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Szkolenie w ramach  
Szkoły Kooperacji – poziom regionalny 

szkoleniowy etap rozszerzony (2019) 

PROWADZENIE: ANETA SZARFENBERG 

www.pracownia3e.pl 

 

HARMONOGRAM 

DZIEŃ I 

09:00 - 10:30 - Komunikacja społeczna i interpersonalna, kanały przepływu informacji  

(warsztat) 

10:30 - 10:45 przerwa  

10:45 - 12:30 - Negocjacje, kooperacja i konfrontacja, lider kooperacji - cechy, 

 umiejętności, kompetencje (wykład + warsztat) 

12:30 - 13:00 przerwa obiadowa  

13:00 - 14:30 - Monitoring i ewaluacja kooperacji (wykład + ćwiczenia) 

14:30 - 14:45 przerwa  

14:45 - 16:00 - Warsztaty trwałości działań kooperacji (warsztat) 

 

DZIEŃ II 

09:00 - 10:30 - Proces konsultowania: stan prawny, przegląd technik i narzędzi 

 konsultacyjnych, korzyści z konsultacji (wykład + dyskusja moderowana) 

10:30 - 10:45 przerwa  

10:45 - 12:00 - Partycypacja / kooperacja w samorządzie lokalnym – korzyści dla władz, 

 samorządu i mieszkańców (warsztat) 

12:00 - 12:30 przerwa obiadowa  

12:30 - 14:30 Analiza przykładowych dobrych praktyk wraz z przyjętymi lokalnie  

dokumentami gmin / powiatów (analiza treści materiału) 

14:30 - 14:45 przerwa  

14:45 - 16:00 Projektowanie zmian w gminach/powiatach, wdrażanie projektów  

(warsztat) 
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WYBRANE ZAGADNIENIA 

 

KOMUNIKACJA 

 

Pojęcie: Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub 

instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. 

Proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków 

i wywołuje określone skutki. 

 

Formy komunikacji 

 

Komunikacja niewerbalna nie posługuje się słowami i nie używa słów do przekazywania 

informacji.  

 

Komunikacja werbalna to komunikacja oparta na słowie. Sprowadza się ona do tego, 

że przekazując komunikaty używamy słów. Rozmawiając z drugą osobą - używamy słów. 

Komunikacja pionowa (płynąca w górę i w dół) dotyczy najczęściej komunikatów 

formalnych przepływających pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi w celu 

osiągania założonych celów, przekazania informacji i poleceń, a także zasygnalizowania 

spraw wymagających szczególnej uwagi lub rozwiązania problemu.  

Komunikacja 
niewerbalna

wyraz 
twarzy, 
mimika

kontakt 
wzrokowy

gesty

kontakt 
dotykowy

postawa 
ciała

uśmiech

wygląd 
zewnętrzny
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Z komunikacją poziomą mamy do czynienia wtedy, gdy przebiega ona między członkami 

tej samej grupy lub pracownikami pełniącymi funkcje na tym samym poziomie. 

Komunikacja ta może mieć charakter formalny i nieformalny. 

 

Jak być dobrym słuchaczem?  

→ Nie przerywaj rozmówcy. 

→ Stwarzaj dobry klimat, by rozmówca nie czuł się skrępowany. 

→ Bądź cierpliwy i opanowany. 

→ Okazuj zainteresowanie. 

→ Koncentruj się tylko na mówiącym - nie przeglądaj w tym czasie dokumentów, 

nie spoglądaj na zegarek, telewizor, czy za okno. 

→ Zadawaj pytania. 

→ Posługuj się językiem zrozumiałym dla rozmówcy. 

→ Upewnij się, że dobrze zrozumiałeś rozmówcę (stosuj parafrazę). 

→ Skupiaj się na najważniejszych informacjach. Staraj się je zapamiętać. Notuj. 

→ Stosuj potwierdzenia niewerbalne (uśmiech!). 

→ Utrzymuj kontakt wzrokowy. 

→ Bądź zainteresowany, okazuj zainteresowanie niewerbalnie. 

