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Każdy wie, Każdy wie, 
co być powinno, co być powinno, 

ale nie każdy wie, ale nie każdy wie, 
co być możeco być może
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staje się „częścią” tego, kto „wie”staje się „częścią” tego, kto „wie”
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1/ DOBRODZIEŃ – PRZESTRZEŃ 1/ DOBRODZIEŃ – PRZESTRZEŃ 

BADAŃ W KONTEKŚCIE BADAŃ W KONTEKŚCIE 

SPOŁECZNO-STATYSTYCZNYM SPOŁECZNO-STATYSTYCZNYM 



Gmina DobrodzieńGmina Dobrodzień  (niem. (niem. Gemeinde GuttentagGemeinde Guttentag) ) to gmina miejsko-wiejska w to gmina miejsko-wiejska w 
powiecie powiecie oleskim oleskim (powierzchnia (powierzchnia 162,8 km²)162,8 km²). Liczy . Liczy 99989998 mieszkańców, czyli  mieszkańców, czyli 
zamieszkuje ją zamieszkuje ją 15,3% ludności powiatu. Gmina stanowi  ludności powiatu. Gmina stanowi 16,7% powierzchni powiatu.  powierzchni powiatu. 
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Przed W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Przed 
rokiem 1975 gmina należała do powiatu lublinieckiego. W 2009 roku w gminie rokiem 1975 gmina należała do powiatu lublinieckiego. W 2009 roku w gminie 
wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy.wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy.

Dane: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#ixzz4hviurnF7 



Gmina Dobrodzień ma 9 998 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią 
kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba . W latach 2002-2016 liczba 
mieszkańców mieszkańców zmalałazmalała o  o 9,2%9,2%. . Średni wiek mieszkańców wynosi 
41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 
województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Dobrodzień zawarli w 2015 roku 36 małżeństw, 
co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to 
znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz 
znacznie mniej od wartości dla Polski. 
W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających 
na 1000 mieszkańców. 29,3%29,3% mieszkańców gminy Dobrodzień jest  mieszkańców gminy Dobrodzień jest 
stanu wolnego, stanu wolnego, 57,1%57,1% żyje w małżeństwie,  żyje w małżeństwie, 2,8%2,8% mieszkańców jest  mieszkańców jest 
po rozwodzie, a po rozwodzie, a 9,9%9,9% to wdowy/wdowcy. to wdowy/wdowcy.

Dane za: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#ixzz4hviurnF7



Gmina Dobrodzień ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi 
naturalnemu 0,1 na 1000 mieszkańców gminy Dobrodzień. W 2015 roku urodziło się 77 
dzieci, w tym 45,5% dziewczynek i 54,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 
gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do 
liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz 
nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2013 roku 49,7% zgonów w gminie Dobrodzień spowodowanych było chorobami układu 
krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w gminie Dobrodzień były nowotwory, a 4,6% zgonów 
spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Dobrodzień 
przypada 7,6 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa 
opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

W 2015 roku zarejestrowano 82 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, 
w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Dobrodzień -8. W tym samym 
roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - 
daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

64,6%64,6% mieszkańców gminy Dobrodzień jest w wieku produkcyjnym,  mieszkańców gminy Dobrodzień jest w wieku produkcyjnym, 16,1%16,1% w wieku  w wieku 
przedprodukcyjnym, a przedprodukcyjnym, a 19,3%19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-
demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-
demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-
demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-
demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-
demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-
demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-
demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobrodzien#dane-demograficzne#ixzz4hvjtfDfD



2/ LUSTRACJA AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ W GMINIE 

DOBRODZIEŃ (IV/V 2017)   



Lustracja aktywności społecznejLustracja aktywności społecznej
  

to stawianie diagnozy przez badacza /pracownika/ celem określania to stawianie diagnozy przez badacza /pracownika/ celem określania 

problemów występujących w danej społeczności, za pomocą szczegółowych problemów występujących w danej społeczności, za pomocą szczegółowych 

analiz. Badacz pozyskuje (wywiad, ankieta, rozmowa, obserwacja…),  analiz. Badacz pozyskuje (wywiad, ankieta, rozmowa, obserwacja…),  

zobiektywizowane informacje ilościowo-jakościowe dających obiektywną zobiektywizowane informacje ilościowo-jakościowe dających obiektywną 

wizję zaistniałych problemów wraz z opinią ludności na temat badanego wizję zaistniałych problemów wraz z opinią ludności na temat badanego 

zjawiska. zjawiska. 

