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1. Wybrane formy i metody aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich

1.1. Aktywizacja społeczności lokalnej

Pojęcie „wspólnota lokalna” częściej kojarzy się z określonym terytorium niż z poczuciem przy-
należności do danej wspólnoty. Poszczególne jednostki nie identyfikują się z własną społecznością, 
a to z kolei wiąże się z zanikaniem poczucia odpowiedzialności za lokalne (sąsiedzkie) sprawy. 
Grupy mieszkańców obejmujące dane osiedle, gminę czy wieś często nie mają swojego miejsca, 
wokół którego koncentrowałoby się ich życie, gdzie można by wspólnie pracować nad rozwiązywa-
niem środowiskowych problemów i potrzeb. Organizacje pozarządowe najczęściej skoncentrowane 
są na pomocy wybranym grupom dotkniętym konkretnym problemem. Niewiele jest placówek, których 
działalność wynikałaby jednoznacznie z potrzeb społeczności, wśród której działają. Istniejące sa-
morządy niejednokrotnie pracują w oderwaniu i bez społecznego zaplecza, które powinno stanowić 
dla nich istotne wsparcie.

W polskich warunkach specyfiką procesów rozwojowych zachodzących  w skali lokalnej jest 
niewątpliwie dystans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Problem wykluczenia społecznego 
oraz towarzyszące mu zjawisko ubóstwa mają na obszarach nisko zurbanizowanych trwalszy cha-
rakter niż w miastach. Dodatkowo tereny wiejskie z reguły borykają się z problemem deficytu miejsc 
pracy oraz niedostatków infrastrukturalnych (w wymiarze społecznym, technicznym i instytucjonal-
nym). Wobec takich uwarunkowań szczególnie istotne wydają się przemyślane i dostosowane do 
uwarunkowań lokalnych przedsięwzięcia, realizowane w ramach aktywnej polityki społecznej. 

Każdy, kto angażuje się w jakąkolwiek działalność społeczną, łatwo zauważy, że jednym z najpo-
ważniejszych problemów, jest przekonanie ludzi, że warto pracować na rzecz zaspokajania własnych 
(społeczności lokalnych) potrzeb. Jak sprawić, aby ludziom chciało się coś robić? – to pytanie wraca 
najczęściej w rozmowach z liderami organizacji pozarządowych, pracownikami socjalnymi czy ludź-
mi aktywnymi w swoich środowiskach.

1.1.1. Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS)

BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską 
– w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra pu-
blicznego. Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów spo-
łecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie. BORIS 
stara się sprawić, aby ludziom chciało się chcieć. W swych działaniach dąży do powstania silnych 
i zintegrowanych społeczności lokalnych, które umiałyby samodzielnie rozwiązywać swoje problemy 
i zaspokajać potrzeby swoich mieszkańców. Do społeczności, w których każda jednostka i instytucja, 
pozarządowa, samorządowa czy prywatna, byłaby świadoma swojej funkcji w danej społeczności 
oraz posiadałaby wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia tej funkcji, ściśle współpracując przy 
tym z innymi członkami wspólnoty.
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Obecnie do podstawowych zasobów produkcji warunkujących rozwój (uzyskiwanie dochodów przez 
osobę prywatną, instytucję itp.) jest wiedza określana jako podstawowy zasób produkcji, który daje wy-
mierne efekty np. w postaci materialnej czyli pieniądzu. I tu główną rolę odgrywa uczenie się.

1.2. Metody strategii rozwoju

W celu sporządzenia trafnej strategii rozwoju w skali regionu niezbędne jest zastosowanie po-
niższych metod:

 � myślenie systemowe – definiowane jako droga do widzenia organizacji w szerszej perspek-
tywie. Uwzględnia mnogość powiązań oraz oddziaływań. Nie zawsze to, co bliskie, oczywi-
ste, jest główną przyczyną problemu;

 � mistrzostwo osobiste – jako dyscyplina ciągłego wyjaśniania oraz pogłębiania osobistej 
wizji przyszłości, koncentrowania energii, kształtowania cierpliwości oraz obiektywnego ob-
serwowania rzeczywistości. Rozumiane jako dążenie do rozwijania swoich zdolności (zdo-
bywania oraz odkrywania);

 � modele mentalne – są to interpretacje rzeczywistości tworzone dla jej zrozumienia;
 � wspólna wizja – obraz przyszłego, wyobrażonego stanu umysłu, który skłania do działania, 

zmiany, poprawy obecnego stanu;
 � uczenie się zespołowe – szczególnie ważne ze względu na funkcjonowanie nowoczesnych 

organizacji w których to zespoły są podstawowymi komórkami uczącymi się.