→ Staraj się zrównać potrzebę mówienia z potrzebą słuchania. 

 

Co pomaga w komunikacji? 

➢ odpowiedzialność – za wspólną przestrzeń (także społeczną), za proces dialogu, 

procesy zmian, za innych członków społeczności 

➢  zaangażowanie, gotowość i chęć do działania 

➢  zdobywanie wiedzy, dzielenie się informacjami, otwartość 

➢  poszukiwanie właściwych rozwiązań dla ogółu 

➢  gotowość do kompromisu (i budowanie porozumienia wewnątrz lokalnych 

środowisk) 

➢  dążenie do osiągnięcia celu wspólnego i osiągania wspólnego dobra 

➢  klarowne zasady procesu komunikacji, postawa budowania dialogu 

 

Co przeszkadza w komunikacji? 

➢ brak dobrej woli i/ lub jej kwestionowanie u drugiej strony,  

➢  brak szacunku, brak gotowości na kompromis, różne cele w dyskusji, brak 

poczucia wpływu 



 

 

Strona 

4  z 14 
 

 

➢  silne negatywne emocje, dawne urazy, stereotypy 

➢  konflikt wartości, próba narzucania własnej opinii, różnice potrzeb, oczekiwań, 

priorytetów 

➢  brak równowagi: dominacja jednej ze stron, podporządkowana perspektywa 

drugiej 

➢  brak wiedzy lub brak danych do merytorycznej wymiany zdań 

➢  brak klarownych zasad procesu komunikacji, brak kultury dialogu 

➢  brak czasu 

 

 

NEGOCJACJE 

 

Pojęcie: Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest 

osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron 

powodują konflikty. Negocjacje to sposób na rozwiązanie sytuacji konfliktowych. 

 

Negocjacje mogą być: 

→ Twarde: dążenie do zaspokojenia własnych interesów. 

→ Miękkie: ustępstwa na rzecz dobrych relacji.  

→ Unikanie: wycofanie się, ucieczka, rezygnacja z własnych celów.  

→ Interaktywne (Win Win): wspólne poszukiwanie rozwiązań. 

 

Fazy negocjacji prowadzące do kompromisu i czynniki, jakie się w ich trakcie pojawiają:  

• Analiza i ocena sytuacji  

• zdefiniowanie problemu  

• zdefiniowanie korzyści obu stron  

• opracowanie możliwości  

• zbieranie informacji  

• identyfikacja interesów obu stron  

• Planowanie  

• podjęcie decyzji odnośnie do planu działania  

• wybór priorytetów własnych interesów  

• opracowanie nowych możliwości i kryteriów  

• różnice w postrzeganiu faktów  

• poczucie frustracji i złość  
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• trudności w komunikowaniu się  

• porozumienie stron  

 

 

KOOPERACJA 

 

Pojęcie: Kooperacja to współdziałanie w jakiejś dziedzinie, współpraca między ludźmi 

lub przedsiębiorstwami. Kooperacja jest zaprzeczeniem współzawodnictwa, bowiem 

opiera się na założeniu, że koordynacja działań podejmowanych przez jednostki/grupy 

pozwala osiągnąć korzystne efekty. 

 

Efektywny system współpracy powinien być osadzony w środowisku lokalnym, 

co korzystnie wpływa m.in. na:  

• szybkość reakcji na zgłoszony problem,  

• większą elastyczność w sposobach finansowania,  

• ograniczenie do minimum biurokracji,  

• większą znajomość kompetencji współpracujących instytucji,  

• bardziej adekwatne do realiów wykorzystanie przepisów prawa,  

• większą dostępność specjalistów. 