Dobrze jest, gdy w lustracji społecznej biorą czynny udział reprezentanci Dobrze jest, gdy w lustracji społecznej biorą czynny udział reprezentanci 

instytucji/organizacji/stowarzyszeń istniejących na danym obszarze oraz instytucji/organizacji/stowarzyszeń istniejących na danym obszarze oraz 

zamieszkujący te tereny ludzie. zamieszkujący te tereny ludzie. 

Rezultatem lustracji społecznej winien być zbiór danych na temat Rezultatem lustracji społecznej winien być zbiór danych na temat 

interesującej nas sfery życia badanej społeczności lokalnej. interesującej nas sfery życia badanej społeczności lokalnej. 



Przestrzeń gminy i jej społeczny odbiór

 Gmina i jej 
społeczna przestrzeń 

(komunikat oznaczający)

Percepcja 
(postrzeganie)

Klasyfikacja 
i strukturalizacja

(porządkowanie 
elementów przestrzeni)

Waloryzacja
(wartościowanie)

Autoocena zajmowanej 
pozycji ekologicznej

Zachowania codzienne, 
działania i praktyki
 miejskie/wiejskie

B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002, s. 361.



3/ BADANIA TERENOWE – 

METODOLOGIA I PRÓBA BADAWCZA



Metodologia i próba badawcza

Czas badań: kwiecień 2017 r. 

Wywiad standaryzowany 
(34 pytania, 10 pytań metryczkowych)

Dobór „kuli śniegowej”* 
Próba N: 124
Baza danych: Pakiet SPSS 19   

* dobór polega na dotarciu do nielicznej grupy badanych, a następnie za ich 
pośrednictwem do kolejnych znanych im jednostek o podobnych właściwościach i 
cechach (tu osób aktywnych społecznie) . 



Dane Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień



Dane Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień



Badania terenowe Dobrodzień `2017
Charakterystyka respondentów 

PłećZamieszkanie

Wiek Wykształcenie 







4/ ŚWIADOMOŚĆ 4/ ŚWIADOMOŚĆ 

ZAMIESZKANIA ZAMIESZKANIA 

I OCENA ZJAWISK W GMINIE I OCENA ZJAWISK W GMINIE 

PRZEZ BADANYCH PRZEZ BADANYCH 

MIESZKAŃCÓWMIESZKAŃCÓW



… Tu jest Twoje miejsce … Twój mały świat … 
Ocena miejsca zamieszkania 





Ocena najbliższego miejsca zamieszkania przez badanych 
(średnia arytmetyczna skali 1 negacja – 7 akceptacja [dyferencjał semantyczny])  

negacja    …                              akceptacja 



Najważniejsze problemy Gminy 

•zły stan dróg (dziury, stary asfalt), złe pobocza, braki chodników  
•brak oświetlenia we wsiach lub przy drogach 
•słaba lub brak komunikacji autobusowej (powiat/województwo) 
•zanieczyszczone powietrze 
•brak dostępu do służby zdrowia
•„wyprowadzka” młodych mieszkańców
•mało atrakcyjnych miejsc pracy
•brak porozumienia między ludźmi
•brak miejsc spotkań dla młodzieży 
•brak atrakcyjnych miejsc zabawy dla dzieci
•świetlicy dla dzieci (wsie)
•brak zajęć świetlicowych w wakacje
•brakuje warsztatów terapii zajęciowej dla starszych osób
•brak sali sportowej przy szkole (sołectwo)
•mało imprez w plenerze (park) 
•słaby zasięg telefonii 
•brak kanalizacji w miejscowościach wiejskich
•wandalizm
•mało autentycznych społeczników 



Mieszkańcy sami rozwiązują problemy poprzez:

większe zaangażowanie mieszkańców (zebrania, wybory, 

reagowanie na sytuacje…

większe zaangażowanie w projekty gminne mieszkańców

budowanie porozumienia i współpracy międzykulturowej

spotkania kulturalne, z ciekawymi ludźmi, lekarzami, dietetykami….

utrzymanie porządku na swoich posesjach

palenie w piecach (nie czymkolwiek a bardziej ekologicznie)

zajęcia na świetlicach dla dorosłych / dzieci 



Instytucja / 
Organizacja

MOCNE 
STRONY

SŁABE 
STRONY

Środowisko / 
Otoczenie SZANSE ZAGROŻENIA

pozytywy negatywy

SWOTSWOT











Rozwiązywanie 
problemów… 

KTO !? 

