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DLACZEGO WARTO?

• Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i 
kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. 

Strategia rozwoju gminy ujmuje główne cele i uwarunkowania jej rozwoju oraz służy
do programowania przyszłego działania. Opracowanie dokumentu umożliwia
hierarchizację celów i realizację tych, które są najistotniejsze dla rozwoju gminy.
Strategia rozwoju jest także podstawą prowadzenia właściwej polityki oraz
racjonalnego organizowania przyszłych działań zgodnych z potrzebami różnych
grup interesu.

Istotą strategii jest wskazanie kierunków rozwoju obszaru nią objętego. Mamy
świadomość jak ważnym dokumentem jest strategia rozwoju gminy, dlatego
proponowane przez firmę Openfield sp. z o.o. podejście metodologiczne bazuje na
dużym doświadczeniu badawczym w pisaniu dokumentacji diagnostycznych,
badawczych i strategicznych.



JAKA POWINNA BYĆ STRATEGIA? 

• Strategia Rozwoju Gminy powinna uwzględniać regionalne dokumenty
strategiczne, dostępność własnych zasobów oraz możliwość realizacji założonych
celów.

Podstawą dokumentu strategicznego jest maksymalne wykorzystanie
wewnętrznych zasobów i potencjału miejscowych podmiotów, dlatego istotne jest
dokładne rozpoznanie istniejących zasobów gminy i walorów jej lokalizacji.

Odpowiednie zaplanowanie narzędzi realizacji wskazanych w strategii celów
stanowi podstawę do skutecznego wnioskowania o zewnętrzne źródła
finansowania (m.in. z funduszy europejskich), dlatego Strategia Rozwoju
uwzględnia możliwości pozyskiwania środków na realizację zadań i działań
zdefiniowanych w dokumencie.



JAK DZIAŁAMY?

Proces opracowania trafnej i użytecznej Strategii Rozwoju Gminy jest złożony i wymaga
odpowiedniego zaplanowania. Typowy proces opracowywania strategii zakłada:

Stworzenie Strategii Rozwoju Gminy wskazującej wyzwania, cele i kierunki rozwoju gminy, która będzie adekwatna do lokalnych 
uwarunkowań i potrzeb lokalnej społeczności

Etap syntezy wyników, którego efektem będzie sporządzenie raportu dotyczącego obecnej sytuacji oraz potrzeb gminy

Etap eksploracji, w ramach którego zostaną przeprowadzone badania ilościowe (ankietowe) i  jakościowe (wywiady grupowe) z mieszkańcami i 
różnymi grupami interesu

Etap diagnozy obecnych i historycznych uwarunkowań lokalnych oraz potrzeb społeczności lokalnej 



DIAGNOZA

• Charakterystyka obszaru objętego badaniem i zarys diagnostyczno-statystyczny.

Analiza danych zastanych zalecana jest w początkowym etapie planowania
strategicznego. Pozwala zorientować się, jaka wiedza już jest dostępna, a jaką
powinno się pozyskać w toku dalszych czynności badawczych. Ten etap pomaga
uzyskać pogłębione informacje o przedmiocie badania, precyzyjnie zapoznać się ze
specyfiką obszaru, a następnie na tej podstawie zaplanować przebieg prac
badawczych. Wykorzystywane są dostępne dane statystyczne, opracowania,
raporty, dokumenty. Dane pozyskane dzięki analizie danych zastanych służą
opracowaniu diagnozy społeczno-gospodarczej, a ponadto są wskazówką do
przygotowania narzędzi badawczych, wykorzystywanych w późniejszych etapach
realizacji projektu badawczego, jak również wskazują kwestie specyficzne dla
społeczności lokalnej, na które należy zwrócić szczególną uwagę.



EKSPLORACJA

• Identyfikacja obszarów problemowych oraz wyzwań z uwzględnieniem
partycypacyjnego udziału mieszkańców.

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy zakłada angażowanie mieszkańców obszaru
nią objętego w proces formułowania celów strategicznych. Ten etap zakłada
włączenie mieszkańców poprzez realizację badania społecznego z wykorzystaniem
technik ilościowych (ankiety) oraz jakościowych (swobodne dyskusje zogniskowane
wokół problematyki rozwoju lokalnego). Jest to szczególnie istotny etap, ponieważ
jego istotą jest zidentyfikowanie oczekiwanych kierunków zmian z udziałem ich
głównych interesariuszy – mieszkańców społeczności lokalnej.



EKSPLORACJA – BADANIE 
ILOŚCIOWE

• Realizacja badania ankietowego z udziałem mieszkańców jest podstawą do
weryfikacji potrzeb rozwojowych gminy.

Rekomendowanym rozwiązaniem w przypadku badania mieszkańców jest
wykorzystanie wywiadów bezpośrednich (PAPI). Zakłada się, iż wyniki badania na
próbie badawczej mogą być reprezentatywne dla ogółu społeczności lokalnej tylko
wówczas, gdy każdy mieszkaniec ma takie same szanse na udział w badaniu. Tylko
wywiady bezpośrednie umożliwiają zapewnienie równych szans na udział w
badaniu.

Losowo-warstwowy dobór próby stosowany w badaniach ankietowych wśród
mieszkańców poszczególnych miejscowości pozwala na uniknięcie błędu
nadreprezentacji mieszkańców pewnych miejscowości kosztem niedoboru
mieszkańców pozostałych podobszarów, ponieważ jednostki dobierane są do
badania proporcjonalnie do struktury całej gminy.



