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Wprowadzenie 
 

Rozumienie i umiejętność poruszania się w przestrzeni społecznej wymaga 

od obywatela znajomości podstawowych pojęć i kształtowanej w oparciu o nie wiedzy 

o rzeczywistości społecznej i obywatelskiej. Pojęcia te i wiedzę, wraz z umiejętnościami 

obywatelskimi, kształtujemy w długim procesie socjalizacji i inicjacji obywatelskiej. Istotną 

rolę w tym zakresie odgrywa rodzina, tradycja i szkoła. Niestety tzw. przerwanie dziejowe 

naszej tradycji narodowej spowodowało, że z trudem odbudowywaliśmy tą wiedzę, wiele 

z pojęć tradycyjnych zostało zdeprecjonowanych, wykoślawionych w swym znaczeniu 

denotacyjnym i konotacyjnym. Wprowadzany, często w pośpiechu, język „ngo-sów”, 

tzw. „trzeciego sektora” to swoista nowomowa, oderwana od podstawowych doświadczeń 

społecznych. W niektórych przypadkach ustawowo i urzędowo definiowane pojęcia zaczęły 

kształtować rzeczywistość. Przykładowo określenie „organizacje pozarządowe” niewiele 

miało wspólnego z potocznym rozumieniem jakie wiązano z dotychczas istniejącym 

sformułowaniem „organizacje społeczne”. To pierwsze wprost wymusiło odniesienie 

organizacji do rządu i samorządu budując charakterystyczną do dzisiaj swoistą konkurencję, 

a nawet przestrzeń konfliktu interesów. To drugie zostało zdeprecjonowane, stało się 

poniekąd gorsze, niemodne. Podobnie stało się w procesie ustawowego przypisania dialogu 

społecznego do funkcjonowania mechanizmu jaki wyznacza tzw. Komisja Trójstronna 

i odpowiadające jej na poziomie regionów Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. 

Mianowicie w sytuacji kryzysu funkcjonowania Komisji Trójstronnej oraz dialogu 

społecznego, który tam faktycznie nie istniał, w potocznym języku zaczęto mówić o kryzysie 

dialogu we wszelkich naszych relacjach społecznych. Wprowadzenie kolejnego określenia 

„dialog obywatelski” nie tylko nie polepszyło sytuacji poznawczej. Zniweczona reputacja 

różnych, nie tylko polityczno-partyjnych inicjatyw, które nadużyły określenia „obywatelska” 

doprowadziło do sytuacji, że można tutaj mówić wręcz o dalszym pogorszeniu wizerunku 

samego dialogu. W czasach dominowania podejścia liberalnego mamy do czynienia 

z deficytem formacji społecznej i obywatelskiej. Nie uzdrowią tego najlepiej realizowane 

szkolenia, konferencje. Wymaga to odbudowania tradycji, zakorzenienia w wiedzy 

historycznej, ukształtowania wzorców osobowych, wreszcie możliwości bezpośredniego 

doświadczenia w działaniu. 

Mapa poznawcza, pojęciowa funkcjonująca w przestrzeni obywatelskiej Lublina jest 

ważnym elementem dopełniającym obraz „Mapy Aktywności Obywatelskiej w Lublinie”. 

Wywiady grupowe i opracowany na ich podstawie raport, stanowiły jeden z trzech 

komponentów  badania pt. „Mapa Aktywności Obywatelskiej w Lublinie”. Oprócz badań 

fokusowych, przeprowadzono również analizę danych zastanych 1468 organizacji 

zarejestrowanych w bazie REGON oraz ankietyzację 209 wylosowanych i 40 wybranych 

celowo organizacji pozarządowych. Wyniki badań opublikowano w 5 opracowaniach:  

1. Aktywność organizacji społecznych w Lublinie. Analiza na podstawie danych 

zastanych. 

2. Organizacje pozarządowe w Lublinie. Raport z badań przeprowadzonych 

kwestionariuszem wywiadu. 

3. Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska w Lublinie. Wyniki badań 

fokusowych. 

4. Świat lubelskich organizacji społecznych: od uczestnictwa społecznego do pracy. 

Mapa aktywności obywatelskiej. Raport z badań. 
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5. Biały A., Juros A., Mapa aktywności obywatelskiej w Lublinie. Aktywność 

organizacji pozarządowych w 27 dzielnicach w Lublinie, Związek Stowarzyszeń 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lublin 2013 (broszura). 

Niniejszy raport stanowi zbiór wybranych wypowiedzi uczestników uzyskanych 

w trakcie przeprowadzonych spotkań, które spełniały kryteria badań fokusowych (FGI) 

(zob. raport nr 3 z powyższej listy)
1
. Wywiady zostały nagrane za pomocą dyktafonu 

cyfrowego. Uczestników zapewniono o anonimowości badań. Uzyskany materiał został 

następnie transkrybowany. W trakcie transkrypcji wypowiedzi respondentów nie podlegały 

żadnym poprawkom, jedynie podczas redakcji raportu zostały poddane niezbędnej adiustacji 

(usunięcie oczywistych pomyłek językowych, powtórzeń itp.), co ułatwia ich lekturę. Opinie 

wyrażone przez badanych zostały przedstawione w taki sposób, że przyporządkowanie ich do 

poszczególnych osób, czy instytucji jest praktycznie niemożliwe. Wypowiedzi badanych 

kodowane są w raporcie w następujący sposób: informacja o funkcji, jaką badany pełni, 

numer porządkowy mieszkańca lub przedstawiciela danej instytucji / nr okręgu, w którym 

przeprowadzono fokus. 

Badania zostały przeprowadzone przez Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, wspólnie z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

w ramach projektu „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” (www.forumlublin.eu), 

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Celem badania fokusowego była ocena aktywności obywatelskiej mieszkańców 

Lublina na poziomie dzielnic i osiedli. Lublin podzielono na pięć okręgów zbieżnych 

z podziałem pięciu filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie (zob. kartogram 1 

i 2 w załączniku). W każdym okręgu przeprowadzono jedno badanie fokusowe 

z przedstawicielami organizacji społecznych oraz rad dzielnic (najczęściej 

z przewodniczącymi lub wiceprzewodniczącymi rad dzielnic). W badaniach uczestniczyli 

również mieszkańcy dzielnic oraz reprezentant mediów. 

Badanie fokusowe pt. „Partycypacja obywatelska na poziomie dzielnic Lublina 

z uwzględnieniem autonomii osiedli i parafii” składało się z trzech części. W pierwszej 

uczestnicy starali się zdefiniować pojęcia partycypacji społecznej, aktywności obywatelskiej, 

dialogu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, czy budżetu obywatelskiego oraz zilustrować je 

przykładami wziętymi z doświadczenia instytucji, którą reprezentowali. Badanych pytano 

również o ocenę i znaczenie budżetu obywatelskiego jako instrumentu aktywizacji 

społeczności lokalnych.  

Druga część spotkania była okazją do dyskusji na temat warunków jakie powinny być 

spełnione, aby inicjatywy obywatelskie mogły się rozwijać w Lublinie, a zwłaszcza 

w dzielnicach i osiedlach. Badanych pytano: 

 Jak oceniają partycypację społeczną w swoim miejscu zamieszkania?  

 Jakie istnieją możliwości angażowania się w aktywność obywatelską na terenie dzielnic 

i osiedli Lublina? 

 Jak można zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne? 

                                                 
1
 Focus group interview (w skrócie FGI – badania fokusowe) to metoda badawcza polegająca na zbieraniu 

danych w czasie wspólnej dyskusji w grupie na określony temat. Podczas takiego badania spotyka się niewielka 

grupa, licząca od 5 do 10 osób, które rozmawiają na ustalony temat opierając się na swoich doświadczeniach. – 

Por. P. Hague, N. Hague, C. A. Morgan, Badania rynkowe w praktyce, tłum. M. Głogowska, Wydawnictwo 

Helion, Gliwice 2005, s. 51. 
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 Jakie instytucje społeczne (np. organizacje pozarządowe), publiczne (np. rady dzielnic, 

Urząd Miasta Lublin, MOPR, MUP), biznesowe (przedsiębiorstwa) są kluczowe 

z punktu widzenia rozwijania się oddolnych inicjatyw lokalnych? 

 Jakie warunki są potrzebne lub należałoby stworzyć na poziomie dzielnic, aby mogła 

się rozwijać oddolna aktywność obywatelska?  

W ostatniej części badania uczestnicy dzielili się opiniami na temat korzyści, obaw 

i trudności jakie wiążą się ze zwiększeniem uczestnictwa mieszkańców Lublina, dzielnic, czy 

osiedli w aktywność obywatelską (zob. scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego 

w załączniku). 

Opracowanie podzielono na osiem rozdziałów. Pierwszy jest zbiorem pojęć 

związanych z zaangażowaniem społeczności w życie publiczne (aktywność obywatelska, 

inicjatywa lokalna, dialog obywatelski, partycypacja społeczna) zdefiniowanych przez 

uczestników fokusów. Drugi rozdział poświęcono ocenie budżetu obywatelskiego. Badani 

często utożsamiali go z rezerwą celową, którą dzielnice otrzymują z budżetu miasta. 

Problematyka budżetu partycypacyjnego budziła największe emocje szczególnie wśród 

radnych dzielnic. Opinie są niejednoznaczne. Jedni uważali go za skuteczny i niezbędny 

element aktywizacji społeczności lokalnych, inni wskazywali na negatywne doświadczenia 

związane z włączaniem mieszkańców, a raczej wąskiej grupy interesu, we współdecydowanie 

na co mają być przeznaczone środki z rezerwy celowej. W rozdziale trzecim znajdują się 

opinie dotyczące dialogu obywatelskiego: jak oceniają go przedstawiciele organizacji 

społecznych oraz radnych? Jakimi metodami można docierać do obywateli? Jak podnieść 

„kulturę” dialogu obywatelskiego? Rozdział czwarty to przede wszystkim opinie na temat 

kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz poziomu aktywności obywatelskiej 

w Lublinie, na poziomie dzielnic i osiedli. Druga część rozdziału zawiera propozycje 

badanych, jak ewentualnie można zwiększać poziom uczestnictwa mieszkańców (dzieci 

i młodzież, dorosłych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym) w życie społeczno-

kulturalne Lublina. Kluczową rolę do odegrania mają tu również liderzy i animatorzy, którzy 

potrafią zachęcać różne osoby i instytucje do współdziałania przy realizacji określonych 

przedsięwzięć. Piąty rozdział jest o warunkach potrzebnych do rozwijania oddolnej 

aktywności obywatelskiej. Badani zwracali uwagę na konieczność uwzględniania różnic 

występujących pomiędzy dzielnicami, czy w ramach dzielnic, jak również na potrzebę 

dostosowania programów aktywizacji mieszkańców do lokalnych uwarunkowań i potrzeb 

dzielnicy, osiedla. Zdaniem badanych, aby aktywność obywatelska mogła zaistnieć, potrzebna 

jest też infrastruktura i przestrzeń publiczna,. W rozdziale szóstym znalazły się przykładowe 

wypowiedzi o partnerach, z którymi badani najczęściej współpracują przy okazji realizacji 

przedsięwzięć obywatelskich. Kolejny rozdział stanowi grupę poglądów na temat korzyści, 

jak i obaw związanych z partycypacją obywatelską. Ostatni rozdział to zbiór dobrych praktyk 

w zakresie aktywności obywatelskiej, inicjatywy lokalnej, dialogu obywatelskiego oraz 

partycypacji społecznej. 

Raport powstał dzięki zaangażowaniu badanych i zespołu przygotowującego spotkania 

fokusowe. Podziękowania kierujemy przede wszystkim w stronę uczestników (przedstawicieli 

organizacji społecznych, rad dzielnic, mieszkańców), którzy podzielili się swoimi cennymi 

opiniami, dzięki czemu można było sformułować wiele wniosków istotnych z punktu 

widzenia tworzenia i realizacji strategii aktywizacji wspólnot lokalnych na poziomie nie tylko 

miasta, lecz także dzielnic i osiedli. Podziękowania należą się także pracownicom Forum 

Lubelskich Organizacji Pozarządowych – Katarzynie Barcikowskiej i Ewelinie Jocek za 

nieocenioną pomoc przy organizacji badań. 
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1. Podstawowe pojęcia związane z angażowaniem społeczności 

1.1. Aktywność obywatelska  

Aktywność obywatelska to […] branie odpowiedzialności za środowisko, w którym się żyje, 

to najbliższe jakim jest np. rodzina, dzielnica, nasze miasto, cały kraj, czy w końcu Europa 

(przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 

Aktywność obywatelska kojarzy mi się z organizacjami pozarządowymi, które wychodzą do 

mieszkańców z różnymi pomysłami na włączanie obywateli do działań na rzecz swojej 

dzielnicy, swojego miasta, czy swojego osiedla (przedstawiciel organizacji społecznej 2, 

FGI 2). 

1.2. Inicjatywa lokalna 

Inicjatywa lokalna to podejmowanie małych projektów inwestycyjnych, remontowych 

z inicjatywy mieszkańców dzielnicy, np. wodociąg, oświetlenie, realizowanych wspólnie 

przez mieszkańców i samorząd. Jest to inicjatywa, która jest zdefiniowana w ustawodawstwie 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, FGI 4). 

Na dzisiaj jest przygotowywana w Lublinie nowa uchwała o inicjatywie lokalnej ponieważ ta, 

która była do tej pory, z racji zmiany otoczenia prawnego, zrobiła się nieaktualna, więc 

dyskusja na temat inicjatywy lokalnej się toczy (przedstawiciel Rady Dzielnicy 4 i organizacji 

społecznej 3, FGI 4). 

Inicjatywa lokalna to podejmowanie przedsięwzięć typu festyny i występy chórów 

(przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

Inicjatywa lokalna to jakieś działanie na rzecz społeczności lokalnej (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 5). 

Inicjatywy podejmowane są na rzecz mieszkańców danej dzielnicy, osiedla, czy grupy 

społecznej, czy osób wykluczonych społecznie (przedstawiciel organizacji społecznej 2, 

FGI 2). 

W tamtym roku odsłoniliśmy pomnik. Była to inicjatywa czysto oddolna. Wyszła od jednego 

z mieszkańców. My to sfinansowaliśmy i pomnik dzisiaj stoi (przedstawiciel Rady Dzielnicy 

2, FGI 4). 

1.3. Dialog obywatelski  

Dialog obywatelski to jest uczenie postawy, żeby być otwartym wobec siebie i żeby umieć 

dyskutować i współistnieć w społeczności lokalnej (przedstawiciel organizacji społecznej 2, 

FGI 5). 

Dialog obywatelski to najkrócej mówiąc rozmowa władzy ze społeczeństwem, proces, który 

dotyczy uzgadniania różnych stron. Może się toczyć na różnych szczeblach (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, FGI 4). 

Dialog obywatelski to jest rozmowa, [w której – przypis AB, AJ] dajemy osobom możliwość 

wypowiadania się na dany temat (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Dialog obywatelski – raczej to jest taka rozmowa między dwoma instytucjami lub grupami. 

Wtedy te grupy podejmują dialog. Chodzi o to, żeby znaleźć np. wspólne rozwiązanie. 

[Ludzie – przypis AB, AJ] zrzeszają się w pewne grupy i podejmują dialog obywatelski, aby 

np. być silniejszym podczas pewnej inicjatywy lokalnej, a później partycypować w jakimś 
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społecznym budżecie, ewentualnie w jakichś inwestycjach (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, 

FGI 2). 

Przez dialog obywatelski rozumiem wszelkiego rodzaju konsultacje […], czyli dyskusja, 

prowadzenie dyskusji publicznej ze strony władz miasta z mieszkańcami (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

Co do dialogu obywatelskiego, to naszym zadaniem jest zobaczyć czego potrzebuje 

społeczność, ta w której działamy, która jest ograniczona obrębem naszej parafii, przy której 

działamy. [Dialog realizuje się – przypis AB, AJ] […] przez rozmowy z pojedynczymi 

jednostkami, czy w danej grupie jest zapotrzebowanie na coś […], żeby dowiedzieć się czego 

poszczególne grupy potrzebują i spełnienie tych potrzeb (przedstawiciel organizacji 

społecznej 1, FGI 5). 

Są różne grupy interesów. Niektórym będzie zależało na pięknym chodniku, niektórym na 

pięknych np. ławkach, bądź jakimś ładnym skwerku, więc zawiązuje się forma dialogu. Jeżeli 

jest dialog wypracowują wspólne stanowisko i podejmują wspólną inicjatywę dla 

zrealizowania tej idei (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

1.4. Partycypacja społeczna 

Partycypacja społeczna to współudział wszystkich członków społeczeństwa, 

współdecydowanie (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 2, FGI 5). 

Partycypacja społeczna to współudział, czyli współuczestniczenie kogoś w czymś 

(przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 5). 

Partycypacja społeczna to jest włączanie różnych osób, organizacji do działań na rzecz 

społeczności. To są takie konsultacje społeczne z miastem, gdzie daje się możliwość 

wypowiedzenia się właśnie wszystkim osobom dzięki dialogowi obywatelskiemu 

(przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Partycypacja społeczna kojarzy się z udziałem społeczeństwa […] w planowaniu. Dla nas 

objawia się to w naszej misji, […] włączamy społeczeństwo […] do naszych działań, czyli 

jeżeli to są rodzice naszych podopiecznych, to chcemy, żeby oni mogli sami odnajdywać się 

w społeczeństwie, np. mamy takie rodziny, które niekoniecznie [radzą sobie w życiu. Uczymy 

je – przypis AB, AJ], jak można zdobyć pieniądze, jak można pomóc sobie samemu, więc to 

jest takie uczenie ich takich umiejętności (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Partycypacja społeczna kojarzy się z wszelkimi formami aktywności obywatelskiej czyli, że 

obywatel nie jest bierną jednostką, która oczekuje na zmiany, tylko bierze czynny udział 

w tych zmianach i je kształtuje, wpływa na nie (przedstawiciel organizacji społecznej 2, 

FGI 2). 

Partycypacja społeczna jest bardziej w głowach i w postawach, to uczestniczenie i udział 

w działaniach w życiu społeczności lokalnej (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 

Społeczeństwo partycypuje w utrzymaniu naszej stołówki, […] to jest partycypacja 

społeczna, to jest właśnie udział w tym utrzymaniu, więc na tym bym oparł całą definicję tego 

określenia (przedstawiciel organizacji społecznej 3, FGI 4). 

Partycypacja społeczna jest odpowiedzią obywateli i organizacji pozarządowych w procesie 

stanowienia i realizowania prawa (przedstawiciel Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, 

FGI 4). 
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Partycypacja społeczna to współudział w społeczności poprzez działanie, przez to, że ludzie 

chcą się włączyć do tego co organizujemy i co mamy zaplanowane (przedstawiciel 

organizacji społecznej 1, FGI 5). 

Partycypacja społeczna kojarzy mi się […] z tym, co jest w ludzkich głowach. Partycypacja 

społeczna to dla mnie współtworzenie życia społecznego przez wszystkich obywateli, przez 

wszystkie jednostki (przedstawiciel organizacji społecznej 3, FGI 5).  

Jeśli chodzi o partycypację społeczną to nasza rada od 2 lat próbuje, nie wiem z jakim 

skutkiem, włączyć mieszkańców w partycypację społeczną. Wspólnie z Fundacją xxx 

organizujemy takie spotkania, na których mieszkańcy sami decydują na co wykorzystać 

rezerwę celową przyznaną dla dzielnicy, czy jakie wnioski skierować do budżetu miasta 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

Wszyscy jesteśmy gorącymi miłośnikami partycypacji społecznej, również przez Internet, ale 

też trzeba sobie bardzo szczerze powiedzieć, że partycypacja nie jest lekiem na wszystko, że 

są również takie działania, gdzie partycypacja nie będzie skuteczna. Mieliśmy spotkanie 

u doradcy prezydenta […] i on do mnie mówi: „[…] są obszary, gdzie trzeba podjąć twardą 

decyzję i nie trzeba żadnej partycypacji”. Ja się z tym zgadzam, są obszary, gdzie przesadne 

włączanie ludzi, przedyskutowywanie [nie ma sensu – przypis AB, AJ], że partycypacja 

wtedy nie będzie dobra, będzie przeciw skuteczna. […] to nie jest lekarstwo na absolutnie 

wszystko (przedstawiciel organizacji społecznej 5, FGI 1). 

1.5. Wzajemne powiązanie pojęć 

[…] tak naprawdę trudno te wszystkie pojęcia [jak dialog obywatelski, aktywność 

obywatelska, inicjatywa lokalna, partycypacja społeczna – przypis AB, AJ] rozdzielić 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Wszystkie określenia [dialog obywatelski, aktywność obywatelska, inicjatywa lokalna, 

partycypacja społeczna – przypis AB, AJ], o których rozmawiamy zakładają apolityczność. 

Mówimy obywatelski w opozycji do działania politycznego zakładając, że interes jest 

wspólny najczęściej lokalny i że w ramach tej aktywności obywatelskiej, dialogu 

obywatelskiego możliwa jest współpraca ludzi o różnych poglądach politycznych 

i społecznych, ponieważ spotykają się w celu załatwienia konkretnych spraw dla społeczności 

i w związku z tym to, co mają do załatwienia jest ważniejsze od poglądów, które mają na co 

dzień (przedstawiciel Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, FGI 4). 