Prawidłowo sporządzona strategia rozwoju w skali regionu przy zastosowaniu powyższych metod, 
uwzględniająca potrzeby wszystkich mieszkańców ma szansę przyczynić się do pozytywnego przełoże-
nia w postaci rozwoju regionu który jej dotyczy, a tym samym aktywizacji społeczności wiejskiej.

Do przykładów można zaliczyć:
 � uwzględnienie w lokalnej strategii rozwoju konieczności stworzenia np. domu kultury, dają-

cego możliwość spotkań mieszkańców wsi w celu opracowywania dalszych planów rozwoju, 
zarówno dla regionu, jak i grup mieszkańców;

 � wymiany zagraniczne w celu nawiązania kontaktów, inspiracji, poznania nowych metod pra-
cy, aktywizacji społeczności itp.;

 � organizacja np. festynów w celu promocji;
 � staże, kursy szkoleniowe;
 � aktywniejsze pozyskiwane funduszy zewnętrznych dla rozwoju regionu oraz jego mieszkańców;
 � zmniejszenie ograniczeń administracyjnych dla prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju 

przedsiębiorczości.

Efektami prawidłowej realizacji powyższych strategii jest rozwój obszarów wiejskich, w których 
zastosowano opisane działania, a przez to aktywizacja społeczności wiejskiej. Stworzenie planów 
w celu aktywizacji społeczności wiejskiej bez powiązania z rozwojem obszarów wiejskich danego 
regionu byłoby trudne do osiągnięcia. 
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3. Przykłady aktywności społeczności lokalnych

2. Finansowanie

Poprzez aktywizację społeczności wiejskiej należy rozumieć aktywizację obszarów wiejskich. 
Wyrazem działań służących aktywizacji obszarów wiejskich są programy pomocowe Unii Europej-
skiej, a także działania organizacji pozarządowych. Rozwój obszarów wiejskich jest możliwy poprzez 
wprowadzanie rozwiązań w skali regionów. Poprzez taką formę rozwoju każdy region ma możliwość 
dostosowania niezbędnych rozwiązań do panującej sytuacji ekonomicznej, społecznej oraz demo-
graficznej, np. w gminie, powiecie.

Poszukiwanie, wspieranie i wdrażanie innowacyjnych sposobów aktywizowania mieszkańców 
jak: montaż finansowy z  różnych źródeł zasilających budżet sołectwa: funduszu sołeckiego, odpisu 
sołeckiego, pieniędzy z programu odnowy wsi, udział w konkursach grantowych organizowanych 
przez różne instytucje  czy fundacje, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży wyrobów domowych na fe-
stynach i piknikach, pozyskiwanie funduszy od  sponsorów, którzy w formie rzeczowej lub finansowej 
wspomagają sołeckie inicjatywy oraz przedsięwzięcia.

Czynnikiem wzmacniającym wspólnotę są organizacje pozarządowe – mają one specyficzne 
silne strony, które predestynują je do budowania społeczności oraz jej podtrzymywania. Integracja 
społeczna z kolei jest wyrazem solidarności. Wyrównywanie szans, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i tworzenie warunków dla godnego funkcjonowania we wspólnocie ludzi marginalizo-
wanych jest obowiązkiem całej wspólnoty. Związki z miejscem zamieszkania i lokalną wspólnotą 
budują bowiem poczucie zakorzenienia i przynależności, tworzą kapitał społeczny i poszerzają 
możliwości wspólnoty.

Niezwykle istotne w procesie aktywizacji społeczności lokalnych jest partnerstwo trzech sek-
torów: administracji, biznesu i organizacji pozarządowych. Władze samorządowe powinny sta-
nowić integralną część wzmacniającą wspólnotę i przyczyniać się do powstania społeczeństwa 
obywatelskiego.