 

Budowanie partnerstwa jest procesem. Można zidentyfikować kolejne etapy budowania 

partnerstwa: 

− ustalenie zakresu działania, rozumiane jako sformułowanie problemu i zebranie 

informacji, 

− konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi i potencjalnymi zewnętrznymi 

partnerami, 

− zbudowanie wizji (dla) partnerstwa, 

− identyfikacja potencjalnych partnerów i – jeśli to możliwe – motywowanie ich do 

wspólnych działań, 

− zawiązanie partnerstwa – partnerzy tworzą wówczas podstawy współpracy, 

ustalając wspólne cele oraz zasady, na których będzie opierać się partnerstwo, 

− przygotowywanie programu działania i projektu do realizacji,  

− określenie struktury i modelu zarządzania odpowiedniego dla ich partnerstwa 

w dłuższej perspektywie. 
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MODEL KOOPERACJI w Gminach Wiejskich1 może przynieść wymierne efekty 

w pomaganiu, gdyż: 

→ buduje system, a nie przekazuje jedynie zadania podmiotom pomocy społecznej, 

→ wykorzystuje współpracę wertykalną władz w samorządach na poziomie 

województwa – powiatu – gminy w oparciu o ich kompetencje oraz współpracę 

horyzontalną tworząc z gminno-powiatowych podmiotów Partnerskie Zespoły 

Kooperacji, 

→ „odczarowuje” pomoc społeczną, poprzez działania profilaktyczne, a nie jedynie 

interwencyjne, 

→ podnosi prestiż pomocy społecznej oraz pracownika socjalnego, dzięki stałej 

obecności władz w zespole i promocji pozytywnego wizerunku, 

→ wzmacnia podmioty polityk sektorowych i ich pracowników, nie skupia się 

jedynie na pracy z rodzinami i osobami.  

 

Efekty kooperacji podmiotów wojewódzkich w modelu: 

− realistyczne wsparcie codziennej pracy podmiotów gminno-powiatowych, 

− szybkie reagowanie na potrzeby kooperacyjne, 

− wzmocnienie skuteczności działań podmiotów w gminach i powiatach, 

− dostęp do większej puli zasobów, wiedzy i umiejętności, wojewódzkiej listy 

aktywności i usług, 

− pozytywny wizerunek pomocy społecznej, wyższy poziom zaufania do służb 

społecznych, 

− urealnianie polityki społecznej w województwie, 

− wyższy poziom wiedzy dotyczącej pracy MODLEM KOOPERACJI w społeczności 

lokalnej, wśród osób, rodzin i grup. 

 

Efekty kooperacji podmiotów gminnych i powiatowych w modelu: 

− skuteczny system wsparcia wzajemnego i zewnętrznego pomiotów, 

− systematyczna praca zespołem, wspólna wymiana doświadczeń partnerów, 

− wzmocnienie skuteczności wśród pracowników instytucji, skomplikowanych 

przypadków w pracy z osobami i rodzinami, 

− wyższy poziom kompetencji i skuteczności, 

 
1 Poniższy fragment pochodzi z opracowania „MODEL KOOPERACJI w Gminach Wiejskich”, praca zbiorowa 
ekspertów prowadzona w ramach projektu partnerskiego o tym samym tytule, lider: ROPS Białystok, luty 2019 
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− zmniejszenie liczby osób i rodzin długotrwale korzystających z pomocy, 

− dostęp do innych metod działania, do większej puli zasobów, wiedzy 

i umiejętności, 

− wdrożenie nowych rozwiązań pomocowych, w tym kooperacyjnych, 

− wzrost oferty usług i aktywności gminno-powiatowej, 

− pozytywny wizerunek pomocy społecznej, 

− wzrost prestiżu pomagania, zawodu pracownika socjalnego, 

− urealnianie polityki społecznej w gminie i w powiecie. 

 

Efekty dla animatorów (pracowników): 

− uznanie efektywności pracy pracowników instytucji pomocy, integracji 

społecznej i innych przez władze lokalne i rządowe, 

− poszerzenie perspektyw i warunków do rozwoju dla pracowników z terenu 

gminy, powiatu, 

− zbudowanie dobrej sieci współpracy pomiędzy pracownikami zatrudnionymi 

w podmiotach lokalnych (gminnych i powiatowych), 

− doświadczenie w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej, 

− wspólne prowadzenie diagnoz, indywidualnych planów pracy, projektów 

socjalnych. 