[…] kiedy uda się nawiązać dialog obywatelski wtedy jest o wiele łatwiej zarówno wywołać 

aktywność obywatelską, jak i konkretną inicjatywę lokalną i dopiero wtedy można mówić 

o pełnej partycypacji społecznej. Czyli zawiązuje się grupa, która uczestniczy w dialogu 

z administracją, wychodzi z pewnego rodzaju projektem, ten projekt to jest jakaś inicjatywa 

społeczna. Inicjatywa lokalna ma różny zasięg, czasami jest to zasięg kilku budynków, 

czasami całej dzielnicy, a czasami wręcz całego miasta. Dopiero kiedy istnieje taka inicjatywa 

społeczna, tak na dobrą sprawę można mówić o partycypacji społecznej. W innym wypadku 

są to takie troszeczkę marionetkowe konsultacje społeczne, które polegają na tym, 

że administracja pyta, co ludzie chcą, a ludzie odpowiadają. Problem tylko jest w tym, że 

jeżeli nie ma tej aktywności obywatelskiej, inicjatywy lokalnej, to odpowiedzi są tylko te 

najgłośniejsze. Nie ma tutaj dialogu pomiędzy obywatelami tylko krzyczą ci, którzy są 

najgłośniejsi […]. Kluczem do partycypacji społecznej jest dialog, czyli umożliwienie przez 

administrację dialogu obywateli miedzy sobą i z administracją. Wtedy można bardzo łatwo 

zaanimować inicjatywę lokalną i jakichś liderów społecznych, którzy będą aktywizowali 
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lokalne społeczności, wtedy tak naprawdę możemy mówić o pełnej partycypacji społecznej 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Partycypacja społeczna musi przejawiać się w jakiś sposób w dialogu obywatelskim, czyli 

w intersubiektywnym przepływie informacji, w nawiązywaniu więzi pomiędzy jednostkami 

i to na pewno zaowocuje aktywnością obywatelską, a aktywność obywatelska z kolei musi się 

przejawić w inicjatywach lokalnych i nie tylko lokalnych (przedstawiciel organizacji 

społecznej 3, FGI 5). 

Partycypacja społeczna przejawia się poprzez aktywność, dialog, inicjatywę, czyli jeżeli ktoś 

bierze udział w życiu danego społeczeństwa, to jest aktywnym obywatelem, bierze w tym 

udział, czyli jest aktywny (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

Dialog obywatelski i inicjatywa obywatelska kojarzy mi się z bezpośrednim działaniem. 

Inicjatywa lokalna bardziej kojarzy mi się z jakimś organem, który zaczyna robić coś na rzecz 

społeczności lokalnej, a dialog obywatelski, to przy udziale poszczególnych już obywateli 

(przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

[…] dlaczego np. inicjatywy lokalne nie wychodzą? A no właśnie dlatego, że tego dialogu 

obywatelskiego nie ma, to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że my po prostu nie umiemy tych 

inicjatyw realizować (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 
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2. Budżet obywatelski – instrument aktywizacji społeczności lokalnych 

2.1. Definicja budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) 

2.1.1. Wąskie rozumienie budżetu obywatelskiego 

Budżet partycypacyjny – to jest taki budżet, jaki ostatnio zrobiono w Lublinie w dzielnicy 

xxx. […] Rada Dzielnicy xxx powiedziała: „ludzie wy decydujcie” i to jest tak naprawdę 

budżet partycypacyjny, kiedy ludzie bezpośrednio, omijając radę dzielnicy, dysponują tymi 

pieniędzmi (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Oceny [wdrożenia budżetu obywatelskiego w Dzielnicy xxx – przypis AB, AJ] są trudne 

i niejednoznaczne, ponieważ jako studium przypadku jest doskonałe, jako pierwszy sukces 

nie całkiem, ponieważ rada dzielnicy nie uszanowała decyzji mieszkańców, w związku z tym 

może warto pomyśleć o dwóch różnych rzeczach. W Lublinie mamy taką sytuację, że rady 

dzielnic decydują, jako jednostki pomocnicze miasta o części budżetu przeznaczonego na 

inwestycje, remonty […], natomiast czy to jest budżet obywatelski? Idea budżetu 

obywatelskiego wiąże się po pierwsze z pomysłem, po drugie z szukaniem pieniędzy 

i z dyskusją czy pomysł jest dobry, zły, średni, czy niedobry oraz z braniem 

odpowiedzialności za zrealizowanie tego czegoś, co jest [sfinansowane – przypis AB, AJ] na 

podstawie budżetu obywatelskiego albo finansowane ze środków unijnych. […] skoro rada 

zdecydowała, że część pieniędzy pozostawiła do decyzji mieszkańców to, czy to jest budżet 

obywatelski, czy nie? To Rada zdefiniowała sposób tworzenia tego budżetu, gdyby to 

mieszkańcy oddolnie zdecydowali i […] napisali swój pomysł uchwały, to wtedy by to było 

bardziej obywatelskie. […] pytanie w którym miejscu tej obywatelskości jesteśmy dzisiaj 

w Lublinie? Czy my jesteśmy przy budżecie obywatelskim rady, czy przy budżecie 

obywatelskim mieszkańców (przedstawiciel Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, 

FGI 4). 

Samo przekazanie środków z Urzędu Miasta do rady dzielnicy, to jeszcze nie możemy mówić 

o budżecie obywatelskim. Jeśli oddamy władzę w ręce mieszkańców, jeśli pozwolimy sami 

zadecydować, na co te środki wydać, to wtedy dopiero ma to sens. […] kwestia jest tylko 

taka, czy oni chcą brać w tym udział? (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

2.1.2. Szerokie rozumienie budżetu obywatelskiego 

Parafia ma taką możliwość, takie mechanizmy, że może występować o dotację do Urzędu 

Miasta, czy Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ takie pieniążki są w tych urzędach na 

krzewienie kultury, czy to w dzielnicach, czy w mieście. My występujemy z projektami 

konkretnymi do Urzędu Miasta i do Urzędu Marszałkowskiego. Polega to na tym, że jeśli 

dostaje się te pieniążki, to są one na konkretny cel, z których się musimy rozliczyć. Nie wiem 

czy to są pieniążki obywatelskie czy nie, ale chyba jednak tak, ponieważ otrzymujemy je 

i z tego się rozliczamy […]. One są bardzo potrzebne, bo bez tego wsparcia trudno by było 

takie wielkie przedsięwzięcie zorganizować […]. Oczywiście trzeba mieć również 

sponsorów. To nie jest tak, że my czekamy na pieniążki od urzędu, ale ciągle tych sponsorów 

szukamy i też nas wspierają, czy to rzeczowo, czy finansowo, bo też potrzebujemy nagród dla 

dzieciaków (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 
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2.2. Budżet obywatelski dla dzielnic i osiedli oraz organizacji społecznych? 

2.2.1. Budżet dzielnicowy i osiedlowy 

Powinno to się odbywać wielopoziomowo, czyli budżet nie dzielnicowy, a osiedlowy. Należy 

podzielić ten budżet na osiedla, niech osiedla sobie załatwiają swoje rzeczy małe, ale 

równocześnie pozostawić jakąś niewielką część radzie dzielnicy, żeby mogła wskazywać 

pewne elementy, które wychodzą poza konkretne osiedle. Wtedy można by osiągnąć jakąś 

równowagę. Rada dzielnicy składająca się z osób z różnych miejsc dzielnicy, z różnych 

osiedli, dość łatwo jest w stanie wskazać strategiczne cele, które powinny zostać 

zrealizowane. Natomiast nie są one dostrzegane z poziomu osiedli mieszkaniowych, dlatego 

też wydaje mi się, że potrzebna jest taka wielopoziomowość (przedstawiciel Rady Dzielnicy 

1, FGI 2). 

Spotkałem się z takim pomysłem, że gdyby zastosować takie budżety osiedlowe dobrze 

byłoby, żeby te osiedla mogły je kumulować, czyli, że jeżeli osiedle dostaje 20 000 zł, to nie 

muszą je wydawać w tym roku, mogą je odłożyć i za rok wydać 40 000 zł. Pozwoliłoby to na 

planowanie, zaprojektowanie czegoś przed wydaniem pieniędzy, także warto byłoby przy 

projektach partycypacyjnych takie założenie zrobić, żeby kumulować drobne kwoty i w ciągu 

kilku lat je odłożyć (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

[dzieląc środki w ramach budżetu partycypacyjnego – przypis AB, AJ] podzieliliśmy się 

osiedlami. Pierwsze posiedzenie rady […] to była kłótnia o parę złotych. Wypadło po 

20 000 zł, tam 22 200 zł, czy 30 000 zł. Dobrze zróbcie sobie za te pieniądze to, czy tamto. 

Było kap, kap, kap… W następnym roku już było inaczej. Ludzie przemyśleli, 

przedyskutowali. [Uznali – przypis AB, AJ] jednak, że trzeba zrobić więcej tu, potem tu…, 

a przy okazji próbować wyciągnąć [środki – przypis AB, AJ] z Urzędu Miasta (przedstawiciel 

organizacji społecznej 4, FGI 5). 

2.2.2. Środki dla organizacji obywatelskich 

Czy np. nie dałoby się w dzielnicach, w tym budżecie celowym zaplanować pieniądze dla 

organizacji pozarządowych, które mają przyciągnąć później jeszcze większe pieniądze? 

(przedstawiciel organizacji społecznej 6, FGI 1). 

Mamy bardzo małe wykorzystanie środków na terenie dzielnicy, jeśli chodzi o rozwój 

kultury, więc tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 2). 

2.3. Pozytywne opinie 

Budżet partycypacyjny – uważam, że to jest niesamowita szansa, żeby pokazać wszystkim 

mieszkańcom danej społeczności, danej dzielnicy, że tak naprawdę mają wpływ na to, co się 

dzieje, bo teraz jest takie przekonanie, którym jesteśmy gdzieś tam obciążeni z racji czasów, 

50 lat PRL-u, że: „a i tak nie mam na to wpływu nic się nie zmieni” (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 2). 

[…] dana grupa dostanie jakąś kwotę pieniędzy i może sama zadecydować na co ta kwota ma 

być przeznaczona, może być przy tym obecna od samej idei do zrealizowania, czyli 

nadzorować, brać w tym aktywny udział. [Budżet obywatelski – przypis AB, AJ] pokaże, że 

warto brać udział, warto być aktywnym i decydować na co je wydać, brać udział w tym, co 

mnie dotyczy, czyli np. jeżeli jest jakiś problem danej dzielnicy, a mam świadomość, że jest 

budżet obywatelski mogę zasygnalizować ten problem i też go rozwiązać i zrealizować. Jest 

to rewelacyjne rozwiązanie (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 
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Budżet obywatelski – jest bardzo potrzebny nie tylko do decydowania, ale też jako obowiązek 

dzierżenia tej odpowiedzialności za podjęte decyzje i warto się dzielić tą odpowiedzialnością. 

Myślę, że to jest z korzyścią i dla władz miasta i dla mieszkańców (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 2, FGI 4). 

Uważam, że [budżet obywatelski jest – przypis AB, AJ] potrzebny dlatego, że my jako 

przedstawiciele [mieszkańców – przypis AB, AJ], z rad dzielnic […] mieszkamy na tym 

osiedlu i znamy potrzeby danego osiedla. W większości konsultujemy to z mieszkańcami 

i najlepiej wiemy, na co te pieniążki przeznaczyć, żeby były prawidłowo wydatkowane 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 1 i organizacji społecznej 1, FGI 4). 

U nas spotkania są co kwartał. Już tak troszkę jesteśmy po tym pierwszym etapie niechęci do 

wszystkiego, już myślimy konstruktywnie. Najpierw trzeba wysłuchać wszystkich pretensji 

gromadzonych przez długie lata, a później można zacząć już myśleć do przodu 

i konstruktywnie co zrobić? (przedstawiciel Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, 

FGI 4). 

[…] panowie mówili, że zrezygnowali [z budżetu partycypacyjnego – przypis AB, AJ] – 

u nas np. nie ma rezygnacji, jest kontynuowanie tego, co się rozpoczęło, dokładanie nowych 

rzeczy […]. Ten dialog wyjdzie i ta aktywność obywatelska wyjdzie, bo jeżeli my, jednostki, 

nie będziemy tego robić, to nasi mieszkańcy dzielnic się zamkną w sobie. Mało tego, będą 

mieli pretensje, że się nic nie robi […]. Tu trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości 

(przedstawiciel Rada Osiedla, FGI 5). 

Myśmy ten budżet partycypacyjny rozdysponowali z tej rezerwy celowej w całości, jak 

chcieli mieszkańcy. Na wszystkie postulaty oczywiście nie wystarczyło pieniędzy. 

To wszystko rada dzielnicy zatwierdziła, tak więc jestem zadowolony (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 1, FGI 1). 

2.4. Neutralne lub negatywne opinie 

[…] ostatnio jest wielka wrzawa na temat budżetu partycypacyjnego […].  Niektóre dzielnice 

przystąpiły […]. W Dzielnicy xxx nie skorzystaliśmy z takiej możliwości. Doszliśmy do 

wniosku, że te długofalowe działania, które zostały już w tamtym roku rozpoczęte 

doprowadzimy do końca. Taki dialog doprowadziłby tylko do odwrócenia wszystkiego do 

góry nogami, chodź nie ukrywam, że jest to potrzebne i jesteśmy jak najbardziej na to gotowi 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 5). 

[…] czy ktoś z państwa był na spotkaniu z tym funduszem partycypacyjnym? […] ja wziąłem 

udział, rozmawialiśmy […] koledzy się do tej pory podśmiewają palcem nie pokazując: na co 

ci to było? […] więcej jest zamętu […] każdy co innego chce […]. Po to zostaliśmy wybrani 

jako przedstawiciele w demokratycznych wyborach żebyśmy decydowali gdzie, co idzie, 

a nie wszyscy naraz. To była według mnie pomyłka z tym funduszem: „ja chcę koło mojego 

domu to, ja chcę tamto”, ten chce to, tamten tamto… w życiu nikt by nie ustalił na co te 

109 000 zł ma iść (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 5). 

Czasowo jest rok czasu na wykorzystanie tych pieniążków […] nie weszliśmy w żaden 

fundusz partycypacyjny. Jakbyśmy weszli, to ¾ pieniążków przepadłoby. […] środki są do 

wykorzystania do 31 grudnia, ale […] gro tych naszych inicjatyw [kierujemy do – przypis 

AB, AJ] Zarządu Dróg i Mostów, gdzie [stosuje się – przypis AB, AJ] zamówienie publiczne. 

Dalej ustalenia techniczne, czasami z Zakładem Energetycznym itd. Te procedury się 

przedłużają. Na początku roku robi pani spotkanie z mieszkańcami jedno, drugie, trzecie, 

zebrania mamy co miesiąc, to mamy do kwietnia, bardzo tak optymistycznie patrząc na to. 

Wypracowujemy jakiś kompromis, jakiś konsensus […]. Wczoraj pani xxx z Zarządu Dróg 
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i Mostów do mnie dzwoni […]: „wie pan co ja nie chcę już głośno mówić – mówi – ale nie 

wiem czy to będzie zrealizowane w tym roku?”. Oczywiście chcąc stracić pieniądze 

wchodźmy w fundusz partycypacyjny, albo decydujmy się w lutym. Wypracujmy już 

w poprzednim roku jakiś konsensus, żeby była zgoda mieszkańców (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 2, FGI 5). 

Miasto zachęciło tylko 10 dzielnic, 17 zrezygnowało, bo się bali, że po prostu te pieniądze nie 

dadzą rady wykorzystać (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 5). 

Problem tylko jest w tym, że w tej chwili u nas jest tak mała aktywność obywatelska, że mała 

grupa swoje interesy rozgrywa tak na dobrą sprawę. Ze względu właśnie na brak tego pełnego 

szerokiego dialogu, do budżetu przekazywane są właśnie inicjatywy ludzi najbardziej 

niezadowolonych […]. Ja nie jestem przeciwny budżetowi partycypacyjnemu, tylko problem 

jest w tym, że bez pełnego dialogu, bez szerszego zaangażowania społecznego, to tak 

naprawdę nie odzwierciedla to potrzeb danej społeczności, tylko wąskie grupy, tych 

najbardziej niezadowolonych ludzi (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Zrealizowanie wniosków nawet z rezerwy celowej jest bardzo trudne, bo później to, co chcą 

mieszkańcy jeszcze musimy skorygować, czy w ogóle można to zrobić, następnie techniczne 

przygotowanie (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Mieliśmy takie ogólne spotkanie mieszkańców, gdzie zgodnie z tym budżetem obywatelskim 

został ustalony plan podziału rezerwy budżetowej i to co zostało ustalone potem zostało 

oddalone. Obecnie jest przeprowadzane referendum wśród mieszkańców, co zrobić z jednym 

projektem – mianowicie chodzi o plac zabaw. Jedni byli najpierw za, a teraz są przeciw no i 

jesteśmy w trakcie uzgodnień (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 1). 

2.5. Zbyt małe fundusze na budżet partycypacyjny 

Aktywność można podnieść, podnosząc przekazane środki na to, bo niestety teraz gdy Rada 

Dzielnicy dysponuje bardzo niskim budżetem, to zrobienie dużych [konsultacji – przypis AB, 

AJ] nie miałoby sensu. To takie dzielenie włosa na kilka części. Nie zrobimy przypuśćmy 

żadnego chodnika, ani nie zrobimy placu zabaw, bo podzielimy te pieniążki na bardzo wiele 

elementów (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 2). 

Nam przynajmniej na różnych spotkaniach partycypacja kojarzy się z budżetem 

partycypacyjnym […], czyli mam pieniądze i włączam dużo mieszkańców w dany budżet. 

Gdybym miał milion, wtedy miałbym możliwość wykonania iluś projektów i zadowoliłbym 

część społeczności. […] w tym momencie wszystkie dzielnice mają po tyle samo bez względu 

na wielkość dzielnic. Mamy 109 000 zł, więc wchodząc w fundusz partycypacyjny, 

rozumiejąc go bardzo wąsko zakresowo, to jestem w stanie sobie zrazić tych mieszkańców, 

a nie ich pobudzić do działania […]. My oczywiście konsultacje prowadzimy, ale takie 

doświadczenie mamy właśnie z funduszem, że to po prostu konfliktuje daną społeczność 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 5). 

Jestem gotowy na partycypację, na dialog, ale jeśli dochodzi do sytuacji, że my za 109 000 zł 

mamy wręcz robić wszystkie remonty dróg, szkół, utrzymać poszczególne jednostki, bo do 

tego już dochodzi, że nam jest wmawiane, że przecież macie rezerwę celową, więc zostajemy 

spychani z wszystkimi sprawami, które należą już do Miasta, to się zupełnie temu 

wszystkiemu temu zaprzecza (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 5).  

Jeżeli chodzi o wnioski obywatelskie, to ci, którzy działają [w Radzie Dzielnicy – przypis 

AB, AJ] wiedzą, że tych wniosków mieszkańców jest dużo. […] z ubiegłego roku mogę 

podać co zostało zrobione […]. Było 40-ci, czy 50-ąt wniosków. Zrobiono 2, 3. Uważam, że 
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to powinno [być zrobione – przypis AB, AJ] z budżetu [Miasta – przypis AB, AJ], bo w 

budżecie środki są większe. Z rezerwy celowej, za 109 000 zł realizowaliśmy w Dzielnicy 

xxx chodniki i oczywiście tam gdzie robiliśmy w ubiegłym roku. W tym roku zrobiliśmy 100 

metrów (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Uważam, że budżet musi być konsultowany. […] każdy wniosek jest dyskutowany, radni 

zapoznają się, czy można go zrealizować czy nie. Rozmawiamy z radnymi o priorytetach. Pan 

[z Urzędu Miasta] mówi nam: „jedno przedszkole jak na takie osiedle wystarczy […] więcej 

nie dostaniecie”. Myśmy składali kilkanaście, kilkadziesiąt tych wniosków i oczywiście 

odpowiedzi są negatywne (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

[…] u mnie zrobienie chodnika na osiedlu to jest kwestia pół miliona albo miliona złotych. 

Z tych 109 000 zł właściwie się sprawy nie załatwi. U nas to było tak, że właściwie sami na 

radzie dyskutowaliśmy, co z tym zrobić […]. Tyle było potrzeb różnych, że nie wiedzieliśmy 

na co to przeznaczyć i na końcu doszliśmy do wniosku, żeby jednak z mieszkańcami się 

spotkać i żeby mogli oni jakoś brać w tym udział. Skończyło się to ogólnym zamieszaniem, 

mówiąc wprost – krzykiem […], a potem dyskusja zeszła na inne tory. […] w naszej dzielnicy 

jest dużo zaszłości miedzy różnymi mieszkańcami. Jak jest takie spotkanie, to ludzie 

wykorzystują okazję żeby sobie dołożyć. Ci mają jakąś firmę, więc inni im zazdroszczą jakiś 

parking (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

Model partycypacyjny polega na tym, że patrzymy na problemy, a problemy są i będą, 

dlatego, że w miarę rozwoju naszego rosną nam potrzeby i te potrzeby będą coraz większe. 

