
Identyfikacja potrzeb społeczności lokalnej 

Bardzo wiele inicjatyw jest realizowanych w oderwaniu od realnych problemów 
występujących na szczeblu lokalnym oraz potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. 
Często pomija się czy wręcz ignoruje etap związany z właściwą diagnozą potrzeb 
społeczności lokalnej, w oparciu o którą powinny być planowane – a w dalszej kolejności 
realizowane – konkretne działania. A przecież właściwie przeprowadzona identyfikacja 
potrzeb lokalnych nie tylko pozwala zaplanować rozwiązania, które wpisują się w 
oczekiwania konkretnych osób i/lub grup społecznych. Sprzyja ona także większej 
efektywności oraz skuteczności planowanych do realizacji działań. Dodatkowo, zwiększa 
poczucie sprawstwa i realnego wpływu mieszkańców i mieszkanek na swoje najbliższe 
otoczenie. Dzięki temu przyczynia się do kształtowania postaw obywatelskich oraz braniu 
odpowiedzialności przez społeczność lokalną za otaczającą rzeczywistość. 
  
Poznanie potrzeb lokalnych nie należy do zadań łatwych. Wymaga ono bowiem otwartości na 
różnorodność poglądów oraz pluralizm potencjalnych rozwiązań. Być może, wiązać się to 
będzie nawet z potrzebą konfrontacji sprzecznych oczekiwań wynikających z sytuacji 
określonych osób czy grup społecznych. Z tego też względu należy w sposób zaplanowany, 
rozważny, a przede wszystkim uwzględniający różne głosy realizować proces związany z 
poznawaniem konkretnych potrzeb i oczekiwań mieszkańcy i mieszkanki swojej 
miejscowości. 
 
Identyfikacja potrzeb lokalnych 
 
Rada 1: Ogólnie określ obszary problemowe 
 
Przystępując do identyfikacji potrzeb lokalnych w pierwszej kolejności określ– na dość 
dużym poziomie ogólności – dostrzegane przez Ciebie obszary zmiany. Zastanów się, jakie 
konkretne trudności, bariery czy problemy dostrzegasz na poziomie lokalnym, które zarazem 
w Twoim odczuciu negatywnie wpływają na rozwój – gospodarczy, społeczny, kulturalny czy 
obywatelski – Twojej miejscowości i osób ją zamieszkujących. Zastanawiając się nad 
obszarami zmiany, odwołuj się zarówno do swoich doświadczeń zawodowych, jak i własnych 
spostrzeżeń i refleksji wynikających z codziennego życia. 
 
Rada 2: Zbierz dane ilościowe  
 
Postaraj się urealnić i uwiarygodnić swoje spostrzeżenia, gromadząc jak najwięcej rzetelnych 
informacji na temat analizowanej przez Ciebie sytuacji, którą postrzegasz w kategoriach 
problemu. Informacje te powinny mieć charakter ilościowy – dane statystyczne zbierane 
przez instytucje, inne dane liczbowe odzwierciedlające skalę i zakres danego zjawiska. 
Niezbędne informacje zdobyć możesz korzystając z bazy regionalnych danych Głównego 
Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Informacje o charakterze ilościowym zbierane 
mogą być także przed jednostki publiczne (np. urząd miasta/gminy, powiatowy urząd pracy, 
miejski/gminny ośrodek pomocy społecznej, regionalny ośrodek polityki społecznej, ośrodek 
interwencji kryzysowej, policję, straż miejską, bibliotekę, dom kultury). Dane tego typu 
zbierane są często także przez lokalne organizacje pozarządowe, działające na rzecz 
określonej grupy społecznej. 
 
 
 



 
Rada 3: Zbierz dane jakościowe 
 
Dane ilościowe przedstawiają skalę danego zjawiska, ale w bardzo ograniczonym stopniu 
odzwierciedlają jego charakter. Stąd też w ramach analizy wybranego przez Ciebie problemu 
lokalnego postaraj się dotrzeć do jak największej liczby informacji, które w sposób opisowy 
prezentować będą ten problem. Dzięki temu zdobędziesz wiedzę odnośnie tego: kogo dotyczy 
dany problem; w jakim sposób oddziałuje on na poszczególne osoby/grupy społeczne; jakie 
są dalsze konsekwencje wynikające ze wskazanego przez Ciebie problemu; jakie czynniki 
kształtują ten problem; które ze zidentyfikowanych czynników są możliwe do eliminacji czy 
ograniczenia; które ze zidentyfikowanych czynników są w obszarze Twojego realnego 
oddziaływania. Tak przeprowadzona analiza pozwala spojrzeć na problem w sposób 
kompleksowy, umożliwiając zarazem wstępne zaplanowanie charakteru wsparcia i działań 
zmierzających do jego eliminacji. 
 
Rada 4: Określ grupę, której dany problem dotyczy 
 
Identyfikacja określonego problemu zazwyczaj pozwala dość łatwo określić osoby/grupy 
społeczne, które odczuwają negatywne konsekwencje z niego wynikające. Często jednak nie 
dochodzi tutaj do szerszego spojrzenia na różnych interesariuszy, czyli osób/grup które w 
sposób bezpośredni lub pośredni borykają się z sytuacją problemową. Zastanów się, w jaki 
sposób problem ten oddziałuje na różne osoby czy środowiska. 
 
Rada 5: Dokonaj pogłębionej analiz problemu w oparciu o doświadczenia osób, których 
on bezpośrednio dotyczy 
 
Analiza problemu w oparciu o ogólnodostępne dane jest niewystarczająca, jeśli nie została 
uzupełniona o wiedzę zdobytą w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobami/grupami, 
których ten problem faktycznie dotyczy. Wiedza ta może zostać zgromadzone przez Ciebie 
poprzez spotkania z przedstawicielami/przedstawicielkami danej grupy lub też organizacjami 
działającymi na jej rzecz. W przypadku kontaktu z organizacjami, zadbaj o to, aby informacje 
zbierane były nie tylko od podmiotów administracji publicznej, ale także od organizacji 
pozarządowych. 
  
Rada 6: Określ potrzeby wynikające ze zidentyfikowanej przez Ciebie sytuacji 
problemowej 
 
Na podstawie zebranych przez Ciebie informacji dokonaj określenia potrzeb osób/grup, 
wynikających ze wskazanej wcześniej przez Ciebie sytuacji problemowej. Zidentyfikowane 
przez Ciebie potrzeby oceń pod kątem tego, które z nich postrzegasz jako priorytetowe, które 
z nich powinny być zaspokojone w pierwszej kolejności, a także które oceniasz jako realne do 
zaspokojenia. Na podstawie ten weryfikacji określ te potrzeby, które jesteś w stanie zaspokoić 
podejmując określone działania lokalne. 
 
Rada 7: Rozpocznij proces projektowania działań lokalnych 
 
Mając na uwadze zidentyfikowane przez Ciebie potrzeby, przystąp do procesu projektowania 
działań lokalnych. Zadbaj, aby ta tym etapie nie zabrakło zarówno osób decyzyjnych, jak i 
tych osób/grup, których bezpośrednio dotyczy zidentyfikowany przez Ciebie problem. 
 


