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„Jak zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w 
sprawy społeczności lokalnej? – ramowy scenariusz 
debaty 
 

 
1. WSTĘP 
 
Debaty lokalne organizowane są w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” 
realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerem Strategicznym projektu jest PKO Bank Polski. Projekt 
objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
 
Celem przedsięwzięcia jest wspólna refleksja nad tym, w jaki sposób uwolnić potencjał lokalnych 
społeczności – co stanowi ich silne, a co słabe strony i co pomaga generować rozwój lokalny. 
W ubiegłym roku w ramach pilotażu projektu w 40 bibliotekach publicznych z całego kraju odbyły się 
spotkania poświęcone kompetencjom potrzebnym mieszkańcom do tego, by odnosić sukcesy 
osobiste i zawodowe oraz angażować się w sprawy społeczności lokalnych. W debatach wzięło udział 
ok. 1.200 osób. Raport podsumowujący ich wyniki dostępny jest pod adresem:  
http://www.kongresobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2015/04/RAPORT_Z_DEBAT_KOMPETENCJE-
PRZYSZŁOŚCI.pdf.   
 
W listopadzie 2015 r. organizatorzy debat lokalnych, bibliotekarki i bibliotekarze, wzięli udział 
w jubileuszowym X Kongresie Obywatelskim. Jedna z sesji tematycznych „Polska lokalna – jak się 
rozwijać?” poświęcona była czynnikom rozwoju społeczności lokalnych. Więcej o idei sesji można 
przeczytać w artykule dra Macieja Tarkowskiego i Piotra Zbieranka pt. „Jądro rozwoju” 
(http://obywatelski.natemat.pl/159811,m-tarkowski-p-zbieranek-jadro-rozwoju). W najbliższym 
czasie w ramach serii Wolność i Solidarność zostanie również opublikowana książka podsumowująca 
wyniki spotkania na X Kongresie Obywatelskim. 
 
Podobnie jak w roku ubiegłym, debata zapoczątkowana podczas Kongresu będzie kontynuowana 
lokalnie. Ok. 50 bibliotek publicznych zorganizuje w maju 2016 r. spotkania na temat motywacji 
mieszkańców do angażowania się w sprawy swojej społeczności oraz czynników ułatwiających ich 
obywatelską aktywność.  
 
Ramowy scenariusz debaty jest propozycją, którą bibliotekarki i bibliotekarze we współpracy 
z moderatorami mogą modyfikować dostosowując do swoich potrzeb. Powinni jednak pamiętać 
o ramowych punktach wspólnych wszystkich debat – dwóch zasadniczych pytaniach oraz wspólnym 
wyborze trzech najważniejszych czynników motywujących do zaangażowania społecznego oraz trzech 
rozwiązaniach, które mogą ułatwić aktywność obywatelską (wybór uczestników konkretnej debaty 
będzie elementem sprawozdania do organizatorów ogólnokrajowych). Zachowanie spójności 
tematyki debat umożliwi nam ich podsumowanie na poziomie krajowym i dotarcie z wynikami do 
mediów i władz publicznych. 
 
Modyfikacje mogą dotyczyć: 
 Doboru uczestników debaty. Od organizatorów debat lokalnych zależy, jakie osoby zdecydują się 

zaprosić. Ważne jest jednak, by uczestnicy debaty reprezentowali różne grupy mieszkańców, 
możliwie reprezentatywne dla danej społeczności. 

http://www.kongresobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2015/04/RAPORT_Z_DEBAT_KOMPETENCJE-PRZYSZŁOŚCI.pdf
http://www.kongresobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2015/04/RAPORT_Z_DEBAT_KOMPETENCJE-PRZYSZŁOŚCI.pdf
http://obywatelski.natemat.pl/159811,m-tarkowski-p-zbieranek-jadro-rozwoju
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 Metod zastosowanych podczas debaty. Istotne jest, by debaty doprowadziły do zebrania opinii 
uczestników na temat tego, co ich motywuje do zaangażowania w sprawy społeczności i co 
mogłoby to zaangażowanie zwiększyć. Metody, dzięki którym cel ten zostanie osiągnięty mogą 
być różne. Ich wybór powinien zostać uzgodniony z moderatorem.   