Kika lat temu nie było jeszcze budżetu celowego, a w tej chwili on jest i już myślimy, że jest 

za mały, chcielibyśmy więcej i jak już nauczymy się go rozdysponowywać w modelu 

partycypacyjnym, radzić sobie z nim, to będziemy sięgali po jeszcze większe pieniądze 

(przedstawiciel organizacji społecznej 6, FGI 1). 

2.6. Potrzeba edukacji i aktywizacji mieszkańców i radnych nt. budżetu obywatelskiego 

Myślę, że to jest początek długiej drogi, że na razie pojawia się jakaś świadomość, ale wydaje 

mi się, że jest bardzo dużo do zrobienia. Jeszcze wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest 

budżet obywatelski i jest możliwość wpływania na to, żeby w ogóle taki budżet powstał 

i żeby taka suma została wydzielona na inicjatywę, więc myślę, że tutaj też jest duża rola 

ludzi młodych, żeby włączyć w to ludzi młodych, żeby już od młodości kształtować to 

poczucie, że ma świadomość wpływu na to, co się dzieje wokół nich i że warto brać w tym 

udział (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

Myślę, że idea [budżetu obywatelskiego – przypis AB, AJ] jest bardzo fajna tylko dużo zależy 

od aktywności obywatelskiej […]. Potrzeby są ogromne, a z dialogu musi wyniknąć 

najbardziej pilna potrzeba, którą dałoby się zrealizować. Ważne jest żeby włączać różne 

grupy do dialogu i do tego budżetu partycypacyjnego, ale jest to trudne zadanie. Myślę, że to 

jest wszystko przed nami, ponieważ, według mojego rozeznania, nie jesteśmy jeszcze gotowi, 

[…] przed nami najpierw jest zadanie, żeby pobudzić aktywność obywatelską, a dopiero 

później włączyć się w budżet [obywatelski – przypis AB, AJ] (przedstawiciel Rady Dzielnicy 

1, FGI 2). 

Jestem człowiekiem bardzo otwartym i taką partycypację chciałem przeprowadzić natomiast 

byłem jedyną osobą w radzie, która chciała to przeprowadzić, reszta – nie (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 3, FGI 5). 
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3. Dialog obywatelski na poziomie miasta i dzielnicy 

3.1. Dialog obywatelski między władzami a mieszkańcami 

3.1.1. Pozytywne opinie 

Staramy się jak najwięcej rozmawiać z obywatelami, żeby nawiązać z nimi współpracę 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 1 i organizacji społecznej 1, FGI 4). 

[…] trzeba rozmawiać z mieszkańcami dlatego, że oni mają różne pomysły. Naprawdę można 

się od nich wiele nauczyć. Radni stoją zgrani po stronie środowiska, [gdzie mieszkają – 

przypis AB, AJ] i reprezentują najczęściej te środowiska, natomiast tacy mieszkańcy, którzy 

przychodzą do nich naprawdę wnieśli bardzo wiele. My będziemy kontynuować tę stronę 

komunikacji z naszymi mieszkańcami. Wiadomo jest tych wniosków dużo. Na jednym ze 

spotkań Rady Dzielnicy siądziemy i przeanalizujemy jak do tego podejdziemy, bo na razie 

jeszcze nie obrabialiśmy tego, nie było kiedy. Mamy różne przedsięwzięcia, które na bieżąco 

realizujemy i brakuje nam czasu (przedstawiciel Rady Dzielnicy 5, FGI 1). 

Uważam, że to, co powinniśmy robić na dole, to powinniśmy rozmawiać z mieszkańcami. Ja 

rozmawiam w radzie dzielnicy, tylko ludzie muszą wiedzieć, co można zrobić z rezerwy 

celowej (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

3.1.2. Negatywne opinie 

Są inicjatywy oddolne, które są ucinane w miejscu, w którym powinny być wspierane. Radni 

powinni się cieszyć, że oto mieszkańcy przychodzą, piszą petycję, zwracają się z takim 

i takim problemem, a tu jest sytuacja kompletnie odwrotna (Mieszkaniec dzielnicy 1, FGI 1). 

Brakuje komunikacji np. między radą a mieszkańcami i dlatego jest taka trochę martwota jeśli 

chodzi o taką działalność obywatelską u nas na osiedlu, bo do mnie nikt nie dotarł 

(przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

My też się musimy w piersi uderzyć, bo jako społecznicy, czy radni, czy organizacje 

pozarządowe to spotkanie nie było nigdy odpowiednio zagospodarowane, nie było to najlepiej 

zorganizowane. Ludzie zgłaszali pomysły, a my nie potrafiliśmy tych ludzi zagospodarować. 

Powiedzą: „nie dość, że wreszcie przyszedłem, to jeszcze to było zepsute, to już lepiej dać 

sobie spokój”. Ale przyjmijmy wariant, że dobrze było to zorganizowane. Wtedy ten człowiek 

powie: „chciałbym żeby pod moim domem zrobiono to i to”, ludzie przegłosowali, ale 

okazało się, że to jest zupełnie do niczego. [Wówczas powie: – przypis AB, AJ] „to teraz 

widzę, że to są złodzieje, bo ja wreszcie przyszedłem, zagłosowałem i to moje nie przeszło” 

(przedstawiciel organizacji społecznej 5, FGI 1). 

3.2. Metody docierania do obywateli 

[…] bardzo dużo zależy od lokalnej administracji, na ile ona udostępni narzędzia, które będą 

pozwalały na płynny dialog. To nie jest problem, żeby pozyskać informację od obywateli, 

problem jest w tym, że obywatele niechętnie kontaktują się z administracją, bo bardzo często 

nie otrzymują żadnej informacji zwrotnej, albo otrzymują ją lapidarną, czy też kompletnie nie 

na temat (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 
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3.2.1. Potrzeba różnych form komunikowania się z mieszkańcami 

Trzeba utworzyć kanały dialogu [z mieszkańcami – przypis AB, AJ]. U nas istnieją tylko dwa 

kanały, czyli osobisty i kanał internetowy – strona internetowa, forum internetowe. 

W zasadzie to wszystko, bo na całą resztę trzeba pieniędzy, których nie mamy (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Musimy zróżnicować to nasze społeczeństwo. Inaczej docieramy do osób starszych, bo to jest 

inne pokolenie, a innymi kanałami do młodych. Przepaść robi się coraz większa przez ten 

postęp cywilizacyjny. Młodzi ludzie funkcjonują trochę w innym świecie, bardziej 

wirtualnym. Oni prędzej przez internet coś wyszukają, coś sobie wyczytają czy nawet 

zagłosują. Najlepiej szukać właśnie takich metod, żeby tych młodych angażować […]. Oni 

prędzej wejdą na facebooka niż np. na jakiś onet.pl czy wp.pl, żeby wyciągnąć informację 

[…]. Urząd [Miasta – przypis AB, AJ], czy dzielnica powinny mieć na facebooku swój 

odnośnik, tzw. „fanpage”, żeby młodzi ludzie mogli widzieć, co się dzieje (przedstawiciel 

organizacji społecznej 1, FGI 1). […] Patrzyłem właśnie ile takich dzielnic jest, na palcach 

można policzyć (przedstawiciel organizacji społecznej 3, FGI 1). 

3.2.2. Ulotki, plakaty, skrzynki kontaktowe itp. 

[…] rozplakatowaliśmy w Dzielnicy xxx zaproszenie z określeniem miejsca, dnia i na co 

mogą być wydane pieniążki i tutaj znowu jest kłopot, bo wrzucanie do skrzynek nie zdaje 

egzaminu. Ludzie są źle ustosunkowani do tego, co trafia do skrzynek. Nie przyjmują, 

wyrzucają, nie patrząc itd. i to samo [dzieje się – przypis AB, AJ] z plakatami (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 2, FGI 1). 

Moja dzielnica to zygzak drogowy, to jest posesja od posesji po 100 metrów, więc nie 

sprawdzi się akcja ulotkowa, bo tam są odległości. Trzeba wsiadać na rower i jeszcze 

przeznaczyć na to pół dnia i każdemu na płocie zostawić ulotkę (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 4, FGI 1). 

Najnowszą naszą inicjatywą jest stworzenie dzielnicowych żółtych skrzynek gdzie 

mieszkańcy będą mogli wrzucać własne opinie na dany temat. […] to jest pomysł, za chwilę 

będziemy go realizować. […] będzie kilka takich skrzynek na dzielnicy i tam będą 

mieszkańcy przekazywali własne opinie, własne pomysły (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, 

FGI 4). 

3.2.3. Kontakt face to face 

Staramy się, chociaż nie zawsze jest to możliwe, mieć kontakt bezpośredni, czyli zawsze 

staramy się pojechać chociażby do tego naszego lokalnego lidera, przekazać mu informację 

żeby on dalej przekazywał to dalej. Jeżeli jest to niemożliwe to kontakt telefoniczny i e-mail 

(przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

Na stronie internetowej można wszystko powiesić, ale problem jest taki, że nie wszyscy tam 

wchodzą […]. Ulotka nie jest odpowiednią formą docierania do mieszkańców. Jako radny 

dzielnicy […] idę do inicjatorów lokalnych i mówię „słuchajcie możemy coś ugrać dla 

siebie”. Ludzie się zrzeszają bardzo szybko, mieliśmy chyba ze 60 czy 70 osób na spotkaniu, 

to była […] tylko inicjatywa lokalna […]. Dotarliśmy do nich fizycznie, osobiście […]. 

Najwięcej osób przychodzi wtedy jak Kościół ogłasza „Rodzinalia”, czyli ksiądz, który 

zaprasza i te osoby przyjdą, a jeśli ktoś dostanie kartkę ze skrzynki, to nie wiem czy ją 

przeczyta (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 2). 

[…] w Kościele na osiedlu xxx jeden z radnych co miesiąc miał ogłoszenie, że ma dyżur 

i przyjmuje wszystkich, którzy chcą z nim w jakiś sposób o czymkolwiek porozmawiać. […] 
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to było cyklicznie raz w miesiącu. Początkowo nikt nie przychodził, ale potem ludzie powoli 

jakoś się przyzwyczaili i przychodzili (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Dla mnie ta infrastruktura […] jest ważna, ale nie najważniejsza. Potrzebne jest to, co też 

powiedział pan xxx. Mianowicie, że jak osobiście zaczął chodzić do ludzi, to na zebranie 

przyszło 60 osób, że [radni – przypis AB, AJ] włączyli się w festyn. […] wcześniej 

wysyłaliśmy informację [radnych – przypis AB, AJ], że mogą się włączać, natomiast nie było 

[odzewu – przypis AB, AJ], dopiero od 2 lat włączyli się w Festyn, [dzięki czemu – przypis 

AB, AJ] mają możliwość spotkania się z ludźmi, ludzie też mają możliwość zobaczyć ich na 

własne oczy, kto to w ogóle jest w tej radzie. Wiem, że w tamtym roku sporo różnych 

inicjatyw zostało tam zgłoszonych, że ludzie chętnie chodzili do ich namiotu i rozmawiali 

o bolączkach, które na osiedlu się u nas pojawiają. […] to jest planowy dyżur obywatelski 

[…]. Ulotki ulotkami, ale [ważny jest też – przypis AB, AJ] kontakt osobisty, możliwość 

przyjścia i porozmawiania na tematy nas nurtujące (przedstawiciel organizacji społecznej 1, 

FGI 2). 

W Dzielnicy xxx robiliśmy spotkanie. One częściowo wyszły, częściowo nie wyszły […]. Jak 

spotkania były z prezydentem, to prawdę mówiąc ludzie przychodzili. Różna była frekwencja, 

ale też dlatego, że dostawaliśmy informację na ten temat za późno (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 1, FGI 1). 

Mamy dyżury, tylko na tych dyżurach nikt się nie pojawia (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, 

FGI 4). 

Mamy dyżury. Ludzie przychodzą jak mają jakieś problemy. Wcześniej umawiają się 

telefonicznie i korzystają z dyżurów (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1 i organizacji społecznej 

1, FGI 4). 

3.2.4. Reklama i marketing 

U nas zajmuje się tym dział marketingu […]. Oczywiście oprócz tych standardowych form, 

jak plakaty, korzystamy ze strony internetowej, facebooka. W obecnych czasach staramy się 

zawsze dotrzeć do tych indywidualnych osób i osobiście czy to na terenie parafii przez 

ogłoszenia parafialne, czy na terenie szkoły przez dotarcie do uczniów i do rodziców np. na 

wywiadówkach, a myślę, że bardziej stawiamy właśnie na te formy marketingowe takie 

tradycyjne (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

3.3. Jakość dialogu obywatelskiego 

3.3.1. Przykłady braku „kultury” dialogu 

Z tym dialogiem to myślę, że jako Polacy, to jeszcze musimy się długo, długo tego uczyć, bo 

póki co, to poziom wypowiedzi niektórych osób pozostawia dużo do życzenia (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 3, FGI 5). 

Na spotkanie przychodzą krzykacze, alkoholicy albo złośliwi. Oni zawsze na początku 

rozwalają spotkanie […]. Po 5-7 minutach […] ci krzykacze wychodzą. Oni nie przyjdą po to, 

żeby coś [wspólnie – przypis AB, AJ] osiągnąć. Oni wykorzystali te pierwsze 7 minut takiego 

rozgardiaszu i już i ich nie ma (przedstawiciel organizacji społecznej 5, FGI 1). 

Jako szeregowy mieszkaniec Dzielnicy xxx i człowiek jakby spoza rady dzielnicy, mój apel 

jest taki: nie wiem jak to u państwa wygląda, ale w mojej dzielnicy miałem dosyć 

traumatyczne przeżycie, żeby nie powiedzieć hardcorowe. Nie chcę tutaj mówić na czym to 

polegało, ale chciałbym, żeby ten kontakt się zmienił, że jeżeli ktoś przychodzi z jakąś sprawą 

do rady dzielnicy […], to żeby zostać przyjętym (Mieszkaniec dzielnicy 1, FGI 1). 
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Odnośnie partycypacji w Niemczech, czy w ogóle w innych krajach Europy jest tak, że 

[mieszkańcy mówią: – przypis AB, AJ] „dogadajmy się. W tym roku zrobimy pod twoim 

domem plac zabaw, za rok u mnie…, a za dwa już u Zdzicha”. A u nas: „ja mam wpuszczać 

tego cwaniaka? O, nie!” (przedstawiciel organizacji społecznej 5, FGI 1). 

Wszelka inicjatywa w Lublinie, przynajmniej większość, polega na tym, że przychodzi grupa 

ludzi najbardziej niezadowolonych […] i oni najbardziej krzyczą. Przychodzą na różne 

spotkania i wywalczają dla siebie pewną rzecz, natomiast tutaj ważne jest, żeby poszerzyć ten 

krąg tych ludzi, z którymi konsultujemy pewne rzeczy i którzy mogą wtedy rzeczywiście 

prawdziwie partycypować w podziale środków finansowych (przedstawiciel Rady Dzielnicy 

1, FGI 2). 

Mieszkańcy może niedorośli do tego, że powiedzą: „dobrze słuchajcie, teraz my tu zrobimy, a 

za rok, czy dwa tam”, tylko każdy sobie coś tam wmawia, chce tego co jest niemożliwe 

i wychodzi wrzawa i awantura (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 5). 

3.3.2. Potrzeba „kultury” dialogu 

Musimy nauczyć się kultury wzajemnej współpracy, żeby mówić o partycypacji 

(przedstawiciel organizacji społecznej 6, FGI 1). 

Uczmy się dobrego dialogu, […] rada dzielnicy wybierana jest przez mieszkańców 

i w momencie kiedy mieszkańcy przychodzą i liczą na pomoc, to też chodzi o tę kulturę 

(przedstawiciel organizacji społecznej 6, FGI 1). 

W czasach studenckich byłem w Szwajcarii […], jeździłem tam kilkukrotnie. Tam się 

nauczyłem dwóch rzeczy: […] pracowałem przy zbiorze truskawek i uczyłem się, co to 

znaczy jakość, ale też nauczyłem się demokracji […]. Mała wioska koło Nicei, w której 

byłem żyła jednym tematem. […] musieli wybudować […] dużą wagę do ważenia 

samochodów i to był temat dyskusji, która toczyła się przez 2 miesiące. […] Kultura tej 

dyskusji, jej jakość [była wysoka – przypis AB, AJ]. […] cała Europa żyła sportem, a ich to 

kompletnie nie interesowało. Oni patrzyli na świat z perspektywy ceny truskawki i owoców 

miękkich i z perspektywy gdzie by tu wagę wybudować? Apeluję o taką jakość dyskusji. 

Staram się przynajmniej w swoich wystąpieniach studzić emocje. Tam się tego nauczyłem 

w Szwajcarii, na poziomie demokracji lokalnej (przedstawiciel mediów, FGI 1). 

3.4. Potrzeba wzmocnienia roli jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego  

3.4.1. Wprowadzenie motywacji finansowych 

Jeśli ludzie myślą, że przewodniczący zarządu ma 1 000 zł to się grubo mylą. Jak mu zostanie 

400 zł, a ma jeszcze inne wydatki… 200 czy 300 zł będę musiał wydać na telefon, więc to są 

koszty ogromne i zaangażowanie duże. Gdybym ja nie był na emeryturze wg karty 

nauczyciela, to nic bym nie mógł zrobić (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Rada Dzielnicy jako ciało pomocnicze działa społecznie, to jest troszeczkę dla nas kłopotliwe 

[…]. Wydaje mi się, że dobrze byłoby wprowadzić jakąś motywację finansową za 

uczestniczenie w posiedzeniu Rady (przedstawiciel Rady Dzielnicy 5, FGI 1). 

Takie zaangażowanie nasze to jest powołanie, bo w momencie kiedy przyjdzie dziadek 

i powie, że u niego w garażu jest dziura i to jest najważniejsza rzecz w życiu, więc my 

tracimy powołanie i właściwie nam się już nie chce do tych młodych ludzi wychodzić. Jak 

mamy ich uaktywnić skoro sami nie potrafimy przebić się przez Radę Miasta? (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 4, FGI 1). 
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Tylko 5% Polaków ufa politykom. Nas czasami się utożsamia jako takie przedłużenie władzy, 

nie oszukujmy się. Społeczeństwo patrzy na to i ma tego dosyć i my też na tym tracimy 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

3.4.2. Relacje między radnymi dzielnic a miasta 

[Niektórzy uważają, że – przypis AB, AJ] nas nie powinno nazywać się radnymi. Kiedyś 

prezydent xxx powiedział, że wy nawet radnymi się nie nazywacie, to o czym my tu 

mówimy? (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mamy prawo i obowiązek uczestniczenia w sesji 

rady miasta, a zwyczaj Lublina jest taki, że jesteśmy traktowani jak zwykli ludzie z ulicy 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

[…] statut rady miasta mówi, że można tam pójść z pismami. Okazuje się, że wnioski były 

zdejmowane. Poszliśmy na spotkanie z prezydentem, wykorzystałem swoje kompetencje […] 

i prezydent się tego przestraszył […]. Wypunktowałem radnych, znalazłem i wydrukowałem 

interpelację w sprawie Dzielnicy xxx, że nic nie zrobili, bo wszystko rozbijało się budżet, 

o dyskusję polityczną radnych pod stołem (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Urząd Miasta nie chce się zaangażować w to, żeby wyznaczyć jakieś ramy, żeby nie było tak, 

że rada dzielnicy generalnie nic nie może. Traktują nas, że my jesteśmy od danych 

opinioznawczych i praktycznie nic nie możemy (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Uważam, że rady dzielnic są zamknięte. W innych miastach jest tak, że dostaje się głos 

natomiast nie w Lublinie, […] żadna demokracja, [na posiedzeniach Rady Miasta – przypis 

AB, AJ] siedzimy z tyłu, nie możemy się odezwać (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Dzisiaj robi się tak, że powiedzmy o inwestycjach, które nadzoruje prezydent, dowiadujemy 

się o nich […] z zaproszenia, jak wyczytuje przewodniczący Rady Miasta, albo w momencie 

kiedy na stronie internetowej pojawi się porządek, […] bo zmienia się budżet w trakcie. […] 

niestety tak to wygląda (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Nasze głosy są pomocne natomiast nie decydują. My składamy wniosek, on może być 

rozpatrzony, albo może być odrzucony, taka jest forma prawna, więc my powinniśmy być 

świadomi tego, że przenosimy to, co mówią mieszkańcy z dzielnicy na forum miasta, a tam 

niestety radni [miasta – przypis AB, AJ] biorą to w swoje ręce (przedstawiciel Rady Dzielnicy 

5, FGI 1). 

Statut dzielnicy np. Dzielnicy xxx w paragrafie 5 i 6 jasno determinuje co należy do zadań 

dzielnicy. W paragrafie 6, punkt 1 jest np. zapis, że prezydent powinien zaciągać opinii we 

wszystkich inwestycjach miejskich na terenie danej dzielnicy. We wszystkich statutach 

[dzielnic – przypis AB, AJ] tak jest i nawet dzisiaj będąc o godzinie 13 u pana prezydenta xxx 

wypomniałem, że przez 2 lata naszej działalności – oczywiście wcześniejsza kadencja też 

miała ten sam problem – nie została przekazana ani jedna rzecz do konsultacji, ani jedna, więc 

jak ja mogę tutaj mówić o dialogu, o partycypacji? […] przykład idzie od góry 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 5). 

