
Projektowanie działań lokalnych 

 
Realizacja inicjatyw lokalnych to duże wyzwanie, wymagające wcześniej przemyślanego 
zaplanowania. Dostrzec można tutaj prostą zasadę: im więcej czasu poświęcisz na dokładne 
zaplanowanie działań które planujesz realizować, tym bardziej zmniejszasz ryzyko 
wystąpienia trudnych zdarzeń oraz sytuacji problemowych. 
  
Projektując działania lokalne warto zadbać o to, aby odpowiadały one na realne problemy i 
potrzeby lokalne. W związku z tym przystępując to tego etapu działań, powinnaś mieć już za 
sobą etap związany z identyfikacją potrzeb społeczności lokalnej. Poniżej znajdziesz kolejne 
rady, pomocne w realizacji wymarzonych przez Ciebie inicjatyw lokalnych 
 
Projektowanie działań lokalnych 
 
Rada 1: Określ cel działań 
 
Trudno będzie Ci sprawnie planować i koordynować działania, jeśli nie określisz sobie jasno 
celu, który chcesz osiągnąć w wyniku realizacji Twojej inicjatywy lokalnej. Cel ten powinien 
bezpośrednio wynikać z przeprowadzonej wcześniej przez Ciebie identyfikacji potrzeb 
społeczności lokalnej. Realizacja tego celu powinna zatem stanowić odpowiedź na 
zidentyfikowaną przez Ciebie sytuację problemową. 
 
Rada2: Zweryfikuj czy Twój cel jest SMART 
 
Rekomendowane jest, aby określony przez Ciebie cel był SMART: 
Szczegółowy – określony w sposób precyzyjny, jasno sformułowany. Wynika z niego zatem 
co ma być ostatecznym efektem Twojego działania. 
 
M ierzalny –sformułowany w taki sposób, że można liczbowo określić stopień jego realizacji. 
W praktyce oznacza to przypisanie do niego określonych wartości liczbowych czy 
procentowanych, wskazujących zmianę jaka nastąpi w wyniku realizacji działań. 
Atrakcyjny – czyli pobudzający do działania, inspirujący do aktywnego angażowania się. 
Zaleca się tutaj zarazem, aby był on ambitny, czyli posiadający element wyzwania. 
Realistyczny – cel powinien być ambitny, ale równocześnie musi być realistyczny do 
osiągnięcia. Zbyt ambitny i wygórowany cel może zniechęcać do działania i obniżać 
motywację do jego realizacji. 
Terminowy – cel powinien mieć przypisane ramy czasowe, określające czas jego realizacji. 
 
Dokonaj więc korekty wcześniejszego celu, poprawiając go w taki sposób, aby spełniał 
wszystkie powyższe kryteria. Dlaczego jest to ważne? Pozwoli Ci to w przyszłości stwierdzić 
czy udało Ci się osiągnąć zaplanowany efekt oddziaływania. 
 
Rada 3: Określ grupę docelową działań 
 
Dokładnie i precyzyjnie określ grupę docelową działań, czyli dokładnie do kogo będą one 
adresowane. Jest to ważne, ponieważ pozwala Ci to na „wizualizację” osób, które będą 
odbiorcami/odbiorczyniami Twojej inicjatywy. Im bardziej szczegółowo określisz tę grupę, 
tym łatwiej będzie Ci zaplanować dalsze działania oraz propozycje rozwiązań dedykowanych 
dla niej. Pamiętaj też, że grupa docelowa działań nie musi być identyczna, jak grupa, której 



dany problem dotyczy. Jest duże prawdopodobieństwo, że grupa która będzie adresatem 
Twojej inicjatywy będzie zdecydowanie mniej liczna oraz bardziej precyzyjnie określona. 
  
Rada 4: Określ główne typy działań  
 
Koniecznie określ główne typy działań, których realizacja skutecznie przybliżać Cię będzie 
do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Działania te określają charakter zadań, które 
powinny być zrealizowane, aby wydarzyła się Twoja inicjatywa. Odzwierciedlą one również 
ogólny wymiar przedsięwzięcia planowanego przez Ciebie do realizacji. Przykładowo, 
główne typy działań to: promocja, rekrutacja, organizacja szkoleń, przeprowadzenie festynu, 
zorganizowanie koncertu. 
 
Rada 5: Przeprowadź konsultacje z ekspertami/ekspertkami 
 
Pamiętaj, aby wstępną propozycję działań skonsultować z osobami, które doskonale znają 
grupę docelową Twoich działań, jej specyfikę, a także potrzeby. Z jednej strony mogą to być 
przedstawiciele/przedstawicielki lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz 
tej konkretnej grupy oraz przedstawiciele/przedstawicielki konkretnej jednostki 
samorządowej (np. ośrodka pomocy społecznej czy powiatowego urzędu pracy). 
Ekspertami/ekspertkami mogą być także osoby, których dany problem bezpośrednio dotyczy. 
Będą to zatem osoby reprezentujące Twoją grupę docelową. Zwróć jednak uwagę na to, abyś 
otrzymała informację zwrotną na temat planowanej przez Ciebie inicjatywy od kilku osób. 
Tym samym wyeliminujesz ryzyko osobistych, subiektywnych odczuć i opinii. Ponadto, 
faktem jest że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Ocena danej grupy oraz jej 
problemów czy potrzeb może wyglądać zupełnie inaczej z perspektywy urzędu, lokalnej 
organizacji pozarządowej czy wreszcie samych zainteresowanych. Zapewne w każdej z tych 
perspektyw jest część prawdy, a Twoim zadaniem jest skonfrontować te podejścia oraz 
wyciągnąć z nich właściwe wnioski. 
 