 

Efekty kooperacji władz: 

− realistyczne wsparcie codziennej pracy podmiotów, 

− szybkie reagowanie na potrzeby kooperacyjne, 

− wzmocnienie skuteczności działań podmiotów w gminach i powiatach, 

− pozytywny wizerunek pomocy społecznej,55 

− wzrost prestiżu pomagania, zawodu pracownika socjalnego, 

− urealnianie polityki społecznej w gminie i powiecie, 

− niezbędne społecznie zmiany prawne i pomocowe. 

 

Efekty współpracy osób i rodzin w modelu: 

− uzyskanie wielopodmiotowej, interdyscyplinarnej, kompleksowej pomocy; 

− otrzymanie dedykowanych form wsparcia i pomocy uwzględniających 

rzeczywiste potrzeby i możliwości osoby/rodziny (po przeprowadzeniu diagnozy 

wielowymiarowej); 
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− uzyskanie szybszej, skoordynowanej pomocy; 

− ujęcie rodziny jako systemu, uwzględniające deficyty i zasoby poszczególnych jej 

członków, co sprzyja integracji środowiska rodzinnego i działaniom 

samopomocowym; 

− upodmiotowienie i zaktywizowanie do udziału w procesie pokonywania 

trudności w dążeniu do adekwatnego funkcjonowania; 

− umożliwienie korzystania z gminno-powiatowej i wojewódzkiej listy aktywności 

i usług, 

− wysoka jakość świadczonego wsparcia i spójność usług instytucji powiatowych 

i gminnych, wypracowanie efektywnego sposobu usamodzielniania osób i rodzin. 

 

 

Koszty zaniechania kooperacji2 

 

Koszty zaniechania istotne dla efektywnego wsparcia osób i rodzin: 

1. Rutynowość podejmowanych działań i oferty pomocowej. 

2. Mniejsza efektywność w zaspokajaniu potrzeb osób czy rodzin, które potrzebują 

zasobów wytwarzanych w toku kooperacji. 

3. Ograniczenie skuteczności udzielanego wsparcia i pomocy, np. poprzez 

zwiększone ryzyko: 

− planowania działań, które w założeniu mają pomóc w przezwyciężaniu trudnej 

sytuacji życiowej, a wzajemnie się wykluczają, 

− wystąpienia oferty pomocowej niespójnej w zakresie celów i zadań możliwych 

do zrealizowania przez osobę/rodzinę, 

4. Wydłużony czas udzielania pomocy i wsparcia, spowodowany głównie barierami 

wewnątrzorganizacyjnymi i ograniczeniem możliwości wspólnego rozpoznania 

potrzeb i oczekiwań osób/rodzin. 

5. Rozproszenie i stagnacja oferty wsparcia, oferowanej przez przedstawicieli 

poszczególnych instytucji i jej nadmierna biurokratyzacja, a w konsekwencji 

tworzenie wielu indywidualnych strategii pomocy, co zwiększa 

prawdopodobieństwo: 

 
2 Fragment pochodzi z opracowania: KOOPERACJE 3D Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób 
i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, praca zbiorowa opracowana w ramach projektu partnerskiego 
o tym samym tytule, realizowanego w ramach środków RPO, lider: ROPS Katowice, Katowice 12 lutego 2019 r. 
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− zniechęcenia osoby, rodziny do współpracy i przezwyciężania trudnych sytuacji 

życiowych, 

− zastosowania przez korzystających z pomocy technik manipulacyjnych. 

6. Ryzyko wystąpienia pracy skoncentrowanej na problemie.  

 

Koszty zaniechania istotne dla budowania kultury współpracy międzyinstytucjonalnej: 

1. Trudności w komunikacji pomiędzy instytucjami. 

2. Brak wzajemnej znajomości zadań i kompetencji poszczególnych instytucji. 

3. Zamykanie się na perspektywę osób/rodzin, których zindywidualizowane 

potrzeby stają się sprzeczne, niespójne ze specjalistyczną usługą pojedynczej 

instytucji, a tym samym często sytuują samą instytucję i korzystających z jej 

pomocy na torach kolizyjnych, w opozycji do siebie. 