[…] przykładowo w 2008 roku był głosowany plan zagospodarowania na 230 hektarów w 

okolicy Dzielnicy xxx. Wprawdzie zrobiono to na forum, radni dostali w nocy projekt. Przez 

4 mieszkania wyrysowana została droga, która w ogóle jest nieistotna, boczna droga. Do 

dzisiaj ludzie płaczą, sądzą się, są skrzywdzeni (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 
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3.5. Potrzeba edukacji obywatelskiej mieszkańców oraz radnych rad dzielnic 

3.5.1. Podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej mieszkańców 

Tu jest dużo nieporozumień, bo sporo mieszkańców myśli np. że ja jestem radnym rady 

miasta. Do tej pory oni tak jeszcze sądzą. My nie jesteśmy żadnymi radnymi rady miasta 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 4, FGI 1). 

Jestem za tym, aby w mediach ukazywało się więcej informacji na temat pewnych zasad, 

którymi kieruje się rada dzielnicy, żeby też częściej to się pojawiało, bo tej informacji nie ma 

wśród mieszkańców. Organizujemy takie spotkanie dotyczące budżetu, rezerwy celowej 

i wysyłamy ulotki. Dzisiaj wiem, że [ulotki – przypis AB, AJ], to nie jest chyba najlepsza 

forma. Następnym razem już w inny sposób będziemy docierać, ale mimo wszystko ludzie nie 

są świadomi tego, że jest rada, że ona może pomóc. […] [Potrzebna jest – przypis AB, AJ] 

świadomość, podnoszenie świadomości mieszkańców cały czas (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 5, FGI 1). 

Jeżeli skupiamy się wokół jakiejś idei, mamy wspólny cel, to musimy zadbać również 

o czynnik integracyjny nas wszystkich, żebyśmy dobrze zrozumieli do czego zmierzamy 

i dlaczego tam zmierzamy, także jak najbardziej takie kształtowanie świadomości wśród 

obywateli jest początkiem tego procesu (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2).  

3.5.2. Kształcenie radnych rad dzielnic 

Dzielnice xxx, xxx, czy xxx są pustynią jeżeli chodzi o radnych. Jakbym zapytał jednego, 

drugiego, czy wszystkich radnych, gdzie jest ulica xxx, czy by wiedzieli? Oni nie wiedzą 

gdzie jest ul. xxx, jakie są wspólnoty mieszkaniowe, […] nie znają potrzeb tych ludzi. 

Przyszli nowi członkowie rady […]. Muszą być to ludzie, którzy działali społecznie, którzy 

coś robili w danej dzielnicy. Jak przychodzi ktoś, kto nie działał społecznie, to mu jest trudno. 

Nawet dwa, albo trzy lata zajmuje mu, żeby zapoznał się ze statutem. […] musimy działać 

prawnie na zasadzie ustawy o samorządach gminnych z jednej strony, a z drugiej – na statucie 

dzielnicy, który jest bardzo rozległy i niewytłumaczalny (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, 

FGI 1). 

U nas jest problem, że my mamy niedouczonych ludzi w radach. [To jest – przypis AB, AJ] 

zadanie dla państwa, bo my się nie możemy doprosić, my żadnych szkoleń nie mamy. Są 

radni, którym nawet się nie chce statutu przeczytać, tylko skaczą sobie do gardła 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 4, FGI 1). 
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4. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego 

4.1. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

4.1.1. Stan społeczeństwa obywatelskiego 

My tak realnie nie mamy w Polsce społeczeństwa obywatelskiego (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 1, FGI 1). 

Niestety nasze społeczeństwo do tej pory przez te ostatnie 200 lat uważa, że to, co państwowe 

jest niczyje (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 2, FGI 5). 

Do takiej obywatelskiej aktywności to jeszcze chyba, jako społeczeństwo, mentalnie nie 

dorośliśmy. Biorąc pod uwagę naszych klientów to oni myślą o zabezpieczeniu tych 

elementarnych potrzeb, bo jak się nie ma za przeproszeniem co do garnka włożyć, to się nie 

myśli o jakichś aktywnościach, tylko się myśli o tym jakie warunki można by stworzyć 

(przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 4). 

Niemcy mają takie fajne określenie jak Heimat, tj. „mała ojczyzna”, najbliższa okolica. 

W Polsce tego nie ma i pewnie długo nie będzie, ale to nie znaczy, że nigdy tego nie będzie. 

Trzeba w jakiś sposób do tego dochodzić, żeby zmotywować ludzi, a jak się już ludzi 

zmotywuje oni przyjdą kiedyś do państwa, bo państwo są reprezentantami rady dzielnicy. 

Trzeba ich potraktować w taki sposób, żeby oni nie trzasnęli drzwiami i powiedzieli, że nigdy 

tu nie przyjdą. Takich przykładów niestety dzieje się sporo w różnych dzielnicach. Tutaj 

w Dzielnicy xxx też były takie sytuacje, gdzie ludzie się wokół jakiejś sprawy zbierali 

i ogniskowali i to było po kilkadziesiąt, a nawet więcej osób. Natomiast uzyskali totalną 

obstrukcję w radzie dzielnicy. Nie chcę tutaj nikogo za bardzo oskarżać, ale są tutaj ludzie, 

którzy pamiętają tą sytuację. Większość naszych pomysłów jest torpedowana przez radę 

dzielnicy, to mam na myśli (Mieszkaniec dzielnicy 1, FGI 1). 

Zawsze będzie jakaś kategoria ludzi, którym nic się nie będzie podobało. Będą mówić: 

„złodzieje”, „nakradli sobie” i tak dalej. Jak ktoś pracuje tak jak my, to musi być na to 

zaszczepiony i nie brać tego do siebie. Zawsze będzie jakiś procent ludzi, którzy zawsze będą 

uważali, że „chcą ich oszukać” i tak dalej […]. Generalnie ci mieszkańcy mówią, że 

społeczeństwo obywatelskie nie działa itd. (przedstawiciel organizacji społecznej 5, FGI 1). 

Urzędnicy mówią: „ta uchwała to wszystko robi, my tylko przestrzegamy przepisów”. 

Normalny człowiek mógłby powiedzieć: „Zostawić tę partycypację. Niech wszystko będzie 

tak jak było, bo się za dużo ludzi tym zajmuje i ciągle mamy upokorzenia, złośliwości” i stąd 

powiedzenia: „złodzieje”, „nakradli” (przedstawiciel organizacji społecznej 5, FGI 1). 

4.1.2. Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego 

My, jako kraj z młodą demokracją jeszcze musimy dojrzeć do pewnych zjawisk związanych 

ze społeczeństwem [obywatelskim – przypis AB, AJ]. Nie potrafimy jeszcze przyjść 

i podyskutować, tylko każdy widzi jakby kawałek swojego pola i ciągnie tylko w swoją stronę 

nie widząc jakby ogółu, dobra wszystkich, ale myślę, że może jeszcze ze dwa pokolenia 

i będzie zdecydowanie lepiej (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 5). 

Dialogu nie nauczymy się przez jeszcze ileś tam lat […]. Przy źle prowadzonej partycypacji 

społecznej i innych tego typu przedsięwzięciach jesteśmy w stanie ubić tych liderów, tak ich 

skutecznie wstrzymać, zniechęcić, żeby nie podejmowali już skutecznie jakichś tam działań 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 5). 
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Wierzę bardzo w to, że przyjdzie taki czas, że będziemy wszyscy myśleć pozytywnie jako 

jedność, a nie tylko ciągnąć w swoją stronę do siebie (przedstawiciel instytucji pomocy 

społecznej 1, FGI 5). 

4.2. Poziom aktywności obywatelskiej 

4.2.1. Ocena aktywności obywatelskiej 

Prowadzący: Jak pan ocenia partycypację społeczną w miejscu zamieszkania, czy też 

w dzielnicy na terenie osiedla którą pan reprezentuje i jak ta aktywność wygląda 

w porównaniu np. z innymi dzielnicami? Uczestnik: […] z tą aktywnością społeczną jest już 

bardzo kiepsko. U mnie np. na osiedlu gdzie jest kilka wspólnot, tak naprawdę większość niż 

połowa nie interesuje się niczym, co jest poza drzwiami ich mieszkania, natomiast druga 

połowa jest zainteresowana wyłącznie sprawami stricte infrastrukturalnymi, czyli parking, 

place zabaw itd. (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Rada Dzielnicy ocenia aktywność obywatelską jako dość niską. Dostajemy jakieś przesłanki 

od mieszkańców, co by chcieli, ale tak naprawdę to jest nasza inicjatywa w większości, co 

można byłoby zrobić w dzielnicy (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 2). 

W naszym oddziale widać spadek aktywności obywatelskiej i to dość spory. Na akcje, które 

organizujemy odzew wśród ludności jest coraz mniejszy i to nie tylko wśród ludzi, dla 

których to robimy, ale też ludzie, z którymi to robimy, ich chęć do działania jest coraz 

mniejsza. Dużo zależy też od tych, którzy tymi ludźmi sterują, mówią im co mają robić. 

Dużym wyzwaniem jest zachęcenie tych ludzi do współpracy przy organizacji [różnych akcji 

– przypis AB, AJ] (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 5). 

[…] są pewne grupy ludzi, którzy są nieaktywni, są w ogóle nieaktywni. Nawet widać to w 

wyborach czy samorządowych, czy parlamentarnych, czy prezydenckich, nie mówiąc 

o wyborach radnych dzielnicy, chociaż w tym roku było wyjątkowo dobrze, bo [kiedyś – 

przypis AB, AJ] było tak, że nawet w naszej dzielnicy nie można było znaleźć 10 osób, które 

chętnie poszłyby na wybory i to najbardziej te lokalne, czyli do naszej rady dzielnicy 

(przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

Jest Bank Czasu, są skrzynki i w sklepach i w domu kultury, gdzie wzajemnie mogą sobie 

osoby świadczyć pomoc, jest klub wolontariatu, gdzieś to raczkuje, ale nie ukrywajmy – szału 

nie ma (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 4). 

Powstała taka bardzo cenna inicjatywa, ale nie do końca wyszła. Wyszliśmy z inicjatywą, 

żeby zgłaszali się ludzie, którzy dysponują jakimiś umiejętnościami i mogą świadczyć pomoc 

na rzecz innych mieszkańców osiedla. Zgłosiło się parę osób. Zgłosił się pan konserwator, 

pan hydraulik. Natomiast nie było odzewu ze strony obywateli naszego osiedla. Nikt z 

mieszkańców nie skorzystał z tego dobrodziejstwa, mimo że ktoś chciał świadczyć to 

społecznie. Jakoś ta inicjatywa nam nie do końca wyszła (przedstawiciel organizacji 

społecznej 1, FGI 2). 

Pamiętam awantury jakie toczyły się u nas na osiedlu ponieważ część osób nie chciała placu 

zabaw, bo twierdziła, że nie ma dzieci, więc plac zabaw nie jest im potrzebny, […] gdyby 

powstawały osiedla dla matek z dziećmi, wtedy nie byłoby problemu pod tytułem plac zabaw. 

Panie, które tam protestowały przeciwko placowi zabaw [twierdziły – przypis AB, AJ], że 

dzieci będą krzyczały, będzie głośno, że może będzie nieodpowiednio. […] W końcu ten plac 

zabaw powstał, ale pamiętam te sfory i te dyskusje, gdzie wręcz obrażano się w słowach, żeby 

ten plac tam nie powstawał (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 
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4.2.2. Niska aktywność młodzieży 

Chyba za krótko przebywam w tej dzielnicy, mieszkam tam 5 rok i jakoś nie widzę 

partycypacji, ani aktywności obywatelskiej. […] nawet jak są spotkania spółdzielni 

mieszkaniowej to przychodzą zazwyczaj starsze osoby, to oni mają coś do powiedzenia, 

natomiast tych młodych osób [nie widać – przypis AB, AJ], albo nie włączają się, albo się 

tym nie interesują, albo dbają tylko o własne podwórko. Tak więc ja tego nie widzę, może 

powinnam włożyć okulary? (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

W ubiegłym tygodniu we wtorek zrobiliśmy spotkanie w Dzielnicy xxx z radną [miasta – 

przypis AB, AJ] z naszego okręgu wyborczego. Wysłaliśmy 3200 zaproszeń do skrzynek, 

przyszło 28 osób i to starsi ludzie. Dlaczego młodzi nie interesują się, dlaczego młodzi nie 

przychodzą? (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 1). 

4.2.3. Przyczyny niskiej aktywności obywateli Lublina 

Ludzie nie są aktywnymi obywatelami, bo tak naprawdę sami sobie nie radzą w życiu. Czy ja 

mogę prowadzić jakąś działalność obywatelską, jeżeli ja sam sobie w swoim życiu nie 

potrafię poradzić? (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

Nie mamy takich instrumentów, by pobudzać mieszkańców do aktywności. Wynika to ze 

specyfiki dzielnicy. Nasza dzielnica jest dzielnicą stosunkowo młodą, więc jeśli chodzi o 

jakieś zaktywizowanie mieszkańców to nie jest tak prosto. Oni chcą siedzieć w swoim domu 

[…], nie chcą tak wychodzić bardzo na zewnątrz, więc jak to zrobić? Na pewno jest tutaj 

pomocny proboszcz przez swoje ogłoszenia, czy przez swoje zaangażowanie. [Mieszkańcy – 

przypis AB, AJ] chętnie korzystają z różnych atrakcji, z festynów parafialnych […]. 

Przyjeżdżają rodziny z małymi dziećmi z innych parafii z innych osiedli […]. Nie mamy zbyt 

dużo instrumentów oni nie za bardzo chcą chcieć […]. Może trzeba nad tym pomyśleć, coś 

bardziej atrakcyjnego wymyśleć? […] W dzielnicy mieszka sporo ludzi, a na spotkanie 

przychodzi jakieś 40-50 osób, to nie jest tak dużo. Ze względów organizacyjnych jest to może 

dla nas dobre, ale tak mało jest chęci obywatelskiej ze strony mieszkańców (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 3, FGI 4). 

We współczesnych czasach więzi społeczne są coraz mniejsze. Większość osób nie zna 

swoich sąsiadów, a co dopiero ludzi na dzielnicy także myślę, że takie akcje byłyby naprawdę 

wskazane (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Taka tendencja jest do zamykania się do […] grodzenia się z bramami, z portierami, że już 

trudno wejść na osiedle i ludzie się nie znają (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Mieszkańcy mówią: „a co mnie obchodzi jakaś ulica od tamtej strony? Co ty się przejmujesz 

jakąś ulicą, czy że tam ktoś nie ma dojazdu, nie ma gdzie samochodu zaparkować, czy 

powiedzmy jakąś kładką się przejmujesz, czy jakimiś dziećmi innymi?” (przedstawiciel 

organizacji społecznej 4, FGI 5) 

[…] ludzie są za bardzo osadzeni w swoich mieszkaniach i bardzo nieraz niechętnie 

wychodzą na zewnątrz, mając nawet widok z bloku na daną imprezę, która jest dosyć fajna na 

osiedlu. Stoją na balkonach, nie zejdą na dół, nie będą uczestniczyć żeby nie wiem, co nieraz 

wymyśleć (przedstawiciel organizacji społecznej 4, FGI 5). 

Rynek jest taki pasywny […] to znaczy każdy na każdego się przygląda, nie chce się za 

bardzo wychylić. W rezultacie mamy to, co mamy – społeczeństwo jest zamknięte nawet się 

nie zna w zasadzie (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 



4. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego 

26 | S t r o n a  

 

Jeśli chodzi o aktywność obywatelską, to z tym mamy chyba największy problem, bo woli 

współpracy ze strony mieszkańców na razie nam trochę brakuje (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 2, FGI 4). 

Samo prowadzenie działań w dzielnicach nie jest łatwe, stworzenie dobrego pomysłu 

i dobrego jakiegoś działania nie jest takie łatwe, bo dyskutujemy o tym i sami między sobą się 

spieramy. Bardzo często tak jest. Może też jest jakaś taka pasywność, że tak się rozchodzimy 

ze spotkania. […] wydaje mi się, że może pomysłów jest dużo, ale jakoś tak nie za bardzo 

chwyta, a trudno nam też jakiś haczyk taki znaleźć, żeby ludzie na ten haczyk się łapali 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 4). 

Ważne jest żeby ludzie brali odpowiedzialność za to, co się dzieje na ich osiedlu. Aczkolwiek 

my wiemy z doświadczenia, że ciężko jest sprawić żeby tym ludziom zaczęło się chcieć. Jak 

organizowaliśmy festyny, to jeżeli coś jest gotowe, zrobione, to chętnie przyjdą, a jeżeli 

gdzieś tam trzeba ich zaangażować, żeby współuczestniczyli, współtworzyli coś to już jest 

dużo trudniej, ciężko jest się jeszcze tak mentalnie przez tą barierę przebić (przedstawiciel 

instytucji pomocy społecznej 1, FGI 4). 

4.2.4. Wspólny problem lub interes motorem aktywności obywatelskiej 

Jeśli chodzi o aktywność obywatelską – tutaj jest dość spory problem, ta aktywność 

obywatelska rodzi się tylko wtedy, gdy rodzi się potrzeba. Tej aktywności za dużo w 

niektórych kręgach nie mamy. Mamy gdzieś nisze aktywności obywatelskiej w kręgach 

pewnych przedziałów wiekowych, co ostatnio zauważyliśmy próbując zorganizować taki 

mały osiedlowy klub, który przejąłby rolę wychowawczą (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, 

FGI 2). 

W przypadku mojej dzielnicy te wszystkie programy aktywności koncentrują się wokół 

naszych inicjatyw, naszych pomysłów. Zainicjowaliśmy powstanie tak zwanego Banku 

pomocy wzajemnej. Uczestniczymy też w projekcie „Akcja aktywizacja”, mamy jakieś tam 

własne pomysły, które na bieżąco staramy się realizować  m.in. „Dzielnicę kultury”. […] nie 

wiem czy to wynika ze specyfiki akurat naszej dzielnicy, ale tak jest, że dużo bardziej 

motywuje ludzi do działania i pobudza do jakiejś aktywności jakiś powód, a nie np. festyn, 

jakieś wydarzenie kulturalne, przedstawienie. Ludzie dużo chętniej przychodzą na spotkania, 

jeśli łączy ich jakieś ognisko problemowe. Tylko, że przyjdzie z 50 osób naładowanych 

energią i niewiele konstruktywnych wniosków z tego można wyciągnąć. […] zostaliśmy 

zmuszeni do organizowania takich spotkań i konstruktywnych wniosków z tego nie ma 

żadnych (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

Prowadzący: Jak to jest z tą aktywnością obywatelską? Uczestnik: Właściwie jest kiepsko, 

[…] często jest tak, że jeśli […] kogoś dotyka coś bezpośrednio, jak choroba, czy szpital, to 

wtedy się podnosi głosy i budzą się ze snu […], ale często już jest za późno (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 4). 

4.3. Potrzeba liderów i animatorów 

Czy nie warto zdiagnozować w naszym środowisku […] ludzi, którzy być może będą chcieli 

wchodzić do rady dzielnicy? (przedstawiciel organizacji społecznej 6, FGI 1). 

Potrzebujemy wykształcić lokalnych liderów działania, którzy będą przedłużeniem jakby 

naszego ramienia na całą Archidiecezję (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

Trzeba takich osób jak xxx, czyli liderów społecznych, którzy działają w poszczególnych 

dzielnicach, dla konkretnych mieszkańców i którzy potrafią tych mieszkańców jakoś zapalić 

do działania, zebrać razem […], żeby ci mieszkańcy poszczególnych dzielnic też czuli, że to 
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miasto Lublin to jest moja mała ojczyzna, miejsce, z którym ja czuję się związany sercem 

[…] to jest jeszcze ciągle bardziej przed nami niż już za nami (mieszkaniec dzielnicy 1, 

FGI 5). 

Jestem tego typu osobą, że sama za sobą ciągnę i mam dar do organizowania różnych imprez, 

czy spotkań, ale sama wiem po sobie, że jeżeli nie ma takich osób, które będą zachęcały, 

wyciągały i udowadniały, że ważny jest trawnik czyjś tam, gdzieś w jakimś blokowisku, […] 

i boisko [to niewiele będzie się działo – przypis AB, AJ] (przedstawiciel organizacji 

społecznej 4, FGI 5) 

Ważnym czynnikiem jest to, żeby wyposażyć [mieszkańców – przypis AB, AJ] w narzędzia, 

czyli pokazać, że są takie możliwości. Może być to np. forma jakiegoś szkolenia, czy 

np. wizyty studyjnej. Należy znaleźć jakąś grupę osób, lokalnych liderów, wykształtować taką 

grupę osób lokalnych animatorów do działania, pokazać im jakąś formę działalności, która 

odniosła sukces, pokazać na zasadzie wizyty studyjnej, przeszkolić, pokazać narzędzia, w jaki 

sposób to osiągnąć, następnie pozwolić im działać w swoim społeczeństwie (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 2). 

[…] macie w swoim środowisku ludzi, którzy mają ogromny potencjał, ale oni chcą 

realizować społeczne działania (przedstawiciel organizacji społecznej 6, FGI 1). 

