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ВСТУП____________________________________________
ЯК ВИМІРЯТИ ВПЛИВ СВОЇХ ДІЙ НА ОТОЧЕННЯ?
Якщо ти дієш локально, то твої дії зміцнюють зв'язки і контакти між людьми, збільшують довіру...
отже будують СУСПІЛЬНИЙ КАПІТАЛ.
Його розвиток можна дослідити - досить вжити відповідні інструменти!
BOX - ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНИЙ КАПІТАЛ - це комплект інструментів для
проведення самостійних досліджень.
ЧИМ Є СУСПІЛЬНИЙ КАПІТАЛ?
Це відчуття, що людей щось об'єднує, це бажання і необхідні вміння, щоб діяти спільно.
Це також довіра, якою люди наділяють один одного і відчуття, що вони разом можуть вплинути
на своє оточення.
Кажучи образно: суспільний капітал - це "мастило", яке спричиняє до того, що ваша спільнота
діє справно. Без нього не вдасться їй нічого зробити.
Обстежити суспільний капітал можливо, оскільки він має свої різні виміри: складається з
багатьох ознак твоєї спільноти. Може вона бути відкрита, активна, посварена, схильна до
співробітництва, позбавлена самобутності чи закрита. Кожен з цих вимірів можна
діагностувати. Всупереч видимості, оточує тебе море даних про суспільний капітал. Виклик
полягає тільки в тому, щоб зуміти їх зібрати і прочитати. У рамках інструментів BOX ти зможеш
дослідити суспільний капітал в наступних вимірах:
ЗВ"ЯЗКИ, ТОТОЖНІСТЬ - прив'язанність окремих членів до спільноти, відчуття приналежності і
збереження норм, що полегшують спільну дію.
АКТИВНІСТЬ - здатність до виконання дій у рамках спільноти.
СПІВРОБІТНИЦТВО - здатність до дії спільно з іншими членами спільноти, узгодження своїх дій і
уникання конфліктів.
ВПЛИВ - здатність членів спільноти впливати на загальні рішення , здатність до участі в
прийнятті цих рішень і комунікувати з тими, які відповідальні за їх прийняття.
ДОВІРА - віра в передбачувальність поведінки окремих членів спільноти і в їх добрі наміри.
ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕНЬ BOX
BOX це щось на зразок "скриньки з інструментами", яка містить 4 інструменти для досліджень.

•
•
•
•

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДАНИХ
ІНТЕРВ'Ю З МІСЦЕВИМИ ЛІДЕРАМИ
ДОСЛІДНА ПРОГУЛЯНКА
QUIZ (ОПТУВАННЯ)
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДАНИХ _____________________
Що мається на увазі?
Щоб побачити рівень суспільного капіталу твоєї спільноти, не обов»язково проводити складні
місцеві досліджень. Багато цікавих висновків ти можеш зробити, аналізуючи так звані "існуючі
дані". Це інформація, що вже була зібрана в інших цілях. Цього типу інформацію дуже часто
збирають установи і різного роду громадські організації. Можуть вони стосуватися, наприклад,
того, на що витрачені громадські ресурси у вашому місті, якою є виборча активність, які
організації діють на її теренах, яким є рівень безпеки. Ці дані, зазвичай, ви можете порівнювати
у часі, щоб перевірити, які зміни відбуваються протягом років чи місяців.
Коли вжити Аналіз Існуючих Даних?
•
•
•
•

Коли ти хочеш закласти у свої дослідження максимально достовірні та об'єктивні дані,
щоб отримати найточніший результат;
Коли хочеш порівняти ситуацію у твоїй спільноті із загальукраїнською статистикою, з
іншими спільнотами або зробити порівняння у часі;
Коли не хочеш або не можеш вести власних місцевих досліджень;
Коли діяльність твоєї організації має давню\плідну історію і має своє віддзеркалення в
даних раніще зібраних.

Як приготуватися?
1. По-перше, потрібно знати, які дані можуть вам допомогти в оцінці ситуації і де їх шукати.
2. По-друге, потрібно уміти ці дані здобути.
3. По-третє, потрібно знати, як вони можуть вплинути на оцінку суспільного капіталу - і які саме
показники цього капіталу можуть вказати що є позитивним чинником, а що негативним?

Аналіз даних зібраних раніше - крок за кроком
Крок 1: Визнач місцевість, якої стосуватиметься аналіз
Цей інструмент дає можливість виміру рівня суспільного капіталу в місці твоєї безпосередньої дії
в конкретний період часу (наприклад, впродовж останніх трьох років), а також в тій місцевості,
що є для тебе пунктом відліку. Тобто такій, в котрій ти не вів діяльності, але вона знаходиться в
просторі, охопленому впливом твоєї організації.
Чи повинен ти порівнювати між собою ці простори? Звісно, що ні - ти можеш вирішити, що ти
збираєш дані тільки для одного з них – наприклад, тільки сфери діяльності твоєї організації. Чому
важливо визначити територіальний обсяг робіт? Тому що це має великий вплив на твої подальші
кроки. Звісно, що частина даних є загальнодоступною, але деякі ти зможеш отримати тільки в
різноманітних місцевих установах. Тобто, що чим ширшим буде територіальний об»єм робіт
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твого аналізу, тим більше таких установ ти проситимеш про дані і тим більшою є ймовірність, що
не всі дані вдасться зібрати. Отже збільшаться зусилля, які ти вкладаєш в отримання цих даних.
Крок 2. Вибери показники
Що таке «показники»?
Це такі явища і події, які ми можемо спостерігати, і які дозволяють нам зробити висновок про
рівень менш помітних явищ. Наприклад, про рівень соціальної активності може свідчити те, що
більша частина населення бере участь у всіх видах громадських організацій. Як вибрати
показники? Немає одного універсального набору показників, які добре працюють в кожному
місці. Наприклад, у великому місті не має сенсу посилатися на дані, що стосуються членства в
загоні пожежників-добровольців, тому що їх там немає. У гміні, в якій сталася повінь, відмінність
між різними місцевостями серед людей, які отримують соціальну допомогу, не буде хорошим
показником рівня соціальної нерівності і так далі. Багато що залежить і від перспектив отримання
доступу до даних. У різних місцях це може виглядати по-різному. Деякі установи в цьому
відношенні є більш відкритими, ніж інші, а до деяких є кращий доступ, ніж до інших. Таким
чином, у BOX Ви можете самостійно вибрати показники, які на Вашу думку і на Ваших умовах
здаються більш перспективною, розумною мірою окремих вимірювань соціального капіталу. Ви
можете вибрати з майже 100 таких показників, зібраних в спеціальній таблиці Excel, яка доступна
на веб-сайті www.kapitalspoleczny.org в розділі «інструменти». Лист, який знаходиться нижче має
назву «матриця показників» соціального капіталу. Показники в матриці розділені на списки, що
відносяться до кожного з вимірів BOX. Виберіть з них як мінімум 15 показників, дотримуючись
при цьому того, що кожен з показників (зв'язки, активність, співпраця, вплив, довіра) було
представлено, щонайменше, трьома показниками. Звичайно, Ви можете вибрати більше - чим
більшою буде їх кількість, тим надійними будуть результати. Два показники в кожному вимірі,
виділені в матриці червоним шрифтом – це показники, які на нашу думку, завжди слід
враховувати в дослідженнях з використанням матриці BOX (мають обов'язковий характер).
Крок 3: Збір даних
Де знайти інформацію?
Для кожного з показників, включених до матриці пропонується по декілька варіантів місць
пошуку інформації. Ці пропозиції можуть розглядатися в якості вторинного критерію вибору
показників – наприклад, не вибирай ті, які при твоїх можливостях і у твоєму районі напевно не
зможеш заповнити даними.
Частина показників, запропонованих в BOX заповнюються даними, які можна отримати без
особливих зусиль - просто знайти їх в Інтернеті. Іноді, однак, якщо ти досліджуєш територію
неспецифічної адміністративної одиниці (наприклад не всю гміну але її окремі місцевості), то
може виявитися, що дані стосуються лише всієї адміністративної одиниці. Щоб отримати деякі
дані тобі доведеться звернутися з запитами у різні місцеві установи з проханням про надання
доступу до даних. Якщо це державні установи, ти можеш скористатись процедурою доступу до
публічної інформації - про те, як краще використовувати процедуру, можна прочитати у повній
версії підручника який є на веб-сайті www.kapitalspoleczny.org «podręcznik». Якщо тобі буде
потрібно одержати дані від установ недержавного сектору, то все буде залежати від
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доброзичливості людей, що там працюють. Ти можеш, наприклад, попросити всі місцеві
організації дати інформацією про їхню діяльність. Для деяких показників просте отримання
відповідних даних може бути вже окремим дослідницьким проектом. Підготуй себе так, що
процес збору може зайняти місяць або навіть більше. Проблема може бути не тільки в
контактах з людьми, які володіють потрібною тобі інформацією, а й з поясненням намірів, щодо
збору інформації саме твоєю організацією («Навіщо це їм?», «Чи не збирання це
компромату?»). Тому намагайся вибирати для аналізу такі показників, які ти зможеш заповнити
даними. Якщо в процесі роботи з'ясовується, що отримання цих даних для будь-якого
показника або показників не є можливим, або дані, які тобі вдалося отримати, не є
вірогідними, заміни проблемний показник іншим.
Крок 4: Отримай результати
Щоб отримати результати, перенеси зібрані дані в матрицю показників. Для того, щоб нею
користуватися , виконай наступне:
• Спершу введи у два поля назви місцевості або місцевостей, для яких збирались дані. Якщо це
тільки одна місцевість, введи її назву - може бути назва офіційна, традиційна чи описова, тут
немає обмежень. Якщо йде порівняння місця, що задіяне з будь-якою іншою місцевістю,
потрібно ввести дві назви, відповідно до інструкцій в матриці. Якщо ви з збираєте дані для однієї
місцевості, але в різній час, введіть в перше поле назву місцевості і дату збору даних, в друге
поле – ту ж саму назву і нову дату збору даних.
- В рядки, що відповідають обраним показниками, введи дані, які ти зібрав. Якщо порівнюєш
різні місцевості чи одну, але в різні проміжки часу, будь ласка, введи дані до кожного з
стовпців, що відповідають цим просторам/періодам. Вписуй лише числові значеннях відповідні «закінчення» або одиниці виміру будуть додаватися до них автоматично. Клітинки,
що відносяться до показників, які не включені в аналізі, залиш порожніми (дивись малюнок).
Якщо виникає проблема, як обчислити значення кожного показника, використовуй інструкції та
коментарі, введені в відповідних рядках на правій стороні всього листа.
• Коли закінчиш, перейди на лист під назвою «Radar BOX» і «рейтинг показників», щоб
побачити результат.