 
 

2. PRZYGOTOWANIA DO DEBATY 
 
2.1. Rekrutacja uczestników debaty 
 
Zakładamy, że głównym organizatorem debaty jest biblioteka. Zachęcamy jednak do tego, by do 
współpracy przy organizacji debaty zaproszeni zostali partnerzy lokalni. Połączenie zasobów ułatwi 
dotarcie z zaproszeniami do odpowiednich osób, znalezienie najlepszego miejsca na debatę 
(preferowanym jest siedziba biblioteki), komunikację z mieszkańcami itp. Nie ma przeszkód, aby 
organizatorzy byli także uczestnikami debaty. 
 
Pytania, wokół których toczyć się będzie debata, są następujące:  

1. Co motywuje do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej?  

2. Jak można ułatwić mieszkańcom zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej? 
 

Zakładamy, że w debacie weźmie udział ok. 20-30 osób, a czas jej trwania to ok. 3 godz. 30 min 
(w przypadku opcji z wystąpieniami lokalnych liderów – osób zaangażowanych społecznie). Do tego 
należy doliczyć ok. 30-minutową przerwę. Aby przebieg debaty odzwierciedlał różne punkty widzenia, 
warto zaprosić do udziału w niej reprezentantów różnych grup społeczności lokalnej: osoby o różnym 
wykształceniu, reprezentujące różne zawody, pełniące różne funkcje w instytucjach i organizacjach 
(np. wójt / burmistrz, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy szkół, liderzy organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorcy), w różnym wieku (od młodzieży po seniorów) itp. Warto zadbać też o udział osób 
niepełnosprawnych i jeśli to konieczne pomóc im w dotarciu do miejsca, w którym odbędzie się 
debata (nie wszystkie siedziby instytucji publicznych dostosowane są do potrzeb osób 
niepełnosprawnych). Istotne jest też, by w debacie wzięły udział osoby cieszące się szacunkiem w 
społeczności lokalnej, znane z zaangażowania społecznego, co zwiększy wagę efektów debaty i 
zachęci do udziału w niej.  
 
Wszyscy uczestnicy powinni zostać poinformowani o czasie, miejscu, temacie i przebiegu debaty oraz 
sposobie wykorzystania jej efektów z odpowiednim wyprzedzeniem (ok. 2-3 tygodnie). Wysyłając 
zaproszenia warto poprosić o potwierdzenia udziału do określonego terminu, co pozwoli 
organizatorom na zorientowanie się, ilu osób można się spodziewać. Oprócz korespondencji wysłanej 
pocztą lub e-mailem warto nawiązać także kontakt telefoniczny lub osobisty z zaproszonymi 
osobami. Wierzymy w to, że bibliotekarki i bibliotekarze z własnego doświadczenia wiedzą, jak 
skutecznie dotrzeć do zapraszanych osób i zachęcić ich do udziału w debacie.  
 
Dobrym pomysłem na zachęcenie do udziału w spotkaniu może być – oprócz zaproszenia do udziału 
w samym wydarzeniu – uzyskanie patronatu wójta / burmistrza / prezydenta miasta (jeśli to możliwe 
wraz z deklaracją wzięcia pod uwagę efektów debaty w planowaniu strategii i polityk lokalnych). 
Informacja o patronacie powinna znaleźć się na zaproszeniu, podobnie jak informacja o tym, że 
debata jest częścią większego projektu z podaniem jego nazwy i organizatorów (jak we wstępie do 
niniejszego scenariusza).  
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2.2. Opcjonalnie: zaproszenie osób znanych z działalności społecznej 
do podzielenia się swoim doświadczeniami z uczestnikami debaty 
 
Do decyzji lokalnych organizatorów debat pozostawiamy rozważenie opcji, by debatę z udziałem 
wszystkich uczestników poprzedzić krótkimi wystąpieniami osób, które znane są z zaangażowania w 
sprawy społeczności lokalnej. Chodzi tu o osoby, których zaangażowanie ma charakter społeczny, tzn. 
nie jest częścią ich obowiązków służbowych (zawodowych) i budzi szacunek mieszkańców. Mogą to 
być liderzy grup nieformalnych (np. kół gospodyń wiejskich), organizacji pozarządowych, 
wolontariusze itp.  
 