3.1. Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Obywatelska Inicjatywa Lokalna to opis modeli zaangażowania mieszkańców na rzecz rozwoju 
lokalnego. Rozwój lokalny jest procesem zmian społeczno-gospodarczych, prowadzącym do osiągnię-
cia określonego stanu, pożądanego przez daną społeczność. Motorem rozwoju może być działalność 
formalnych lub nieformalnych grup, których celem jest zmiana ich środowiska lokalnego, czy też wdro-
żenie inicjatywy w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, edukacji. Istotne dla angażowania 
obywatelskiego mieszkańców jest ich skuteczne motywowanie i włączanie w procesy zmian.
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3.1.1. Model wioski tematycznej 

Opiera się na rozwoju danej miejscowości wokół wspólnie wybranego tematu przewodniego. 
Może być zaczerpnięty z nazwy miejscowości, jej historii, tradycji lokalnych i obyczajów. Wywodzić 
się może także z pasji, niebanalnych pomysłów czy niezwykłych wydarzeń.

Podstawą warunków koniecznych do osiągnięcia sukcesu jest wybór tematu. Musi on pasować 
do wizerunku wsi, jaki ma być wykreowany. Kolejny czynnik to zaplanowanie atrakcji, które się w niej 
znajdą. Konieczne jest zapewnienie środków na promocję przedsięwzięcia. Dla sukcesu wsi tema-
tycznej istotne są: lokalizacja, infrastruktura, temat specjalizacji, wygląd wsi, atrakcje turystyczne, 
jakość świadczonych usług, promocja.

Dobór partnerów
Sprzymierzeńców należy szukać wśród osób, organizacji, instytucji, firm zajmujących się podob-

nymi zagadnieniami, także w skali ponadlokalnej.

Bariery i trudności
Wadą rozwiązania jest to, że odbiega daleko od przyzwyczajeń ludzi mieszkających na wsi. Dlatego nie 

pieniądze, a bariery natury psychologicznej i socjologicznej są główną przeszkodą w jego wprowadzaniu.

3.1.2. Opieka nad zabytkami

Dzieje wielu zabytków, szczególnie tych chronionych prawnie, zostały opisane, a sprawowany 
nad nimi nadzór broni ich przed zniszczeniem i zapomnieniem. Istotne jest także otoczenie opieką 
tych miejsc, które zostały pominięte, zaniedbane albo nie dostrzeżono ich walorów artystycznych czy 
historycznych, np.: cmentarzy, starych budynków czy miejsc pamięci narodowej.

Dobór partnerów
W skutecznym sprawowaniu opieki nad zabytkami mogą pomóc: władze samorządowe, instytu-

cje kultury (np. muzea, biblioteki), prywatni przedsiębiorcy, media, historycy i inne osoby zaintereso-
wane dziejami danej miejscowości, instytucje zajmujące się opieką i ochroną zabytków.

Bariery i trudności
Prawne: przepisy z zakresu ochrony zabytków, kwestie własnościowe. Finansowe: brak wystar-

czających środków. Społeczne: niedostrzeganie/umniejszanie rangi problemu, brak zaangażowania 
(władze samorządowe, społeczność lokalna).

3.1.3. Tworzenie miejsc i obiektów integrujących

Obiekty i miejsca integrujące to rodzaj infrastruktury społecznej. Służą realizacji usług socjalnych 
i kulturalnych. Należą do nich m.in.: biblioteki, świetlice wiejskie, domy kultury, szpitale, szkoły.
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Dobór partnerów
Istotną rolę odgrywa współpraca organizacyjna i finansowa z wieloma instytucjami, w tym z ad-

ministracją rządową i samorządową (montaż finansowy), organizacjami non profit czy biznesem lo-
kalnym (sponsoring).

Bariery i trudności
Finansowe: ograniczone środki na realizację akcji. Organizacyjne: ograniczone zasoby technicz-

ne i kadrowe.

3.1.4. Działalność charytatywna

Działalność charytatywna to zbiór aktywności mających na celu niesienie pomocy tym, którzy 
jej potrzebują – w sposób bezinteresowny, dobroczynny i filantropijny. Warunkiem koniecznym do 
osiągnięcia sukcesu jest otwartość na innych i ich problemy.

Dobór partnerów
Istotna jest gotowość do współpracy i zaangażowanie się wszystkich sektorów – pozarządowe-

go, samorządowego i prywatnego (biznes).

Bariery i trudności
Organizacyjne: niewystarczające zasoby techniczne i kadrowe. Prawne: ograniczenia dotyczące 

zbiórek publicznych.

3.1.5. Akcje społeczne na rzecz rozwiązywania problemów

Akcje społeczne są jednym z typów bezpośrednich kampanii społecznych. To zestaw różnych 
działań – zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej – 
których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec okre-
ślonego problemu społecznego. Podczas realizacji można stosować narzędzia i techniki reklamo-
we oraz PR-owe. Akcje mogą mieć charakter medialny lub odbywać się w terenie, np. w formie 
zgromadzeń.