Władza lokalna 

Mieszkańcy 



 Osoby lub instytucje wspomagające rozwiązywanie problemów społecznych  
(% obserwacji)

(Sołtys, OSP, Dobrze 
Potrzebującym, LGD Kraina 
Dino.., szkoła)



Kafeteria
Zmienna

Ogółem
Dobrodzień Sołectwa

 

Rada Gminy
liczebność 18 14 32

% z ogółem 9,9%9,9% 7,7%7,7% 17,7%17,7%

Burmistrz
liczebność 18 26 44

% z ogółem 9,9%9,9% 14,4%14,4% 24,3%24,3%

Rada osiedlowa/sołecka

liczebność 16 35 51

% z ogółem 8,8%8,8% 19,3%19,3% 28,2%28,2%

Dzielnicowy (policja)

liczebność 7 7 14

% z ogółem 3,9%3,9% 3,9%3,9% 7,7%7,7%

Ksiądz (proboszcz)

liczebność 5 6 11

% z ogółem 2,8%2,8% 3,3%3,3% 6,1%6,1%

Sąsiedzi

liczebność 13 16 29

% z ogółem 7,2%7,2% 8,8%8,8% 16,0%16,0%

Ogółem
liczebność 77 104 181

% z ogółem 42,5%42,5% 57,5%57,5% 100,0%100,0%

Osoby lub instytucje wspomagające rozwiązywanie problemów społecznych  
(liczebność; % odpowiedzi)



Skala 1 – tak  … 4 nie



Skala 1 – tak  … 4 nie



5/ LOKALNY KAPITAŁ 

SPOŁECZNY W OCENIE 

BADANYCH MIESZKAŃCÓW 



Kapitał społeczny Kapitał społeczny 
można określić jako potencjał: 

• zaufania społecznego 
• praktykowanych cnót obywatelskich 
    arete (suma zalet tworząca charakter, doskonałość, męstwo, sprawność, 

dzielność, cnota) 
     sophrosyne (zespół atrybutów: roztropność, umiarkowanie, dyscyplina 

wewnętrzna, umiejętność trzymania się drogi pośredniej, np. między siłą i 
słabością, używaniem życia i ascezą, rozrzutnością i skąpstwem, 
nieprzystępnością i poufałością) 

• działających instytucji, organizacji 
i stowarzyszeń obywatelskich



Kapitał Kapitał 
społeczny społeczny 

Robert D. Putnam Robert D. Putnam 

w rozwoju regionalnym i lokalnym eksponował 
rolę: 

    - cywilnej aktywności obywatelskiej, 
- nasycenie instytucjami edukacyjnymi,
  oświatowymi i kulturalnymi, itp.,
- tradycje przedsiębiorczości, 
- zaangażowanie w życie polityczne, 
- zaufanie do instytucji, 
- poszanowanie prawa.  





Zaufanie doZaufanie do: 

Sołtys (28)
Burmistrz (26),
Proboszcz (11)
Straż poż. (9)
Księża (8) 
Policja (7)
Radni (6)
Prezesi stowarzyszeń (6)
Rodzina (6)



Wiedza badanych pochodzi z: 

•Interenet (51), 

•TV Dobrodzień (31),

•Echo Dobrodzienia (27), 

•facebook (18), 

•plakaty (15),

•znajomi (16) 

•ulotki (7)    



Jak ocenia Pani Pan działalność samorządu lokalnego obecnej 
kadencji z perspektywy mieszkańca gminy?  (N: 124; % z ogółem)

 
Zmienna

Ogółem
Dobrodzień Sołectwa

Bardzo dobrze 4,3% 9,5% 13,8%

Raczej dobrze 25,0% 35,3% 60,3%

Raczej źle 6,0% 4,3% 10,3%

Bardzo źle 1,7% 1,7% 3,4%

NIE interesuję się tym 4,3% 7,8% 12,1%

Ogółem 41,4% 58,6% 100,0%







Opinia o zmianach pozytywnych w gminie w 
ostatnim okresie… 



Opinia o zmianach pozytywnych w gminie w ostatnim okresie  



Opinia o zmianach pozytywnych w gminie w ostatnim czasie... 