Zakładamy, że będą to maksymalnie trzy osoby, a każda z nich będzie miała ok. 5 minut, by udzielić 
osobistej odpowiedzi na pytanie, co wpływa na ich motywację do angażowania się w sprawy 
społeczności lokalnej, co motywuje, co zniechęca itp. Nie zachęcamy do poświęcania zbyt długiego 
czasu na ewentualne pytania do występujących osób (można np. przyjąć limit trzech pytań), aby ten 
opcjonalny jednak element spotkania nie zdominował debaty. Mocną stroną takich osobistych 
wypowiedzi jest pokazanie na przykładzie, o jakiego rodzaju sprawy chodzi, kiedy zadajemy pierwsze 
z pytań debaty (Co motywuje do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej?). Nie musimy już 
wtedy szczegółowo wyjaśniać, co znaczy „motywacja do zaangażowania w sprawy społeczności 
lokalnej”. Słabą stroną jest to, że niektórzy uczestnicy debaty mogą zasugerować się usłyszanymi 
wypowiedziami. Organizatorzy powinni rozważyć, czy w przypadku organizowanej przez nich debaty 
istnieje takie ryzyko i podjąć odpowiednio decyzję rozważając za i przeciw. Oczywiście goście z tej 
części debaty powinni zostać zaproszeni do udziału w całym spotkaniu.  
 
W przypadku wybrania tej opcji warto przepracować wcześniej z gośćmi ich wystąpienia – upewnić 
się, że dobrze zrozumieli pytania, że mają świadomość limitu czasowego, zachęcić, aby swoje 
wystąpienia odnosili do osobistej sytuacji i wygłaszali osobiste opinie, aby zmniejszyć ryzyko 
sugerowania odpowiedzi uczestnikom debaty, o którym piszemy wyżej.  
 
Do decyzji organizatorów debat pozostawiamy też inną opcję (alternatywną lub uzupełniającą opcję 
opisaną wyżej) polegającą na wykorzystaniu przygotowanych przez nas krótkich filmów z 
wypowiedziami osób zaangażowanych z działania społeczne na różnym poziomie (krajowym, 
lokalnym). O swoich motywacjach do takich działań opowiadają między innymi: Ewa Błaszczyk, 
aktorka, Fundacja “Budzik”, s. Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, Marta 
Lewandowska, Fundacja Pole Dialogu, Bogdan Rogala, General Manager Philips Lighting CEE, prof. 
Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Łukasz Grass, Akademia Thriathlonu, Magdalena 
Tyszer, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku. 
 

2.3. Komunikacja z mieszkańcami 
 
W debacie weźmie udział niewielka reprezentacja mieszkańców gminy, ale o jej celach, przebiegu 
i efektach powinni dowiedzieć się wszyscy mieszkańcy. Kluczowa jest tu współpraca z lokalnymi 
mediami i wykorzystanie zwyczajowych, skutecznych lokalnie sposobów przekazywania informacji. 
Organizatorzy powinni zadbać, by media otrzymały odpowiednie informacje (w formie komunikatu 
prasowego) w odpowiednim czasie – najpierw z pewnym wyprzedzeniem i ponownie tuż przed 
debatą. Biblioteka powinna też skorzystać z własnych kanałów komunikacyjnych (mailing do 
użytkowników, strona internetowa, profil w mediach społecznościowych itp.) i pomocy partnerów w 
tym zakresie. Odpowiednia informacja powinna pojawić się zarówno przed debatą (wyjaśnienie celu) 
oraz po jej zakończeniu (efekty i sposób ich wykorzystania). Organizatorzy ogólnopolscy przygotują 
materiały do wykorzystania przez lokalnych organizatorów debat (plakat, wzór zaproszenia dla 
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mediów, wzory zaproszeń dla uczestników, w tym dla władz oraz przedstawicieli innych lokalnych 
instytucji, wzór komunikatu prasowego podsumowującego efekty debaty). 
 

2.4. Przygotowanie miejsca, w którym odbędzie się debata 
 
Debata powinna odbyć się w miejscu, w którym swobodnie będzie mogło pracować ok. 20-30 osób. 
Ponieważ część debaty odbywać się będzie w podgrupach, będzie trzeba zapewnić 4-5 stolików 
i odpowiednią liczba krzeseł. Jeśli to możliwe warto też przewidzieć odpowiednie miejsce na rzutnik 
multimedialny oraz ekran (może go zastąpić ściana na której widoczny będzie obraz). Rzutnik pozwoli 
skorzystać z prezentacji przypominającej cele i przebieg debaty, a także pytania, które są podstawą 
dyskusji w grupach. Jeśli biblioteka zdecyduje się na odtworzenie w ramach wstępu do debaty 
filmików na temat zaangażowania społecznego, konieczne będzie również przygotowanie głośników.  
 
