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Wyniki wstępnej 
diagnozy aktywności 
społecznej 
mieszkańców Gminy 
Goleniów

Wstępne wyniki na dzień: 
31.10.2019 r.



Szanowni Państwo,

rozpoczynając realizację diagnozy aktywności
społecznej mieszkańców naszej gminy.
Chcieliśmy wiedzieć m.in. co mieszkańcy sądzą
o miejscu, w którym żyją? Czy sobie
pomagają? Czy żyją zgodnie? Czy mają wpływ
na swoje otoczenie? Uzyskane informacje
pozwolą na odpowiednie planowanie działań
w zakresie polityki społecznej, w tym
funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej
w Goleniowie.

Dziękujemy bardzo za podzielenie się swoimi
refleksjami i wiedzą. Jednocześnie zapraszamy
do realizacji swoich pasji w CAL-u.

Zespół CAL-a
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Na wstępną diagnozę złożyły się
wyniki:

-badań ilościowych - w formie
ankiet,

- badań jakościowych - w formie
mapowania miejsc, społecznego
labiryntu, procesu skojarzeń oraz
badania w działaniu (obserwacja
uczestnicząca w trakcie realizacji
pikników rodzinnych).
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Ankiety
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Mieszkańcy wypełnili 164 ankiety, w tym:

• 128 papierowych,

• 36 elektronicznych.

Ankieta składała się z 19 pytań oraz 
metryczki.

Ankieta opracowana na podstawie:
„BOX – Badanie oddziaływania na
kapitał społeczny” - Pracownia Badań i
Innowacji Społecznych „Stocznia”.
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23%

77%

PŁEĆ

Mężczynza

Kobieta
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4%

18%

33%
17%

28%

WIEK

Do 25 lat

25 - 34

35 - 49

50 - 65

powyżej 65 lat
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79%

21%

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Miasto Wieś
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33%

53%

10%
1%

3%

Czy według Pana/i Gmina Goleniów jest dobrym czy 
niedobrym miejscem do życia?

Bardzo dobrym

Dobrym

Ani dobrym, ani
niedobrym
Niedobrym

Bardzo
niedobrym
Trudno
powiedzieć
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43%

33%

11%

13%

Czy jest tu w Gminie Goleniów jakieś miejsce, które uważa Pan(i) 
za wyjątkowe, z którego jest Pan/i dumny - takie, które 

chciał(a)by Pan(i) pokazać osobom, które tu przyjeżdżają?

Tak, jest wiele
takich miejsc

Tak, jest jedno lub
dwa takie miejsca

Nie

Trudno powiedzieć



11

Bulwary 
nad InąCAL

ZAZ
Mury 

miejskie

Park 
PrzemysłowyBiblioteka

Brama 
Wolińska

Park 
750 
lecia

Puszcza 
Goleniowska

Planty 
miejskie

Kościół 
św. 

Katarzyny 
Stadion
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47%

25%

28%

Czy jest tu w Gminie Goleniów jakieś miejsce, którego 
Pan/i nie lubi lub którego się Pan/i wstydzi?

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć
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22%

28%

50%

Czy są tu w Gminie Goleniów jakieś miejsca 
niebezpieczne, takie, w które lepiej się nie zapuszczać 

samemu?

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć
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46%

22%

32%

Czy są w Gminie Goleniów jakieś grupy osób lub 
organizacje, z którymi Pan/i osobiście chciał/aby 

utrzymywać kontakty?

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć
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6%

62%

32%

Czy są w Gminie Goleniów jakieś grupy osób lub 
organizacje, z którymi Pan/i osobiście nie chciał/aby 

przebywać lub utrzymywać kontaktów?

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć
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15%

40%
27%

11%

6%

1%

Jak często spotyka się Pan(i) z członkami Pana(i) rodziny spoza 
Pana(i) gospodarstwa domowego? 

Codziennie

raz - kilka razy w
tygodniu

raz - kilka razy w
miesiącu

Co kilka miesięcy

Rzadziej

Wcale
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32%

41%

16%

3%
4%

4%

Jak często zdarza się Panu/i rozmawiać ze swoimi sąsiadami? 

Codziennie

raz - kilka razy w
tygodniu

raz - kilka razy w
miesiącu

Co kilka miesięcy

Rzadziej

Wcale
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Ile osób (w 
przybliżeniu) zalicza 

Pan/i do grona swoich 
znajomych?