6/ LOKALNA 

KULTURA 

I UDZIAŁ W 

PROJEKCIE 

SPOŁECZNO-

KULTURALNYM 

W OPINIACH 

BADANYCH 

MIESZKAŃCÓW 

Foto internet







(Skala: 1- zadowolony – 4 niezadowolony) 



Ocena działalności ośrodka kultury 



Ocena działalności ośrodka kultury 



Ocena działalności ośrodka kultury 



Ocena działalności ośrodka kultury 

IMPREZY 
ZNANE przez 
badanych to 

326 wskazań



(Średnia arytmetyczna skali 1 tak …. 5 nie; odchylenie standardowe)

PROJEKT 



Średnia arytmetyczna skali 1 tak …. 5 nie



Projekt Narodowe 
Centrum Kultury Dom 

Kultury+ Inicjatywy 
lokalne 2017









Dlaczego „nie” - 
•brak wolnego czasu
• nie mam czasu na takie rzeczy
• nie wiążę swojej przyszłości z gminą Dobrodzień
• ryzyko niepowodzenia
• społeczeństwo naszej gminy jest bardzo oporna na wszelakie inicjatywy
• w gminie są osoby od tego
• własny wkład w swoje najbliższe otoczenie
• ze względu na wiek



Czy wskazywane jest doświadczenie w aplikowaniu i Czy wskazywane jest doświadczenie w aplikowaniu i 
prowadzeniu projektów? prowadzeniu projektów? 

Co trzecia osoba badana wskazuje, że nie jest w stanie 
aktywnie uczestniczyć w  projektach, 

Co piąta osoba badana wskazuje możliwość zaangażowania 
w projekty, 

Co dziesiąta badana osoba, wskazuje na (różne) 
umiejętności lub doświadczenie w aplikowaniu i realizowaniu 
projektów. 

Osoby zainteresowane i animujące środowisko (nieco) 
częściej występują w środowiskach sołeckich.    



Bariery w pozyskiwaniu środków finansowych na pomysły mieszkańców 
(średnia; odchylenie stand. / skala 5 – bariery – 1 brak barier)





7. WNIOSKI Z BADAŃ 

Lustracja społeczna zdiagnozowała obszary, w których mieszkańcy 
widzą niedostatek w działaniach społeczno-kulturalnych. 
Potwierdzają to zgłoszone inicjatywy pokrywające się ze 
zlokalizowanymi w badaniach deficytami miasta i sołectw.

7.1. Podsumowanie ogólne z badań (deficyty):

Główna analiza prezentowanych dotychczas danych dotyczyła u 
badanych zmiennej zamieszkanie  (miasto / sołectwa). 
Najbardziej ogólne wnioski przedstawiają się następująco według 
badanych mieszkańców w zakresie spraw infrastrukturalnych oraz 
społeczno-kulturalnych: 



W moim najbliższym otoczeniu brakujeW moim najbliższym otoczeniu brakuje: : 

•dróg asfaltowych – 4dróg asfaltowych – 4
•sklepu - 4 sklepu - 4 
•rozrywek dla ludzi starszych - 5rozrywek dla ludzi starszych - 5
•ścieżek rowerowych – 8 ścieżek rowerowych – 8 
•złe drogi – 8 złe drogi – 8 
•zieleni / skwerów - 8zieleni / skwerów - 8
•zajęcia świetlicowe - 8 zajęcia świetlicowe - 8 
•połączeń autobusowych – 10 połączeń autobusowych – 10 
•chodników 10chodników 10
•oświetlenie – 12 oświetlenie – 12 
•zbyt mała ilość spotkań integracyjnych – 16zbyt mała ilość spotkań integracyjnych – 16
•siłowni (otwarte / zamknięte) - 26 siłowni (otwarte / zamknięte) - 26 