Опрацювання результатів
Метод 1 - BOX Radar
Радіолокаційна діаграма – наглядний спосіб презентації результатів аналізу. У ній представлені
результати BOX в кожному з п'яти вимірювань, які складають нашу оцінку суспільного капіталу.
Радіолокаційна діаграма формується як середня арифметична оцінка показників, для яких
збирали дані за шкалою від 0 до 10 балів. Якщо порівнюєш дві місцевості чи два періоди,
результати будуть розраховуватися окремо для кожного з них і будуть показані двома лініях на
графіку. Якщо розглядається тільки один простір, на графіку ти побачиш одну лінію.

Strona | 7

Метод 2 - «Ранкінг показників»
Радіолокаційна діаграма не єдиний спосіб представлення результатів. Якщо порівнюєш дві
місцевості або два періоди, для кожного показника ти побачиш дві колонки із зазначенням
оцінки для цих просторів/періодів. Червона смуга означає область твоєї безпосередньої дії або
дії у майбутньому, синьою - ширшу область, яка є твоє точкою відліку, або початковим періодом.
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Підготовка результатів звіту
Результати ти можеш вставити в спеціально підготовлений шаблон звіту з аналізу даних зібраних
раніше. Це дуже просто - він складається з короткого опису дослідження, проведеного тобою,
розділу, де ти можеш вклеїти діаграми, представлені вище, і частини для короткого викладу
результатів. У першому розділі необхідно ввести всю інформацію, що стосується звіту :
• До якого періоду або періодів відносяться результати;
• До якого простору або просторів належать результати;
• Які показники ти використовував;
• Які методи були використані для збору даних для цих показників;
• Які були проблеми з подоланням сумнівів в достовірності даних, які вдалося зібрати.
В другий частині вклеюєш графіки, що утворилися в результаті твоєї роботи і коротко описуєш
ті з представлених результатів, які хочеш виділити. У третій частині можеш підсумувати весь
аналіз і прокоментувати все декількома реченнями.

ШАБЛОН ЗВІТУ
Введення Цей звіт є узагальненням результатів аналізу існуючих даних на рівні
суспільного капіталу (місцевості\тей)
Напиши чому вирішили проводити ці дослідження.
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1.1.

Території для дослідження

Напишіть, до якої містцевості/тей відноситься аналіз і як визначили її\ їх;
1.2.

Період досліджень

Напиши тут, до якого періоду або періодів, відноситься твій аналіз;
1.3 Тема досліджень
Напиши тут які показники були використані для проведення аналізу (перерахуй їх для
вимірівBOX) і звідки були отримані дані. Відповідну інформацію отримаєш в матриці
показників. Напиши також якими методами були отримані ці дані.
1.4 Зауваження щодо проведення дослідження
Напиши про труднощі, з якими довелось зіткнутись під час дослідження та про свої
сумніви або проблеми, пов'язані з скрупульозністю даних, які вдалося отримати.
Підсумування результатів
2.1 Підсумування результатів – суспільний капітал місцевості
Напиши, як ти оцінюєш цей графік, звідки можуть взятися такі результати, як вони стосуються
твоїх даних (що досягнула(в), шо плануєш)

2.2.

Докладне обговорення результатів

Напиши, яка з оцінок, з яких складаються на загальні результати BOX, для тебе є
особливо істотною, гідною уваги, підкреслення, до чого її застосувати.

Резюме
Підсумовуючи результати, напиши які рекомендації з них виникають, що ти збираєшся робити,
що, на твою думку, можуть зробити в цій справі інші. Не забудьте достосувати дослідження до
тих, хто буде основним користувачем звіту - чи будуть це місцеві органів влади, чи потенційні
спонсори чи якісь інші організації.
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2. QUIZ (опитування)_____________________________
Що таке Quiz?
Дослідження суспільно капіталу може прийняти форму гри, в якій учасники дослідження,
відповідаючи на запитання, дізнаються про свою участь в житті спільноти. У рамках BOX
ми підготували коротку анкету в доброзичливій формі опитування. Учасники твоїх
проектів можуть її самостійно заповнити, підрахувати бали і одразу ж прочитати свою
коротку характеристику. Очевидно, що це тільки гра, однак дає можливість учасникам
усвідомити долю своєї участі в житті місцевої спільноти. Тобі ж воно дає доступ до даних
всіх учасників.
Коли його використати?
•
•

Коли ти хочеш, щоб участь в дослідженні була пов'язаною із зростанням
самосвідомості учасників.
Коли ти не маєш способу і часу, щоб провести більш складні дослідження

Як приготуватися?
Кого запросити до Quizu?
Опитування задумане як знаряддя виміру суспільного капіталу в групі бенефіціантів
твого проекту. Тому його варто провести на початку та в кінці проекту. Але ти можеш його
провести серед інших осіб, наприклад серед тих, хто тільки прийшов у проект, або у
подібній групі, яка не бере участі в проекті, щоб побачити, як ваші бенефіціанти
виглядають на їх фоні.
Як організувати Quiz?
Quiz (опитування) призначене до самостійного заповнення. Для його реалізації ти
повинен мати надруковані анкети, ручки і папір для учасників. Якщо quiz (опитування)
ти хочеш провести в процесі якогось пленерного заходу, потурбуйся про спеціальний
контейнер, до якого учасники будуть вкладати заповнені анкети.
Quiz - крок за кроком
Як провести Quiz?
•
•
•

Проведення дослідження полягає в розповсюджені анкет quizu серед учасників.
Після їх заповнення учасники можуть прочитати свої результати, підраховуючи
бали. Потім вкинути заповнені анкети до контейнеру або передати їх досліднику.
Після збору всіх анкет можна вписати результати в підготований лист паперу і
провести зведений аналіз.
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Дослідження найкраще проводити на зібранні, де зосереджено багато осіб в одному
місці і в один той самий час . Доброю нагодою до переведення quizu можуть бути напр.
підсумовування проекту або зібрання рекрутаційне.
Quiz також можна розіслати електронною поштою або роздати досліджуваним до
заповнення в дома. Недоліком цього варіанту буде докладання додаткових зусиль, щоб
повернути заповнені анкети.
Що ж після закінчення дослідження?
Після збору анкет особи, які проводили дослідження, повинні:
•
•
•

Надати їм унікальні номери (записати на quizie номер респондента);
Ввести їх до таблиці з механізмом підрахунку результатів і прочитати результати;
Результати, отримані в різних групах, можна порівнювати. Завдяки цьому ми
дізнаємося,в якій групі рівень суспільного капіталу вищий, а в якій нижчий.

Опрацювання результатів
Зібрані дані необхідно вписати до таблиці, що підраховує дані,згідно з нижчезгаданою
інструкцією:
1. На кінці кожного quizu знаходиться таблиця із підрахованими балами, в якому
досліджувані зазначають отриманий ними результат.
2. Ті результати слід вписати в таблицю excel "підрахунок" в закладці "база". Кожна
колонка відповідає питанню, заданому в quizie, кожен рядок таблиці відповідає одній
досліджуваній особі. Результати ми вписуємо до таблиці по черзі, згідно з наданим
раніше кожному учасникові номеру респондента. На листі знаходяться дві закладки, що
відповідають відповідям осіб, що беруть участь у твоєму проекті і мешканцям, які в
ньому не брали участь. Залежно від того, до якої групи належав респондент, ти вписуєш
його до відповідної бази.
4. Порівнянню результатів дослідження для обох групп служить радар BOX, що
знаходиться на останній закладці листа .
Презентація результатів – звіт за результатами досліджень
Результати ти можеш вставити в спеціально підготовлений шаблон доповіді з quizu. Це
найпростіший шаблон. Складається з короткого опису, проведеного Тобою дослідження,
розділу, в який ти можеш вклеїти продемонстровані вище діаграми, також коротке
підсумовування твоїх результатів. У першому розділі тобі необхідно вписати всю
інформацію, яка є важливою для одержувачів звіту :
•

Якого періоду або періодів стосувалися дослідження;
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•
•
•
•

Якого простору або просторів стосувалися - які місцевості або територіальні
сукупності з нього складаються;
Які дані ти використовував(ла) ;
Якими методами ти збирав(ла) ці дані;
Інформація про можливі проблеми з реалізації дослідження і сумніви, що
стосуються достовірності даних, які вдалося Тобі зібрати.