Liczba znajomych

2,5 % osób 1 – 5 znajomych

17,2 % osób 6 – 10 znajomych

7,6 % osób 11 – 15 znajomych

34,4 % osób 16 – 20 znajomych

8,3 % osób 21 – 30 znajomych

16,6 % osób 31 – 40 znajomych

13,4 % osób 41 i więcej znajomych

Na pytanie odpowiedziało 157 ankietowanych
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88%

91%

35%

52%

12%

9%

65%

48%

obchody lokalnych świąt

zbiórka pieniędzy dla kogoś chorego lub w
potrzebie

komitety lub grupy służące budowie drogi, sali
gimnastycznej, gazyfikacji czy inne podobne

akcje sprzątania okolicy, sadzenia drzew i podobne

Powyżej wymieniono różne rodzaje działań lub wydarzeń. Proszę 

powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy słyszał/a Pan/i o 

takich działaniach w Pana/i okolicy?

Nie

Tak
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39%

92%

57%

47%

61%

8%

43%

53%

pomoc sąsiedzka w różnych pracach,
np. gospodarskich

koncerty / przedstawienia /
wydarzenia kulturalne

protesty / demonstracje w jakiejś
sprawie

zebrania wiejskie, osiedlowe

Powyżej wymieniono różne rodzaje działań lub wydarzeń. Proszę 

powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy słyszał/a Pan/i o 

takich działaniach w Pana/i okolicy?

Nie

Tak
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56%

46%

56%

44%

54%

44%

zebrania rady / wspólnoty
mieszkańców

Konsultacje uchwał lub planów
władz samorządowych

Inne zebrania / zgromadzenia

Powyżej wymieniono różne rodzaje działań lub wydarzeń. Proszę 

powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy słyszał/a Pan/i o 

takich działaniach w Pana/i okolicy?

Nie

Tak
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61%

73%

11%

32%

39%

27%

89%

68%

obchody lokalnych świąt

zbiórka pieniędzy dla kogoś chorego
lub w potrzebie

komitety lub grupy służące budowie
drogi, sali gimnastycznej, gazyfikacji

czy inne podobne

akcje sprzątania okolicy, sadzenia
drzew i podobne

Powyżej wymieniono różne rodzaje działań lub wydarzeń. Proszę 

powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście angażował/a się 
Pan/i w takie działanie/a (np. poświęcił na nie czas lub pieniądze)?

Nie

Tak
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42%

70%

15%

24%

58%

30%

85%

76%

pomoc sąsiedzka w różnych
pracach, np. gospodarskich

koncerty / przedstawienia /
wydarzenia kulturalne

protesty / demonstracje w jakiejś
sprawie

zebrania wiejskie, osiedlowe

Powyżej wymieniono różne rodzaje działań lub wydarzeń. Proszę 

powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście angażował/a się 
Pan/i w takie działanie/a (np. poświęcił na nie czas lub pieniądze)?

Nie

Tak
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30%

15%

35%

70%

85%

65%

zebrania rady / wspólnoty
mieszkańców

Konsultacje uchwał lub planów
władz samorządowych

Inne zebrania / zgromadzenia

Powyżej wymieniono różne rodzaje działań lub wydarzeń. Proszę 

powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście angażował/a się 
Pan/i w takie działanie/a (np. poświęcił na nie czas lub pieniądze)?

Nie

Tak
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64%

52%

21%

20%

20%

35%

38%

40%

16%

13%

41%

40%

członków Pana/i rodziny, którzy nie
mieszkają wspólnie z Panem/ią

swoich przyjaciół, znajomych,
sąsiadów

osoby lub osób, których Pan/i nie
znał/a

społeczności, środowiska
naturalnego lub miejscowości, w

której Pan/i mieszka

Ty
tu

ł o
si

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęcił/a Pan/i swój wolny czas na 

dobrowolną i nieodpłatną pomoc/pracę na rzecz:

Nie

Tak, raz lub dwa razy

Tak, wiele razy
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46%

22%

32%

Czy w ostatnich 12 miesiącach poświęcił/a Pani swój wolny czas na
dobrowolną i nieodpłatną działalność w jakiejś organizacji społecznej
(stowarzyszeniu, fundacji), grupie, komitecie, związku lub wspólnocie? (chodzi
nam np. o kluby sportowe, organizacje mł

Tak, wiele razy

Tak, raz lub dwa
razy

nie
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34%

50%

16%

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekazywał/a Pan/i pieniądze lub dary
rzeczowe na działalność jakiejś organizacji lub grupy, w celu wsparcia jakiejś
ważnej dla Pana sprawy? (mamy na myśli dobrowolne wsparcie, które nie było
formą odpłatności za usługi)

Tak, wiele razy

Tak, raz lub dwa
razy

nie
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18%

10%

29%

31%

25%

25

16%

23%

57%

65%

55%

46%

Napisać w jakiejś sprawie list do urzędu lub lokalnego
polityka, np. radnego, wójta/burmistrza/posła z

okręgu

Skontaktować się w jakiejś sprawie z mediami (gazeta,
radio, telewizja)

Zabierać głos na publicznych zebraniach lub
zgromadzeniach

Skontaktować się z jakąś organizacją społeczną /
stowarzyszeniem z propozycją podjęcia jakichś działań

lub prośbą o pomoc/interwencję w jakiejś sprawie

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i… 

Nie i nie
myślałem/am o tym

Nie, ale
myślałem/am o tym

Tak
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50%
47%

3%

Czy generalnie rzecz biorąc powiedział/a/by Pan/i, że interesuje 
się Pan/i tym co się dzieje w Pana/i okolicy, czy też nie interesuje 

się Pan/i tym?