Możliwe zajęcia w ośrodku kultury (świetlicach):Możliwe zajęcia w ośrodku kultury (świetlicach):

Kursy języka, sportowe, tańca, kosmetyki, rękodzieła, barmański, … - 11Kursy języka, sportowe, tańca, kosmetyki, rękodzieła, barmański, … - 11
Aerobik – 6Aerobik – 6
Kółka edukacyjne dla najmłodszych - 6Kółka edukacyjne dla najmłodszych - 6
Pchli targ – 5 Pchli targ – 5 
Spotkań towarzyskich, potańcówek  – 4Spotkań towarzyskich, potańcówek  – 4
Spotkań tematycznych – 3 Spotkań tematycznych – 3 
Kino / DKF – 2 Kino / DKF – 2 
============================================================================================================================================================

Potrzeba obiektów rekreacyjnych: Potrzeba obiektów rekreacyjnych: 

Place zabaw – 16Place zabaw – 16
Siłownie  - 8Siłownie  - 8
Boiska (modernizacja + nowe) – 6 + „orlik” - 1Boiska (modernizacja + nowe) – 6 + „orlik” - 1
Skatepark – 7 Skatepark – 7 
Sale gimnastyczne - 4Sale gimnastyczne - 4
Otwarty basen letni – 4 Otwarty basen letni – 4 
Lodowisko - 4Lodowisko - 4
Altany od deszczu – 2Altany od deszczu – 2



Wspierać w życiu wspólnotowym : Wspierać w życiu wspólnotowym : 

•pikniki (różne) + festyny – 15pikniki (różne) + festyny – 15
•pomoc sąsiedzka, zbiórki dla potrzebujących – 4 pomoc sąsiedzka, zbiórki dla potrzebujących – 4 
•spotkań integracyjnych (pokoleniowych) – 3spotkań integracyjnych (pokoleniowych) – 3
------------------
wskazywany brak zainteresowania życiem lokalnym – 4wskazywany brak zainteresowania życiem lokalnym – 4

========================================================================================
W zakresie kultury: W zakresie kultury: 
wyjazdy (wspieranie/ organizowanie) do teatru, operetki, wyjazdy (wspieranie/ organizowanie) do teatru, operetki, 
opery – 8 opery – 8 
kino (repertuar) – 4 kino (repertuar) – 4 
koncerty dla młodych / plenerowe – 4 koncerty dla młodych / plenerowe – 4 
wycieczki regionalne – 4 wycieczki regionalne – 4 
kursy (różne) – 4 kursy (różne) – 4 
spotkania z autorami, muzykami, filmowcami …- 3spotkania z autorami, muzykami, filmowcami …- 3
potańcówki / dyskoteki – 3potańcówki / dyskoteki – 3
festyny (letnie) - 2festyny (letnie) - 2



7.2. Podsumowanie ze szczególnym uwzględnieniem wieku 
badanych:

Warto zorientować się również jak wiek różnicuje wybory badanych 

osób. Poniżej przedstawiono wnioski z uwzględnieniem zmiennej 

wieku (młodzi / starsi).    



- zdecydowana większość wszystkich ankietowanych ("młodzi" również - 
gdzieś w ok. 85%) pisało o złym stanie dróg, chodników, a gdzieniegdzie 
nawet ich braku, o fatalnej komunikacji autobusowej 
- braku połączeń, dojazdu do dużych miast;
- część badanych (młodych) pisała również o zwrócenie uwagi władz gminy 
na zniszczone, stare przystanki PKS lub ich złe zlokalizowanie; 
- brak oświetlenia w niektórych częściach wsi; 
- problemy z kanalizacją, zapachami (niektórzy też pisali o kurnikach);
- zanieczyszczanie miasta przez mieszkańców,  szczególnie dorośli nt. palenia 
w kominach, a także szerzącego się wandalizmu wśród niektórych młodych;
- młodzi natomiast narzekali na brak ścieżek rowerowych i pasów przejścia, 
oraz słabego zasięgu internetowego;
- obie grupy skarżyły się na duży problem braku miejsc parkingowych;
- dorośli doceniali stolarstwo jako prestiż ich gminy/miasta, za to młodzi w 
ogóle tego nie dostrzegali;
 - obie grupy narzekają na brak integracji mieszkańców, opisywali, że brakuje 
im jedności, jakiś wspólnych inicjatyw, spotkań;
- młodym zgodni są w tym, że brakuje miejsc spotkań, szczególnie na 
świeżym powietrzu, pisali np. altance, gdy pada, zadaszeniu itp.;