4. Samoograniczenie instytucji.  

 

Koszty zaniechania istotne dla budowania kultury współpracy pomiędzy pracownikami 

poszczególnych instytucji: 

1. Brak identyfikacji obszarów współpracy oraz osób kompetentnych 

w poszczególnych instytucjach, znających role i zadania własnej instytucji 

w odniesieniu do poszczególnych grup problemowych. 

2. Samoograniczenie pracowników. 

3. Brak współdzielenia odpowiedzialności za wsparcie i pomoc udzielaną osobom 

i rodzinom w środowisku lokalnym. 

4. Brak lub ograniczenie możliwości wspólnych spotkań i pracy na zasobach. 

5. Utrudniona wymiana informacji pomiędzy pracownikami poszczególnych 

instytucji lub jej całkowity brak.  

 

Koszty zaniechania istotne dla społeczności lokalnej i budowania kapitału relacji: 

1. Niekompletna lokalna diagnoza stanu współpracy i usług społecznych. 

2. Brak instytucjonalnej spójności terytorialnej opartej na wspólnych celach 

i realizacji wspólnych zadań. 

3. Powstanie i utrwalanie się w przestrzeni społecznej systemów zamkniętych 

na współpracę, które utrudniają testowanie metod koprodukcji usług w relacji 

z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej. 

4. Ograniczone zaufanie do instytucji, hamujące budowanie kapitału społecznego, 

w tym kapitału relacji. 



 

 

Strona 

10  z 14 
 

 

MONITORING I EWALUACJA WSPÓŁPRACY3 

 

System monitoringu i ewaluacji to podstawowe narzędzie mierzenia stopnia wdrożenia 

przewidzianych celów i przedsięwzięć – w tym: w zakresie budowania współpracy 

i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Projektując system monitoringu należy mieć 

na uwadze spełniane przez niego funkcje. Im lepiej będzie on zaplanowany, tym 

w większym stopniu umożliwi śledzenie postępów wdrażania, da szansę rozliczenia 

interwencji, zapewni skuteczny proces ewaluacji oraz będzie stanowił informację dla 

społeczności, że kooperacja spełnia swoje zadania. Należy zastanowić się, jakie 

informacje będą ważne z punktu widzenia tych funkcji i zapewnić ich pozyskanie 

w ramach systemu monitoringu. 

 

Odpowiednio zaplanowany i przygotowany system wskaźników spełnia wiele istotnych 

funkcji: 

 Pomoc w zarządzaniu rozwojem kooperacji – monitoring umożliwia śledzenie 

postępów w osiąganiu zamierzonych wartości wskaźników produktu, rezultatu 

i oddziaływania, co daje informacje czy należy wprowadzić ewentualne korekty 

w realizowanych działaniach. 

 Rozliczanie interwencji – ukazanie podstawowych osiągnięć interwencji, czyli jej 

produktów i rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów (finansowych, ludzkich, 

itp.). 

 Podstawa dla ewaluacji i oceny efektów – sprawny system monitoringu zapewnia 

rzetelne dane stanowiące wkład do procesu ewaluacji – oceny skuteczności 

i efektywności realizacji kooperacji i podejmowania wspólnych działań. 

 Zapewnienie informacji – dane z systemu monitoringu stanowią informację 

dla interesariuszy interwencji na różnych poziomach, m.in.: organów i pracowników 

partnerów, społeczności lokalnej, podmiotów nadzorujących działania instytucji 

partnerskich. 

 Funkcja społeczna – kooperacja ma odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej, 

stąd też niezbędne jest dostarczanie jej wiedzy o realizacji działań. Zapewnia 

to zrozumienie i poparcie społeczności dla zaplanowanego kształtu działań. 

