
DIAGNOZA SPOŁECZNA – podstawa konstruowania 
lokalnych strategii rozwiązywania problemów 
społecznych/planowania działań strategicznych 

 
Na drodze do skutecznych i efektywnych 
działań/rozwiązań. Podejście strategiczne  
w pomocy społecznej. 6 grudnia 2017 r.  



Czemu służy diagnoza społeczna? 

Szerokie rozumienie – przedmiotem są różnorodne zjawiska i procesy społeczne, 
efektem twierdzenia o charakterze poznawczym oraz wnioski i zalecenia dla praktyki 

 

 

Szukamy odpowiedzi na pytania: 
Jak jest? 

Dlaczego tak jest? 

Jak być powinno? 



Co składa się na diagnozę społeczną ? 

OPIS I OCENA – jak jest a jak być powinno? 

- Ludzkich potrzeb i sposobów ich zaspokajania 

- Wybranych typów stosunków społecznych 

- Opinii ludzi 

- Polityk społecznych 

- „Otoczenie” polityk społecznych 

KONKLUZJA – co i w jakim zakresie wymaga interwencji? 

WYJAŚNIENIE PRZYCZYN – jakie są przyczyny problemów społecznych? 

POSTULAT – [dyrektywa, żądanie] jakie działania powinny być podjęte?  

HIPOTEZA – wskazanie na związki przyczynowo-skutkowe [między postulatem a 
spodziewanym efektem] 



ŹDÓRŁA INFORMACJI i metody badań 

JAKOŚCIOWE 

• Obserwacja [o różnym poziomie 
standaryzacji] 

• Analiza dokumentów osobistych i 
przekazów medialnych 

• Wywiady indywidualne 

• Wywiady grupowe 

• Studium przypadku 

• Warsztaty [np. mapowanie problemów] i 
analiza SWOT 

 

 

ILOŚCIOWE 

• Dane statystyczne i wtórna analiza danych 
[na podstawie spisów, dokumentów 
urzędowych] 

• Sondaże opinii 

• Badania ankietowych 

 

MIESZKAŃCY, PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI, LIDERZY OPINII, EKSPERCI, DANE TWORZONE 
PRZEZ INSTYTUCJE PUBLICZNE, STATYSTYKI, SPRAWOZDANIA I RAPORTY Z BADAŃ, MEDIA 

Diagnoza społeczna realizowana jest w określonych ramach, wyznaczonych 
przez ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE I FINANSOWE, OBSZAR, 
CZAS i LOKALNE UWARUNKOWANIA  



Na jakie elementy warto zwrócić uwagę 
opracowując diagnozę – wnioski z badań 
• Zmiany w składzie lokatorskim 

• Zmiany w relacjach sąsiedzkich 

• Zmiany przestrzenno-wizerunkowe 

[Powstawanie osiedlowych przestrzeni patchworkowych]  

• Zmienne problemy osób w różnym wieku i stażu lokatorskim 

• Bariery mentalne, społeczne, architektoniczne 
(badany jeździ na wózku inwalidzkim) Kiedyś korzystałem z tamtej biblioteki, ale tam są 
tylko schody, nie jestem w stanie tam dotrzeć  

• Oddolne inicjatywy i przestrzenne interwencje mieszkańców 

 Mieszkańcy na różne sposoby sygnalizują swoje potrzeby 



Lokatorskie interwencje w przestrzeni 
„Meblowanie” przestrzeni według własnych potrzeb 

Dbanie o tereny zielone  

Diagnoza powinna opierać się na maksymalnie szerokim 
zaangażowaniu mieszkańców i podmiotów działających na ich rzecz 

Zgłaszamy to, ale to chyba jest nie do 
ruszenia, (…) tam ciągle starsze panie 
wysypują chleb, smród jak nieszczęście 
przez gołębie, aż nieprzyjemnie jest 
koło tego przejść. Ale ludzie są chyba 
niereformowalni w tej kwestii  



(…) To mnie jakby dotyczy, ale inne osoby tego nie 
zauważają, ja kiedyś sam tego nie widziałem. Dopiero 
jak siadam na wózek, to wtedy nagle, o! To już wiem 
dlaczego. Powiedzmy, że wcześniej uczyłem się o tym 
teoretycznie, odnośnie przepisów prawa budowlanego 
itd. Na przykład  zastanawiałem się po co są barierki 
wysokości 75 cm, przecież to tak nisko. Ale jak wsiadłem 
na wózek…, aha! To jest po to, żeby ciągnąć, dużo łatwiej 
się jedzie. 

LOBBOWAĆ i być 
rzecznikiem zmian 

 

Należy dbać, by 

przestrzeń była 

wrażliwa na zmienne 

potrzeby jej 

użytkowników  

UNIKAĆ SZTAMPY 

PARTYCYPACJA I 
KONSULTACJE 
pracować ze społecznością 
jako całością  

Tam są 4 ławeczki, przy tamtym budynku.  

Ale tak akurat postawione w słonku, żadnej 

osłony, no to tam nikt nie siedzi na tym 