- starsi są mocno związani i nie chcą się przenosić gdzieś indziej na stałe, cenią sobie 
przywiązanie, choć chcą ulepszenia tego miejsca, bo w większości czują, że to ich 
miejsce;
- niektórzy z dorosłych ankietowanych doceniają zieleń, spokój, przyrodę - tego, czego 
nie znajdą w takiej ilości w miastach;
- młodzi natomiast w większości nie są zadowoleni ze mieszkają w gminie Dobrodzień, 
chętnie by się przeprowadzili do większego miasta; 
- doceniają ich atrakcyjność pod względem wielkości, różnorodności imprez, spotkań 
kulturalnych i innych możliwości;
 
- obie grupy są mocno związani z lokalnymi wiadomościami w telewizji - TV 
Dobrodzień;
- starsi w znacznie większym stopniu, niż młodzi, czytają prasę lokalną „Echo 
Dobrodzienia”, słuchają radia lokalnego;
- młodzi skupiają się na internecie, wiadomościach w TV, ale również i plakatach w 
szkole;
 - większość dorosłych chciałoby, żeby ich dzieci również zostały i mieszkały na stałe w 
Dobrodzieniu i okolicach;
- niestety młodzi pragną wyemigrować do większych miast;



- zdania wśród dorosłych są podzielone nt. zróżnicowania we wsi, mniejszości 
niemieckiej - dla jednych to zdecydowanie plus, dla innych wręcz odwrotnie – natomiast 
młodzi nie zwracali na to uwagi;
 - obie grupy zgodnie zauważają problemy alkoholizmu w ich otoczeniu, używek itp.;

 - dorośli są bardzo „zakorzenieni”, tradycyjni - większość ma zaufanie do duchownych, 
księdza, proboszcza, ale też dużo osób ufa sołtysowi, radzie miasta;
- młodzi natomiast najczęściej ufają policji, dzielnicowemu;
 
- młodzi bardzo doceniają wszelkie festyny, koncerty, wydarzenia - gdy „coś się dzieje”;
- obie grupy szczególnie chwalą imprezy: "Źródło", "Dni Dobrodzienia", wszelkie 
jarmarki i kiermasze;
 
- obie grupy uważają, że pomysły lokalne pod kątem użyteczności społecznej są w stanie 
sami obiektywnie ocenić i np. ujawnić w głosowaniu;
 - obie grupy również zgodnie twierdzą, że gdyby środki finansowe poszły na realizację 
pomysłów mieszkańców, to aktywność znacznie by się zwiększyła;
 
- stosunkowo mało wszystkich ankietowanych udzielało się w projektach i inicjatywach 
społecznych;
 



- większość badanych mieszka w domkach jednorodzinnych, Ci, którzy 
mieszkają w bloku, czują zdecydowanie, że ich standard życia jest gorszy;
 
- obie grupy w zdecydowanej większości piszą o sobie, że są wierzący 
(szczególnie młodzi);
 
-młodzi znacznie bardziej opisują siebie jako Polaków;
- starsi są podzieleni, większość z nich deklaruje się jako Ślązacy o różnym 
pochodzeniu etnicznym;
- starsi badani zauważają podział społeczności ze względu na deklarowaną 
etniczność;  
- starsi czują się mocno związani z gminą, doceniają rolę tradycji i religii;
- starsi obawiają się emigracji zarobkowej młodych i starzenie się 
społeczeństwa;

- starsi zauważają, że niektórzy we wsiach nie chcą zmian, boją się i nie lubią 
zmian;
- młodsi zdecydowanie odwrotnie - są otwarci na nowości;
 
- obie grupy zauważają zjawisko znieczulicy społecznej;