Jest dużo podejrzliwości. Czasami spotykamy się z takim zarzutem, że za darmo w tej chwili 

nikt niczego nie robi i dlatego należałoby włączać tych ludzi, żeby ich przekonać, że są tacy, 

którzy takie rzeczy robią społecznie, że to przynosi satysfakcję, że komuś innemu mogą 

(przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

Próbujemy przywrócić nauczycielom ducha wychowawstwa, żeby oni rzeczywiście 

rozmawiali z młodzieżą, żeby sami stawali się liderami, działali na rzecz swoich szkół. […] 

przekazujemy wartości, odnawiamy te wartości. […] na początku pokazujemy, uczymy 

i oczekujemy potem, że liderzy przejmą kontrolę nad tym (przedstawiciel organizacji 

społecznej 1, FGI 2). 

4.4. Aktywizacja różnych grup społecznych 

Aktywność będzie rosła, gdy ludzie będą widzieli, co można tak naprawdę zrobić. Nie jakiś 

mały chodniczek, tylko naprawdę coś większego, albo podzielić to etapowo, […] wtedy 

mieszkańcy to będą widzieli, ale to muszą być większe kwoty inwestycyjne (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 2, FGI 2). 

Ważne żeby przygotowywać ludzi do aktywności obywatelskiej, żeby zaczęli brać [sprawy – 

przypis AB, AJ] w swoje ręce (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Trzeba jeszcze dużo zrobić, żeby pokazać ludziom, w jaki sposób mogą pomóc i mogą też 

zadbać o swoje środowisko (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Myślę, że musimy inicjować współpracę i ten dialog, żeby każdemu tak naprawdę dać okazję 

do tego, żeby w dobrze przygotowanej i zorganizowanej inicjatywie miał swoje miejsce, 

swoje zadanie do podjęcia i później to wszystko dobrze skoordynować (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 5). 

4.4.1. Aktywizacja dzieci i młodzieży 

[…] Powinniśmy zacząć od dzieci, żeby uczyć ich aktywności, odpowiedzialności i z tą 

aktywnością będzie coraz lepiej (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 
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Nie pamiętam dokładnie żeby w mojej szkole np. mówiono o kompetencjach rady dzielnicy 

i o kompetencjach ludzi zaangażowanych (przedstawiciel organizacji społecznej 5, FGI 1). 

Mamy młodego człowieka, który mówi o tym, że nie wie, że jest coś takiego jak rada 

dzielnicy. To mi daje do myślenia. […] zobaczmy na to, co się dzieje jeżeli chodzi o styl 

edukacji w szkole. Dzieci uczą się przyrody, matematyki języka polskiego, języków itd. 

Natomiast ile jest zajęć obywatelskich w szkole podstawowej? Kiedy tak naprawdę możemy 

kształtować u nich kulturę dyskusji, [nauczyć ich – przypis AB, AJ] partycypacji i kultury 

demokracji? (przedstawiciel organizacji społecznej 6, FGI 1). 

Rady dzielnicy powinny docierać do szkół, powinny docierać na lekcję WOS-u, na jakieś 

spotkania, gdzie są całe szkoły, żeby młodzież wiedziała, że jest coś takiego jak rada 

dzielnicy, że my możemy decydować o jakiejś tam części pieniędzy i jakichś tam rzeczach 

i nawet żeby młodzi ludzie mogli zgłaszać jakieś konkretne projekty (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 1). 

[…] próbujemy podejmować takie działania, żeby młode pokolenie rozumiało tą aktywność 

obywatelską jako branie odpowiedzialności i bycie aktywnym w społecznościach, w których 

się żyje (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 

Dość mocno w tym naszym programie wychowawczym pokazujemy jak np. organizować 

inicjatywę obywatelską. Uczymy dzieci i młodzież przygotowania różnych, najpierw bardzo 

prostych działań, aż do bardziej skomplikowanych. Jeśli małe dziecko nauczy się realizować 

takie inicjatywy lokalne, najprostsze jakie są, to później, jako dorosły człowiek, będzie umiał 

podejmować i skutecznie inicjować działania na rzecz swojej społeczności lokalnej 

(przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 

Grupa dziewczynek przygotowuje w niedzielę, raz na miesiąc, takie kawiarenki parafialne. 

Dziewczynki uczą się przez miesiąc różnych działań, żeby tę kawiarenkę zorganizować. 

Uczysz się przez cały miesiąc po to, żeby później tego, co się nauczyłaś w czasie tej 

kawiarenki, która będzie zorganizowana na rzecz właśnie tej społeczności lokalnej jakim jest 

parafia, podzielić się tym, co się nauczyłaś. Staramy się bardzo konkretnie pokazać, że to, co 

ty umiesz, to, co jest w zasięgu twoich możliwości, jesteś w stanie jakby podzielić się tym 

i pokazać, że to jest to coś, co możesz dać swojej najbliższej społeczności lokalnej 

(przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 

Sam zacząłem się interesować koszykówką. Powstało stowarzyszenie, właśnie organizuję 

zajęcia dla dzieci. Wszedłem w to od razu, bo trzeba działać trzeba się z ludźmi integrować. 

Założyliśmy stowarzyszenie do piłki nożnej znowu. W tym roku chcemy zorganizować lekcję 

otwartą ze szkołą podstawową. Chcemy dzieciom powiedzieć co to jest rada Dzielnicy xxx, 

gdzie możecie przyjść powiedzieć że nie macie gdzie zagrać w piłkę itd. (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 5, FGI 1). 

4.4.2. Aktywizacja osób dorosłych 

Pani ma tutaj najłatwiejszą czynność do wykonania jeżeli chodzi o partycypację, aktywność, 

dialog, inicjatywę, bo w dziecku można to ukształtować z czasem, z wiekiem. Dziecko to taka 

plastelina – jak ją urobisz tak potem będzie działała […]. My mamy do czynienia z osobami 

dorosłymi, z ludźmi, którzy są czasem zatwardziali ze swoimi zdaniami, ze swoimi 

roszczeniami i upodobaniami, więc jest trudniej. Pani ma najłatwiejszą pracę […], a z 

osobami dorosłymi no niestety czasem jest tak, jak kosą o kamień, że się nie da ani w tą, ani 

w tą stronę (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 5). 
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4.4.3. Aktywizacja zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Mamy specyficzną grupę. To są klienci MOPR, specyficzna grupa ludzi – najchętniej 

wyszliby z siatką wypakowaną prezentami, pobawili się (przedstawiciel instytucji pomocy 

społecznej 1, FGI 4). 

Organizacja xxx ma jeden z takich podstawowych celów – aktywizację grup osób, które są 

wykluczone społecznie, jest to najbardziej trudny człowiek do wyciągnięcia do jakiejś tam 

współpracy. Mamy ośrodki jeden na ul. xxx drugi w xxx. Te ośrodki są nastawione na 

zaktywizowanie tych grup, chodzi o współpracę z tymi osobami, żeby odeszli od swoich 

nałogów i pokazywanie im możliwości pracy, czy przyuczenie do zawodu (przedstawiciel 

organizacji społecznej 3, FGI 4). 

Staramy się bardziej aktywować naszych podopiecznych do działań socjalnych, aby pomóc 

samym sobie nawzajem (przedstawiciel organizacji społecznej 3, FGI 4). 

4.4.4. Rola wspólnoty w budowaniu aktywnego społeczeństwa 

W naszej organizacji wiemy jak ważną częścią jest grupa i jak budowanie wspólnot dobrze 

wpływa na działanie całego społeczeństwa. Społeczeństwo składa się z takich właśnie 

mniejszych grup, cały naród składa się z województw, z gmin, z dzielnic więc im bardziej 

zgrana dzielnica, im lepiej to wszystko wychodzi tym większe szanse na to, że można 

zbudować coś dobrego (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 
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5. Aktywizacja wspólnot lokalnych w dzielnicach 

5.1. Konieczność uwzględnienia różnorodności dzielnic 

Nie ma czegoś takiego jak specyfika danej dzielnicy, mało dzielnic w Lublinie jest 

jednorodnych, większość jest mocno zróżnicowanych, chociażby nasza. Mamy bardzo duży 

teren domków jednorodzinnych, ale też bardzo duży teren budynków wielorodzinnych 

i trudno tu mówić o jakiejkolwiek specyfice. Mało tego, są różnorakie problemy. Zupełnie 

inne problemy są w domkach jednorodzinnych, gdzie są powiedzmy problemy związane z 

budową dróg lokalnych, a inne są tam, gdzie są budynki wielorodzinne (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 1, FGI 2). 

Jeśli chodzi o naszą dzielnicę, faktycznie przekrojowość jest wielka i musimy inaczej wyjść 

do ludzi z bloków, z budownictwa wielomieszkaniowego, a inaczej z jednorodzinnych 

domków, mamy jeszcze taką społeczność np. stowarzyszenie rolników, które działa u nas w 

Dzielnicy xxx, to są gospodarstwa o dużej intensyfikacji produkcyjnej […], oni potrzebują 

całkiem innej specyfikacji. Oni nie będą się łączyć z tymi ludźmi z blokowisk, […] ich 

bardziej łączyć będą szkolenia środowiskowe […]. Do mieszkańców blokowisk musimy 

wyjść z czymś innym […], musimy wyjść z ofertą wielorakości inicjatywy […] dołączyć do 

ludzi z różnymi ofertami (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

[…] u nas jest dzielnica domków jednorodzinnych, zero bloków. Mamy główną ulicę […]. 

Pierwszym zadaniem było zrobić jedną główną ulicę i tak dalej. My nie musimy się dzielić, że 

tu część domków chce część [środków – przypis AB, AJ] na to. Nie mamy czegoś takiego. 

Każda dzielnica ma inną specyfikę […] nasza dzielnica […] jest dzielnicą wiejsko-miejską 

[…]. Na osiedlu, gdzie są załóżmy domki, ludzie mają plac zabaw u siebie w budynku więc 

nie potrzebują go gdzieś na zewnątrz, bardziej potrzebne są ścieżki (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 2, FGI 5). 

Jest to dzielnica typu zagrodowego. Niedawno w większości należała do gminy xxx, bo 

Lublin się za nami kończy. Teraz jest taki paradoks, że jak przyjeżdżają do mnie znajomi, 

którzy tam nie mieszkają to myślą, że coś się poprzestawiało, że tam gdzie jest gmina xxx to 

jest Lublin, a tu gdzie ja mieszkam jest gmina xxx, gdyż poziom życia tam jest zdecydowanie 

wyższy (przedstawiciel Rady Dzielnicy 4, FGI 1). 

Uczestnik 1: Nasza dzielnica jest specyficzna, bo po jednej stronie Alei xxx mamy zabudowę 

wielomieszkaniową – blokowiska, a po drugiej stronie mamy zabudowę jednorodzinną. 

Natomiast jeśli chodzi o liczebność mieszkańców to 50 na 50 […] natomiast specyfika 

problemów jest zupełnie inna i trudno tutaj jakiś wspólny mianownik i jakąś jedną inicjatywę 

podjąć dla jednych i dla drugich […]. Uczestnik 2: Może zmienić granicę? Uczestnik 1: Były 

takie pomysły o zmianie granic, ale to się zupełnie nie udało (przedstawiciel Rady Dzielnicy 

3, FGI 4). 

Jeśli chodzi o współpracę z mieszkańcami, organizacjami, instytucjami – instytucje, które są 

na terenie dzielnicy tak się zachowują jakby one tam wpadły na chwilę po to żeby wypaść, a 

zajmują bardzo dużą część Dzielnicy xxx. Ta dzielnica to jest jakaś taka dziwna, bo składa się 

z różnych części z domków jednorodzinnych, z kilku osiedli starych dawno temu 

budowanych, w latach 50-tych, 60-tych, następnie mamy jeszcze Ogród Saski, Miasteczko 

Akademickie, także mamy dość zróżnicowaną dzielnicę. Jeszcze szkoły, które zajmują dość 

dużą część terenu […]. W każdym bądź razie mamy jakoś tak dziwnie, że nie ma takiego 

miejsca, ani też potrzeby, żeby mieszkańcy spotkali się w jednym miejscu ponieważ żyją w 

tych swoich małych społecznościach. Ponadto jeszcze znaczną część mieszkańców dzielnicy, 

poza Miasteczkiem Akademickim, stanowią studenci, którzy mieszkają w mieszkaniach 
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wynajętych przez właścicieli. Mamy więc Miasteczko Akademickie i bardzo zróżnicowaną 

grupę mieszkańców oraz mamy jeszcze 2 szkoły podstawowe i kilka szkół średnich […]. 

Szkoły podstawowe mamy takie, że ilość uczniów dowożonych do tych szkół spoza dzielnicy 

jest większa niż ilość uczniów z dzielnicy […]. Dzielnica jest przecięta Alejami xxx w 

poprzek, które trochę nierówno dzielą. Ulica jest szeroka i trzeba przejść zawsze na drugą 

stronę, więc trudno jest niesłychanie budować jakąś tożsamość i przywiązanie do miejsca, 

jakąś jedną wspólną dla wszystkich jakość. Natomiast można rozmawiać w mniejszych 

grupach i zachęcamy szkoły do tego żeby przyjęły do wiadomości fakt, że są częścią 

dzielnicy, nie jest to łatwe ponieważ nie mają tego w zakresie obowiązków (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, FGI 4). 

5.2. Program aktywizacji obywatelskiej dostosowany do potrzeb dzielnicy, osiedla 

5.2.1. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej 

Najpierw musimy robić tzw. diagnozy społeczne, które pokazują nam co rzeczywiście 

potrzebuje dana szkoła, jak to powinno wyglądać (przedstawiciel organizacji społecznej 1, 

FGI 2). 

Zbadanie potrzeb – to pierwszy punkt jakiegokolwiek działania. Bez dobrego zbadania 

potrzeb nie będzie żadnego dobrego rozwiązania, czyli nie może być tak, że robimy coś, na co 

tak naprawdę nie ma potrzeby i ci mieszkańcy tego nie czują, nie są częścią tego działania. 

Od potrzeb trzeba zacząć – dokładne zbadanie potrzeb (przedstawiciel organizacji społecznej 

2, FGI 2). 

Tak naprawdę to brakuje nam trochę takiej diagnozy potrzeb, prawdziwych potrzeb – czego 

mieszkańcom potrzeba w tym naszym lokalnym społeczeństwie, bo niby wszystko mają. 

Robimy wszystko tak po omacku, coś tam wymyślamy, coś komuś przyjdzie do głowy 

próbujemy to realizować lepiej, gorzej, różnie to wychodzi, ale staramy się coś tam wdrożyć 

w życie. Natomiast różnie ludzie to przyjmują i nie zawsze chcą to pociągnąć, to jest takie 

narzucanie (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 4). 

Nie wciskajmy ludziom na siłę, […] nie róbmy festynu na siłę, bo trzeba zrobić. Zróbmy to, 

co ludziom jest naprawdę potrzebne. […] zdiagnozujmy, co tym ludziom potrzeba i to 

zorganizujmy. I jeszcze jedno – pozyskajmy jak najwięcej do współpracy. […] najważniejsze 

jest […] postawienie właściwej diagnozy, dalej ukierunkowanie działań [i ich realizacja – 

przypis – AB, AJ] (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 5). 

Nie jest tak, że wymyślimy i szybko się spieszy – tylko organizujemy spotkania z 

mieszkańcami […] i ustalamy sobie w radzie, że to jest najważniejsze, to za rok, za dwa, za 

trzy, za cztery (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 5).  

5.2.2. Strategia rozwoju dzielnic, osiedli i organizacji 

[Jeśli chodzi o strategię dzielnicy – przypis AB, AJ] dopiero chcemy ruszyć ludzi, żeby wzięli 

w tym udział. To są 3 części tego programu strategicznego: pierwsza rzecz to jest układ 

komunikacyjny, druga – zielony wąwóz i trzecia – przestrzenie publiczne, łącznie z tymi 

innymi przestrzeniami w lokalnych osiedlach. […] Chciałbym do tego zaprząc Radę Kultury 

Przestrzeni, Wydział Planowania, Zarząd Dróg i Mostów, wiele innych instytucji, które będą 

mogły się wypowiedzieć na ten temat. Chciałbym żeby powstał taki szkielet, który zobrazuje 

mieszkańcom, jak się będzie nasza dzielnica rozwijała. Będą główne arterie komunikacyjne, 

będą wskazane główne przestrzenie publiczne i będzie furtka do tego, żeby lokalne 

społeczności mogły sobie wdrukować ten plan w swoje własne drobniejsze inicjatywy. Widzę 

to w ten sposób, że angażujemy ludzi w konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania 
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zielonego wąwozu, ludzie mówią np. „my chcemy amfiteatr tutaj na tym końcu, albo na 

środku… my chcemy coś tam w tym miejscu”. Przy okazji ludzie rozmawiają ze sobą, mogą 

stworzyć swoją inicjatywę, taką już osiedlową i to będzie, mam nadzieję, taka fajna synergia, 

bo te rzeczy będą się zazębiać. Doświadczenie w małej inicjatywie pomoże w dużej, 

doświadczenie w dużej pomoże w małej inicjatywie. Ludzie będą się komunikowali. I o to 

w tym wszystkim chodzi, żeby ludzie komunikując się i równocześnie – ucząc się od 

urzędników, jak powstają plany rozbudowy dzielnicy – mogli wziąć w tym czynny udział 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Prowadzący: Może być też takie ryzyko, że strategia, która powstanie, nie będzie 

uspołeczniona? Uczestnik: to będzie tylko dokument stworzony przez radę dzielnicy, ale bez 

udziału mieszkańców. Natomiast ludzie nie utożsamiają się z tym, co powstaje [bez ich 

udziału – przypis AB, AJ] i tutaj jest problem (przedstawiciel organizacji społecznej 1, 

FGI 2). 

Programy były dobierane albo terytorialnie, czy dla konkretnego osiedla, albo według 

jakiegoś kryterium. My np. mamy w swojej sekcji program dla osób z problemem 

niewydolności wychowawczej, aczkolwiek one są z konkretnego obszaru LSM. Oprócz 

jakichś działań konkretnych, gdzie jest np. metoda pracy w środowisku, gdzie jest psycholog, 

są warsztaty prowadzone z dzieckiem, są też instrumenty […] dla tych osób, które mają 

problemy natury zdrowotnej i społecznej (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, 

FGI 4). 

Strategia jest czymś fajnym, tylko trzeba mieć jakiś fajny pomysł żeby dotrzeć do ludzi, żeby 

oni się dowiedzieli o tej strategii, żeby mieli możliwość wypowiedzenia się w jakiś sposób 

(przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2).  

Musimy wypracować własną strategię działania naszego działu. Organizacja xxx tworzy 

własną strategię, bo takiego dokumentu nie ma, a bez tego dokumentu ciężko podejmować 

jakiekolwiek działania, nie wiemy dokąd zmierzamy i jak zmierzamy (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 2). 

5.3. Rola infrastruktury i przestrzeni publicznej w aktywizacji wspólnot lokalnych 

5.3.1. Bez infrastruktury nie ma aktywności obywatelskiej 

Dopóki nie będzie przestrzeni publicznej gdzie ludzie będą się spotykali, nie będzie inicjatyw 

lokalnych (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Kluczem do sukcesu jest przestrzeń, […] gdzie ludzie mogą się spotykać, mogą stworzyć 

zaczątek jakiejś organizacji, jakiejkolwiek współpracy. Jeśli nie będzie takich miejsc, 

jakiejkolwiek przestrzeni, pomieszczeń, przestrzeni publicznych, to będzie z tym naprawdę 

kiepsko. Problem jest w tym, że obecnie tak się projektuje miasto, że tych przestrzeni tak 

naprawdę nie ma (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Kiedy pani tutaj wspominała o placu zabaw, ja wcale się nie dziwię ludziom, że protestowali 

przeciwko robieniu tego placu zabaw, bo może być to uciążliwe. Natomiast oczywiście takie 

miejsca muszą być. To jest praca lokalnej administracji, żeby zaprojektować w taki sposób te 

przestrzenie, żeby one najzwyczajniej w świecie nie przeszkadzały ludziom. Jeżeli 

projektujemy osiedle mieszkaniowe to nie może być tak, że plac zabaw będzie pod samymi 

oknami. Zaprojektujmy to tak, żeby był w jakimś parku, żeby to był jakiś wąwóz zielony, tak 

jak na Czubach jest ten plac zabaw, gdzie te piski dzieci nikomu nie będą przeszkadzały. 

Kiedy zaistnieje taka przestrzeń, możliwość jej zagospodarowania, zawłaszczenia jej przez 

inicjatywę lokalną, wtedy sukces jest pełny, ale dopóki nie znajdziemy przestrzeni gdzie 
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łokciami będziemy w stanie się rozepchać i coś stworzyć, to będzie bardzo kiepsko z tą 

inicjatywą (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

XXX jest osiedlem młodym, rozwijającym się. Powstają tu coraz to nowe bloki. Tam nie ma 

nic, gdzie można byłoby wykorzystać jakieś pomieszczenie na centrum aktywności seniorów, 

czy kogokolwiek. Na naszym terenie to taka pustynia jest jeśli chodzi o infrastrukturę 

kulturalną, żeby móc wykorzystać do jakichkolwiek działań społecznych (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Gdyby wąwóz, który w Dzielnicy xxx jest zaprojektowany, faktycznie zaistniał, to na terenie 

tego wąwozu tak, jak na Czubach, można by wybudować amfiteatr, może nieduży, ale już coś 

tam mogłoby się dziać. Można byłoby wybudować jakieś boiska, kort tenisowy, ludzie by się 

tam spotykali. Kiedy ludzie się tam spotykają może zaistnieć jakakolwiek inicjatywa lokalna. 