Dobór partnerów
Przystępując do realizacji akcji społecznej, warto zebrać grono sojuszników, które popiera idee 

będące przedmiotem kampanii. Mogą to być: jednostki administracji publicznej, osoby publiczne, 
organizacje non profit, media, firmy odpowiedzialne społecznie, inne podmioty (agencje reklamowe, 
agencje PR-owe, domy mediowe, instytuty badania opinii publicznej).

Bariery i trudności
Finansowe: ograniczone środki na realizację akcji. Społeczne: małe zainteresowanie proble-

mem. Organizacyjne: ograniczone zasoby techniczne i kadrowe organizatora.



Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – formy organizacyjne, finansowanie

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r. 9

3.1.6. Realizacja usług na rzecz obywateli

Organizacje pozarządowe i inne podmioty non profit mogą w ramach swojej działalności odpłat-
nej, nieodpłatnej i gospodarczej świadczyć usługi na rzecz obywateli. Na ogół działania takie mają 
charakter projektów.

Dobór partnerów
Istotną rolę odgrywa współpraca merytoryczna, organizacyjna, finansowa z wieloma instytucjami, 

w tym z administracją rządową i samorządową, organizacjami non profit czy biznesem lokalnym. Nawią-
zanie relacji z innymi podmiotami sprzyja wymianie informacji oraz lepszemu dotarciu do grup docelo-
wych prowadzonych działań. Konieczne może być pozyskanie sponsorów czy wolontariuszy.

Bariery i trudności
Finansowe: ograniczone środki na realizację projektu. Społeczne: małe zainteresowanie projek-

tem. Organizacyjne: ograniczone zasoby techniczne i kadrowe realizatora projektu.

3.1.7. Aktywizacja społeczna i zawodowa

Do najczęściej realizowanych projektów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej należą inicjatywy 
z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, szczególnie grup zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, np. bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością. Warunkiem koniecznym osiągnięcia sukce-
su jest dogłębne przeanalizowanie i zdiagnozowanie problemu, a dopiero w dalszej kolejności wybór grupy 
docelowej i zaplanowanie poszczególnych działań. Istotne jest zapewnienie trwałości projektu, a także 
planowanie działań długofalowych, nie incydentalnych.

Dobór partnerów
Istotną rolę odgrywa współpraca merytoryczna, organizacyjna, finansowa z wieloma instytucjami, 

w tym z administracją rządową i samorządową, organizacjami non profit czy biznesem lokalnym. Nawią-
zanie relacji z innymi podmiotami sprzyja wymianie informacji oraz lepszemu dotarciu do grup docelo-
wych realizowanych działań. Konieczne może być pozyskanie sponsorów czy wolontariuszy.

Bariery i trudności
Finansowe: ograniczone środki własne na realizację projektu. Społeczne: małe zainteresowanie 

projektem, zainteresowanie projektem przerastające możliwości realizatora, rezygnacja z udziału 
w projekcie. Organizacyjne: ograniczone zasoby techniczne i kadrowe realizatora projektu.

3.1.8. Inicjatywy na rzecz integracji społeczności lokalnej

Inicjatywy na rzecz integracji społeczności lokalnej mogą mieć charakter imprez – cyklicznych i/lub 
realizowanych jako pojedyncze wydarzenie (festyny, zawody sportowe, przeglądy muzyczne, biesiady, fe-
stiwale, wystawy itp.), gazet lokalnych, portali tematycznych, debat czy forów wymiany wiedzy/poglądów.
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Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu jest profesjonalnie zorganizowana kampania 
promocyjna danego wydarzenia. Nie bez znaczenia jest także dobór właściwej formy przedsięwzię-
cia, adekwatnej do zakładanych celów i przewidywanej grupy docelowej.

Dobór partnerów
Dobór partnerów warunkowany jest tym, na jakim terenie realizowane będzie przedsięwzięcie 

oraz jego skalą. Warto rozważyć nawiązanie partnerstwa z jednostką samorządu lokalnego, lokalnym/
regionalnym biznesem, organizacjami społecznymi.

Bariery i trudności
Finansowe: ograniczone środki własne na realizację przedsięwzięcia, konieczność pozyskania 

środków zewnętrznych. Formalnoprawne: nieuzyskanie pozwolenia na organizację imprezy maso-
wej. Organizacyjne: ograniczony potencjał poszczególnych partnerów, brak wspólnej wizji.
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NOTATKI



PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)