У другому розділі Ти вклеюєш діаграми, побудовані в результаті Твоєї роботи і коротко
описуєш продемонстровані на них результати, які на Твою думку заслуговують на увагу.
У третьому розділі Ти можеш підсумувати проведений аналіз, коментуючи це
декількома реченнями

АНКЕТА – Ким ти є серед членів своєї спільноти?
Тестування самооцінки
1. Припустимо, що в твоєму місті має відкритись велике
підприємство. Спершу інформація про це
відома лише декільком найважливішим особам у самоврядуванні. Як, на
твою думку, виглядало б поширення інформації про цей факт в
твоєму місті?
A. Дуже швидко про це дізналося б все місто. В нас всі все знають.
B. Ця інформація залишилась би лише в колі певних осіб
(напр. серед знайомих і сім'ї осіб із самоврядування).
C. Ніхто поза самоврядуванням би про це не дізнався, поки
не почалося б будівництво фабрики.

2. До твого міст завітала телевізійна група одного з київських
телеканалів. Журналіст розпитує тебе про життя в місті. Про що ти йому
розповідаєш?
А. Розповідаю йому виключно про переваги проживання в нашому місті. Я гордий, що тут
живу і я хотів би, що б інші думали про наше місто добре.
B. Розповідаю йому про переваги і вади життя в моєму місті. Важливо показати наше місто з
кращого боку, але можливо завдяки телебаченню якісь проблеми вдасться вирішити.
C. Розповідаю йому про відсутність перспективи для жителів нашого міста і бажання кожного
якомога швидше звідси виїхати.

3. Маєш можливість переїхати в дуже гарну місцевість. Проблема
лиш в тому, що знаходиться вона в іншому кінці України. Що ти будеш
робити?
А. Відмовлюся. Тут я маю сім'ю і приятелів. Крім того я люблю місто в якому живу.
B. Зважую за і проти. Варто б звідси виїхати, але жаль залишити людей, яких я тут
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знаю.
C. Переїжджаю. Нарешті є нагода, щоб вирватися з цього міста.
4. Зазнач всі твердження з якими ти погоджуєшся.

A. Від мешканців мого міста легко отримати допомогу.
B. Мешканці мого міста готові до нових знайомств - охоче приймають в своє середовище.
C. Мешканці мого міста не конфліктні – здається немає таких проблем, які б поділили людей
на ворогуючі табори.
D. Серед мешканців нашого міста немає осіб, які б були бідніші або багатші від інших.
5. Ти дізнаєшся, що твій сусід вивозить сміття до лісу. Що ти робиш в такому випадку?
A. Говорю йому, що так не повинно бути.
B. Сповіщаю відповідні служби.
C. Нічого. Це не моя справа.
6. Наближається недільний післяобідній час. Тебе запрошено на дві вечірки, що
відбудуться в один час. Одна з них - іменини твого кузена, друга - гриль,
організований знайомими. Якщо б це від тебе залежало, яку з цих двох вечірок ти б
вибрав?

А. Іменини кузена.
В. Гриль зі знайомими.
С. Жодної. Найбільш люблю проводити вільний час в своєму домі.
7. Як часто ти береш участь у товариських зустрічах зі знайомими.

А. Раз на тиждень.
В. Декілька разів на місяць.
С. Що декілька місяців.
D. Раз на пів року або і рідше.
8. На афішному стенді Народного Дому ти побачив плакат з інформацією про
фестиваль, що має відбутися у твоєму місті. Як ти зреагуєш?

А. Чудово. Йду сам і буду агітувати друзів.
В. Може бути цікаво, але в тому випадку, коли прийдуть мої знайомі.
С . Не піду. Не люблю безсенсовних зібрань, не цікавить мене це.
9. Чи Ти є членом громадської організації, яка існує на території Твоєї місцевості?
•громадські організації напр., товариства, фонди, об’єднання жінок, спортивний клуб,
парафіяльна спільнота і т.п.
А. Так.
В. Ні.
10. Чи ініціював ти впродовж останніх 12 місяців якусь діяльність на користь своєї
громади (напр., збирав підписи під зверненням, вів проект і т.д.)?
А. Так.
В. Ні.
11. Прибираєш у шафі. Залишилось багато одягу, в якому ти не ходиш. Що робиш?
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А. Віддаю одяг доброчинним організаціям.
В. Шукаю осіб серед родини або знайомих, кому би я міг його віддати.
С. Продам (на акційних сервісах).
12. Уявляємо, що ти купив нову шафу. Вонана досить важка і ти не в стані її внести до дому,
навіть при допомозі членів твоєї сім’ї. Чи знаєш особу(поза членами твоєї родини), яка
б допомогла тобі в цій ситуації задарма?

А. Так.
В. Ні.
13. До квартири\дому поряд з тобою, вселився новий сусід. Якось стукає до твоїх дверей
і просить позичити 100 гривень. Стверджує, що бракує йому такої суми, щоб
заплатити за посилку, і що віддасть наступного дня. Що ти робиш?

А. Позичаю.
В. Культурно відмовляю.
14. На веб-сайті міста знайшов інформацію про те, що місцева організація шукає осіб для
допомогти в організації фестивалю для неповносправних людей, тих, хто зацікавлений
у свою вільну суботу безоплатно опікуватися неповносправними учасниками
фестивалю. Що ти робиш?
А. Погоджуюся допомагати при умові, що зможу.
В. Після робочого тижня хочу мати час для себе, своїх близьких і друзів, тож, на жаль, не
можу допомогти.
15. Припустимо, що ти хочеш організувати громадську акцію посадки дерев у своєму місті.
Як на твою думку, легко чи важко вмовити приєднатися до цієї акції мешканців твого
міста?

А. Звичайно, легко.
В. Скоріш за все, легко.
С. Скоріш за все, важко.
D. Звичайно, важко.
16. З якою з наступних думок ти згоден найбільше?

А. Зазвичай вірю іншим людям, навіть тим, яких не знаю.
В. Вірю тільки родині і добрим знайомим.
С. В наш час не можна вірити нікому.
17. Припустимо, що ти залишив гаманець з грошима та документами на лавці поруч з
магазином в твоєму місті. Ти згадав про це лише через годину і вирішив повернутися.
Яка версія подій є найбільш ймовірною?
А. Гаманець буде чекати на тебе з усім вмістом в магазині.
В. Гаманець буде лежати з усім вмістом в тому ж місці, де ти його залишив.
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С. Гаманець буде лежати в тому ж місці, де ти його залишив, але без грошей.
D. Гаманця не буде.
18.Чи є у твоїй місцевості особи, поза членів твоєї родини, які є авторитетом для тебе?
А. Однозначно так.
В. Скоріш за все, так.
С. Скоріш за все, ні.
D. Однозначно, ні.
19. Що ти думаєте про людей, які є громадськими діячами, наприклад, є членами
асоціацій або товариств.

А. Я дуже ціную те, що вони віддають свій вільний час на благо інших
В. Ціную їх роботу, але мені цікаво, що вони з цього мають ?
C. Я не довіряю їм. Ніхто нічого не робить безкоштовно
20. Чи дозволив би ти своїм дітям гратися зі своїми друзями колегами на подвір’ї /
місцевому дитячому майданчику без Твого нагдяду?

A. Так. У нашому місті дітям нічого не загрожує
В. Так, але тільки за умови, що вони перебуватимуть під нагдядом дорослої людини, яку я
знаю (наприклад, сусід.).
C. Ні. В наш час це небезпечно
21. У виборах до місцевого самоврядування бере участь два кандидати. З першим ти
поділяєш бачення на те, як повиненна виглядати ваше місто, а інший - твій хороший
знайомий. За кого Ти проголосуєш?

А. За першого кандидата.
В. За знайомого.
С. За жодного з них. Я не ходжу на вибори.
22. Як ти вважаєш, який вплив - великий чи малий - ти маєш на ситуацію
у твоїй громаді?
А. Великий. Як громадянин я не тільки вибираю місцеву владу, але я можу також брати
участь в ряді громадських ініціатив, які могли б змінити мою місцевість на краще.
B. Середній. Один раз в чотири роки я можу піти голосувати до органів місцевого
самоврядування , і на цьому закінчується мій вплив.
C. Малий. Ніхто не рахується зі «звичайним громадянином».
23. Припустимо, що інвестуванням частини грошей бюджету твого міста будуть займатись
самі мешканці. Що ти думаєш про це?

A. Це дуже хороша ідея. Саме ми, мешканці, знаємо, що потрібно змінити в нашому місті.
B. Хороша ідея, але я не знаю, чи мешканці досить компетентні, щоб приймати рішення про
витрату грошей.
Strona | 16

C. Це не має сенсу. Ухвалення таких рішень належить до політиків і експертів.

24. Чи контактували ви з особою, що є членом місцевого самоврядування (депутатом,
мером) у зв'язку з виконанням ним\ нею своїх обов»язків, наприклад, прийти з
якою-небудь справою до нього\неї на прийом.

А. Так
В. Ні
25. Припустимо, що влада планує вирубку дерев на території твого міста. Багатьом з твоїх
сусідів це не подобається. Є ідея написати звернення, зібрати підписи і таким чином
вплинути на рішення влади. Яка твоя думка з цього приводу:
А. Це дуже хороша думка. Коли влада побачить, що більшість мешканців не схвалює це
рішення, то відмовиться від зрізування дерев.
B. Хороша ідея, але важко сказати, чи влада захоче взяти до уваги те, що ми думаємо про це.
C. Шкода наших зусиль. Влада ніколи не враховує нашу думку .