Jeśli debata odbywa się poza biblioteką, warto osobiście sprawdzić stan pomieszczenia, możliwość 
usytuowania stolików oraz sprawność rzutnika (czy obraz jest wystarczająco wyraźny – zwłaszcza jeśli 
nie można zaciemnić pomieszczenia). Jeśli planowany jest poczęstunek dla uczestników, potrzebna 
jest na to dodatkowa przestrzeń. Ponadto, jeśli organizatorzy zdecydowali się na poprzedzenie 
debaty wystąpieniami zaproszonych działaczy społecznych, potrzebne będzie zaaranżowanie dla nich 
stosownego miejsca tak, by wszyscy uczestnicy mogli ich dobrze widzieć i słyszeć.    
 

2.5. Materiały potrzebne do przeprowadzenia debaty 

 
Do przeprowadzenia debaty w sposób opisany w scenariuszu potrzebne będą małe karteczki 
(wielkości kartki katalogowej, można je kupić w sklepie z wyposażeniem biurowym lub po prostu 
wykorzystać papier makulaturowy i pociąć go na odpowiednie kawałki) w liczbie ok. 15 na każdego 
uczestnika, ok. 100 arkuszy papieru formatu A-4 oraz kilka arkuszy flipczartowych (lub papieru do 
pakowania). Najbardziej praktyczne byłyby karteczki typu post-it, które można przyklejać. Potrzebne 
będą również długopisy lub markery udostępnione uczestnikom. Warto też zadbać o rzutnik 
multimedialny oraz laptop, który umożliwi wykorzystanie prezentacji z celami i przebiegiem debaty 
oraz pytaniami, wokół których debata się toczy.  
 

2.6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie debaty 
 
Do przeprowadzenia debaty potrzebna jest osoba pełniąca rolę moderatora. Zakładając, że rolą 
gospodarza/organizatora jest powitanie wszystkich uczestników i ogólne wprowadzenie, do zadań 
moderatora będzie należało czuwanie nad realizacją celów debaty i jej sprawnym przebiegiem, 
ewentualne poprowadzenie części z udziałem gości – osób zaangażowanych społecznie, a także 
podsumowanie debaty (w tym wyjaśnienie, jak zostaną wykorzystane efekty) oraz podziękowanie 
uczestnikom za udział. Tak jak w roku poprzednim przeprowadzimy rekrutację moderatorów 
i pokryjemy koszty związane z prowadzeniem przez nich debat. 
 
Praca moderatora będzie najbardziej efektywna, jeśli w trakcie debaty będą go wspierać osoby 
pełniące rolę koordynatorów pracy w mniejszych grupach przy stolikach (grupa powinna liczyć 
średnio 5-6 osób). Ich zadaniem będzie pilnowanie czasu wyznaczonego na poszczególne etapy 
debaty, przypominanie reguł dyskusji, dbanie oto, by uczestnicy realizowali wyznaczone zadania itp. 
Rolę koordynatorów pracy w grupach mogą pełnić przygotowani do tego pracownicy biblioteki lub 
instytucji i organizacji, z którymi biblioteka współpracuje. Możliwym rozwiązaniem jest też wyłonienie 
takiej osoby spośród uczestników debaty na etapie podziału na grupy. Moderator może poprosić 
każdą z grup, by wybrała spośród swoich członków jedną z osób, której dodatkowym zadaniem 
będzie informowanie pozostałych o tym, ile czasu pozostało do wykonania danego zadania.    



5 

 
Ponadto potrzebne są osoby, które odpowiadać będą za rejestrację przebiegu debaty i zapisanie jej 
efektów. Ich zadania zależeć będą od przyjętej metody rejestracji (np. fotoreportaż, film, notatka 
prasowa, plakat z zapisanymi kompetencjami uznanymi przez uczestników debaty za najważniejsze 
itp.). Szczególnie warto zastanowić się nad możliwością wykonania rejestracji audio-video 
fragmentów debaty, aby oddać jej nastrój i klimat (do takiej rejestracji może posłużyć np. telefon 
komórkowy z możliwością nagrywania filmów). Warto również zainteresować przedstawicieli 
lokalnych mediów udziałem w debacie i podzielić się z nimi zadaniami oraz efektami pracy (np. jeśli 
dziennikarz dysponuje profesjonalnym aparatem fotograficznym, to biblioteka będzie mogła 
skorzystać z wybranych zdjęć zamieszczając je na swojej stronie internetowej czy profilu w mediach 
społecznościowych). Trzeba przy tym pamiętać o uzyskaniu zgody uczestników na upublicznienie ich 
wizerunku (podobnie jak w roku ubiegłym przekażemy Państwu odpowiedni wzór takiej zgody).  
 