- starsi wskazali na potrzebę: placu zabaw dla dzieci, boiska, renowacji 
istniejących, sali gimnastycznej, spotkań integracyjnych dla starszych, 
potańcówek, itp;
- młodzi mają rzadko opisywali swoje potrzeby, ale zgodnie brakuje im miejsc 
spotkań na wolnym powietrzu;
 
- obie grupy uważają, że jest brak reakcji władz samorządowych, na to, co by 
chcieli ludzie (władza lokalna nie słucha mieszkańców);
 
- obie grupy korzystają z oferty Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, ale 
twierdzą, że jest jej za mało sekcji, imprez i wydarzeń;
 - obie grupy są nieukontentowane z imprez organizowanych przez Ośrodek 
Kultury (ogólniki wskazujące, że mało imprez i nie ta tematyka, więcej innych - 
 słuchać mieszkańców);
 
- młodzi mają mniej uprzedzeń niż dorośli względem ludzi z otoczenia, mają 
(wskazują) dobry kontakt z rówieśnikami i zaufanie do nich;



Podsumowując:

 - jest spore zapotrzebowanie na dobra kultury, i dorosłych i młodych;jest spore zapotrzebowanie na dobra kultury, i dorosłych i młodych;
- działalność Ośrodka Kultury odbierana jest pozytywnie;
- plany rozwoju/działalności nie są ściśle związane z potrzebami mieszkańców;
- dorośli chcą spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, więcej integracji i 
wspólnych inicjatyw lokalnych;
- obie grupy nie czują się zaspokojone dostarczaną rozrywką przez OK 
Dobrodzień i dotychczasowych inicjatyw;
- jest mniej pomysłodawców wśród młodych, choć więcej odbiorców;
- żadna grupa nie skarżyła się, że jest niedostateczna  informacja w postaci 
plakatów i informacji o wydarzeniach kulturalnych;
-ankietowani zauważali bardzo często, że brakuje ofert kulturalnych dla grupy 
20- i 30-latków;
- obie grupy chcą dostosowania oferty kulturalnej do preferencji mieszkańców;
- ankietowani korzystali z dotychczasowej oferty kulturalnej w mieście i niektóre 
imprezy zgodnie chwalili;



-  głównym i zdecydowanie dominującym źródłem wiedzy o wydarzeniach 
kulturalnych są dla ankietowanych plakaty, znajomi i strony internetowe;
- chcieliby aby np. właściwy konkurs wyłonił ciekawe i pomysłowe inicjatywy 
lokalne na wydarzenia kulturalne, a tym samym zaangażowałby mieszkańców w 
działania społeczne;
- mieszkańcy chcą być inspiracją dla właściwych pomysłów;
- zgodnie uważają, że należy szczególnie dbać i wzbogacać ofertę edukacyjno-
artystyczno-rozrywkową dla dzieci i młodzieży;
- chciano by zwiększenia ilości koncertów i imprez muzycznych;chciano by zwiększenia ilości koncertów i imprez muzycznych;
- duży odzew ze strony badanych świadczy o konieczności mówienia o potrzebach 
kulturalnych i formie, w jakiej mają być one zaspokojone;
- trzeba stworzyć nową ofertę kulturalną, adekwatnie dopasowaną do potrzeb trzeba stworzyć nową ofertę kulturalną, adekwatnie dopasowaną do potrzeb 
mieszkańców;mieszkańców;
- jest kilka zastrzeżeń i uwag do zarządzania finansami gminy w odniesieniu do 
składanych potrzeb;
Ogólnie gmina Dobrodzień jest pozytywnie oceniana  jako miejsce życia i Ogólnie gmina Dobrodzień jest pozytywnie oceniana  jako miejsce życia i 
zamieszkania (szczególnie przez starszych).zamieszkania (szczególnie przez starszych).



Nie ma takiej rzeczy,
której wola ludzka nie byłaby 

zdolna osiągnąć przez dobrowolne
 działanie jednostek połączonych 

we wspólnym wysiłku 
Alexis de Tocqueville 

Aby ukształtować przyszłość, 
dobrze mieć OCHOTĘ zrobić coś nowego 

Peter Drucker 



Dziękuję za uwagę!!!

edward.nycz@uni.opole.pl
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