EKSPLORACJA – BADANIE 
JAKOŚCIOWE

• Zaproszenie do dyskusji przedstawicieli mieszkańców oraz różnych grup interesu
umożliwia uchwycenie kwestii statystycznie nieuchwytnych, niewymiernych.

W procesie gromadzenia danych zaleca się łączenie technik ilościowych i
jakościowych. Często stosowanym i rekomendowanym rozwiązaniem jest
uzupełnienie badania ankietowego o badanie jakościowe. Grupowa dyskusja dzięki
wykorzystaniu interakcji zachodzących pomiędzy jej uczestnikami pozwala na
dostrzeżenie często wręcz intuicyjnych kwestii oraz skutkuje wypracowaniem
oryginalnych i użytecznych pomysłów co do kierunków rozwoju gminy.



SYNTEZA

• Analiza zgromadzonego materiału badawczego realizowana przez doświadczony
zespół ekspertów jest podstawą do dokonania rzetelnej diagnozy bieżącej sytuacji w
gminie oraz wskazania jego potencjału i rekomendowanych kierunków rozwoju.

Na etapie syntezy wykorzystujemy popularne techniki analizy danych, które są dobrymi
narzędziami segregowania informacji pozyskanych z różnych źródeł. Wśród najczęściej
stosowanych przez firmę Openfield sp. z o. o. należy wskazać analizę PEST oraz analizę
SWOT. Identyfikacja najważniejszych czynników oraz ocena ich wpływu na sytuację
społeczno-gospodarczą pozwala dostrzec mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia,
a w konsekwencji planować kierunki rozwoju możliwe do wdrożenia w określonych
warunkach politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych.

Etap zakłada spójną analizę całości zgromadzonego materiału badawczego oraz
przygotowanie rekomendacji do Strategii Rozwoju Gminy.



STRATEGIA ROZWOJU GMINY

• Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy bazuje na wynikach badania przeprowadzonego
we wcześniejszych etapach oraz zakłada działania ukierunkowane na zaangażowanie
społeczności w opracowywanie strategii.

W ramach tworzenia Strategii rekomendowane jest przeprowadzenie warsztatów
strategicznych z przedstawicielami różnych grup społecznych. Udział w spotkaniach
oznacza włączenie reprezentantów różnych obszarów w przygotowanie kluczowych
elementów strategii rozwoju. Warsztaty pozwalają m.in. na:
 określenie celów i ustalenie ich hierarchii,
 poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii,
 sformułowanie wskaźników realizacji Strategii,
 zidentyfikowanie grup docelowych Strategii,
 zdefiniowanie metod angażowania społeczności w proces realizacji strategii (tj.

monitorowanie i ocenę realizacji strategii, jej aktualizację).



STRATEGIA ROZWOJU GMINY 
(C.D.)

Bazując na uzyskanych rezultatach analiz, badań i konsultacji w postaci warsztatów
strategicznych zostają podjęte kolejne działania ukierunkowane na opracowanie
dokumentu strategicznego.

Wykorzystując wiedzę ekspercką zespołu badawczo-analitycznego zostaje
opracowany szczegółowy plan działania oraz budżet potrzebny do jego realizacji.
Ponadto zaplanowany zostaje proces komunikacji, czyli opis celów, działań
komunikacyjnych i narzędzi przekazywania informacji pomiędzy władzami
lokalnymi a społecznością lokalną. W dokumencie określone zostają zasady i
procedury dokonywania ewaluacji oraz monitorowania, które w toku wdrażania
Strategii służą weryfikacji tego, czy władze lokalne dobrze realizuje postawione
przed nimi zadania oraz ułatwia osiągnięcie wytyczonych sobie celów i
zaplanowanych efektów.



KIM JESTEŚMY? 

• Stanowimy interdyscyplinarny zespół ekspertów specjalizujący się w badaniach
społecznych i tematyce rozwoju lokalnego.

Firma Openfield sp. z o.o. zrealizowała wiele projektów badawczych, które dotyczyły
projektów finansowanych z funduszy europejskich co zbudowało doświadczanie oraz
pozwoliło na gruntowne poznanie specyfiki takich projektów. Zdobyte doświadczenie
pozwala na optymalne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu badawczego
ukierunkowanego na diagnozę społeczno-gospodarczą. Podstawą realizowanego
badania jest jego użyteczność, dlatego kluczowym produktem finalnym jest
sformułowanie trafnych wyzwań i możliwych do wdrożenia celów strategicznych.

Współpracujemy z ekspertami do spraw rozwoju lokalnego i rozwoju obszarów
wiejskich, doświadczonych w działaniach angażujących mieszkańców społeczności
lokalnych.



JAKIE MAMY DOŚWIADCZENIE?

Agencja badawcza Openfield sp. z o.o. 
posiada doświadczenie 
w projektowaniu i realizacji projektów 
badawczych, wykorzystujących 
różnorodne metody i techniki 
badawcze, a w szczególności wywiady 
telefoniczne wspomagane 
komputerowo (CATI), wywiady 
internetowe (CAWI), wywiady 
bezpośrednie (PAPI), ankiety 
audytoryjne, indywidualne wywiady 
pogłębione (IDI), zogniskowane 
wywiady grupowe (FGI), panele 
eksperckie i analizę danych zastanych. 

Z usług badawczych Openfield sp. z o.o. skorzystały m.in.:



KONTAKT 

Piotr Bębenek - Partner
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45-057 Opole

Ul. Ozimska 4/7
office@openfield.pl

Tel.: 77 555 91 88
Fax.: 77 543 25 34

mailto:piotr.bebenek@openfield.pl
mailto:office@openfield.pl