Podsumowując główne osoby zaangażowane w przeprowadzenie debaty to: 

 gospodarz/organizator spotkania (zależnie od miejsca, gdzie debata się odbywa); 
 moderator debaty; 
 koordynatorzy dyskusji w grupach; 
 osoby odpowiedzialne za rejestrację przebiegu i wyników debaty oraz ewentualnie dyskusji 

panelowej. 
 
 

3. PRZEBIEG DEBATY 
 
Kolejne etapy debaty są następujące: 
 

3.1. Rozpoczęcie: przywitanie uczestników, poinformowanie ich o 
celach i przebiegu debaty [30 min.] 
 

1. Organizatorzy debaty (dyrektorka / dyrektor biblioteki) witają zaproszonych gości w imieniu 
swoim i partnerów – organizacji i instytucji, które pomagały bibliotece w organizacji debaty. 
Jeśli udzielony został patronat, informują o nim. 

2. Przypominają, że podobne debaty odbywają się w tym tygodniu w ok. 50 innych bibliotekach 
w ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” 
realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 

3. Informują o wsparciu Partnera Strategicznego – PKO Banku Polskiego oraz o tym, że projekt 
realizowany jest pod Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

4. Przekazują uczestnikom informację, że efekty debat zostaną wykorzystane w trakcie XI 
Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się w listopadzie 2016 r. Będą też przekazane 
krajowym partnerom (ministerstwom, szkołom wyższym, organizacjom pracodawców itp.) 
odpowiedzialnym i angażującym się we wspieranie aktywności obywatelskiej Polaków i 
budowę kapitału społecznego. Zostaną upowszechnione również dzięki wsparciu partnerów 
medialnych, w tym Programu Pierwszego Polskiego Radia i dzienników regionalnych „Polska 
Press” (http://polskapress.pl/pl/portfolio/prasa/dzienniki). 

5. Jeśli debata odbywa się poza biblioteką, to gości powinien przywitać także gospodarz danego 
miejsca. Następnie organizatorzy przedstawiają moderatora debaty. Na koniec dziękują 
wszystkim za przyjęcie zaproszenia i życzą owocnej dyskusji.  

 
Moderator debaty wita zaproszonych gości, przedstawia się krótko i wyjaśnia, na czym będzie 
polegała jego rola. Następnie prosi wszystkich uczestników debaty, by przedstawili się – z uwagi na 

http://polskapress.pl/pl/portfolio/prasa/dzienniki
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ograniczony czas używając formuły w rodzaju: „Nazywam się … reprezentuję … (nazwa instytucji / 
organizacji / grupy nieformalnej / firmy)”. 
 
Następnie moderator debaty przedstawia koordynatorów dyskusji w grupach (jeśli takie osoby 
zostały wskazane wcześniej) i wyjaśnia ich rolę.  
 
Moderator – posługując się przygotowaną prezentacją – przypomina: 

 cele debaty: (1) Dyskusja na temat tego, co motywuje do angażowania się w sprawy 
społeczności lokalnej oraz jak można ułatwić mieszkańcom takie zaangażowanie; (2) 
Rozpoczęcie refleksji nad tym, co można zrobić na poziomie lokalnym, by ułatwić 
mieszkańcom angażowanie się w sprawy społeczności lokalnej (co mogą zrobić władze 
lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, sami mieszkańcy);    

 przebieg debaty – podział na poszczególne etapy oraz przeznaczony na nie czas.  
 