Bardzo się tym
interesuję

Średnio się tym
interesuje

Wcale się tym nie
interesuje
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18%

19%

21%

16%

39%

40%

31%

28%

21%

23%

22%

30%

10%

11%

12%

13%

12%

7%

14%

13%

od sąsiadów, znajomych

od rodziny

od pracowników lokalnych instytucji (np. szkoły,
urzędu gminy)

z rozmów z ludźmi, np. w sklepie, na przystanku

Skąd zwykle czerpie Pan/i wiedzę o tym, co się dzieje w Pana/i okolicy? Jak 
często uzyskuje Pan/i takie informacje...

bardzo rzadko dość rzadko ani często ani rzadko dość często bardzo często
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15%

15%

53%

33%

30%

22%

25%

13%

21%

20%

9%

26%

14%

16%

5%

4%

20%

27%

8%

24%

z lokalnej prasy

z telewizji

z internetu

z innych źródeł

Skąd zwykle czerpie Pan/i wiedzę o tym, co się dzieje w Pana/i okolicy? Jak 
często uzyskuje Pan/i takie informacje...

bardzo rzadko dość rzadko ani często ani rzadko dość często bardzo często
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14%

51%

21%

11%
3%

Czy powiedział/a/by Pan/i, że jest Pan/i dobrze czy słabo 
poinformowany/a o tym, co dzieje się w Pana/i okolicy? 

Bardzo dobrze

Dość dobrze

Ani dobrze, ani
słabo

Dość słabo

Bardzo słabo



Społeczny labirynt 
Goleniowa

36

Dzięki zastosowaniu metody uwspólniania
wiedzy o zjawiskach społecznych w naszym
mieście, której pomysłodawcą jest Pan
Marek Sztark, stworzyliśmy w CAL „Społeczny
Labirynt Goleniowa”. Zadaniem, w które
zaangażowało się ponad 30 osób w dniu 27
maja br. było tworzenie kompozycji
przestrzennej: ścieżek labiryntu z –
wypełnionych treścią – papierowych śladów
stóp. Zawierały one informacje o
inicjatywach, pasjach, wydarzeniach, które
realizowane są na terenie gminy Goleniów.



Społeczny labirynt 
Goleniowa
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Ich sieć powiązań ukazała zbiór
indywidualnych refleksji o działalności
społecznej w mieście z uwzględnieniem
faktów, wydarzeń, dzieł, ludzi, miejsc we
wzajemnych relacjach i uwarunkowaniach.
Forma przestrzenna uświadomiła
uczestnikom wielkość mapy społecznej
Goleniowa, jej wielość, różnorodność i
obszary działania. Następnie doszło do
dyskusji uczestników, która została
sfilmowana.



Społeczny labirynt 
Goleniowa - wnioski
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1) Cechujemy się dużą różnorodnością
działań jako społeczność, nie jesteśmy
sprofilowani.

2) Silne organizacje dominują w swoim
otoczeniu tworząc skupiska.

3) Istnieją bardzo słabe powiązania między
grupami organizacji.

4) Organizacje mają zdefiniowanych
odbiorców, charakteryzują się
ograniczoną otwartością.

5) Występuje cykliczność (efekt falowania)
w angażowaniu się mieszkańców w
działalność społeczną.



Nasze skojarzenia
Metoda „szpatułkowa”
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Mieszkańcy podczas pikniku integracyjnego
dla mieszkańców ulic S. Mikołajczyka, A.
Mickiewicza i okolic poproszeni zostali do
udziału w badaniu aktywności społecznej
przy pomocy drewnianych szpatułek

Ich zadaniem było wypisanie 3 skojarzeń
(osób, miejsc, wydarzeń), które kojarzą się im
z naszą gminą.

Najczęściej wymieniane skojarzenia to:
„Urodziny Goleniowa” – 10 wskazań, Stadion
miejski – 4 wskazania, oraz Planty – 4
wskazania. Łączna liczb wypisanych szpatułek
to: 66.



„Mapowanie miejsc” 
Goleniowa
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Od czerwca w CAL można na planie
naszego miasta za pomocą kolorowych
pinezek zaznaczać: miejsce, które należy
omijać; miejsce, które warto odwiedzić;
siedzibę organizacji pozarządowej;
miejsce do zagospodarowania oraz
miejsce, gdzie ludzie najczęściej się
spotykają.