Rada 6: Przeprowadź konsultacje społeczne 
 
Decydując się na konsultacje swojego pomysłu z osobami z zewnątrz możesz również 
zorganizować konsultacje społeczne ze społecznością lokalną. Podejście to sprawdza się 
przede wszystkim w sytuacji, gdy planujesz inicjatywę czy działanie dedykowane do 
wszystkich mieszkańców i mieszkanek swojej miejscowości albo gdy inicjatywa Twoja 
będzie organizowana na dość szeroką skalę. Zachęcając społeczność lokalną do udziału w 
konsultacjach społecznych masz nie tylko możliwość przedstawić swoją propozycję działań 
czy rozwiązań, ale także – a może przede wszystkim – poznać nowe pomysły oraz propozycje 
zmian, zwiększając tym samym atrakcyjność oraz skuteczność oddziaływania Twojej 
inicjatywy. 
W ramach konsultacji społecznych masz możliwość skorzystania z szeregu metod i narzędzi. 
Ankietyzacja jest jednym z możliwych rozwiązań. Pamiętaj jednak, że prawidłowo 
przeprowadzone konsultacje społeczne powinny uwzględniać także bardziej partycypacyjne 
metody, dające możliwość konfrontacji oraz starcia się różnych poglądów i opinii 
mieszkańców/mieszkanek Twojej miejscowości. 
 
Rada 7: Firmowanie inicjatywy przez osobę rozpoznawalną lokalnie 
 
Istnieje większe prawdopodobieństwo, że Twoja inicjatywa spotka się z pozytywną reakcją ze 
strony mieszkańców/mieszkanek, jeśli zaangażujesz w nią rozpoznawalną lokalnie osobę. 



Osobą tą może być przedstawiciel/przedstawicielka władz (np. burmistrz), lokalny 
lider/liderka czy inna osoba, która ma wypracowaną markę w społeczności lokalnej (np. 
lekarz/lekarka, dzielnicowy/dzielnicowa, etc.). Upewnij się jednak, że osoba ta ma wiedzę na 
temat zidentyfikowanego przez Ciebie problemu, zna grupę docelową oraz jej potrzeby, a 
przede wszystkim ma podobną do Ciebie wizję pomocy czy rozwiązywania problemów. 
 
Rada 8: Opracuj szczegółowy harmonogram działań 
 
Po etapie identyfikacji głównych typów działań przejdź do bardziej szczegółowego 
planowania zadań do realizacji. Oczywiście, pamiętaj o uwzględnieniu propozycji zmian czy 
uwag poznanych na etapie konsultacji społecznych oraz konsultacji z ekspertami/ekspertkami. 
Przystępując do opracowywania szczegółowego harmonogramu działań w pierwszej 
kolejności podziel główne typy działania na mniejsze etapy ich realizacji. Wskazany jest tutaj 
duży stopień szczegółowości. Przykładowo, zadanie związane z promocją możesz rozpisać na 
następujące etapy: opracowanie regulaminu udziału w wydarzeniu; opracowanie plakatów 
promocyjnych; wydruk plakatów promocyjnych; utworzenie strony dla tego wydarzenia na 
Facebook’u; umieszczenie informacji na własnej stronie internetowej; umieszczenie 
informacji na stronie www.ngo.pl; wysłanie informacji do lokalnej gazety; bieżąca 
aktualizacja wpisów na własnej stronie internetowej oraz na profilu Facebook’a. Koniecznie 
przypisz poszczególnym zadaniom określony czas ich realizacji, a także osoby 
odpowiedzialne za ich prawidłową realizację. 
 
Rada 9: Stwórz zespół osób zaangażowanych w realizację inicjatywy 
 
Planując działania do realizacji musisz mieć na uwadze zasoby, jakimi dysponujesz. Mowa 
tutaj nie tylko o zasobach rzeczowych, ale także zasobach ludzkich, czyli osobach gotowych – 
odpłatnie czy w ramach wolontariatu – zaangażować się w realizację Twojej inicjatywy. 
Nieracjonalne jest bowiem planowanie działań na bardzo szeroką skalę, gdy równocześnie 
masz świadomość, że nie dysponujesz zespołem ludzi gotowych włączyć się w realizację 
działań. Pamiętaj, aby poszczególnym osobom przypisywać zadania i obowiązki adekwatne 
do ich umiejętności, doświadczenia, wiedzy czy wreszcie stylów pracy.  
 


