Jak diagnozować środowisko lokalne?
Każda społeczność lokalna ma problemy, które wymagają rozwiązania. Problem społeczny to
coś, co przeszkadza większości członków danej społeczności, nie pozwala jej efektywnie
funkcjonować. Jest to zjawisko niepożądane, które wydaje się możliwe do przezwyciężenia
przez zbiorowe działanie. Zdefiniowanie problemu jest najważniejszym etapem realizacji
inicjatywy.
Jakie mogą być problemy lokalne?
1. zanieczyszczenie środowiska;
2. zaniedbane tereny zielone, place zabaw;
3. brak możliwości spędzania wolnego czasu dzieci i dorosłych;
4. wandalizm;
5. bezpańskie zwierzęta;
6. zaniedbane miejsca pamięci (cmentarze);
7. brak ścieżek turystycznych i rowerowych;
8. brak tablic informacyjnych;
9. brak spotkań integracyjnych;
10. bezdomność;
11. narkomania;
12.ubóstwo;
13. korupcja.
Oczywiście nie jest możliwe rozwiązanie dużych problemów lokalnych, jak np.
zanieczyszczenia środowiska, poprzez realizację jednej, małej inicjatywy. Należy
skoncentrować się na jednym z zagadnień wybranego problemu, którego rozwiązanie leży w
granicach możliwości danej grupy.
Nieprzeprowadzenie diagnozy spowoduje duże ryzyko dla inicjatywy, które wiąże się z:
1. pominięciem ważnego problemu, występującego w naszej miejscowości;
2. niewłaściwym określeniem potrzeb grupy docelowej (np. zaplanujemy spotkania
dla starszych osób, a one nie będą zainteresowane rodzajem wybranych przez nas
zajęć lub nie będą miały jak na nie dojechać);
3. dublowaniem działań (może się okazać, że ktoś inny podjął już podobne

działania w naszej miejscowości);
4. nieznajomością barier występujących w lokalnym środowisku (w każdej
społeczności mogą występować konflikty i ukryte bariery, które spowodują, że
będziemy mieli problem z osiągnięciem celów naszej inicjatywy);
5. niewykorzystaniem potencjału lokalnej społeczności (może się okazać, że istniały
osoby prywatne lub instytucje, które mogły nam pomóc w realizacji inicjatywy);
6. nieznajomością kompetencji grupy docelowej (np. zajęcia wymagają sprawności
fizycznej, a zostały skierowane do osób starszych)1.
Uprzednie przeprowadzenie diagnozy spowoduje, że działania zaplanowane w inicjatywie
będą odpowiadać rzeczywistym potrzebom uczestników. Wtedy wasza inicjatywa
zakończy się sukcesem.

1

Urbaniak A., Gołdys A., Daszkowska-Kamińska A., Diagnoza potrzeb młodzieży w
środowisku lokalnym, Warszawa 2010, ss. 12-13.