Mapa była również z nami w terenie 
podczas pikników integracyjnych.
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miejsce, które należy omijać:
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miejsce, które warto odwiedzić:
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miejsce, gdzie ludzie najczęściej się spotykają:



Badanie w działaniu
Pikniki integracyjne
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Pikniki organizowane są przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Goleniowie wraz z członkami
Partnerstwa CM² oraz mieszkańcami.

Pikniki integracyjne to:
- aktywne spędzenie czasu (gry, zabawy i

konkursy),
- czas na budowanie relacji,
- odkrywanie potencjału mieszkańców (nowi

liderzy, animatorzy, nowe inicjatywy),
- badanie w działaniu (element diagnozy

procesów społecznych).
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26.04.2019 r. – Piknik integracyjny przy ul. Lipowej w Goleniowie
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10.05.2019 r. – Piknik integracyjny w Białuniu
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05.06.2019 r. – Piknik integracyjny dla mieszkańców ulic S. Mikołajczyka, A. Mickiewicza i okolic w Goleniowie 
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14.06.2019 r. – Piknik integracyjny przy ul. F. Chopina w Goleniowie 



Pikniki integracyjne -
wnioski
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1) Istnieją w gminie miejsca i grupy,
które wymagają szczególnego
wsparcia, np., poprzez koncentrację

działań partnerstwa CM².
2) Aby zmniejszyć „efekt falowania”

grup nieformalnych, NGO
należałoby uruchomić powszechnie
dostępne usługi społeczne (np.:
pomoc przy organizacji pikniku
blokowego,wsparcie wolontariuszy).



Wnioski
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1) Żyjemy w dobrym i ciekawym miejscu.
2) Nie jesteśmy obojętni na miejsca o wątpliwej estetyce i miejsca, które nie są

bezpieczne.
3) Nasze potrzeby kontaktów społecznych realizowane są głównie przez kilka podmiotów.
4) Potrzebę przynależności głównie realizujemy poprzez rodzinę, bliskich znajomych i

sąsiadów (jak to się przekłada na aktywność w zarządach wspólnot mieszkaniowych?).
5) Spełniamy warunek dobrego starzenia się, to jest 5 znajomych/przyjaciół, którzy nie są

członkami rodziny i spotykają się z nami regularnie.
6) Głównym źródłem informacji jest: Internet, rodzina i znajomi.
7) W wielu obszarach przekaz informacji jest nieskuteczny.
8) Około 50 % osób uważa, że ma wiedzę na temat działań w swojej okolicy.
9) Występuje deficyt osobistego zaangażowania w działania na rzecz dobra wspólnego.
10) 20 – 30 % mieszkańców wykazuje aktywną postawę prospołeczną.
11) Należałoby wdrożyć plan aktywizacji mężczyzn.



Ankiety organizacji 
pozarządowych
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• 11 organizacji pozarządowych 
wypełniło ankiety składające się z 
30 pytań.

Ankieta opracowana na podstawie:
„BOX – Badanie oddziaływania na
kapitał społeczny” - Pracownia Badań i
Innowacji Społecznych „Stocznia”.
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Atuty miejscowości/gminy (dotyczy relacji 
między mieszkańcami) według organizacji 

pozarządowych:

1)Odpowiedni poziom życzliwości.

2)Dbałość o podwyższanie jakości życia seniorów.

3)Duża liczba oddolnych inicjatyw. 

4)Bogata oferta wydarzeń kulturalnych, społecznych i 
sportowych. 
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Wady miejscowości/gminy (dotyczy relacji 
między mieszkańcami) według organizacji 

pozarządowych:

1)Brak cierpliwości.

2)Brak myślenia długofalowego.

3)Niskie zaangażowanie w organizację wydarzeń.

4)Wysoki stopień braku zaufania.

5)Niedostateczna ilość miejsc spędzania czasu wolnego (rozrywka).
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Najważniejsze formy rozrywki mieszkańców które są 
związane z kontaktem z innymi osobami według 

organizacji pozarządowych:
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Miejsca, w których można spotkać innych mieszkańców 
według organizacji pozarządowych:
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Wydarzenia, które angażują większość mieszkańców 
według organizacji pozarządowych:
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Miejsce stworzone dzięki społecznej inicjatywie 
według organizacji pozarządowych:

CAL
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Organizacje i instytucje, z którymi współpracujemy:
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Przykład działań mieszkańców zorientowanych na 
zmianę decyzji podjętej przez lokalne władze 

według organizacji pozarządowych:

Budowa/remont 
Domu Kultury



Dziękujemy za uwagę!
CAL Goleniów

690 152 061; 

l.wojcik@cal.goleniow.pl; 

http://cal.goleniow.pl