Заповнив(ла) опитування? Чудово. Тепер згідно таблиці додай бали, які отримав (ла)
за відповіді на кожне запитання і подивитись, яку роль ти відіграєш у своїй спільноті.

Kим ти є у своїй спільноті?
Номер питання

Пункти

Номер питання

Пункти

A. 4
A. 4

1

B. 4

14
B. 0

C. 0
A. 4
A. 4
B. 2

2

B. 2

15
C. 0

C. 0
D. 0
A. 4

3

B. 2
C. 0

A. 4

16

B. 4
C. 0
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A. 1

A. 4

B. 1

4

B. 2

17
C. 1

C. 0

D. 1

D. 0
A. 4

A. 4
B. 2

5

B. 2

18
C. 0

C. 0
D. 0
A. 4

6

B. 4

A. 4

19

C. 0

B. 2
C. 0

A. 4
A. 4
B. 3

7

20

B. 2

C. 1
C. 0
D. 0
A. 4

8

B. 1

A. 4

21

C. 0

B. 4
C. 0
A. 4

A. 4

9

22

B. 1

B. 0
C. 0
A. 4
A. 4

10

23

B. 2

B. 0
C. 0
A. 4
A. 4

11

B. 4

24
B. 0

C. 0
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A. 4
A. 4

12

25

B. 2

B. 0
C. 0
A. 4

13

Сума:

B. 0

Громадський діяч:
Ти справжній вулкан енергії з точки зору громадської діяльності. Ти
постійно щось організовуєш і всюди тебе повно. Ти маєш тісні
контакти в місцевому співтоваристві. Люди знають і поважають
тебе за твою діяльність. Ти не думав кандидувати на депутута? Ти
маєш всі шанси.

100 – 75 балів

Активіст:

75 – 51 балів

Ти знаєш, що відбувається у твоєму найближчому оточенні. Ти
знаєш людей, які живуть разом з Тобою і охоче їм допомагаєш.
Може бути, що ти не ініціативний, але коли хтось просить Тебе
допомогти, ти, звичайно, не відмовиш.

Пасивний громадянин:

51 – 25 балів

Ти зацікавлений в місцевих справах, але скоріше як пасивний
глядач, ніж активний учасник. Ти вважаєш, що люди повинні жити
своїм життям, а на громадську активність ти дивишся з деякою
підозрою. Найкраще чуєш себе серед близьких тобі людей, а
іншим особливо ти не довіряєш.
Індивідуаліст:
25 – 0

балів

У Тебе обмежений контакт з іншими мешканцями твого міста. Ти
живеш поруч з ними, але не цікавишся вирішенням питань, що
становлять спільний інтерес. Не даєш, але і не чекаєш допомоги
від інших. Ти не бачиш сенсу у спільних діях і вважаєш що ніхто
тебе не захоче слухати
Ей! Час вийти з укриття і зробити щось разом!
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Звіт про самооцінку учасників проекту (опитування)
Вступ
Цей звіт підводить підсумки інтерв'ю з мешкнцями ....[область/y].
Тут напиши, чому ти вирішив (ла) проводити це дослідження.
1.1.

Територія дослідження

Опиши до якого простору/просторів відноситься Твій аналіз і як ти їх вибирала;
1.2. Часовий діапазон дослідження
Опиши до якого періоду або періодів, відноситься твій аналіз;
1.3. Тема дослідження
Напиши які саме показники ти використовувала у своєму аналізі (перерахуй їх окремо
для кожного виміру BOX) і звідки походять дані для заповнення. Відповідну інформацію
ти знайдеш в матриці показників BOX. Напиши також, якими методами отримував(ла) ці
дані.
1.4. Коментарі щодо виконання опитування
Напиши про будь-які труднощі, з якими довелось зіткнутись при дослідженні і про ваші
сумніви або проблеми, пов'язані з достовірністю даних.
Результати аналізу
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Підсумовування
Підсумуй результати, напиши, які рекомендації з них виникають, що ти задумуєш
зробити, що на твою думку можуть зробити у цій справі інші. Пам'ятай, що потрібно
брати до уваги реціпієнта – того, хто буде читати ці результати - чи буде це місцеве
самоврядування, потенційні спонсори, інші організації чи хтось інший.
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3. ДОСЛІДНА ПРОГУЛЯНКА_________________________
Що таке дослідна прогулянка?
Дослідна прогулянка то метод, що дозволяє поглянути на досліджуваний простір
(місто/район) очима його мешканців. В процесі дослідження учасники беруть на себе
роль провідників, що водять дослідника по місцях, в яких вони вбачають позитивні та
негативні соціальні явища, що відбуваються навколо них. Дозволяє це аналізувати
наявність в публічному просторі явищ, що свідчать про присутність або брак суспільного
капіталу в районі/місті. Цей метод має перевагу в порівнянні з більш традиційними
методами дослідження, оскільки дозволяє досліджувачам зосередитися на фактах і
конкретних місцях. Це сприяє більш широкому залученню учасників дослідження і
зазвичай виливається в дуже цікаве обговорення і висновки.
Коли краще використовувати цей метод?
•
•
•
•

Коли ми хочемо побачити, як бачать простір району/міста мешканці різного віку
та різних соціальних прошарків;
Коли ми хочемо ототожнити явища, пов'язані з присутністю/браком суспільного
капіталу в просторі;
Коли ти хочеш отримати візуальний матеріал, що вказує на присутність/брак
суспільного капіталу в районі;
Коли ти хочеш виокремити простори в районі/місті, що вимагають втручання.

Дослідна прогулянка - крок за кроком
Дослідження складається з двох частин: дискусії про простір та дослідної прогулянки. В
обох частинах повинні брати участь ті самі особи, яких буде завербовано згідно з
подальшим описом.
Крок 1: Як визначити простір прогулянки?
Перше, що слід чітко визначити – це простір, який ти хочеш дослідити. Чи буде це район,
чи конкретне місто?
•

•
•

Пам'ятай, що чим більший простір, тим важче буде Вам розмовляти про конкретні
місця і зазначати їх на мапі. З огляду на це найбільшою (і рекомендованою)
територіальною одиницею, в якій можна провести прогулянку, є район.
Якщо цікавить Тебе більший простір, потрібно організувати декілька досліджень.
Очевидно декілька прогулянок ти можеш провести навіть тоді, коли цікавить Тебе
відносно невеликий простір - чим більше буде прогулянок, тим ретельнішими
будуть результати Твоїх досліджень. Кожну з них проведи згідно з
нижчеописаною інструкцією.
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Крок 2: Кого запросити на дослідження?
•
•
•

До участі в прогулянці/дискусії необхідно запросити до шести осіб, так, щоб кожна
з них мала шанси представити свою точку зору.
Учасники мають бути в схожому віці (однієї вікової категорії), але мешкати в різних
місцях в межі досліджуваної гміни і бути різної статі.
Важливо, щоб в дослідженні брали участь особи, незнйомі між собою. Це
важливо, оскільки знайомі можуть монополізувати розмову, зазвичай вони
мають схожі погляди на теми, що вас цікавлять і бувають в цих самих місцях. Все
це може негативно вплинути на якість дискусії і звузити сферу зібраної інформації
до думки одного середовища.

Для того, щоб отримати якнайширший спектр думок на тему району/міста, варто
провести більше ніж одну прогулянку і дискусії з особами різного віку (напр. три
дискусії/прогулянки: з молоддю, дорослими, сеньйорами).
Коли ти закінчиш процес рекрутування(набору) учасників дослідження, ти можеш
розпочати підготовку до дискусії про простір, який передуватиме прогулянці. Подбай
про контактну інформацію про цих осіб, щоб домовитись про дослідження (напр. номер
телефону).
Крок 3: Як організувати дискусію?
•

•

•

Почни від місця, в якому буде ви будете працювати. Потрібно приміщення, добре
освітлене, обладнане великим столом (на нього ти покладеш мапу простору, про
який ви розмовлятимете), достатньо просторе, щоб в комфортних умовах могло
працювати сім осіб (ведучий розмови також учасник). Якщо можеш, подбай про
безпосередню атмосферу зустрічі і дрібне пригощання (напої, тістечка), яке
"відірве" учасників зустрічі від їх стільців і допоможе створити більш
неформальний настрій.
Підготуй мапу простору, що буде досліджуватись, у великому форматі(напр. B2).
Може то бути мапа, надрукована з інтернетівських сервісів типу google maps,
targeo.pl і т.п., або просто розкладна мапа, яку можна купити на автозаправці.
Важливо, щоб була вона в такому масштабі, щоб видимими були на ній поодинокі
об'єкти(будівлі, вулиці, майдани забав), які ви зазначатимете в процесі дискусії.
В процесі розмови ви вказуватимете місця відповідно охарактеризовані
(докладна інформація далі, в сценарії розмови). Виріши, як саме вони будуть
зазначені на мапі. Можуть то бути напр. кнопки різного кольору (у цьому випадку
пам'ятай про відповідно товсту підкладку, на якій буде розкладена мапа, напр.
пробкову дошку), карточки, що можна наклеїти або також маркери різних
кольорів. Встанови, який колір відповідає якому типу місць і старайся тримати
цього послідовно в процесі цілої дискусії.
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•

Підготуй диктофон, яким ти награватимеш зустріч, фотоапарат для того, щоб
задокументувати мапи, надрукований сценарій розмови та записник (в разі якби
співрозмовники не погодились на награвання розмови).

