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Obraz aktywności obywatelskiej na wsi - pomóż go namalować! 

Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej na obszarach wiejskich? Twoje 

stowarzyszenie lub fundacja realizuje ciekawe projekty? Twoja Lokalna Grupa Działania może 

pochwalić się sukcesami w przygotowywaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju? A może 

należysz do Koła Gospodyń Wiejskich i w ten sposób angażujesz społeczność swojej wsi do 

wspólnego działania? Weź udział w badaniu prowadzonym przez Forum Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich! 

 

Krajobraz społeczny polskiej wsi dynamicznie się zmienia, a wraz z nim zmieniają się formy 

zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców. Jak wygląda aktualny obraz aktywności 

obywatelskiej na obszarach wiejskich? Jakiego rodzaju projekty są realizowane? Z jakimi problemami i 

wyzwaniami mierzą się organizacje pozarządowe? Czy pojawiły się nowe dobre praktyki, które warto 

popularyzować? Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) poszukuje odpowiedzi na te pytania 

poprzez badania realizowane w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”. Do 

udziału zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, LGD, LGR, KGW, 

UKS), a także grupy nieformalne, działające na obszarach wiejskich. 

Ostatnie tego typu badania prowadziliśmy w 2013 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło i wnioski z 

tamtego badania wymagają uaktualnienia. Wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej na wsi jest 

podstawą funkcjonowania FAOW. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat problemów i wyzwań 

http://www.faow.org.pl/
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stojących przed organizacjami wiejskimi pozwala na lepsze dopasowywanie naszej oferty wsparcia do 

rzeczywistych potrzeb społeczności wiejskich. Wiedza, którą pozyskamy, będzie przydatna nie tylko dla 

nas, ale także dla administracji publicznej oraz innych organizacji działających w podobnym obszarze  – 

mówi Piotr Sadłocha, prezes FAOW. 

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są 

podstawowe informacje o organizacjach. Dopisanie swojej organizacji do Bazy, to nie tylko pomoc w 

namalowaniu obrazu aktywności obywatelskiej polskiej wsi, ale także szansa na wzięcie udziału w 

kolejnych etapach badania: indywidualnych pogłębionych rozmowach na temat aktywności swojej 

organizacji oraz fokusach - wywiadach grupowych.  

Im więcej organizacji dopisze się do naszej Bazy, tym dokładniejszy i lepiej odzwierciedlający 

rzeczywistość będzie obraz, który wyłoni się z badania. Dlatego też bardzo do tego zachęcamy. 

Formularz jest bardzo prosty, a jego wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż kilka minut. Warto to 

zrobić również z tego powodu, że jest to okazja do wypromowania swojej organizacji i jej działań. Za to 

udział w kolejnych etapach naszego badania może być też po prostu ciekawym, rozwijającym 

doświadczeniem osobistym – mówi Hanna Szubert-Bień, kierowniczka projektu. 

Wyniki i wnioski z badań zostaną zaprezentowane w publikacji, która ukaże się w grudniu 2021. Aby 

dopisać organizację do Bazy, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: 

www.faow.org.pl/baza  

Realizowany przez FAOW projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” został sfinansowany 

przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. 

 

Kontakt dla mediów: 

Michał Kulka-Kowalczyk 

m.kulkow@faow.org.pl 

605 369 672 
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