Kiedy ludzie się nie spotykają, bo nie mają gdzie, to wraca człowiek do domu, próbuje 

wcisnąć ten samochód w to swoje miejsce, które jest za ciasne, wchodzi do domu i zamyka 

się na klucz, bo nie ma gdzie pójść. Ludzie wychodzą z zakupami, czy z wózkami z dziećmi i 

nie mogą się przepchnąć przez chodnik bo tam stoją samochody, więc albo idą po trawniku, 

albo tzw. ciągiem pieszo-jezdnym, czyli ulicą (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

U mnie na osiedlu teraz jest taka sytuacja, że jest jedna piaskownica pod moją wspólnotą, a 

wszystkie inne wspólnoty nie mają nic tylko przychodzą do nas. My to finansujemy, oni 

wszyscy z tego korzystają, a to jest na naszym terenie. My to musimy remontować i teraz 

mamy problem, bo to się zużywa i co? Znowu mamy zapłacić, a oni będą używali? Coś tu jest 

nie tak. Byłaby przestrzeń publiczna nie byłoby tego problemu, w ogóle przy wspólnotach nie 

byłoby placu zabaw, tylko byłby plac zabaw miejskich – 200, 300 metrów dalej i nikomu by 

nie przeszkadzał i nie byłoby problemu kto ma za to płacić (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, 

FGI 2). 

Prowadzący: A z czego wynika brak tej przestrzeni publicznej, czy w ogóle miejsc gdzie 

ludzie mogliby się spotykać. Czy to jest tak, że brakuje pieniędzy? Uczestnik: Oczywiście, że 

wszystko się rozbija o pieniądze, bo ten wąwóz, który u nas jest, według Wydziału 

Planowania przeznaczony jest na zieleń miejską, ale wszystkie te działki są w rękach 

prywatnych. Miasto na dobrą sprawę na dzisiaj nie może tam nawet szutrem ścieżki wytyczyć 

rowerowej, nic, bo to jest w rękach prywatnych, to nie [należy do – przypis AB, AJ] miasta. 

[…] nawet niech będzie niezagospodarowany przez jakiś czas ten wąwóz, ale niech by 

wytyczyli ścieżeczkę, wysypali czymkolwiek, wystrzygli ładnie, ludzie widzieliby, że tutaj za 

5 za 10 lat będzie ładnie zagospodarowany teren. […] ale nie można nic zrobić, bo to jest w 

rękach prywatnych i nie robią kompletnie żadnych kroków do tego, żeby wykupić te działki, 

bo są ważniejsze sprawy (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

W dzisiejszych czasach również spółdzielnia [mieszkaniowa – przypis AB, AJ] oddaje grunty 

niezabudowane pod zabudowę. W spółdzielniach mieszkaniowych również ta przestrzeń 

publiczna się kurczy. W tej chwili widać, że plombują te wszystkie miejsca, gdzie była 

jakakolwiek przestrzeń i nikt o tym nie myśli kategoriami, że to jest potrzebne do 

funkcjonowania miasta (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

Nie ma w dzielnicach, przynajmniej w naszej dzielnicy, przestrzeni publicznych i to jest 

problem. Dopóki nie będzie tej przestrzeni nie będzie inicjatyw, bo ludzie nie będą się 

spotykali. Tutaj jest jedna przestrzeń publiczna, gdzie ludzie się spotykają – Kościół, a gdzie 

reszta? Gdzie ci, którzy do Kościoła mają nie po drodze? […] dlatego muszą powstać inne 

miejsca, musi powstać wiele miejsc, wiele przestrzeni publicznej, żeby ludzie mogli się przy 

różnych okolicznościach spotykać się, jedni […] z dziećmi, drudzy […] z psami, a trzeci, 

żeby sobie obejrzeć kino letnie pod gołym niebem […]. Można takie rzeczy robić tylko 
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potrzebna jest przestrzeń, nawet już nie duże pieniądze, ale przestrzeń (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 1, FGI 2). 

Prowadzący: na ile taka infrastruktura jest potrzebna do tego, żeby aktywność obywatelską 

może nie tyle pobudzać, ale stworzyć warunki do tego, żeby ona samodzielnie się 

realizowała? Uczestnik: Jest to warunek konieczny, żeby to wszystko mogło się zadziać. 

Myślę, że duża rola jest dzielnicowych domów kultury, żeby miały swoją przestrzeń do takiej 

działalności aktywnej (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

[…] u nas na terenie naszej dzielnicy nie mamy ani szkoły ani przedszkola ani żadnych takich 

powiedzmy instytucji także żeby coś tam bardziej rozwinąć (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, 

FGI 5). 

W Dzielnicy xxx działam od 2001 r. Przewodniczącym Zarządu jestem pół roku. [Dzielnica – 

przypis AB, AJ] była hermetyczna i powiedziałem, że nie będę działał w takiej dzielnicy 

i założyliśmy stowarzyszenie i póki co mieliśmy boisko na stowarzyszenie, prowadziliśmy 

świetlicę opiekuńczo-wychowawczą (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 1). 

Nie sądzę żeby akurat festyny były takim dobrym probierzem czy też inicjatorem jakichś 

stowarzyszeń. Ja bym się skupił jednak na przestrzeni. Ludziom trzeba dać przestrzeń, żeby 

mogli się spotykać w miejscach publicznych, nie widzę innej drogi. Dla mnie inna droga 

będzie drogą donikąd. Bez tej przestrzeni, którą ludzie będą mogli sobie zawłaszczyć na 

własne potrzeby [nie będzie aktywności obywatelskiej – przypis AB, AJ] (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

5.3.2. Aktywność przede wszystkim, infrastruktura jest wtórna 

Mówiliśmy o infrastrukturze – ona jest ważna, ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby ludzie 

jakoś chcieli chcieć, żeby chcieli się spotykać (przedstawiciel organizacji społecznej 1, 

FGI 2).  

[Nawet jeśli – przypis AB, AJ] postawimy ławeczki, a ludzie nie mają ochoty usiąść 

i porozmawiać ze sobą, to te ławeczki nam nic nie pomogą. Najpierw trzeba skomunikować 

ze sobą ludzi, stworzyć takie środowisko, otoczenie, które chciałoby chcieć […]. Żadna 

inicjatywa nie ruszy, jak ludzie nie zechcą (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Wydaje mi się, że najważniejsza jest chęć, że ludzie się angażują, żeby ich w jakiś sposób 

pobudzić do działania, bo nawet jeśli stworzymy kawiarenkę, a ludzie nie będą się chcieli 

spotkać ze sobą, to ta kawiarenka nic nam nie da (przedstawiciel organizacji społecznej 1, 

FGI 2). 

Jeśli ludzie nie zechcą się spotykać, nie zechcą wejść w ten dialog obywatelski, to żadna 

inicjatywa nam nie wyjdzie. […] będą się kłócić, każdy będzie chciał jak najwięcej dla siebie 

ugrać. Dlatego tutaj trzeba przede wszystkim w jakiś sposób zaktywizować tę społeczność 

lokalną (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Początkowo myśleliśmy o tym, żeby zinstytucjonalizować świetlicę, ale jak popatrzyliśmy na 

wszystkie papiery, które będą od nas wymagane, że programy dla każdego dziecka trzeba 

pisać i coś tam jeszcze, to stwierdziliśmy, że szkoda naszego czasu na papiery. Ważniejszy 

jest kontakt z dzieckiem, że ja, prowadząc wolontarystycznie świetlicę, mogę sobie spokojnie 

z tymi dziećmi pobawić się. Dzięki temu, że dostaliśmy pieniądze z różnych projektów, 

mamy bardzo dobrze wyposażoną świetlicę w pomoce plastyczne, artystyczne, mamy bardzo 

dużo sprzętu sportowego, mamy z własnych środków zakupiony stół bilardowy, mamy 

cymbergaja, piłki, hulajnogi, trampolinę… to są wszystko sprzęty, z których dzieciaki mogą 
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korzystać na co dzień. Jest to dla nich do dyspozycji, to pozyskaliśmy dzięki własnej 

aktywności obywatelskiej (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

5.3.3. Rola parafii w animowaniu aktywności obywatelskiej 

Nasza dzielnica jest uboga w instytucję kulturalne. Nie mamy domu kultury, nie ma takiej 

infrastruktury, żeby [można było – przypis AB, AJ] z tego korzystać […]. Właściwie takim 

domem kultury stała się parafia. Parafia wypełniła tą niszę jeśli chodzi o działania kulturalne 

(przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Próbowaliśmy założyć międzyszkolny klub sportowy, […] niestety, raz że nie mamy boiska, 

boisko jest wynajęte. […] nie mamy mocy przebicia, żeby to boisko zrekonstruować, a dwa, 

że nie mogliśmy znaleźć budżetu na to. […] grupa społeczna, która chciała się tam 

zaangażować była tak mała, że później ten pomysł w ogóle umarł. […] Cała Dzielnica xxx 

skupia się praktycznie na parafii i to jest taka kolebka kulturalna, w której wszystko się 

rozwija. Nie znamy jako Rada Dzielnicy nic kulturalnego jeśli chodzi o jakieś działalności 

kulturalne poza festynem „Rodzinalia” i w ogóle parafii (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, 

FGI 2). 

Parafia nie dysponuje obiektami sportowymi, więc korzysta z obiektów szkolnych, tym 

bardziej, że te szkoły są blisko siebie: parafia, jedna szkoła, druga szkoła i trzecia szkoła – to 

jest w jednym miejscu, natomiast osiedle się rozrasta bardziej w boki, a tam już nic nie ma. 

Powstają tylko prywatne przedszkola, które nie są zainteresowane, żeby w jakiś sposób 

wpuszczać ludzi do swoich obiektów. […] biblioteka powstała dzięki temu, że proboszcz dał 

obiekt po kaplicy, bo wybudowaliśmy Kościół. Stara kaplica się zwolniła i dzięki temu, że 

proboszcz zgodził się ją wynająć powstanie biblioteka, ale tak jak panowie mówili – poza 

parafią nie mamy możliwości rozwijać się obywatelsko (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, 

FGI 2). 

Jako mieszkanka nie wiem nic na temat działalności Rady, w żaden sposób ta Rada do mnie 

nie dotarła, nie poinformowała mnie o żadnych inicjatywach. Ponieważ chciałam się w jakiś 

sposób zaktywizować, to sama wcisnęłam się w tą przestrzeń, bo taka szansa stworzyła się w 

Kościele. Stworzyliśmy grupę lokalną przy Kościele, rozwijamy się i tworzymy różne 

inicjatywy, coraz więcej tych inicjatyw […], ludzie sami przychodzą i mówią o swojej 

aktywności, a infrastruktura się znajdzie, bo jak jest jakiś pomysł na działanie, to wtedy i z 

czasem ta infrastruktura też przyjdzie, ale potrzebna jest taka świadomość ludzi, że mogą 

cokolwiek zmienić, chęć działania, otwartość, żebyśmy mogli się spotykać, porozmawiać ze 

sobą i wtedy tworzą się pomysły, tworzą się nowe inicjatywy i mamy wpływ na to co się 

dzieje (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 
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6. Partnerzy współpracy 

6.1. Liderzy-społecznicy 

Raczej sami staramy się kreować liderów […]. Ostatnio np. Piotrek, który wyszedł z naszej 

Fundacji […] zrobił z drugą firmą projekt na boisko szkolne, boisko do piłki siatkowej […]. 

Próbujemy kształtować takie postawy w młodych ludziach. Oprócz tego naturalni liderzy są 

wybierani, […] pojedyncze osoby. Jeżeli już z kimś zaczynamy współpracować np. z jakimś 

rodzicem, który jest bardziej aktywny, bo znajdziemy go przez przypadek, to zaczynamy 

budować na nim (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

6.2. Organizacje i instytucje pomocy społecznej 

Wszystkie organizacje powinny włączyć się w jakikolwiek sposób w pomaganie 

społeczeństwu, bo wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Jakby każda organizacja wzięła 

chociaż część takich inicjatyw, które warto by zrobić – wolontariat, darowizny, cokolwiek, to 

myślę, że duży byłby potencjał do zbudowania naprawdę dobrze działającej dzielnicy 

(przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Uważam, że główna rola jest tutaj [po stronie – przypis AB, AJ] organizacji pozarządowej, bo 

organizacje pozarządowe skupiają ludzi i wykazują inicjatywę do działania. To powinno być 

na zasadzie partnerstwa, czyli swoje uprawnienia urząd powinien przekazywać stopniowo na 

rzecz np. jakiejś organizacji. To powinno być na zasadzie partnerstwa, zaufania. Ta 

organizacja powinna być jakby przedłużeniem urzędu w danej społeczności, powinna tak 

animować i działać żeby pobudzać tą aktywność obywatelską (przedstawiciel organizacji 

społecznej 2, FGI 2). 

Przy okazji inicjatyw lokalnych podejmujemy kontakty z różnymi instytucjami takimi, czy 

innymi fundacjami, czy stowarzyszeniami, żeby to w ogóle powstało, musimy kontaktować 

się również i z MOPR-em (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

[…] takimi naturalnymi liderami, z którymi współpracujemy są pani dyrektor szkoły, ksiądz 

proboszcz, różne organizacje. Przy czym organizacji, które mogłyby więcej pomagać za dużo 

nie ma (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Współpracuję z Panią xxx od można powiedzieć 20 lat. Stowarzyszenie xxx, które 

założyłyśmy na osiedlu xxx owocowało wieloma działaniami społecznymi, Orlik, Skatepark 

i boiska, które powstały na osiedlu xxx, to za inicjatywą właśnie Pani xxx i naszą wspólną. 

Jestem też fundatorem xxx, z koleżanką zakładałyśmy Radę Dzielnicy xxx, byłyśmy tam 

[radnymi – przypis AB, AJ] (przedstawiciel organizacji społecznej 4, FGI 5). 

6.3. Przedsiębiorstwa  

Bardzo ważny jest biznes, żeby biznes również też kształtował społeczne oblicze biznesu, 

czyli że każda firma powinna wspierać tego typu inicjatywy, bo bez biznesu trudno będzie 

osiągnąć taki cel (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 

6.4. Administracja publiczna 

Prowadzący: jeżeli chodzi o rady dzielnicy, rady osiedla, czy można byłoby jakoś podjąć z 

nim współpracę? Uczestnik: Tak, tylko że przeciętny obywatel nie ma świadomości czym 

zajmuje się taka rada dzielnicy. [Wiedzą, że – przypis AB, AJ] jest to jakiś twór, ale co 
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dokładnie robi, to jest dla przeciętnego człowieka bardzo anonimowe (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 2). 

[…] razem z panem przewodniczącym Zarządu Dzielnicy xxx ten trud podjęliśmy i bardzo 

współpracujemy właśnie na rzecz społeczności lokalnej Dzielnicy xxx. Jest coraz lepiej. Nie 

chcę zapeszać – odpukam – coraz więcej dzieje się w Dzielnicy xxx więc mam nadzieję, że z 

biegiem czasu, ponieważ to jest oczywiście cały wielki proces zmian, żeby tą społeczność 

pobudzić. Na razie ma się ku dobremu takich właśnie różnych rzeczy dosyć sporo się na 

terenie Dzielnicy XXX dzieje. Staram się pobudzać tą społeczność. Pomalutku ona się z 

letargu budzi (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 5). 

[…] wspólnie współpracujemy [z kolegą radnym z sąsiedniej Dzielnicy – przypis AB, AJ]. 

Dzielnice praktycznie rzeczka dzieli (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 5). 

6.5. Parafie 

Jest to bardziej współpraca z parafiami. Jesteśmy teraz na etapie tworzenia własnej strategii 

działania i mamy świadomość, że potrzebujemy wykształcić lokalnych liderów działania, 

którzy będą przedłużeniem jakby naszego ramienia na całą Archidiecezję (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 2). 

U nas na osiedlu, jeśli chodzi np. o parafię, to nie ma współpracy w ogóle z tą naszą parafią. 

Sytuacja jest dramatyczna. Natomiast jest ścisła współpraca przede wszystkim z biblioteką 

[…], jest współpraca z Domem Kultury xxx […], Środowiskowym Domem Samopomocy, 

Fundacją xxx, Fundacją xxx (…), Szkołą Podstawową 29, także ta współpraca jest 

(przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 4). 

[…] współpraca z parafią układa nam się bardzo dobrze nie możemy narzekać (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 1 i organizacji społecznej 1, FGI 4). 

6.6. Mieszkańcy 

Staramy się współpracować z mieszkańcami jak najwięcej. Zwracamy uwagę na potrzeby 

jakie są na osiedlu i staramy się żeby duża ilość osób włączała się. Organizujemy festyny na 

osiedlu, gdzie bardzo dużo osób uczestniczy, członków, mieszkańców mieszkających na 

osiedlu, jak również z sąsiednich osiedli przychodzą. Współpracujemy ze szkołami, z 

przedszkolami (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1 i organizacji społecznej 1, FGI 4). 

Wydaje mi się, że lepiej się przyjaźnić z tymi osobami, które w jakiś sposób dzielą nasze 

myślenie, nasze cele, bo życie jest zbyt krótkie żeby użerać się z ludźmi. Można pozyskiwać 

ludzi, to prawda i to też jest dobre, ale ja jestem za tym, żeby jednak dzielić czas i myślenie z 

ludźmi, którzy też w jakiś sposób współdzielą nasze myślenie (przedstawiciel organizacji 

społecznej 3, FGI 5). 

6.7. Placówki oświatowe 

[…]współpracujemy ze szkołami, z przedszkolami (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1 

i organizacji społecznej 1, FGI 4). 

[…] współpracujemy ze szkołami. Szkoły biorą udział w przygotowaniu programów 

artystycznych, młodzież też się angażuje (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1 i organizacji 

społecznej 1, FGI 4). 

[…] ze Szkołą Podstawową nr xxx, także jest współpraca (przedstawiciel instytucji pomocy 

społecznej 1, FGI 4). 
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Współpracujemy ze szkołą xxx, która jest obok Kościoła, to duża szkoła i zawsze bardzo 

chętnie się włącza i uczestniczy w naszych przedsięwzięciach (przedstawiciel organizacji 

społecznej 2, FGI 4). 

[…] szkoły są otwarte [na współpracę – przypis AB, AJ], szkoły i przedszkola […] 

współpracują z radą dzielnicy bardzo chętnie, także nie mamy problemów. Oby tak było dalej 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 1 i organizacji społecznej 1, FGI 4). 

Nasza Dzielnica nie ma takich możliwości żeby współpracować tutaj z placówkami 

oświatowymi, bo mamy zaledwie dwie szkoły: gimnazjum nr xxx i najlepsze technikum 

w Polsce, […] natomiast no z tą współpracą jest różnie (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, 

FGI 4). 

[…] w przedszkolach młodzi rodzice […] współpracują razem z nami […], tak samo jest 

i z liceum, szkołą podstawową, […] nie tylko na naszym osiedlu […]. Współpracujemy ze 

szkołą nr xxx i z zespołem szkół, ze wszystkimi szkołami współpracujemy i współpraca 

układa się dobrze, nie możemy narzekać (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1 i organizacji 

społecznej 1, FGI 4). 

6.8. Społeczność uniwersytecka 

Jesteśmy po słowie z uniwersytetem, z Chatką Żaka już rozmawialiśmy, że coś zrobi na rzecz 

mieszkańców, żeby nie było ciągłych awantur o to, że studenci tylko piją i hałasują. 

Zobaczymy co z tego wyjdzie (przedstawiciel Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, 

FGI 4). 

6.9. Biblioteki i instytucje kulturalne 

[…] jest ścisła współpraca przede wszystkim z Biblioteką filią 13 na Grażyny, jest 

współpraca z Domem Kultury na ul. xxx (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, 

FGI 4). 

Mamy bibliotekę u siebie w parafii, dużą, xxx filia biblioteki lubelskiej, jest dobrze 

wyposażona i ma dużo członków (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

Mamy Dzielnicowy Dom Kultury, który jest otwarty bardzo na współpracę. Redagujemy 

zresztą razem taką gazetkę osiedlową dla trzech dzielnic (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, 

FGI 4). 
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7. Korzyści i obawy związane z partycypacją społeczną  

7.1. Korzyści 

7.1.1. Lepsze rozeznanie problemów i potrzeb 

Korzyści są przeogromne, bo wiele tematów gdzieś nam może umykać, wiele rzeczy nie 

dostrzegamy, mieszkańcy mogą nas poinformować o problemach na swoim własnym osiedlu, 

występujących tam, gdzie nie ma żadnego członka rady dzielnicy (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 1, FGI 2). 

Partycypacja społeczna jest tu bardzo dobrym rozwiązaniem, bo dostajemy szeroki wachlarz 

inicjatyw od społeczeństwa, więc jeśli pokażemy, że mamy pewną pulę [pieniędzy – przypis 

AB, AJ] do wydania, to na pewno ta partycypacja pokaże w jakim zakresie [należy ją 

zagospodarować – przypis AB, AJ] (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 2). 

