, zmierzających do osiągnięcia
konkretnego i mierzalnego wyniku,
adresowany do wybranych grup odbiorców,
wymagający zaangażowania środków
rzeczowych, ludzkich i finansowych.

CO TO JEST PROJEKT?



Projekty społeczne służą lokalnej społeczności
lub jej wybranej części. Są więc działaniami
ukierunkowanymi na tworzenie (rozwój) dobra
wspólnego. Celem projektów społecznych
powinno być zaspokajanie potrzeb lokalnych
społeczności lub rozwiązywanie (łagodzenie)
lokalnych problemów społecznych.

SPOŁECZNE, CZYLI JAKIE?



JAK ANALIZOWAĆ POTRZEBY
I PROBLEMY SPOŁECZNE?

 diagnozę sytuacji
 identyfikację kluczowych problemów
 wskazanie zależności przyczynowo - skutkowych
pomiędzy problemami

Technika "drzewa problemów" pozwala opracować
logiczną i spójną analizę problemów i potrzeb. Obejmuje
trzy kroki:

1.
2.
3.

PROBLEM
GŁÓWNY

PRZYCZYNY

SKUTKI





dialog, rozmowa z różnymi kategoriami
mieszkańców, słuchanie, przyglądanie się, 
otwarcie na wiedzę, 
systematyczne zdobywanie wiedzy poprzez
prowadzenie badań,
własne doświadczenie z realizowanych projektów

To proces sprawdzenia (zbadania) czy nasze założenia
dotyczące problemów i potrzeb są prawidłowe. 

Kluczem do zrozumienia potrzeb jest:

LOKALNA DIAGNOZA POTRZEB



NARZĘDZIA DIAGNOZY

dostępne źródła danych: statystyki, sondaże,
lokalne strategie, raporty
media, szczególnie lokalne

Otwarcie się na dostępną wiedzę:

badania ankietowe,
badania jakościowe: wywiady indywidualne i
grupowe, obserwacja, spacery badawcze,
warsztaty, działania animacyjne.

Systematyczne gromadzenie danych:



Rozmowa grupowa z
elementami warsztatu
Kiedy chcecie wspólnie z
grupą osób porozmawiać o
ich życiu, zmapować
okolicę, dowiedzieć się,
jakie mają potrzeby i
wspólnie nad nimi
popracować.

Obserwacja
Kiedy chcecie podejrzeć, w
jaki sposób różne grupy
korzystają z przestrzeni,
gdzie bywają, gdzie ich nie
ma.

NARZĘDZIOWNIK

Rozmowa
Kiedy chcecie poszerzyć
swoją wiedzę na tematy
związane lokalnymi
potrzebami i problemami u
kluczowych informatorów.

Ankieta internetowa
Kiedy chcecie zapytać ludzi
o wydarzenia, fakty, z
jakich aktywności
korzystają, jak funkcjonują
w codziennym życiu, jak
mieszkają.

Spacer z aparatem lub
kamerą
Kiedy chcecie dowiedzieć
się więcej o tym, jak ludzie
spędzają
czas, gdzie bywają, jak
korzystają z przestrzeni,
zobaczyć okolicę
z ich perspektywy.

Pytanie na sznurku
Kiedy chcecie zadać jedno,
proste pytanie podczas
wydarzenia czy imprezy, na
której są interesujące Was
grupy.



Cel diagnozy - po co robimy diagnozę?
Cel diagnozy - na jakie pytania szukamy
odpowiedzi?
Lista dostępnych źródeł informacji - czyli
gdzie szukamy odpowiedzi?

ludzie
instytucje
dokumenty
miejsca

PLAN NA DIAGNOZĘ
Metody badawcze - czyli jakich szukamy
odpowiedzi?Jak opracujemy wyniki?
Limit czasowy- czyli jak długo prowadzimy
diagnozę?
Limit finansowy - jakimi środkami
dysponujemy na realizację diagnozy?
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