Moderator wyjaśnia, że przez zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej rozumiemy działania, 
które podejmują mieszkańcy wykorzystując swój „prywatny” czas (a nie np. wykonując obowiązki 
służbowe / zawodowe), w poczuciu odpowiedzialności za rozwój swojej miejscowości (gminy) i chcąc 
wywierać wpływ na kierunki tego rozwoju. Zaangażowanie to może przybierać różne formy, np.: 

 udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez władze lokalne w formie spotkań, 
czy też za pośrednictwem Internetu; 

 aktywności w ramach grup nieformalnych(np. koło gospodyń wiejskich) lub stowarzyszeń; 
 występowaniu w roli wolontariusza np. pomagającego bibliotece zorganizować wydarzenia 

podobnego charakteru co niniejsze debaty lub przeznaczającego swój czas na wspólne 
porządkowanie terenów zielonych; 

 udziału w radach społecznych np. radzie rodziców działającej przy szkole, młodzieżowej 
radzie gminy itp.; 

 angażowaniu się w inicjatywy takie jak podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia funduszu 
sołeckiego, budżetu obywatelskiego czy też inicjatywy lokalnej. 

 
Warto, by moderator zwrócił uwagę na często wymieniane korzyści wynikające z zaangażowania 
społecznego mieszkańców typu: 

 miejscowość w której żyją staje się lepszym miejscem do pracy i życia – ich aktywność 
umożliwia poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców, w tym tych najbliższych – zarówno 
sąsiadów, jak i znajomych, przyjaciół, rodziny i w końcu także ich samych. 

 Działając wspólnie można osiągnąć więcej – zaangażowanie mieszkańców uzupełnia wysiłki 
władz lokalnych na rzecz rozwoju miejscowości / gminy. Władze lokalne nie są w stanie same 
zidentyfikować wszystkich problemów, nie mają też dość zasobów (w tym pieniędzy), by 
rozwiązać wszystkie problemy. Mieszkańcy działając np. w organizacjach pozarządowych 
mogą zdobyć dodatkowe środki na finasowanie działań skierowanych do mieszkańców poza 
budżetem gminy np. w ramach konkursów organizowanych w województwach, przez różne 
ministerstwa (np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) czy instytucje realizujące programy 
finansowane z Unii Europejskiej.  

 Pozytywne, odczuwane przez ogół mieszkańców skutki ich własnych działań powodują, że 
czują się oni bardziej związani ze swoją miejscowością (gminą) i dumni z jej osiągnięć. 
Zrobienie czegoś dobrego dla innych jest źródłem satysfakcji dla większości ludzi – zwłaszcza, 
jeśli działania te są dostrzeżone i docenione (np. w wielu miejscowościach odbywają się 
plebiscyty na „mieszkańca roku”, nagradzające osoby zaangażowane społecznie).   

 Mieszkańcy będą bardziej dbali o to, co powstało dzięki ich zaangażowaniu. Będą to 
postrzegali jako „dobro wspólne”, coś, co należy do nich wszystkich. 

 Wspólne działanie przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego. Na kapitał ten składa się 
chęć współpracy pomiędzy mieszkańcami wynikająca z wzajemnego zaufania, jak i 
kompetencje potrzebne do tego, by wspólnie realizowane działania kończyły się sukcesem. 
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Słowo „kapitał” wskazuje, że jest to coś cennego, coś wartościowego. I tak właśnie jest. 
Społeczności lokalne, w których ludzie działając w grupach nieformalnych czy organizacjach 
pozarządowych chcą i potrafią ze sobą współpracować i ufają sobie nawzajem, mają istotną 
przewagę nad innymi. Łącząc siły są w stanie podejmować się ambitniejszych zadań, a tym 
samym przynosić większe korzyści mieszkańcom. Ponadto ucząc się kompetencji związanych 
ze współpracą w grupach mogą je wykorzystać np. w życiu zawodowym – dla wielu 
pracodawców są one bardzo ważne. 

 
Moderator może wykorzystać w tej części debaty przygotowaną przez nas infografikę 
przedstawiającą podstawowe informacje na temat stanu zaangażowanie społecznego w naszym 
kraju. Infografika może też zostać dołączona do informacji na temat debaty przesyłanych przez 
organizatora zaproszonym gościom.  
 
Na zakończenie tej części moderator proponuje, aby podczas debaty przyjąć zasadę „równości 
wszystkich uczestników” tzn. iż w trakcie spotkania wszyscy mają takie samo prawo, by zabrać głos, 
zgłaszać propozycje itp. (chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w których status czy funkcje uczestników 
przekładają się na zróżnicowany ich udział np. burmistrz wypowiada się dłużej, niż inni uczestnicy). 
Wyjaśnia, że zasada ta da wszystkim uczestnikom szansę wniesienia równego wkładu w efekty 
debaty, a opinie wszystkich uczestników zostaną wykorzystane.     
 