Prowadzący: Jakie są korzyści wynikające ze zwiększenia partycypacji, uczestnictwa 

obywateli w życie dzielnic, osiedli, parafii? Uczestnik: Wydaje mi się, że wtedy jest większa 

trafność tych wszystkich inwestycji. Są takie rzeczy, które obywatele widzą od dołu, że 

rzeczywiście są potrzebne. Miastu natomiast wydaje się, że są potrzebne, a tak naprawdę 

warto byłoby te pieniądze, czas, czy pracę kogoś poświecić na coś innego. Poza tym wydaje 

mi się, że uczenie brania odpowiedzialności za swoją dzielnicę, to jest uczenie lokalnego 

patriotyzmu. Im więcej osób będzie się poczuwało do lokalnego patriotyzmu, tym bardziej 

zbudujemy tą całą naszą narodowość i pozycję na arenie międzynarodowej. Im silniejsi 

jesteśmy w tych najmniejszych punktach, tym będziemy silniejsi całością. Jednostka, nawet ta 

najmniejsza, jeżeli wzięłaby rzeczywiście odpowiedzialność za chociażby najmniejszy 

skrawek, to znajdziemy 100 000 takich osób i mamy naprawdę dobre i ładnie działające 

miasto (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

7.1.2. Wzrost uczestnictwa w życiu publicznym i odpowiedzialności za dobro wspólne 

Zacznę od jasnych stron partycypacji społecznej. […] taką bardzo ważną rzeczą jest to, że 

mój głos, mój udział w jakiś sposób jest doceniony, czyli taki dobrostan psychiczny i nie 

tylko psychiczny, ale za tym idzie zadowolenie, że w jakiś sposób mogę wpływać na kierunek 

zmian społecznych, bo każdy uczestnik, każdy aktywny członek w jakiś sposób nadaje ten 

kierunek życiu społecznemu (przedstawiciel organizacji społecznej 3, FGI 5). 

Partycypacja społeczna pozwoli nam stworzyć prawdziwe społeczeństwo obywatelskie […]. 

Z chwilą kiedy będziemy przejmować odpowiedzialność za nasze małe lokalne inicjatywy, 

jak będziemy brać w tym udział, to nie będziemy czuli się anonimowi wobec tego, co dzieje 

się w kraju. Będziemy mieli poczucie, że możemy to zmieniać tylko wystarczy dać coś od 

siebie, złączyć się. Niech grupę połączy wspólna idea, działajmy i zmieniajmy (przedstawiciel 

organizacji społecznej 2, FGI 2). 

Wzrost partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej spowoduje branie 

odpowiedzialności za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Spowoduje, że nasze miasto i 

nasze dzielnice będą sprawnie funkcjonowały i że ludzie będą aktywni w tym działaniu na 

rzecz społeczności (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 

Korzyści dla mnie byłyby ogromne, gdyby ludzie zaczęli się włączać […], bo jeżeli ktoś 

podejmie jakąkolwiek inicjatywę, to przejmuje jakby odpowiedzialność za to działanie, […]. 

Gdyby ludzie zaczęli wychodzić, podejmować inicjatywy, zaczęli ze sobą rozmawiać, 

wchodzić w dialog, to działalność bardziej by się spersonalizowała i myślę, że wtedy większa 
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odpowiedzialność byłaby za to, co się dzieje i za słowa i za czyny, które by się działy np. na 

terenie naszego osiedla (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Korzyści – jeżeli ktoś się w coś angażuje, to ponosi za to odpowiedzialność, inaczej będzie 

pod tym względem produkt przyjmował i szanował (przedstawiciel instytucji pomocy 

społecznej 1, FGI 4). 

Szansa: wzrost odpowiedzialności za przestrzeń wspólną, za życie społeczne, za swoje życie, 

wzrost kapitału społecznego, który tam zostanie kiedy nie będzie pieniędzy. Kiedy nie będzie 

już nic, to zostaną nam znajomi, przyjaciele, sąsiedzi i doświadczenie, że to działa, że jest to 

bardzo ważne w sytuacji kiedy jest trochę gorzej no i myślę, że trzeba włączać mieszkańców 

w podejmowanie decyzji i że to jest to, co powinniśmy robić ponieważ wtedy decyzje podjęte 

wspólnie i od początku procesu decyzyjnego [zaowocują – przypis AB, AJ] (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, FGI 4). 

Jest to bardzo korzystne żeby mieszkańcy sami na siebie wzięli po części odpowiedzialność 

za to, co będzie realizowane w dzielnicy (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

Jeśli chodzi o korzyści to podział odpowiedzialności i aktywność społeczeństwa 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

Korzyści są przede wszystkim takie, że każdy czuje się ważny, a przynajmniej może się 

poczuć jeśli pyta się go o zdanie, o zabranie głosu, więc jest to ważne. To my wszyscy 

tworzymy społeczność, począwszy od swojego miejsca zamieszkania […], aż do całego kraju 

więc to na pewno jest ogromna korzyść, że możemy właśnie powiedzieć, co jest dobre, co złe, 

co nas boli, co chcielibyśmy zmienić (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 5). 

Dla mnie partycypacja to jest współudział i co za tym idzie – współodpowiedzialność, bo 

jeżeli ja będę o czymś decydował, to będę się czuł za to odpowiedzialny […]. Podejrzewam, 

że dzięki partycypacji zmieni się stosunek i do otoczenia i do społeczeństwa (przedstawiciel 

instytucji pomocy społecznej 2, FGI 5). 

7.1.3. Zmiana mentalności myślenia 

Korzyści są takie, że nasze myślenie, myślenie naszego społeczeństwa zaczyna dorastać […] 

przez tą partycypację, aktywność, dialog, inicjatywę społeczeństwo. Może w końcu dojrzeje 

(przedstawiciel Rada Osiedla, FGI 5). 

Taką największą korzyścią […] jest zmiana sposobu myślenia, że jeśli ktoś czuje się właśnie 

członkiem tej większej społeczności, choćby takiej dzielnicowej, czy osiedlowej to, czy 

choćby od niego będą wychodzić jakieś inicjatywy lokalne mniejsze, czy będzie właśnie 

współodpowiedzialny za to, co wokół niego się dzieje (przedstawiciel organizacji społecznej 

1, FGI 5).  

7.2. Obawy  

7.2.1. Lobbing najaktywniejszych grup społecznych i obywateli 

Gdybyśmy teraz przeprowadzili w naszej dzielnicy partycypację społeczną, to podejrzewam, 

że wygrywałyby tylko jednostki, jakaś silna grupa (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 2).  

Wywalczane są tematy najbardziej okrzyczane, a nie te najważniejsze dla przeciętnego 

mieszkańca (przedstawiciel Rady Dzielnicy 1, FGI 2). 

[…] lobbing grup społecznych jest bardzo duży przy takich konsultacjach. Wtedy trzeba 

pokazać tą wieloetapowość osobom: inicjator, weryfikacja i dopiero wtedy wykonawstwo, bo 
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niejednokrotnie podczas partycypacji grupy inicjujące pokazują coś, co jest po prostu 

administracyjnie niewykonalne, np. parking na prywatnym terenie […]. Także takie obawy o 

to, że pewna grupa społeczna skupi się na sobie, a nie na całej dzielnicy (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 2, FGI 2). 

Te grupy, które mają jakiś [interes – przypis AB, AJ], to przyjdą na to zebranie, a ci, co nie 

przyjdą nie mają głosu. Ci co przyjdą przegłosują coś, co jest dla nich korzystne, a 

niekoniecznie jest korzystne dla większości. Z drugiej strony, ci co nie przychodzą nie mają 

możliwości wypowiedzenia się (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Są różne grupy społeczne i każda grupa ma inne potrzeby. Pytanie czy zostaną zaspokojone 

[potrzeby – przypis AB, AJ] wszystkich grup? (przedstawiciel organizacji społecznej 2, 

FGI 2). 

Istnieje zagrożenie, że grupy interesów przechwycą inicjatywę społeczną po to, żeby 

realizować swoje interesy. Myślę, że to jest dość łatwe do zlikwidowania poprzez włączenie 

filtru kontroli społecznej i współpracy wielu różnych grup interesów w podejmowaniu 

decyzji. Jeżeli ktoś nie chce podejmować decyzji, to nie może mieć pretensji, że inni 

przedstawiciele podjęli decyzję za niego pod jego nieobecność (przedstawiciel organizacji 

społecznej 2, FGI 4). 

7.2.2. Partycypacja zmieni się tylko w dyskusję 

[…] musi być dobra struktura podejmowania decyzji, które inicjatywy mogą przejść, a które 

nie. Jest takie zagrożenie, że to zmieni się tylko w konsultacje, a nie w rzeczywiste 

podejmowanie decyzji, że naprawdę zostaniemy na tym etapie podejmowania decyzji przez 

jednostki więc myślę, że tu może być zagrożenie (przedstawiciel organizacji społecznej 1, 

FGI 2). 

Przyszliśmy porozmawialiśmy rozejdziemy się, a co się w naszym życiu zmieniło i z naszymi 

organizacjami? […] uczestniczę już w kolejnym takim spotkaniu. Przyszliśmy, 

porozmawialiśmy o tych pięknych hasłach, które tu zostały […]. Ja jestem człowiekiem, który 

bardzo dużo działa. […] nam trzeba szczegółów, nam trzeba konkretnych działań to są moje 

obawy. […] ja nie chcę ogólników […], chcę więcej merytorycznych spotkań (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 3, FGI 5). 

Obawy są takie, że czasem jest za dużo tych pytań, roszczeń rozmów i że to jest może 

męczące nadmiernie, że to się przeciąga w czasie, że tak naprawdę takie proste sprawy, to w 

zasadzie wszyscy powinni zrozumieć już dawno wszyscy powinni zrozumieć […], a ktoś 

jeszcze się pyta: „A dlaczego? A po co? A dlaczego ktoś inny nie napisał, nie zgłosił?”. I to 

się wtedy staje męczące, czyli takie nadmierne wnikanie i wypytywanie na pewno nie jest 

takie łatwe, na pewno może zmęczyć (przedstawiciel organizacji społecznej 4, FGI 5). 

7.2.3. Partycypacja może skonfliktować społeczność 

Jeśli chodzi o zagrożenia – tam gdzie jest duża grupa ludzi trudno dojść do porozumienia 

[…]. Można się spotkać, wymienić zdanie, pokłócić się, ale z tego może nic nie wynikać 

(przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

Zagrożenia – konflikty przy realizacji celu wspólnego, ale to też może być budujące i może 

pomóc w jakiejś inicjatywie, jakieś dyskusje, jakiś pomysł może nawet ciekawy 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 4). 

[…] nigdy nie dogodzi się wszystkim, jedni chcą to, [drudzy tamto – przypis AB, AJ]. 

Większość może chcieć, być zadowolona, a znajdą się jakieś pojedyncze osoby, którym co by 

nie zrobić to nie odpowiada, ale można się przyzwyczaić do tego. […] Jak coś się dzieje na 
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osiedlu, osiedle pięknieje […], większość osób jest zadowolona (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 1 i organizacji społecznej 1, FGI 4). 

Zagrożeniem dla mnie osobiście jest to, że za chwilę może dojść do sytuacji takiej, że my o to 

gdzie ustawić ławkę, gdzie ustawić krawężnik, będziemy musieli rzeczywiście pytać 

wszystkich mieszkańców o zdanie i przeprowadzać głosowanie. Pewnie i tak zgody 

i jednolitego stanowiska mieszkańców nie będzie, bo tam gdzie trzech Polaków tam cztery 

zdania (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 4). 

Drugą ciemną stroną mocy […] jest czynnik ludzki. Jeśli każdy ma ten głos no to nie zawsze 

wykorzystuje go w dobrej sprawie (przedstawiciel instytucji pomocy społecznej 1, FGI 5). 

Tam gdzie jest 3 Polaków są 4 opinie […] tutaj jest problem z dogadaniem się (przedstawiciel 

instytucji pomocy społecznej 2, FGI 5). 

7.2.4. Podejście obywateli do uczestnictwa w życiu publicznym 

Dopóki nasze społeczeństwo będzie roszczeniowe będzie ciężko i myślę, że dojdziemy do 

tego, że tego roszczenia się wyzbędziemy naszą postawą, nas inicjatorów, aktywnych 

działaczy, chętnych do współpracy (przedstawiciel Rada Osiedla, FGI 5). 

[…] głównym takim problemem z tym związanym jest właśnie nastawienie ludzi do tej 

partycypacji gdzie większość tak naprawdę widzi i jest zajęta tylko swoim własnym światem i 

swoim własnym otoczeniem (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 5). 

Co jest tą stroną ciemną? Dla mnie czymś najgorszym, najtrudniejszym do pokonania to 

przede wszystkim jest zła wola, bo jeżeli ktoś nie chce dobrze tylko coś źle, wiadomo, że na 

pewno jakieś tam dobre przesłanki nim kierują, ale jego wola jest nakierowana w złą stronę 

wtedy trudno cokolwiek dobrego z takich działań wyciągnąć. Co jeszcze? Zniechęcenie się w 

trudnościach, pokonanie takiego gadania: „a po co ci to, a na co ci to?”. […] to może 

zniechęcić takie rzucanie kłód pod nogi, w zasadzie nie wiadomo skąd. To wszystko potrafi 

zniechęcić skutecznie czasami, ale trzeba się po prostu otrząsnąć nabrać nowych sił i iść dalej 

(przedstawiciel organizacji społecznej 3, FGI 5). 

Pierwsza obawa jest taka, że jest brak zrozumienia, że wzrost partycypacji i aktywności jest 

procesem długofalowym i że to się nie dzieje jedną akcją. Druga rzecz to taka, że tak 

naprawdę wzrost partycypacji jest działaniem długofalowym i trzeba mieć strategię, jakiś plan 

tych działań, który spowoduje, że mamy taki cel długofalowy i do niego będziemy dążyć tymi 

działaniami długofalowymi i mniejszymi, w mniejszej perspektywie czasowej, czyli ten plan i 

ta strategia jest potrzebna (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 

7.2.5. Znikoma ilość pieniędzy na zgłaszane propozycje 

Bałbym się […] większą część mieszkańców zmuszać do tego, żeby podejmowała decyzje, 

które czasami […] nie do końca mają możliwość być spełnione ze względu na to, że nie było 

środków. Niestety my nie możemy rozmawiać o pewnych rzeczach bez środków bo jest to 

wtedy tylko rozmowa dla rozmowy (przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 5). 

[Weźmy – przypis AB, AJ] dla przykładu budżet obywatelski –zawsze jest pokusa, żeby te 

pieniądze można w jakiś sposób zdefraudować. Muszę mieć w sobie wypracowane 

mechanizmy kontroli społecznej (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 2). 
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7.2.6. Zagrożenia zewnętrzne mające wpływ na partycypację mieszkańców 

w środowisku lokalnym  

Zagrożeniem to jest to, co dzieje się w naszym kraju czyli brak miejsc pracy, rynek zbytu jest 

coraz mniejszy, zadłużenie miasta rośni, kraju i samorządów. W 2010 roku dług miasta 

wynosił ok. 850 milionów, teraz jest już prawie miliard i zbliża się kolejna pożyczka […] na 

pewne inicjatywy związane z miastem (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 4). 
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8. Dobre praktyki 

 

Na ulicy xxx, razem z ks. proboszczem wymyśliliśmy, żeby zrobić festyn dzielnicowy taki 

parafialny, pierwszy raz […]. Właściwie jak zaczęliśmy mieliśmy wiele pytań, ponieważ tak 

naprawdę nigdy takich działań jednoczących nie było. Zastanawialiśmy się, czy ludzie będą 

chcieli to podjąć i czy w ogóle będzie jakaś współpraca i co się okazało? Okazało się że 

wszystkie instytucje, do których się zwróciliśmy i różne podmioty, osoby prawne i fizyczne. 

Każdy odpowiedział na nasze zaproszenie, na to żeby współuczestniczyć w organizacji tego 

festynu. […] na początku cieszylibyśmy się jeśliby przyszło może 100, 200 osób, a tak 

naprawdę było ponad 600 osób na tym festynie. 10 podmiotów bardzo aktywnie uczestniczyło 

w przygotowaniu i w realizacji tego festynu (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 5). 

Tutaj tylko słychać narzekania, że nic się nie dzieje, ale popatrzcie nawet na najbliższe 

otoczenie. Jesteśmy w Dzielnicy xxx, co my tu widzimy? […] idę do super biblioteki, która 

jest nowa, idę sobie ulicą po jakichś dołach, bo rozkopali, ale coś budują i coś się dzieje 

z tamtej strony, będzie lepiej. Tam wcześniej […] jest zrobiona super ulica, jest park 

technologiczny […] ładnie się robi i same dobre rzeczy widzę. Odnotujmy to, co się dzieje 

wokół dobrego (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 1). 

Zacznę od inicjatywy lokalnej jaką było np. powołanie przez nas prowadzonej całkowicie 

wolontarystycznie świetlicy dla dzieci z naszego osiedla. Zauważyliśmy, że na naszym 

osiedlu nie ma domu kultury, nie ma żadnych jakichś domów, gdzie one mogłyby się 

spotykać poza szkołą, a więc powstała taka inicjatywa lokalna. Przerodziło się to później 

w pewną aktywność obywatelską, bo pozyskiwaliśmy coraz to nowych ludzi do współpracy. 

Pojawiały się też nowe inicjatywy, […] zaczynaliśmy jeździć z tymi dziećmi, robić imprezy 

środowiskowe i włączać całą społeczność lokalną. W tej chwili ta nasza mała inicjatywa 

lokalna, jakim jest festyn z okazji dnia dziecka przerodził się w ogromny festyn parafialny, 

który skupia parę tysięcy ludzi. Po raz 5-ty [zorganizowaliśmy – przypis AB, AJ] Parafiadę 

2013. Dzięki temu udało nam się, w taką aktywność obywatelską, pozyskiwać coraz szersze 

kręgi. M.in. udało nam się nawiązać współpracę z Radą Dzielnicy xxx. Oni też włączają się w 

organizację tego festynu, gdzie prowadzimy działania w celu aktywizacji społeczności 

lokalnej. Na festynie ludzie mogą korzystać z różnych porad i prawników i medycznych 

takich, a przy okazji dobrze się bawić (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

W radzie dzielnicy spotykamy się z inicjatorami, liderami, którzy mają konkretny cel. Ludzie 

przychodzą z inicjatywą lokalną typu budowa drogi, coś konkretnego, plac zabaw. W tej 

chwili inicjatyw jest bardzo wiele, te inicjatywy […] przekazujemy cały czas do budżetu 

(przedstawiciel Rady Dzielnicy 2, FGI 2). 