Крок 4: Як провести дискусію?
•

•
•

•

•

Відрекомендуйся і розкажи про мету зустрічі. Не забудь попросити про згоду на
награвання розмови на диктофон. В разі відмови найважливіші зауваження
записуй в записнику.
Попроси, щоб кожен учасник коротко представився і запропонуй, щоб на час
дискусії учасники зверталися до себе по імені – так вам буде легше спілкуватись.
Ти, як модератор, ведеш дискусію згідно зі сценарієм: задаєш питання і даєш
учасникам можливість висловитись. Важливо, щоб всі мали можливість
висловити свою думки, тому потрібно запитувати думку особ, менш активних.
В процесі дискусії дуже важливо відчути де в просторі досліджуваної території
стаються описані Твоїми співрозмовниками поведінки/явища. Тому, коли то
можливо, проси їх, щоб зазначали конкретні місця на мапі.
На закінчення розмови, коли на мапі гміни будуть відмічені потрібні місця, визнач
з учасниками зустрічі маршрут, дату і годину прогулянки. Можна то зробити у
формі вправи: попроси учасників запланувати прогулянку ( не більше
двогодинної), під час якої ви відвідаєте якнайбільше місць, вказаних в процесі
розмови. Постарайся, щоб траса прогулянки враховувала принаймні одне місце
визначеного типу.

Крок 5: Що після дискусії?
Після закінчення розмови заповни формуляр дискусії і зроби докладні зйомки мапи з
відміченими на ній пунктами. Мапу, що виникла, по прогулянці найкраще оцифрувати.
Це не складно.
Крок 6: Як організувати прогулянку?
Після дискусії про простір і сформованого маршруту, час на дослідну прогулянку. Однак,
перш ніж розпочнеться прогулянка, варто звернути увагу на таке:
•

•
•
•

Постарайся оцінити, скільки часу триватиме прогулянка. Візьміть до уваги
можливості учасників (особливо, коли вони пенсіонери), зупинки в місцях,
вказаних в процесі дискусії, а також короткий відпочинок;
Поцікався прогнозом погоди в день прогулянки. Якщо він буде невтішним,
перенеси зустріч на інший час;
В разі, коли місця маршруту розташовані у віддаленні одне від одного, слід
подумати про транспорт для себе і учасників;
Отримай підтвердження участі в прогулянці всіх, хто брав участь в дискусії;
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•

Підготуй мапку з трасою прогулянки, фотоапарат та список питань.

Крок 7: Як провести прогулянку?
Проведи прогулянку по попередньо запланованій трасі. На кожній "зупинці" опитуй
учасників про місце, в якому ви перебуваєте, спираючись на відповідний для нього
комплект питань. Відповіді записуй в "листку прогулянки". Завдяки цим відповідям ти
зможеш розрахувати показники суспільного капіталу. Під час прогулянки варто
документувати зауваження учасників дослідження, що стосуються характеристики
простору і способів використання його, робити зйомки фотоапаратом.
Опрацювання результатів
Результати ти можеш вставити в спеціально підготовлений шаблон рапорту з дослідної
прогулянки, він дуже простий. Складається з короткого опису, проведеного тобою
дослідження, секції, в якій ти можеш вклеїти продемонстровані вище діаграми також
частини на коротке підсумовування твоїх результатів. У першій секції ти мусиш
вписати всю інформацію стосовно дослідних прогулянок:
•
•
•
•
•

Якого періоду або періодів стосувалися;
Якого простору або просторів стосувалися - які місцевості або територіальні
сукупності в ньому знаходяться;
Які дані ти збирав;
Якими методами ти збирав ці дані;
Інформація про можливі проблеми з реалізацією дослідження і сумніви, що
стосуються ретельності даних, які вдалося Тобі здобути.

У другій секції ти вклеюєш і коротко описуєш результати, які на твою думку заслуговують
на пильну увагу. У третій секції ти можеш підсумувати сукупність аналізу декількома
думками загального коментаря.

Список питань до дослідної прогулянки
1. Місця тотожності
•
•
•
•
•
•

В чому полягає привабливість цього місця для людей?
Яка історія цього місця?
Хто дбає про нього щоденно?
Як часто сюди приходять мешканці? Що тут відбувається?
Кого щоденно можна тут зустріти? Якого типу людей?
Чи є це місце важливим для всіх мешканців? Чи тільки для якоїсь конкретної
групи? Якої саме?
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•

Як ви думаєте, що б зробили мешканці Вашого району/місста, якщо б існування
цього місця було в який-небудь спосіб під загрозою (напр. плановано б різку
зміну цього простору через її забудову/зміну функції)? Чи хто-небудь захищав би
це місце? Хто міг би бути зацікавленим в його захисті?

2. Доглянуті місця
•
•
•
•
•
•

За якими ознаками ви визнали це місце доглянутим?
Чи багато є таких місць у вашому районі\місті?
Чи було це місце завжди доглянутим, чи щось змінилося в останній часі? Якщо
так, то завдяки кому\чому?
Хто дбає про це місце щоденно? Чи всі мешканці однаково дбають про це
місце? Хто дбає, а хто ні?
Кого зазвичай можна тут зустріти? Якого типу осіб?
Що тут ви робите (якою діяльністю ви тут займаєтесь)? А що роблять тут інші
особи, що користуються цим місцем?

3. Занедбані місця
•
•
•
•

•
•
•
•

За якими ознаками ви визнали це місце занедбаним?
Чи багато є таких місць у вашому районі\місті?
Чому, на Вашу думку, це місце зараз в такому стані? Хто за це відповідає? Хто до
такого стану це місце привів?
Як стан цього місця змінювався поступово? Чи було це місце, занедбаним
завжди, чи його стан змінився в якийсь момент? На краще чи на гірше? Хто
цьому посприяв?
Хто відповідальний за це місце? Хто повинен вжити заходів, щоб це місце
змінилося на краще?
Кого щоденно можна тут зустріти? Що роблять тут особи, що користуються цим
місцем?
Як користування цим місцем змінюється залежно від пори дня(день, вечір, ніч) і
пори року?
Що слід було б зробити, щоб це місце змінилося на краще?

4. Небезпечні місця
•
•
•
•
•

За якими ознаками ви визнали це місце небезпечним? У чому полягає
небезпека?
Чи багато є таких місць у вашому районі\місті?
Чи є воно небезпечним для всіх? Для кого так, а для кого ні?
Як саме, на Вашу думку, потрібно себе тут поводити, щоб зменшити небезпеку?
З яких причин, на Вашу думку, виник нинішній стан цього місця?
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•

•
•
•

Як стан цього місця змінювався з часом? Чи було це місце небезпечним завжди,
чи його стан змінився в якийсь момент? На краще чи на гірше? Хто цьому
сприяв?
Кого щоденно можна тут зустріти?
Чим тут, зазвичай, займаються особи, що користуються цим місцем?
Що слід було б зробити, щоб це місце змінилося на краще? Хто повинен цим
зайнятись?

5. Місця зустрічей
•
•
•
•
•
•

Хто сюди приходить? Коли? З якою метою?
Чому люди зустрічаються саме в цьому місці?
Чи є якісь правила поведінки в цьому місці? Які? Хто їх дотримується?
Кого щоденно можна тут зустріти? Якого типу осіб? Що роблять, коли
користуються цим місцем?
Чи користувачі дбають про це місце? У який спосіб? Хто дбає, а хто ні?
Який ви думаєте - що мешканці Вашої району/міста зробили б, якби існування
цього місця було в який-небудь спосіб під загрозою (напр. плановано б різку зміну
цього простору через його забудову/зміну функції)? Чи хто-небудь би захищав
це місце? Хто міг би бути зацікавлений в його захисті?

Сценарій дискусії про простір
1. Вступ
• Відрекомендуйся (ім'я та прізвище, яку організації ти репрезентуєш)
• Розкажи яку мету мають дослідження і дискусія (частиною якого проекту вони є, до
чого послужать і як будуть використані результати)
• Попроси про згоду на награвання розмови на диктофон (повідом, що участь в
дослідженні анонімна).
• Вкажи учасникам час перебігу розмови(близько 1години)
• Нагадай, що дискусія є першою частиною участі в дослідженні. У другій частині
відбудеться дослідна прогулянка.
• Познайом учасників із загальними принципами розмови – коли говорить один всі
слухають, ми не перериваємо один одного, ми поважаємо думку кожного. Запитай
про дозвіл звертатись до них по імені.
2. Розминка
Попроси кожного з учасників зустрічі розповісти про себе:
• Відрекомендуйтесь, будь ласка
• Де вии мешкаєте? Попроси вказати це місце на мапі.
3. Місця тотожності
На початку я хотів би поговорити з Вами про місця, які характеризують ваш район/місто. Припустімо,
що я є туристом і маю тільки один день, щоб оглянути Ваше місто.
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•
•
•

Що саме ви б мені показали, щоб я добре запам'ятав Вашу гміну/місцевість?
Що є в цьому місці особливого? У чому полягає його чарівність?
Чи бувають там мешканці? Чим вони там, зазвичай, займаються?

Попроси вказати місце\ця цього типу на мапі і зазнач його обраним раніше маркером

4.

Доглянуті місця
•

Чи є якісь місця, які свідчать про те, що мешканці вміють дбати про район/місто? Що це за місця? Хто
про них дбає щоденно?

Попроси вказати місце\ця цього типу на мапі і зазнач його обраним раніше маркером

5. Занедбані місця
•

А чи є в просторі Вашого району/міста місця особливо занедбані? Такі, про які ніхто не дбає? Що
свідчить про їх занехаяність?

