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Diagnoza to…

… poznawanie  tej rzeczywistości, która  nas na  co  dzień otacza i weryfikowanie naszych 
własnych przekonań na jej temat. 

Po co robić diagnozę?

By lepiej zrozumieć 
coś, z czego już 

zdajemy sobie sprawę

By poznać zupełnie 
nowe tematy / 

problemy

By nawiązać relacje z 
tymi, których badamy

By sprawdzić / 
zweryfikować własne 

przekonania

By zrozumieć czyjeś 
zachowania / potrzeby 

/ motywacje



Diagnoza – jak się do tego 
zabrać?

Wyzwanie, problem, ciekawość

Konstruowanie pytań/szukanie źródeł wiedzy

Zbieranie informacji  różnymi sposobami

Podsumowanie

Prezentacja wyników (rekomendacje)



Diagnoza – jak się do tego 
zabrać?

Wyzwanie, problem, ciekawość

Wyzwanie, problem, ciekawość



Jak…? Dlaczego…? Kiedy…? 

Ile…? Jak często…? Co…?

Czego chcemy się 

dowiedzieć?
Kto pomoże nam zdobyć 

potrzebną wiedzę?

Na czyim zdaniu zależy nam 

najbardziej? Dlaczego?

Kogo „nie słychać”?

Jak do nich dotrzemy?

PROBLEM/WYZWANIE:



Autodiagnoza – co już 
wiemy?

 Własne doświadczenie

 Wcześniejsze projekty

 Rozmowy „przy okazji”

 Warsztaty zespołu – burza mózgów

 Istniejące źródła - dane zastane

Po co to robić?

 By nie zbierać informacji, które już mamy

 By oddzielić swoje własne przekonania od zbieranych danych 

 By dobrze przygotować się w zespole przed rozpoczęciem diagnozy



Źródła wiedzy – skąd brać 
dane?

 Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl

 Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/bdl

 Baza Demografia, demografia.stat.gov.pl/bazademografia

 strony www regionalnych Urzędów Statystycznych

 serwisy www.mojapolis.pl / www.naszakasa.org.pl

 raporty z badań, np. Centrum Badania Opinii Społecznej, www.cbos.pl

 badanie panelowe, np. Diagnoza Społeczna, www.diagnoza.com

 dane, publikacje, ekspertyzy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych etc. 

 prawo do dostępu do informacji publicznej, czyli informacji o sprawach publicznych, np. 

wgląd do dokumentów urzędowych, więcej na: www.informacjapubliczna.org.pl

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/bdl
demografia.stat.gov.pl/bazademografia
http://www.mojapolis.pl/
http://www.naszakasa.org.pl/
http://www.cbos.pl/
http://www.diagnoza.com/
http://www.informacjapubliczna.org.pl/


Określenie własnych 
możliwości

 Ile mamy czasu? Czy jest coś, co nas ogranicza?

 Ile osób może zaangażować się w diagnozę?

 Czym dysponujemy (np. salą, sprzętem, wolontariuszami, wiedzą, kontaktami, środkami 

finansowymi)?

 Kto może nam pomóc? (osoba/instytucja) 



Metody zbierania informacji 
i danych – kilka przykładów

1. Ankieta

2. Kupon ewaluacyjny

3. Wywiad (indywidualny/grupowy)

4. Wywiady z superinformatorami

5. Spacer badawczy

6. Punkty konsultacyjne

7. Kolacja sąsiedzka

8. Liczenie śladów

9. Obserwacja (Shadowing)



Ankieta

Dlaczego ankieta nie zawsze jest 
dobrym pomysłem?

 Wymaga od nas znajomości tematu –
żeby zadać dobre pytanie.

 Wymaga dobrej znajomości grupy 
docelowej i języka jakim się posługuje  -
żeby dobrze zadać pytanie.

 Wymaga „obrobienia” wyników 
(kodowania) – żeby móc je dobrze 
interpretować.

 Wymaga zdobycia wielu odpowiedzi –
żeby jak najlepiej opisywała 
rzeczywistość.

Kiedy jej użyć?

 Jeśli chcemy przebadać dużą grupę.

 Jeśli interesują nas odpowiedzi na 
pytania zaczynające się od ile, jak 
często, kto?

 Jeśli sami mamy doświadczenie lub 
znamy kogo, kto zna się na badaniach. 



Kupon ewaluacyjny



Wywiad indywidualny

 Dobry scenariusz składa się z pytań:

• zrozumiałych dla rozmówcy

• krótkich

• prostych, które dobrze brzmią i które łatwo zadać

• które brzmią potocznie i bezpretensjonalnie 

• jasnych, jednoznacznych 

• otwartych (pozostawiają badanemu swobodę w budowie odpowiedzi)

• w których pytamy tylko o jedną rzecz

• niesugerujących odpowiedzi



Super-informatorzy

 Może przynosić zaskakujące wyniki, 
pozwala dobrze wniknąć w kontekst 
zjawiska.

 Konieczne wstępne rozpoznanie 
(wytypowanie super-informatorów 
odpowiednich dla zagadnienia).

 Dobra metoda gdy nie mamy 
czasu/środków na kilka wywiadów lub 
większe badanie. 



Spacer badawczy

WADY

 uzależnienie od 
warunków pogodowych

 możliwość 
jednorazowego spaceru z 
niewielką grupą osób 
(najlepiej ok. 3)

ZALETY

 bezpośredni kontakt z 
badanymi

 zbieranie uwag na 
bieżąco, możliwość 
dopytania

 rozmowa o namacalnych, 
widocznych problemach

O CZYM NALEŻY 
PAMIĘTAĆ

 obecność „przewodnika”, 
który zadaje pomocnicze 
pytania, stymuluje 
wyrażanie opinii

 obecność osoby (lub 
osób), która rejestruje 
odpowiedzi (zapisuje lub 
za zgodą uczestników 
nagrywa)

 zbieranie materiału 
wizualnego  (zdjęcia, filmy)



Punkty konsultacyjne



Kolacja sąsiedzka

Kolacja sąsiedzka – okazja do rozmowy mieszkańców Bemowa na temat ich dzielnicy



Liczenie śladów

 Faktyczne zliczanie śladów świadczących 

o różnych zachowaniach (np. zliczanie 

niedopałków papierosów przy ławkach, 

monitorowanie przyrastania liczby 

napisów na murach).

 Proste, choć może być czasochłonne.

 Wymaga dokładności.

 Pozwala śledzić zmiany w czasie 

(identyfikować związki).

 Może być robione przez samych badaczy 

lub przy zaangażowaniu badanych. 



Obserwacja (lub Shadowing)

 Ludziom trudno mówić o rzeczach, 

których nie zauważają, bo robią je 

odruchowo.

 Pomaga uchwycić kontekst i to jak 

wpływa on na ludzkie zachowania.

 Przygotowana precyzyjnie na potrzeby 

konkretnego projektu – trzeba 

wiedzieć, czemu się przyglądać 

(zwyczaje, działania, zachowania, 

przedmioty itp.).

 Prowadzona według przygotowanego  

formularza.



Dziękuję 

za uwagę!

mdurlik@stocznia.org.pl