 

 
3 Opracowane na podstawie: A. Abramowicz, A. Gołoś, I. Grabowska, A. Haber, T. Kupiec, B. Ledzion, A. Rauzer: 
„Podręcznik monitoringu i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju”, opracowany na zamówienie Ministerstwa 
Rozwoju i Wsi, Warszawa, marzec 2017 
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Rodzaje ewaluacji: 

 Ewaluacja zewnętrzna polega na zleceniu realizacji badania ewaluatorom 

zewnętrznym, zwykle po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zgodnie 

z prawem zamówień publicznych. Zaletą tego typu ewaluacji jest zapewnienie 

niezależności funkcjonalnej. Ponadto, zewnętrzni wykonawcy mogą dysponować 

doświadczeniem, kompetencjami, odpowiednim przygotowaniem metodologicznym 

i potencjałem organizacyjno-finansowym (pozwalającym m.in. na realizację rozległych 

badań terenowych, zebranie odpowiedniego zespołu). Zalety te są przydatne 

szczególnie w przypadku ewaluacji wpływu. 

 Ewaluacje wewnętrzne są realizowane samodzielnie przez pracowników instytucji 

wdrażającej daną strategię. Ich zalety ujawniają się przede wszystkim w przypadku 

badań, które mają służyć wsparciu bieżących problemów w procesie wdrażania. 

Powodzenie tych ewaluacji zależy głównie od znajomości kontekstu i uwarunkowań 

instytucjonalnych, administracyjnych oraz proceduralnych, w których realizowana jest 

dana interwencja (projekty, program, strategia). Zagadnienia te są przede wszystkim 

znane pracownikom danej instytucji. 

 Ewaluacja hybrydowa jest kombinacją dwóch powyższych. W praktyce oznacza 

to najczęściej, że pracownicy instytucji samodzielnie planują i realizują badanie, ale jego 

elementy (np. realizacja ankiety, wywiadów) zlecane są na zewnątrz.  

 

Zaplanowanie ewaluacji obejmuje takie zagadnienia jak: 

→ identyfikacja wyzwań projektowych i barier wdrożeniowych (technicznych, 

organizacyjnych, prawnych, metodologicznych, związanych z motywacją 

interesariuszy),  

→ wypracowanie (wspólnie z partnerami, w formule warsztatów, na przykład 

prowadzonych w metodyce design thinking) reguł zaangażowania partnerów, 

katalogu korzyści dla partnerów i interesariuszy działań i skutecznego systemu 

zachęt dla potencjalnych partnerów,  

→ wypracowanie skutecznych sposobów gromadzenia danych i administrowania 

nimi, 

→ przygotowanie i przetestowanie kilku wersji materiałów informacyjnych 

dotyczących badania pod kątem ich skuteczności w realizacji celów (stopnia, 

w jakim zachęcają mieszkańców do udziału w przedsięwzięciu), 

→ przygotowanie i przeprowadzenie badania, zebranie wyników i ich analiza, 
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→ określenie założeń organizacyjnych, technicznych, metodologicznych, 

związanych ze sposobami analizy i prezentacji danych, a także założeń 

harmonogramowych i budżetowych wdrożenia systemu w pełnej skali. 

 

Obszary i pytania badawcze: 

Pytania badawcze uszczegóławiają cele i komunikują wprost, jakiej wiedzy poszukują 

realizatorzy ewaluacji. Pytania można podzielić na kilka typów ze względu na ich funkcję: 

• opisowe, np. W jaki sposób zmienił się poziom zaspokojenia potrzeb socjalnych 

mieszkańców gminy X? 

• poszukiwawcze (eksploracyjne), np. Jakie mogą być przyczyny niskiego poziomu 

realizacji wskaźników? 

• prognostyczne (predyktywne), np. Czy wsparcie przedsiębiorców przełoży się 

na spadek poziomu bezrobocia? 

• przyczynowo-skutkowe (wyjaśniające), np. Czy i w jakim stopniu realizacja strategii 

wpłynęła na poziom kapitału społecznego w gminie x? 

• normatywne (oceniające, wartościujące), np. Czy wsparcie w obszarze zapobiegania 

uzależnieniom można uznać za wystarczająco skuteczne? 

• preskryptywne (zalecające, nakazowe), np. Jakie działania należy podjąć, by zwiększyć 

aktywność zawodową mieszkańców? 

 

Ewaluacja powinna mieć dokładnie wskazany zakres badania (zbyt szeroki zakres, a tym 

samym zbyt wiele pytań badawczych może obniżyć zarówno jakość ewaluacji jak 

i użyteczność jej wyników).  