Попроси вказати місця цього типу на мапі і зазнач їх обраним раніше маркером

6. Небезпечні місця
•

Припустімо, що хтось переїхав до Вашого району\міста. Яке з місць ви радили б йому уникати, як
небезпечне? Чому це місце є небезпечним?
Попроси вказати місця цього типу на мапі і зазнач їх обраним раніше маркером

7. Місця зустрічей
•
•

Чи є на території Вашої місцевості/гміни місця де можна зустрітись, поговорити, провести час спільно
з іншими мешканцями?
Хто туди приходить? Коли саме?
Попроси вказати місця цього типу на мапі і зазнач їх обраним раніше маркером

8. Місця суспільної активності
•

Чи є у Вашій гміні/місцевості місця, які є прикладом того, що мешканці уміють зробити щось
разом для спільного блага ? Такі, які виникли і існують завдяки людям, які тут мешкають. Що
то за місця? Хто з них користується і при якій нагоді? Як вони виникли і за чиєю ініціативою?

Попроси вказати місця цього типу на мапі і зазнач їх обраним раніше маркером

9. Маршрут прогулянки
На завершення я хотів би, щоб ми поглянули тепер ще раз на мапу з відміченими на ній місцями, про які ми
говорили. Нашим завданням є створення маршруту прогулянки, яка обіймала б якнайбільше з цих місць, а
водночас тривалаб не більше 2 годин. Важливо, щоб на маршруті такої прогулянки опинилися принаймні по
одному місцю даного типу(місця тотожності, доглянуті, занедбані, небезпечні, зустрічей, суспільної активності,
місця, в яких хотілося б жити і місця, в котрі ніколи б не вибрали для життя.
Попроси намалювати трасу прогулянки, визнач місця старту, зупинок та фінішу. На завершення встанови
годину і дату прогулянки.

Шаблон рапорту з дослідної прогулянки
Вступ
Цей рапорт є підсумком дослідних прогулянок в ...[простір/и].
Тут напиши, чому ти вирішив/ла взяти участь в цьому дослідженні.
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1.1.

Територія твого дослідження

Напиши, якого простору/просторів стосується твій аналіз і як ти його сформлював(ла);
1.2.

Тривалість дослідження

Напиши, якого періоду або періодів стосується твій аналіз;
1.3.

Тематика дослідження

Напиши, які показники ти вживавужив(aś) у своєму аналізі(заміни воно окремо для
окремих вимірів BOX) і звідки походять поповнюючими їсть дані. Відповідну
інформацію ти знайдеш в матриці показників BOX. Напиши також, якими методами ти
здобував(aś) ці дані.
1.4.

Зауваження на тему реалізації дослідження

Тут пиши про всілякі труднощі, які ти зустрів(ла) реалізовуючи дослідження і про Твої
сумніви або проблеми, пов»язані з точністю даних, що вдалось тобі здобути.

Результати аналізу
2.1.

Підсумовування результатів - суспільний капітал в [простірі]

Тут опиши свої висновки, які ти робиш, виходячи з діаграми. Чому з»явились саме такі
результати, як корелюються вони з твоїми діями (з тим. що вже досягнуто та з тим, що
ти плануєш зробити)

2.2.

Докладне обговорення результатів
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Мапа з розмови про простір.
•
Співрозмовники з легкістю вказували на місця, які формують місцеву тотожність.
Такі, що є для них приводом до гордості, яке б показали особі з іншого міста. На цій
підставі можна зробити висновок про доволі сильний зв'язок досліджуваних з їх місцем
проживання
•
Спільнота досить сильно диференційована з точки зору матеріального статусу, що
видно в різного виглядку простору окремих мікрорайонів. Співрозмовники з легкістю
вказували на "багаті і "бідні" мікрорайони". Такі, в яких хотіли б мешкати(проживання
там є престижним) і такі, в яких не хотіли б мешкати і тому що з уваги як на деградації
простору як і місцеву спільноту.
•
Суспільна активність мешканців знаходить своє відображення в просторі міста.
Співрозмовники без проблеми вказували на місця, що виникли завдяки суспільній
ініціативі.
Що цікаве: різні вікові групі вказували різні місця в яких люди перебувають разом і
роблять щось спільне для спільноти (молодь вказувала на альтернативний "дім
культури" старші ж особи на костел).
Тут напишіть, які з часткових оцінок, які складають загальні результати BOX, є для Вас
особливо приголомшливими, важливими, гідними уваги. Посилаючись на окремі
додатки це слід проілюструвати відповідними цитатами з інтерв'ю (пам'ятайте про
анонімність відповідей), а також фотографіями, зробленими під час прогулянки. У вступі
цієї частини слід вставити карту, яка буде результатом Вашої дискусії про простір.
Підсумування: Тут підведіть підсумки, напишіть, які рекомендації з них випливають, що
Ви збираєтеся робити, що, на Вашу думку, можуть зробити інші. Не забудьте адаптувати
свій звіт під того, хто буде його основним слухачем – чи це буде адресат Вашого дій,
місцеві органи влади, потенційні спонсори, інші організації або будь-хто інший.