3.2. Wypowiedzi osób zaangażowanych w działania na rzecz 
społeczności lokalnej na temat ich osobistych motywacji 
(opcjonalnie) [20 min.] 
 
Moderator przedstawia zaproszone osoby wymieniając ich imiona i nazwiska, organizacje, które 
reprezentują. Informuje też uczestników o czasie wystąpień (ok. 5 minut) oraz możliwości zadania 
maksymalnie kilku pytań do każdej z osób. Następnie prosi zaproszonych gości, żeby krótko wymienili 
działania, w jakie byli zaangażowani i opowiedzieli o tym, co motywowało ich do angażowania się.  
 

3.3. Debata z udziałem wszystkich uczestników 
 

KROK 1: Rozmowa w parach [20 min.] 
 
Moderator prosi uczestników debaty, by każdy indywidualnie odpowiedział sobie na poniższe pytania 
zapisując każdą z odpowiedzi na oddzielnej małej karteczce (jeśli to możliwe warto przygotować 
karteczki w dwóch kolorach, każdy z nich przypisany do jednego z pytań np. na karteczkach białych 
zapisujemy odpowiedzi na pytanie A, na żółtych – odpowiedzi na pytanie B): 

A. Co mnie motywuje do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej? 

B. Jak można ułatwić zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej? 

 
Warto, by moderator zwrócił uwagę uczestników debaty, że pytania te mają dwa aspekty: dotyczący 
danej osoby (osobisty) i dotyczący otoczenia. Np. motywacja może wynikać z tego, że chcę się czuć 
użyteczny dla innych, ale wzmacnia ją, jeśli inni w jakiś sposób doceniają moje zaangażowanie, albo 
że przekłada się ono na konkretne rezultaty (np. władze lokalne rzeczywiście uwzględniają efekty 
konsultacji). Pozostając przy przykładzie konsultacji społecznych – ułatwić zaangażowanie może np. 
poświęcenie więcej czasu na zapoznanie się z tematyką konsultacji i takie przedstawienie tematyki 
konsultacji, by każdy obywatel mógł ją zrozumieć.  
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Następnie moderator prosi uczestników, by dobrali się w pary i porozmawiali o odpowiedziach, które 
udzielili na obydwa pytania. Niech zwrócą uwagę na podobieństwa i różnice, dopytają, dlaczego takie 
właśnie odpowiedzi zostały udzielone, jakie doświadczenia za nimi stoją itp.  
 
Jeśli jest taka możliwość warto użyć prezentacji, by pytania te były widoczne dla wszystkich 
uczestników. Można też zapisać je na arkuszu flipczartowym i powiesić w widocznym miejscu.  
 

KROK 2: Dyskusja w grupach [60 min.] 
 
Moderator łączy uczestników w sześcioosobowe grupy złożone z trzech par (osoby, które rozmawiały 
ze sobą w Kroku 1). Każda z grup siada przy jednym z przygotowanych uprzednio stolików. Do każdej 
z nich dołącza koordynator pracy w grupach. 
 
Podobnie jak wcześniej warto skorzystać z prezentacji, by pytania te były widoczne dla wszystkich 
uczestników lub zapisać je na arkuszu flipczartowym.  
 
Koordynatorzy dyskusji w grupach pomagają uczestnikom informując, ile jeszcze czasu mają na 
wykonanie zadania.   
 
Moderator zaprasza uczestników do podzielenia się z pozostałymi członkami grupy efektami pracy 
indywidualnej i rozmowy w parach. Każda osoba po kolei odkrywa jedną ze swoich karteczek, kładzie 
ją na stoliku, krótko wyjaśnia, do którego z pytań się odnosi (A lub B), jakie odpowiedzi zapisała i 
dlaczego udzieliła takich odpowiedzi. Kolejne osoby odkrywają swoje karteczki. Jeśli zawierają one 
identyczne / podobne odpowiedzi do udzielonych już wcześniej, uczestnicy układają swoją karteczkę 
obok karteczek już wyłożonych, ewentualnie dodając nowe argumenty za ich ważnością. Jeśli są to 
nowe odpowiedzi, układają karteczki w innej części stolika. W ten sposób powstaje „mapa” 
odpowiedzi udzielonych przez członków danej grupy: „motywatorów” (co nas motywuje do 
angażowania się) i „ułatwień” (co ułatwia nam/pomaga nam angażować się). Na „mapie” tej 
oddzielnie ułożone są odpowiedzi na pytanie A i pytanie B.  
 