 

Przykładowe pytania badawcze w podziale na przykładowe obszary badania 

oddziaływania kooperacji: 

 

Ocena wpływu na główny cel współpracy (jeśli inny niż obszary poniżej): 

− Jaki jest stopień osiągnięcia celu głównego i przypisanych do niego wskaźników 

współpracy? (opisowe) 

− Co wpłynęło na taki stan? (eksploracyjne) 

− Czy obserwowany poziom można uznać za zadowalający? (oceniające) 

− Jaki był wpływ kooperacji na lokalny rozwój gospodarczy obszaru objętego 

współpracą? (wyjaśniające)  

− Co należało zrobić by wpływ ten był bardziej znaczący? (preskryptywne) 
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− W oparciu o ocenę wsparcia wszystkich poniższych obszarów jakie potrzeby 

lokalne z obszaru współpracy powinny być wspierane w ramach kolejnych edycji? 

(preskryptywne) 

 

Ocena wpływu na kapitał społeczny: 

− Jaki jest wpływ LSR na kapitał społeczny, w tym w szczególności na aktywność 

społeczną, zaangażowanie w sprawy lokalne? (wyjaśniające)  

− Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływały na skalę tego wpływu? 

(eksploracyjne) 

− Czy stworzony dzięki wsparciu w ramach kooperacji potencjał jest w dostateczny 

sposób wykorzystywany i promowany? (oceniające)  

− Czy przeprowadzone w ramach kooperacji inwestycje mogą stać się podwaliną 

dla nowych inicjatyw? (prognostyczne)  

− W jaki sposób należałoby wspierać rozwój kapitału społecznego w przyszłości? 

(preskryptywne) 

 

Ocena wpływu na przedsiębiorczość: 

− W jakim stopniu kooperacja przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału 

w zakresie zatrudnienia? (wyjaśniające)  

− Czy wpływ ten jest zadowalający? (oceniające)  

− Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływały na skalę tego wpływu? 

(eksploracyjne) 

− Czy i w jaki sposób wspieranie przedsiębiorczości w ramach kolejnych 

perspektyw czasowych współpracy jest wskazane? (preskryptywne) 

 

Ocena wpływu na turystykę i dziedzictwo kulturowe: 

− W jakim stopniu kooperacja przyczyniła się do budowania lokalnego potencjału 

w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego? (wyjaśniające)  

− Czy wpływ ten jest zadowalający? (oceniające)  

− Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oddziaływały na skalę tego wpływu? 

(eksploracyjne) 

− W jakich kierunkach należy wspierać rozwój lokalnego potencjału turystycznego? 

(preskryptywne) 
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Ocena wpływu na grupy defaworyzowane: 

− Czy realizowane w ramach kooperacji działania odpowiadały na potrzeby grup, 

do których były kierowane? (oceniające)  

− Czy trwale poprawiły sytuacje tych grup osób i w jaki sposób? (opisowe) 

− Jaki był wpływ kooperacji na poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego? 

(wyjaśniające) 

− Jakie działania należy podejmować w skali lokalnej na rzecz ograniczania ubóstwa 

i wykluczenia społecznego? (preskryptywne) 

 

Ocena wpływu na  innowacyjność: 

− W jakim stopniu projekty realizowane w ramach współpracy były innowacyjne? 

(opisowe)  

− Jakie można wyróżnić typy innowacji powstałych w ramach kooperacji? 

(opisowe) 

− Czy koncentrowanie się na kwestii innowacyjności w przypadku projektów 

kooperacji jest zasadne? (preskryptywne) 

 

Ocena wpływu na projekty współpracy: 

− Jaka była skuteczność i efekty działania wdrażania projektów współpracy? 

(opisowe)  

− Jakie były bariery w realizacji tego działania? (eksploracyjne) 

− Jaka była skuteczność procesu przygotowania i realizacji projektów współpracy? 

(oceniające) 

− Jaką formę i zakres powinny przyjmować projekty współpracy w przyszłości? 

(preskryptywne) 

 

 

 

*** 