Strona | 30

4. ІНТЕРВ»Ю З ЛІДЕРАМИ___________________________
Що таке інтерв'ю з лідером?
У кожній гміні чи місцевості є люди, яких через їх посаду або активність можна розглядати як
лідерів місцевої громади. Місцеві лідери часто є проникливими спостерігачами суспільного
життя, і, отже, можуть бути хорошим джерелом знань про функціонування спільноти, яка Вас
цікавить. Розмова з ними може надати величезну кількість інформації, в тому числі про
відносини, які існують між різними групами / установами, громадську активність на місцевому
рівні або поведінку, характерну для жителів.
Коли краще цей метод використати?
• Якщо Ви хочете поглибити свої знання про гміну і соціальні явища, які відбуваються в ній;
• Якщо Ви хочете дізнатись про перспективу місцевих лідерів;
• Якщо Ви хочете з'ясувати, якими є стосунки між різними суб’єктами (громадські установи, НУО
і тому подібне) місцевості. З кожним з них Ви проводите окреме інтерв'ю.
Яким чином вибрати учасників опитування? З цією метою Ви можете зробити наступну вправу:
1. Візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому ці установи / організації, які, на Вашу думку, є
найбільш активними в гміні, яка Вас цікавить. Про установи / організації слід думати якомога
ширше. Це може бути самоврядування, державні установи, неурядові організації, як, наприклад,
церква.
2. До кожної з організацій допишіть ще одну особу, яка, на Вашу думку, є її лідером (формальним
або неформальним). Потім спробуйте дописати інших людей, про яких Ви знаєте, що вони є
місцевими лідерами, тобто авторитетами, і які не працюють в рамках конкретної організації /
установи.
3. Таким чином створено список людей, щодо яких ми будемо консультуватися з іншими
жителями.
4. Коли список буде готовий, виберіть одну з п'яти осіб. Постарайтеся диференціювати їх з точки
зору віку, статі та місця проживання.
5. Потім зверніться до цих людей з проханням про дозвіл на інтерв'ю. Якщо Ви є співробітником
місцевої організації / установи, Ваш співрозмовник, ймовірно, буде ставитися до Вас, перед усім,
в якості її представника. Домовляючись про проведення інтерв'ю, Ви повинні наголосити, в якій
ролі виступаєте (перед усім як особа, яка досліджує спільноту), а також забезпечити анонімність
відповідей (звісно, що Вашим обов'язком є турбота про те, щоб відповіді Вашого співрозмовника
не були ніде розкриті разом з інформацією, хто є їх автором).
Як підготуватися до інтерв'ю?
Для інтерв'ю Вам необхідно:
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1. Надрукували сценарій інтерв'ю - дивіться наступний пункт інструкції ( «як провести
інтерв'ю«);
2. Листки паперу і ручка;
3. Диктофон (або блокнот - в тому випадку, якщо Ваш учасник опитування не погодився записати
розмову на диктофон).
Варто дотримуватися кількох правил:
1. Домовтеся з учасником опитування про місце, де він будете почувати себе комфортно і
невимушено, а також зможе вільно висловлювати свою думку.
2. Постарайтеся, щоб Ваша розмова не відбувалась в присутності третіх осіб - їх присутність може
вплинути на відповіді Вашого учасника опитування.
3. Постарайтеся, щоб Ваш учасник опитування виділив необхідну кількість часу для проведення
інтерв'ю - краще, щоб він мав хоча б годину вільного часу.
Інтерв'ю з місцевими лідерами - крок за кроком
Нижче наведено кілька порад, які допоможуть Вам полегшити проведення інтерв'ю і отримати
інформацію, яку Вас цікавить.
1. Перед початком розмови прочитайте сценарій кілька разів. Зорієнтуйте себе, для отримання
якого типу інформації призначені конкретні запитання. Подумайте про те, як краще ставити
запитання, щоб отримати інформацію, яка Вас цікавить.
2. Почніть з представлення себе і мети зустрічі. Не забудьте попросити дозволу на запис розмови
на диктофон. Якщо учасник опитування сумнівається з цього приводу - пам'ятайте, Ви повинні
запевнити його в тому, що запис буде тільки у Вас і Ви не поширюватимете його. У разі відмови
найважливіші думки нотуйте в записній книжці.
3. Не ставте запитань суто по складеному сценарію. Інтерв'ю повинно проходити як невимушена
розмова, а не допит. Запитання трактуйте швидше як підказку до того, яку інформація Ви повинні
зібрати. Яким чином та в якому порядку Ви отримаєте відповіді, залежить від Вас.
4. Не бійтеся змінити порядок запитань або тем. Коли Ви відчуваєте, що Ваш співрозмовник хоче
розповісти Вам про проблему, яка в сценарії розмови знаходиться далі, дозвольте йому це
зробити. Ви завжди зможете потім повернутися до задуманого порядку.
5. Запитуйте лише про одну тему.
6. Спробуйте сформулювати питання таким чином, щоб не пропонувати відповіді. Наприклад,
замість того, щоб питати, чи це є правдою, що місцеві НУО не можуть домовитись про
співпрацювати між собою, краще запитайте, як виглядає співпраця місцевих НУО.
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7. Там, де це можливо, попросіть учасника опитування проілюструвати описаний підхід /
приклади поведінки (наприклад, якщо він вважає, що люди готові до співпраці, попросіть його
навести приклади такої співпраці).
8. Намагайтеся поглиблювати інформацію, отриману в ході розмови. Не зупиняйтеся на одній і
тій же інформації про наявність певного явища в досліджуваній спільноті. Запитуйте, які причини
його існування, які його прояви, кого це явище стосується, і т.д.
9. Дайте учаснику опитування час на роздуми. Коли відповідь на Ваше запитання не надається
відразу, не запитуйте далі, дайте Вашому співрозмовнику час подумати.
10. Спробуйте сформулювати питання мовою, зрозумілою для учасника опитування,
використовуючи знайомі йому поняття і терміни.
Що робити після інтерв'ю?
Після інтерв'ю слід:
1. Створити резервні копії інтерв'ю - не видаляти файл з записом! Ви можете написати дату,
порядковий номер учасника опитування, а також його соціально-демографічні характеристики,
наприклад, у форматі : дата, порядковий номер інтерв'ю, установа, стать, місце проживання
(наприклад, 10.03.2013_1_samorząd_kobieta_Michałowice).
2. Якщо Ви хочете виконати більш складний аналіз набутого матеріалу, слід буквально
транскрибувати розмову (тобто, записати слово в слово, з максимальною точністю, відтворюючи
цілісний зміст розмови).
3. Якщо Ви вирішили не транскрибувати, тоді просто прослухайте інтерв'ю, а потім запишіть у
карту результатів відповіді згідно з описаною нижче інструкцією.
Опрацювання результатів
Метод 1 - лист результатів і «радар BOX» - крок за кроком:
1. Використовуйте листки для підрахунку результатів тестування обраним Вами інструментом.
2. Після проведення інтерв'ю уважно прослухайте записи. Слухаючи, спробуйте відповісти на
запитання, що містяться у карті результатів. Вона містить показники з оцінками відповідей.
Залежно від відповідей учасника опитування, напишіть «1» або «0». Якщо Ви не впевнені, чи був
поставлено запитання в інтерв'ю, залиште місце порожнім.
3. Після введення результатів з усіх інтерв'ю до бази даних, Ви можете перевірити результати
дослідження. Щоб зробити це, перейдіть до закладки «Висновки_лідери». В цій закладці
знаходяться як результати опитування окремих респондентів, так і сумарний результат для
кожного з п'яти вимірювань BOX (в кожному стовпці). Дані результати рангуються від 0 до 10
балів, де 0 означає найнижчу, а 10 найвищу оцінку даного розміру соціального капіталу.
Результати частково зібрані тут для того, що Ви могли бачити, наскільки полярними є думки
Ваших респондентів. Остаточний вердикт у Ваших дослідженнях по соціальному капіталу у Вашій
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групі - це середнє арифметичне часткових результатів, записане в рядку з заголовком «загальний
результат».
4. Порівнянням результатів досліджень для обох груп є радар, розміщений на останній вкладці
листа. Щоб краще зрозуміти, як діє радар BOX, зверніться до № 1 цієї збірки.
Метод 2 - Аналіз відповідей
Альтернативний метод аналізу інтерв'ю є більш складним, вимагає приділення більшої кількості
часу і певної практики, проте отримані результати не дадуть Вам такої однозначної відповідь на
запитання про те, як виглядає соціальний капітал в досліджуваній гміні/місцевості. З іншого боку,
це дозволяє побачити різного типу нюанси і розбіжності в думках, які випливають з аналізу
зібраного матеріалу за допомогою показників. Як проводити такий аналіз?
Крок за кроком:
1. Почніть з підготовки запису розмови, тобто точного запису розмови в текстовій формі.
2. Читаючи запис розмови, спробуйте виокремити теми, в яких Ви зацікавлені і виділіть їх,
наприклад, різними кольорами.
3. Сам аналіз складається з зіставлення відповідей різних осіб щодо однакового запитання. Щоб
полегшити собі завдання, Ви можете, наприклад, створити таблицю, в яку вписуватимете
відповідь.
Метод 3 - «Хмара слів»
Якщо Ви вирішили транскрибувати розмови, Ви можете зробити ще один цікавий аналіз, який
полягає в підрахунку частоти вживання слів за допомогою так званої хмари слів. Таким чином,
Ви отримаєте графік, який показує, які слова частіше, а які рідше звучали з вуст Ваших учасників
опитування. Це дозволяє краще зрозуміти, які цінності пов'язані з конкретним досліджуваним
запитанням. Цей аналіз можна зробити за допомогою безкоштовної, доступної онлайн
програми Wordle
(Http://www.wordle.net/create). На жаль, інтерфейс сторінки англійською мовою, але програма у
використанні настільки проста, що не вимагає знання англійської мови. Після переходу за
посиланням Пи побачити рамку, в яку слід вставити частини тексту, які Вас цікавлять (це можуть
бути відповіді на конкретні запитання або навіть весь текст інтерв'ю). При натисканні на «Go»,
програма буде проаналізує текст (це може зайняти певний час), й покаже Вам його у вигляді
хмари слів. Розмір слова показує його частоту використання в тексті.
Для полегшення аналізу, Ви можете змінити спосіб розміщення слів на горизонтальний (вкладка
«layout»), замінити вихідні кольори читальними (вкладка «colour»), а також вибрати опцію, яка
видаляє різні типи слова (вкладка «language "). Ви можете також, перш ніж вставити до аналізу
текст, «очистити» його з деяких слів, залишивши в ньому, наприклад, тільки прикметники.
Незалежно від методу, який Ви оберете, кожен з них Ви зможете використати згодом,
презентуючи результати інтерв`ю з лідерами у доповіді.
Як підготувати доповідь по інтерв'ю?
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Ви можете помістити результати в спеціально підготовлений шаблон звіту. Він дуже простий складається з короткого опису дослідження, проведеного Вами, розділів, де Ви можете вставити
діаграми, а також частини для короткого підсумування Ваших результатів. У першому розділі
необхідно внести всю інформацію, яка є важливою для аудиторії:
• Про те, якого часового періоду або яких часових періодів стосується дане питання;
• Про те, якої частини території або загалом території стосується дане питання – якої місцевості
або цілої території;
• Про те, в чому полягала суть процесу збору даних;
• Про можливі проблеми з реалізацією досліджень і сумніви в точності даних, які Ви здобули.
В другій секції слід вставити графік, отриманий в результаті Вашої роботи і коротко описати ті з
отриманих результатів, які Ви вважаєте важливими. У третьому розділі Ви можете підсумувати
весь аналіз декількома реченнями загального коментаря.