KROK 3: Wybór najważniejszych „motywatorów” i „ułatwień” przez grupy [30 
min.] 
 
Moderator prosi o uporządkowanie odpowiedzi zapisanych na karteczkach tak, by powstała lista 
„motywatorów” i „ułatwień” uznanych za ważne przez członków poszczególnych grup (oddzielnie w 
odpowiedzi na pytanie A i B). Każdy z „motywatorów” i każde „ułatwienie” uczestnicy powinni 
zapisać na oddzielnej kartce A-4. W przypadku zbliżonych odpowiedzi (karteczki układane obok siebie 
w Kroku 2.) konieczne może okazać się takie nazwanie danego „motywatora” lub „ułatwienia”, by 
najpełniej oddawał podobne znaczenia zawarte na karteczkach różnych osób.   
 
Następnie moderator prosi członków grup o wybranie trzech odpowiedzi związanych z pytaniem A i 
trzech związanych z pytaniem B, które uważają za najważniejsze. Tym samym powstanie odpowiedź 
na pytania: 

A. Co nas motywuje do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej? 

B. Jak można ułatwić zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej? 

 
Najlepiej jeśli uda się dokonać wyboru na zasadzie konsensusu (wszyscy zgadzają się na określony 
wybór). Jeśli nie jest on możliwy, to członkowie grupy dokonują wyboru poprzez głosowanie (np. 
każda osoba dysponuje trzema głosami i może je oddać na dowolne odpowiedzi z listy). Członkowie 
grupy powinni uzasadnić, dlaczego dane odpowiedzi uznali za najważniejsze. 
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Poza zadaniami wymienionymi w Kroku 2. koordynatorzy dyskusji w grupach mogą okazać się 
szczególnie pomocni na etapie wyboru najważniejszych odpowiedzi przypominając o dwóch opcjach 
(konsensus, głosowanie), a w razie głosowania podpowiadając opisaną wyżej technikę. 
 

Krok 4: Przedstawienie przez grupy wybranych przez nie „motywatorów” i 
„ułatwiaczy” [30 min.] 
 
Moderator prosi przedstawiciela każdej z grup o przedstawienia efektów pracy: Jakie odpowiedzi 
związane z pytaniem A i pytaniem B zostały uznane za najważniejsze przez członków danej grupy 
i dlaczego? Kartki A-4 z wybranymi odpowiedziami są przyklejane w ustalonym miejscu sali 
(oddzielnie odpowiedzi na pytanie A i B).  
 

Krok 5: Wybór najważniejszych „motywatorów” i „ułatwiaczy” spośród 
zgłoszonych przez wszystkie grupy [15 min.] 
 
Moderator porządkuje zgłoszone odpowiedzi na podobnej zasadzie, jak działo się to w grupach 
(łączenie podobnych), upewniając się w sytuacjach wątpliwych (np. pytając członków grup, których 
odpowiedzi brzmią podobnie, czy godzą się na ich połączenie). W efekcie powstaje lista odpowiedzi 
na pytanie A i B zgłoszonych przez grupy.  
 
Następnie moderator prosi, by uczestnicy debaty wybrali po trzy najważniejsze „motywatory” 
(pytanie A) oraz „ułatwiacze” (pytanie B). Wybór odbywać się będzie poprzez głosowanie: każdy 
uczestnik debaty dysponuje czterema głosami, z których dwa może oddać na dowolne odpowiedzi na 
pytanie A i dwa na dowolne odpowiedzi na pytanie B. Głosowanie może polegać np. na postawieniu 
krzyżyka na danej kartce A-4. Po podliczeniu oddanych głosów powstanie lista sześciu (3+3) 
„motywatorów” i „ułatwiaczy” uznanych za uczestników debaty za najważniejsze.  
 

Krok 6: Podsumowanie debaty [15 min.] 
 
Moderator dziękuje uczestnikom w tym moderatorom dyskusji w grupach za aktywny udział 
w debacie. Przypomina też, jak zostaną wykorzystane efekty debaty (komunikacja z mieszkańcami, 
przesłanie efektów debaty wszystkim uczestnikom lub / oraz udostępnienie ich na stronie 
internetowej biblioteki itp.).  
 
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom dyskusji panelowej i debaty, a także – jeśli to 
adekwatne – patronom oraz gospodarzom miejsca, w którym odbywało się spotkanie.  
 