Dialog i aktywność społeczna u nas na osiedlu […] jeszcze jest bardzo nikła. Natomiast jeśli 

chodzi o aktywność społeczną w parafii […], to udało nam się stworzyć dosyć aktywną 

społeczność ponieważ zaczynaliśmy od małej grupy wolontariuszy, którzy pracowali 

z dziećmi. Później dochodziły następne inicjatywy – powstał parafialny klub sportowy, […] 

ludzie sami przychodzili z inicjatywą, że mogą sami poprowadzić. Mamy np. strzelnicę 

własną, z własnych środków wybudowaną, gdzie dzieciaki i młodzież mogą przychodzić 

i korzystać, mamy sekcję piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego. Od 4 lat udaje nam 

się pozyskać pieniądze z funduszu inicjatyw obywatelskich na kolonie dla dzieci, więc 

dzieciaki z naszej dzielnicy jeżdżą bezpłatnie, korzystają z wakacji. Organizujemy kiermasze, 

festyny i to wszystko jest działalność lokalna. Coraz to nowe grupy, jakieś inicjatywy 

powstają. Ludzie sami zgłaszają się do pomocy. Takim najlepszym przykładem inicjatywy 

obywatelskiej w parafii jest festyn parafialny, gdzie ok. 100 wolontariuszy przychodzi. 
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Ostatni tydzień przed festynem, od rana do wieczora ogarniają cały ten festyn. To wszystko 

ludzie robią społecznie (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

Mamy anonimowych alkoholików, od tamtego roku – dwie drużyny harcerskie, powstały trzy 

zespoły muzyczne. To już napędza się samoistnie, bo ludzie widzą, że coś się dzieje 

i zaczynają przychodzić z własnymi inicjatywami, […]. To jest też cenne, że zaczęła się też 

współpraca z Radą Dzielnicy, bo myśmy tak działali tak bardziej lokalnie, natomiast przez to, 

że właśnie ten festyn taki, no praktycznie no właściwie wszyscy są nie tylko z naszego, ale 

i z Dzielnicy xxx przyjeżdżają ludzie i z Dzielnicy xxx przychodzą, bo to jest taki piknik 

rodzinny, który trwa od godziny 14-stej do 20-stej i bardzo dużo różnych atrakcji jest tam 

serwowanych, gdzie sporo ludzi się włącza, poświęca swój wolny czas, żeby pomóc przy tym 

festynie. Ważne jest, żeby ludzie widzieli, że coś się dzieje. Jak jest konkretna inicjatywa, to 

wyzwala się pewna aktywność (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

[…] jak przychodzi licealista, to od początku staramy się kształtować w nim postawy 

inspirujące do rozwoju intelektualnego. Często takie osoby nie mają w domu takich 

przykładów, bo […] np. rodzice są bezrobotni, więc my staramy się pokazywać im jak to 

wygląda od początku w ramach niby zabawy, a tak naprawdę uczenia. Nasze grupy 

zorganizowane są w firmy młodzieżowe. Wszyscy od razu poznają system planowania, 

pojawia się sformułowana strategia, plany taktyczne, indywidualne. Oni uczą się planowania 

np. takie wydarzenia ostatnio na ponad 250 osób, na pikniku rodzinnym zorganizowała jedna 

osoba, jedna młoda osoba […]. Poza tym kreujemy w nich taką postawę intelektualnego 

rozwoju, robimy np. sejmiki dyskusyjne, które zwiększają jakoś tam poziom literatury w nich 

i kształcą […]. Wszystko oczywiście robimy w duchu takiej rzetelnej firmy. Pokazujemy, że 

trzeba być uczciwym, że trzeba brać odpowiedzialność, że to na nich właśnie spoczywa ta 

odpowiedzialność za budowanie tych grup w parafii, dzielnicach i potem narodu. Uczmy ich 

też patriotyzmu i takich postaw prorodzinnych. jeżeli wszystko będzie w porządku w nich 

samych, w ich systemie wartości i w tym jak oni będą się kształtować, to potem pomoże im to 

zbudować lepsze życie i dostać pracę (przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

W młodych ludziach jest coś takiego, że zapominają o swoich miejscach zamieszkania, więc 

np. nasze gimnazjum zorganizowało dla młodych ludzi taką grę „xxx”. Nie dość, że młodzi 

dowiedzieli się o dzielnicy, to jeszcze powstało dużo takich małych inicjatyw, np. było 

sprzątanie iluś tam bram na ul. xxx, żeby młodzi ludzie stwierdzili, że trzeba zrobić coś 

samemu dla tej dzielnicy, że to już nie jest taka ulica najgorsza w Lublinie jaka jest o niej 

opinia tylko, że jest tam potencjał zarówno historyczny, jak i kulturowy, o który trzeba dbać 

(przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 

[…] taka sytuacja trwa od wielu lat, że rady dzielnicy same decydują w jaki sposób 

wykorzystać te środki – tak więc w Urzędzie Miasta od ubiegłego roku rozmawiamy 

z mieszkańcami miasta na temat tego na co wykorzystać środki i jakie inicjatywy 

mieszkańców wspierać. Mieliśmy w ubiegłym roku taką dużą i ważną inicjatywę podjętą 

właśnie przez mieszkańców, którzy przyszli do rady i powiedzieli, że oni chcą konkretną 

rzecz, a mianowicie plac zabaw. Ten przypadek był niesłychanie pouczający dla zarówno 

rady, jak i dla mieszkańców. Po pierwsze, rada i samorząd dostali nagrodę „xxx” za ten 

właśnie przypadek współpracy władzy i społeczeństwa […] w realizowaniu spraw ważnych 

dla mieszkańców i sposobów realizowania tego. To miało być skonsultowane z mieszkańcami 

od początku do końca. […] dostaliśmy pieniądze na zrealizowanie tego placu zabaw i w tej 

chwili są już […] napisane założenia dotyczące wykonania tego placu. Ponieważ kwota 

realizacji przekracza tę minimalną, więc musi być zrobiony przetarg, już jest to na etapie 

wędrówki do przetargu, już wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, odbyło się 5 czy 6 

spotkań z mieszkańcami, w czasie których tworzył się ten projekt. Doprowadziło to do tego, 

że to już się dzieje i to jest taki przykład […] budżetu partycypacyjnego. […] za największy 
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sukces tego projektu uważam jednak, że ten sposób myślenia okazał się zakaźny, ponieważ na 

bliźniaczym placu zabaw pojawiła się podobna inicjatywa (przedstawiciel Rady Dzielnicy 4 

i organizacji społecznej 3, FGI 4). 

Prowadzący: Jakie organizacja xxx stosuje instrumenty, żeby zaktywizować mieszkańców 

parafii, dzielnic, czy osiedla? Uczestnik: Jej zadaniem jest parafia, czyli jej działania są w 

zasadzie osiedlowe, bo to są osiedla: xxx, xxx, xxx – te trzy osiedla. […] są wspólnoty 

parafialne przy parafii i rozpoczynamy taką aktywizację w tych wspólnotach. Kiedy 

podejmujemy się jakiegoś większego przedsięwzięcia, wtedy robimy spotkanie liderów tych 

wspólnot i zbieramy pomysły, co kto może zaproponować i w ten sposób dzielimy się 

obowiązkami, zadaniami. […] wspólnoty aktywizują wokół siebie szerszą grupę ludzi swoich 

znajomych, którzy są potrzebni do pomocy i tylko […] w ten sposób możemy wpływać jakoś 

na społeczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o udział […] publiczności, to organizujemy 

ogłoszenia parafialne, które są już kilka tygodni wcześniej, plakaty i szczególnie w szkołach 

i w przedszkolu. Zaproszenia rozsyłamy do naszych sponsorów, którzy nam coś pomagają, 

sponsorują. To są w szczególności takie nasze okoliczne firmy, które są ulokowane, 

w większości, w naszych osiedlach. Te firmy chcą się u nas pokazać, zaprezentować, że one 

są […]. My jako organizacja xxx czy parafia to my innej drogi czy też innych mechanizmów 

nie mamy na razie (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

Jako rada dzielnicy staramy się organizować mniej więcej raz na kwartał spotkania 

z mieszkańcami i robimy to od roku. W ubiegłym roku jako pierwsza rada dzielnicy 

skonsultowaliśmy wydawanie rezerwy celowej […] robiliśmy spotkania konsultacyjne 

w szkole, albo festyny, na których też można było porozmawiać o sprawach ważnych dla 

mieszkańców […]. Jeszcze może o sposobie zapraszania publiczności. Jak organizowaliśmy 

te spotkania, to za każdym razem korzystaliśmy głównie z jednego kanału. Jednego razu 

mieliśmy taką możliwość, że wysłaliśmy do 7000 mieszkań kartki, listy z zaproszeniami. 

Innym razem […] wieszaliśmy plakaty na klatkach schodowych, rozdaliśmy ulotki […]. 

Możemy liczyć na to, że media nas wspierają przy różnych inicjatywach. […] jeśli chodzi 

o skuteczność – ilość jest mniej więcej taka sama – na festynie jest 200 plus, jeżeli chodzi 

o spotkanie to ok. 50 osób. Wyjątkiem były warsztaty konsultacyjne, które organizowała 

Fundacja xxx dotyczące zagospodarowania doliny xxx. To był temat ważny dla mieszkańców 

dzielnicy, ale też atrakcyjny dla mieszkańców miasta i dla studentów. Okazało się, że gdy 

organizowaliśmy warsztaty, o których było wiadomo, że trzeba przychodzić trzy razy na kilka 

godzin i coś robić wspólnie, to mieliśmy wśród uczestników ok. 50 osób mimo, 

że zapraszaliśmy w zasadzie elektronicznie także to już było grono zainteresowanych osób, 

dla których to, co robiliśmy było ważne. Przyszli na część pierwszą, na pierwszy warsztat, na 

którym powiedzieliśmy o czym rozmawiamy, przedstawiliśmy to, co już zrobiliśmy do tej 

pory, czyli badania terenowe i dokumentów. Na drugim warsztacie udało się zrobić, chyba po 

raz pierwszy w Lublinie, mapę emocjonalną przestrzeni, która była tematem konsultacji i na 

trzecich warsztatach szukaliśmy rozwiązań jak obłaskawić tą przestrzeń, która jest niedobra, 

a jak polepszyć tę, którą lubimy. Wyniki, które otrzymaliśmy na podstawie tych warsztatów 

były o tyle ważne i dla mieszkańców i dla miasta, że na podstawie tego sformułowaliśmy 

wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który właśnie się tworzy 

dla rejonu doliny xxx. Na podstawie tego sformułowaliśmy warunki konkursu 

wizjonerskiego, który był ogłoszony w dwóch etapach dla studentów i dla innych 

uczestników. Nagrody jakie tam były, to były trzy równorzędne nagrody po 1 000 zł, nie 

majątek. Wygrał projekt napisany w Sosnowcu narysowany przez pana, który nigdy w życiu 

nie był w Lublinie. To, co wypracowaliśmy wspólnie działając społecznie, ci wszyscy, którzy 

tam przychodzili poświęcali swój czas, swoją energię, wiedzę, umiejętności wykorzystywali 

dla dobra wspólnego, działali najbardziej społecznie jak można sobie tylko wyobrazić […]. 
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Jesienią chcemy prezentować społeczny projekt zagospodarowania miasta na dzielnicy xxx, a 

wnioski z naszej rocznej pracy chcemy opisać w jakiejś krótszej publikacji (przedstawiciel 

Rady Dzielnicy 4 i organizacji społecznej 3, FGI 4). 

Mamy stronę internetową, która jest na bieżąco prowadzona. W momencie kiedy 

zakładaliśmy stronę internetową rozmawialiśmy z mieszkańcami, informowaliśmy, że 

ewentualnie na bieżąco mogą sobie wejść i śledzić wszystkie uchwały jakie podejmujemy, 

wszystko, co się dzieje w Radzie Dzielnicy, co się dzieje we wszystkich dzielnicach na około, 

tak samo w formie ulotek jak jest jakieś ważne [wydarzenie – przypis AB, AJ]. Jak 

organizujemy festyn wspólnie ze stowarzyszeniem xxx współpracujemy ze szkołami, szkoły 

biorą udział w przygotowaniu programów artystycznych i innych. Młodzież się też angażuje 

i to przynosi skutki. Widzę na osiedlu, że dużo ludzi jest zainteresowanych, […] jesteśmy 

osobami rozpoznawalnymi na osiedlu, nawet często ktoś tam pyta co się dzieje, co robimy 

[…], rozmawiamy z ludźmi z mieszkańcami. Nawet zbierane były podpisy na wykonanie alei, 

która podlega miastu. Mieszkańcy zebrali podpisy, Rada Dzielnicy poparła inicjatywę 

i w niedługim czasie będzie zrobiona. Uważam, że chyba coraz lepszy mamy kontakt 

z mieszkańcami i powoli ludzie dostrzegają, że coś się dzieję na osiedlu i raczej współpracują, 

coraz więcej osób się włącza w różne inicjatywy. Kiedy była powódź dużo mieszkańców 

brało udział w zbieraniu żywności […], prowadzimy różne akcje i młodzież ze szkół się 

włącza, także coraz więcej mieszkańców bierze czynny udział (przedstawiciel Rady 

Dzielnicy 1 i organizacji społecznej 1, FGI 4). 

[…] stworzyliśmy w parafii takie biuro pośrednictwa pracy w tym czasie kiedy tak bardzo 

padały firmy na Lubelszczyźnie i w Lublinie, szczególnie te większe firmy. Wtedy była 

tragedia z pracą i na taki pomysł wpadliśmy, że stworzymy takie własne biuro pośrednictwa 

pracy gdzie mogli przychodzić ci, którzy proponują pracę, obojętnie jaką, czy doraźną pracę, 

czy pranie, czy sprzątanie i również ci, którzy potrzebują tej pracy. Taki okres był 

rzeczywiście, że ta praca była bardzo, ale to bardzo rozchwytywana i my, ale było dużo tych 

oferujących i tych potrzebujących i ta wymiana taka była dość dobra. Natomiast jeśli chodzi 

o współpracę z tymi pozarządowymi instytucjami u nas na terenie, czy nawet i ze wszystkimi 

takimi instytucjami to […] współpracujemy ze szkołą xxx, która jest obok parafii, obok 

Kościoła, duża szkoła i zawsze bardzo chętnie się włącza i uczestniczy w tych naszych 

przedsięwzięciach. Mamy bibliotekę u siebie w kościele, czyli w parafii, filia biblioteki 

lubelskiej, jest dobrze wyposażona i ma dużo członków. […] dział poradnictwa i radca 

prawny urzęduje w niektóre dni tygodnia, na terenie parafii, w kościele ma swoją salę. Jest 

stowarzyszenie dla trudnych małżeństw, nie tylko parafialne, ale też o zasięgu dużo 

większym, radcy prawni też mają swoją siedzibę i jak gdyby tą swoją pomocą każdy służy 

potrzebującym […], rada dzielnicy również się włącza kiedy robimy większe 

przedsięwzięcia, włączają się w to i pomagają nam, także chyba nasza parafia jest tak dość 

otwarta […]. Ktoś przychodzi ma jakąś propozycję czegoś, żeby w parafii to zorganizować, 

czy nawet gdzieś nawet jakieś pomieszczenie wygospodarować, to chyba jest dobrze z tym. 

Mamy również przedszkole na terenie parafii, to kiedyś była kaplica teraz jest przedszkole 

prywatne. Co możemy zrobić więcej? Tak z punktu widzenia naszego osiedla to mi się 

wydaje, że w ogóle nam brakuje placu zabaw. U siebie to ja w ogóle nie widzę chociaż mnie 

to nie dotyczy, ale jak widzę, co teraz te młode matki mają z tymi dziećmi… nie ma takich 

profesjonalnych placów zabaw, ogrodzonego, gdzie tam dziecko się spokojnie i bezpiecznie 

pobawi, tego chyba brakuje (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

Moja rola jest w takiej poradni prawnopsychologicznej przy naszej parafii […]. Pomagam 

ludziom w wielu rzeczach, […] porady prawne zdały egzamin, bo wiele osób z tego 

skorzystało, były to porady bezpłatne […], nie wszystkich stać na lepsze porady adwokackie. 

W parafii jest też dosyć spora biblioteka. Kiedyś byłem członkiem rady parafialnej […]. 
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Często sprawy parafialne przekładają się na sprawy dzielnicy, a sprawy dzielnicy na te 

sprawy parafialne (przedstawiciel Rady Dzielnicy 3, FGI 4). 

Przy takim dużym przedsięwzięciu [jak Parafiada – przypis AB, AJ], to aktywizujemy lokalną 

społeczność. Aktywizujemy nie tylko tych, którzy żyją wspólnotą parafialną, ale 

aktywizujemy także tych, którzy są poza Kościołem. Też się chętnie włączają, bo to jest takie 

przedsięwzięcie, które jest realizowane przez Kościół i przy Kościele, ale w tym udział może 

wziąć każdy. Udział biorą różne zespoły i szkolne i parafialne i chóry. Są nawet zawody 

sportowe, gdzie są różne drużyny i spoza Lublina […], także to jest taki dobry przykład tej 

aktywności obywatelskiej (przedstawiciel organizacji społecznej 2, FGI 4). 

My nie mamy problemu z wolontariuszami, żeby przyszli do pomocy. Mieszkańcy naszego 

osiedla pieką ciasta na festyn, jest ogłoszenie i przynoszą te ciasta, […] to się odbywa 

samoistnie […]. My się znamy ze spotkań, bo spotykamy się i to idzie już jakby samoistnie 

(przedstawiciel organizacji społecznej 1, FGI 2). 
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Załączniki 
 

 

 

 

 
SCENARIUSZ  

ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO [FGI] 
 

 

Partycypacja obywatelska na poziomie dzielnic Lublina 

z uwzględnieniem autonomii osiedli i parafii 
 

 

 

 

Wypełnia moderator 

 

 

 

 

 

I. Aranżacja [ok. 10 min] 
 

1. Powitanie, podziękowanie za przybycie i udział w badaniu 

 

2. Przedstawienie się moderatora 

 

3. Przedstawienie tematu spotkania: 

Nasza rozmowa, ogólnie rzecz biorąc, będzie dotyczyła partycypacji obywatelskiej na 

poziomie dzielnic i osiedli Miasta Lublin. Badanie przeprowadzane jest w ramach projektu 

„Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” (www.forumlublin.eu) współfinansowanego przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej. 

 

4. Reguły: 

- Nie obowiązuje jednomyślność, każdy uczestnik może pozostać przy własnych poglądach, 

przy swoim zdaniu. Każda wypowiedź jest ważna i cenna. 

- Proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będziemy rejestrować przebieg spotkania 

za pomocą dyktafonu. 

- Rejestracja jest konieczna, ponieważ nie ma możliwości zapisywania wypowiedzi 

uczestników badania w trakcie dyskusji – bardzo wydłużyłoby to czas naszego spotkania. 

 

Lp. osób ……………   Data………………………..  Adres …………...………………… 

 

 

Godz. rozpoczęcia ………………………………  Godz. zakończenia …………………… 
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- Zabierając głos proszę za każdym razem przedstawić się z imienia i nazwiska. 

- Materiał dźwiękowy i inne materiały dotyczące uczestników z dzisiejszego spotkania nie 

będą upublicznione. Posłużą do opracowania raportu z badań. Opinie wyrażone przez 

Państwa będą przedstawione w raporcie końcowym w sposób zbiorczy tak, że 

przyporządkowanie ich do poszczególnych osób, a nawet instytucji będzie niemożliwe. 

 

Czy wyrażają Państwo na udział w badaniu, na przedstawione reguły i nagrywanie 

dyktafonem naszego spotkania? 

 

5. Przedstawienie uczestników 

Szanowni Państwo, ponieważ spędzimy ze sobą najbliższe 90 minut, proponuję, abyśmy się 

lepiej poznali. Proszę, aby każdy z Państwa powiedział kilka słów o sobie, o swojej 

organizacji/instytucji. Czym się zajmuje? Jakie są jej cele, jakie działania podejmuje? 

 

 

II. Pojęcia i warunki związane z partycypacją obywatelską [ok. 60 min] 
 

 Pytanie Zagadnienie 

I. Definicja: partycypacji społecznej, aktywności obywatelskiej, dialogu 

obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego [20 min] 

1 

W ostatnim czasie często stosuje się takie pojęcia jak:  

 „partycypacja społeczna”  

 „aktywność obywatelska” 

 „dialog obywatelski”  

 „inicjatywa lokalna” 

Co według Państwa oznaczają te pojęcia? Proszę o podanie 

krótkiej, własnej definicji poszczególnych terminów. 

Partycypacja 

społeczna,  

aktywność 

obywatelska, 

dialog 

obywatelski, 

inicjatywa 

lokalna 

2 

Czy spotkali się Państwo z pojęciem „Budżet partycypacyjny”? 

Osoby, które odpowiedziały „tak”:  

Proszę podać definicję „budżetu partycypacyjnego”. 

Jakie, według Pani/Pana, może mieć znaczenie ten mechanizm dla 

rozwoju dzielnicy (osiedla), w której Pani/Pan mieszka? 

Budżet 

partycypacyjny 

 

 

II. Warunki rozwoju inicjatyw obywatelskich [40 min] 

1 

Jak Pani/Pan ocenia partycypację społeczną w swoim miejscu 

zamieszkania?  

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź 

Ocena miejsca 

zamieszkania 

2 Jakie istnieją możliwości angażowania się w aktywność 

obywatelską na terenie Pani/Pan dzielnicy/osiedla  

Zaangażowanie 

w działalność 
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Jak według Pani/Pana można zwiększyć zaangażowanie 

mieszkańców w sprawy lokalne (osiedli, dzielnic)? 

społeczną na 

poziomie 

dzielnicy/osiedla  

3 

Jakie instytucje  

 społeczne (np. organizacje pozarządowe) 

 publiczne (np. rady dzielnic, Urząd Miasta Lublin, MOPR, 

MUP) 

 biznesowe (przedsiębiorstwa) 

są kluczowe z punktu widzenia rozwijania się oddolnych inicjatyw 

lokalnych na terenie Pani/Pana dzielnicy? 

Kluczowe 

podmioty 

4 

Jakie warunki Pani/Pana zdaniem są potrzebne lub należałoby 

stworzyć na poziomie dzielnic, aby mogła się rozwijać oddolna 

aktywność obywatelska? 

Warunki 

brzegowe dla 

rozwoju 

inicjatyw 

lokalnych 

 

III. Podsumowanie [ok. 20 min] 
 

II. Korzyści i obawy związane ze zwiększeniem partycypacji społecznej [20 min] 

1 
Jakie korzyści może przynieść zwiększenie uczestnictwa 

mieszkańców Lublina/Dzielnic/Osiedli w życie ich społeczności? 
Korzyści 

2 

Jakie obawy i trudności wiążą się ze zwiększeniem uczestnictwa 

mieszkańców Lublina/Dzielnic/Osiedli w aktywność obywatelską 

na poziomie osiedli/dzielnic 

Obawy/ 

trudności 

 

 

Bardzo dziękuję Państwu za udział w badaniu. Państwa opinie zostaną opracowane w formie 

raportu i przedstawione władzom Miasta Lublina, Rad Dzielnic oraz organizacjom 

społecznym zarejestrowanym na terenie Lublina. 
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Kartogram 1. Lublin – podział na okręgi wg FLOP na potrzeby 

projektu: „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” 

Kartogram 2. Lublin – obszar działania Filii i Sekcji Pracy Socjalnej 

MOPR Lublin 

  

Źródło: www.forumlublin.eu/ Źródło: www.mopr.lublin.pl/ 

 