Сценарій інтерв'ю
ВСТУП
• Назвіть себе (ім'я і прізвище, яку організацію представляєте)
• Скажіть, яку мету має дане дослідження та інтерв'ю (частиною якого проекту воно є, в якій
формі його будуть використовувати після отримання результатів)
• Запитайте дозволу на запис розмови на диктофон (слід запевнити співрозмовника, що його
участь в дослідженні є анонімною).
• Окресліть учаснику опитування орієнтовну тривалість розмови (прибл. 1 година)
2. ЗВ'ЯЗКИ
На початку я хотів би поговорити з Паном / Пані про місцевість/гміну ...
• Як Пан(і) оцінює відношення місцевих жителів до їх місця проживання? Люди прив'язані до
свого місця проживання чи радше ні? Як їх прив'язаність / її відсутність проявляється?
• Чим, на Вашу думку, вирізняється Ваша місцевість / гміна на фоні інших?
• Як Ви думаєте, які сильні сторони має гміна / місцевість .... ?
• А які недоліки має гміна / місцевість ....?
Припустимо, що хтось переїхав до Пана(і) місцевості / гміни і звернувся до Пана(і) за порадою:
• На що може очікувати дана людина тут від інших жителів? Яка буде поведінка і ставлення до
цієї людини?
• Чи серед жителів існують певні суттєві поділи або конфлікти? Хто в них бере участь? Що є
об'єктом суперечки? Як цей конфлікт проявляється?
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• Чи є люди, до думки яких варто прислухатись? Хто тут приймає найважливіші рішення?
• Як виглядає ситуація щодо безпеки? Чи можна, наприклад, залишити відкритий будинок,
незакріплений велосипед і т.д.? Чи є місця, яких слід уникати? Чому?
• З яких джерел я можу дізнатися про існуючі проблеми місцевості / гміни? Чи це поширені
засоби масової інформації?
• Чи люди зазвичай знайомі між собою, чи, скоріш за все, ні? Якщо знайомі, то звідки?
• Чи люди тут відкриті для контактів з іншими людьми? Як познайомитись з іншими людьми? Чи
легко увійти в місцеве середовище?
• Уявіть собі ситуацію, що у Вашій гміні / місцевості створили загальнодоступний дитячий
майданчик. Як Пан(і) вважає, як жителі Вашої гміни/ місцевості трактували би таке місце? Як
воно виглядало би через рік?
3. Активність
• Що тут відбувається у вільний час? Яка улюблена розвага жителів?
• Чи існують які-небудь місця, де місцеві жителі зустрічаються після роботи / навчання? Які ці
місця? Хто туди ходить?
• Чи існують які-небудь спеціальні заходи, які об'єднують більшість жителів? Хто їх організовує?
Хто на них приходить?
• В цілому, як би Ви оцінили готовність до дій жителів місцевості на користь свого оточення? Чи
можете Ви навести приклади такої участі за останніх 12 місяців? Хто був ініціатором цієї акції?
• Як Ви думаєте, хто бере участь в діяльності на користь міста? Який тип групи/організації і
оточення?
У випадку організацій і установ запитайте про назви
• Чи є у Вас місця, які були створені завдяки суспільній ініціативі? Що це за місця? Хто брав в них
участь?
• Чи знаєте Ви місцеві НУО? Що вони роблять? Хто до них належить? Загалом, як би Ви оцінили
їх діяльність?
4. Співпраця
• Як Ви оцінюєте загальну атмосферу співпраці між місцевими організаціями та установами? З
ким легко домовитись, а з ким важче? Чому?
• Як би Ви оцінили тенденцію до співпраці в цілому серед жителів гміни / місцевості? Чи жителі
готові співпрацювати між собою? Хто так, а хто ні? Чи можлива співпраця різних оточень,
існуючих в гміні / місцевості на користь якоїсь спільної справи? Чому так / чому ні? Чи існують якінебудь приклади такої співпраці?
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Уявіть собі ситуацію, що один з жителів місцевості / гміни хотів би в своєму близькому оточенні
зорганізувати якусь акцію, наприклад, садіння дерев в парку.
• Д кого він міг би звернутися за допомогою в організації такої акції?
• Якого виду допомогу було б легше йому отримати? А з чим могла бути найбільша проблема?
• В який спосіб можна ефективно розповсюдити інформацію про акцію серед інших жителів? В
який спосіб найбільш ефективно можна рекламувати цю подію?
• Що потрібно зробити, щоб люди також приєдналися до організації акції? Як Ви думаєте, жителі
охоче будуть брати участь в таких акціях? А місцеве самоврядування?
5. Довіра
Я хотів би зараз поговорити про довіру в місцевості / гміні
• Як Ви думаєте, жителі довіряють одне одному? Чому так / чому ні?
• В яких ситуаціях проявляється ця довіра / брак довіри?
Попросіть навести конкретні приклади
• На Вашу думку, як виглядає питання довіри громадян до місцевої влади? Їм довіряють, чи,
радше, ні?
• Чи державні установи і суспільний сектор (НУО і т.д.) довіряють одне одному?
• Які наслідки довіри / браку довіри в гміні / місцевості? Як це впливає на місцеву активність?
6. Вплив
• Чи в місцевості / гміні є люди, яких визнають в якості авторитетів? Хто це? Що змушує жителів
визнати їх авторитетами?
• Чи вважаєте Ви, що установи / організації користуються авторитетом серед громадян? Якщо
так, то чому? Якщо ні, то чому?
• Хто є найбільш активним у Вашій громаді?
Дізнайтесь про місцевих лідерів та найбільш активних неурядових організацій / установ
• Як Ви думаєте, яке ставлення місцевої влади до народу? Вони впливають на процес прийняття
рішень в своїй місцевості / гміні? В яких питаннях?
• А яким є вплив неурядових організацій? Чи є вплив таких організацій на владу аналогічним
впливу інших організації? Від чого це залежить?
• Як Ви думаєте, чи зацікавлені люди справами Вашої місцевості / гміни? Як це проявляється?
• Як Ви думаєте, чи жителі зможуть «боротися за своє» у Вашій гміні / місцевості? Як це
проявляється?
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• Чи знаєте Ви ініціативу, метою якої було змінити рішення, прийняте місцевою владою? Хто в
цих заходах брав участь? Яким був результат?

Шаблон звіту з інтерв'ю з місцевими лідерами
Вступ
Ця доповідь є результатом підсумування інтерв'ю з місцевими лідерами стосовно рівня
суспільного капіталу в.... [область / і].
Напишіть тут, чому Ви погодились на це дослідження.
1.1. Територіальне охоплення дослідження
Напишіть тут, яку область / області охоплює Ваш аналіз і як Ви їх визначили;
1.2. Часові рамки дослідження
Напишіть тут до якого часового періоду або періодів відноситься Ваш аналіз;
1.3. Тематика дослідження
Напишіть тут, які показники Ви використовували в своєму аналізі (перерахуйте їх окремо для
детальних вимірів BOX), і звідки походять ці дані. Відповідну інформацію можна знайти в матриці
показників BOX. Напишіть також, якими методи Ви шукали ці дані.
1.4. Коментарі щодо реалізації опитування
Тут напишіть про усі труднощі, з якими Ви зіткнулися, реалізовуючи дослідження і про Ваші
сумніви або проблеми, пов'язані з надійністю даних, які Вам вдалось здобути.
Результати аналізу
2.1. Підведення підсумків - соціальний капітал в [області / ях]
Тут напишіть, який висновок Ви можете зробити з вищезазначеного графіку, звідки можуть бути
такі результати, як вони пов'язані з Вашими діями (чого досягли, що плануєте)
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2.2. Докладне обговорення результатів
Довіра
• Проведені інтерв'ю вказують на низький ступінь довіри між існуючими в гміні неурядовими
організаціями, а також органами місцевого самоврядування.
• За словами представників місцевих НУО підхід самоврядування до соціальних партнерів
характеризує патерналізм і небажанням ділитися владою.
Місцева влада? Мер тут ні з ким не рахується, тобто, іноді ми, як НУО, є потрібні для того, щоб,
наприклад, перетворити школу в суспільну організацію, але навіть в цьому випадку ми є
прохачами, а він диктує нам, як все це повинно відбуватись.
• НУО сприймаються місцевим самоврядуванням не в якості партнерів, а в якості одержувачів
коштів, не зацікавлених в тому, щоб брати на себе відповідальність за місцеву громаду.
Таким чином ми маємо багато неурядових організацій, але вони орієнтовані на виконання
прохань. Вони приходять до нас, коли їм потрібні гроші, але самі не горять бажанням щось
робити. Я вважаю, що їх головна мета полягає в тому, щоб залучити гроші від місцевих органів
влади, оце і все.
Співробітництво
• Відсутність взаємної довіри між державним сектором і місцевими органами влади істотно
впливає на форму співпраці. Вона має епізодичний характер і обмежується здійсненням заходів,
запропонованих органами місцевого самоврядування.
• По-іншому виглядає справа з місцевими органами самоврядування. У гміні є досить сильне
середовище осіб, згрупованих навколо декількох НУО. Вони є двигуном для цілого ряду різних
ініціатив, що виникають в суспільстві.
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Тут є кілька людей, дійсно зацікавлених у тому, щоб зробити щось для суспільства. Це лише
кілька осіб, які беруть участь у різних ініціативах. Ми знаємо одне одного протягом багатьох
років, і дуже добре співпрацюємо.
Зв'язки
• За даними місцевих лідерів, місцева громада в меншій мірі прив'язана до свого місця
проживання. На це впливає два фактори. По-перше, традиційна трудова міграція до великих
міських осередків (перш за все до Вроцлава), а також відсутність коріння, що випливають з історії
регіону (територія, заселена після Другої світової війни).
Проблемою цього місця є постійне відчуття тимчасовості. Люди, які приїхали сюди відразу після
війни з Кресів, протягом багатьох років трактують це місце як тимчасове. Тому в людях постійно
живе це почуття тимчасовості.
Активність
• Спільнота гміни описується місцевими лідерами (які представляють як уряд, так і місцеві НУО)
як пасивна і мало зацікавлена до діяльності для загального блага. Виняток становлять жінки, які
згруповані в KGW- хоча їх діяльність зосереджена в основному на спільній організації та участі в
місцевих обрядах (наприклад, фестиваль врожаю в гміні).
Чи зацікавлена громада діяти? Швидше ні, це означає, що, наприклад, є група жінок, зібраних в
KGW. Так, що їх діяльність зводиться до плетіння вінків і підготовки спектаклів на жнива.
• Суттєвою проблемою, яка впливає на низький рівень активності, є відтік місцевої молоді у
великі центри, після закінчення ними середньої школи.
Вплив
• Місцеві лідери вважають, що в даний час не існує простору, в якому місцеве населення може
висловлювати свої погляди і думки, а місцева влада навряд чи дозволять представникам
спільноти приймати рішення. Прикладами є громадські консультації, про які місцеві жителі, як
правило, нічого не знають (інформація про них розміщена тільки на BIP, до якого самі жителі
радше не входять).
Напишіть тут, які з оцінок, які складають загальні результати BOX, є для Вас особливо
переконливими, суттєвими, вартими уваги. Посилаючись на окремі висновки, варто
проілюструвати окремі цитати з інтерв'ю (пам'ятайте про анонімність інтерв'ю).
Підсумування
Тут підсумуйте результати, напишіть, які рекомендації випливають з них, що Ви збираєтеся
робити, що, на Вашу думку, можуть зробити в цій справі інші. Пам'ятайте, що Ви повинні
підлаштувати передачу інформації під того, хто буде основною цільовою аудиторією Вашого
звіту – чи це будуть люди, які оцінять результати Вашої діяльності, місцеві органи влади,
потенційні спонсори, інші організації або хтось інший.
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