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Streszczenie: Edukacja człowieka dorosłego ściśle wiąże się z jego poziomem aktywności 
w środowisku życia, z racji czego animacja społeczno-kulturowa stała się przedmiotem zaintere-
sowań w niniejszym artykule. Jest to obecnie bardzo popularna metoda pracy w środowisku lokal-
nym, ale często działania tego rodzaju nie są poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem diagnostycz-
nym. W artykule próbuję zastanowić się nad sposobem konstruowania diagnozy środowiska lokal-
nego, aby w pełni wspierała działania animacyjne. 

 
 
 

Środowisko lokalne jako przestrzeń aktywności  
społeczno-edukacyjnej dorosłych 

 
W ostatnim czasie obserwuje się wyraźne przesunięcie paradygmatu andra-

gogicznego z nauczania na uczenie się, a współczesna edukacja człowieka doro-
słego przebiega głównie w środowisku jego życia, które określać możemy mia-
nem środowiska lokalnego. Edukacja człowieka dorosłego ściśle wiąże się 
z jego poziomem aktywności w środowisku życia, przez co animacja społeczno-
-kulturowa, z racji bliskich relacji z aktywizacją społeczną, stała się przedmio-
tem zainteresowania w niniejszym artykule.  

W literaturze przedmiotu odnajdujemy bardzo wiele definicji środowiska 
lokalnego, osadzonych zarówno na gruncie socjologicznym, pedagogicznym, 
psychologicznym czy ekonomicznym. Jedna z definicji środowiska lokalnego 
mówi, iż jest to: oprócz zbiorowości społecznej zamieszkującej niewielki, 
względnie zamknięty obszar cały system instytucji służących organizacji życia 
zbiorowego, takich jak Kościół, szkoła, instytucje usługowe, urządzenia socjalne 
lub rekreacyjne oraz mechanizmy regulujące zachowania jednostkowe i stosunki 
międzyludzkie, a więc obyczajowość, normy moralne, autorytety i wzory za-
chowań (Pilch 1993, s. 146). Wszystkie definicje kładą jednak nacisk na naj-
ważniejsze kategorie budujące pojęcia środowiska lokalnego, jakimi są zamiesz-
kujący dane terytorium ludzie, określona przestrzeń oraz obecność relacji po-
między osobami zamieszkującymi daną przestrzeń, czyli więzi.  
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W oparciu o tak ujętą definicje środowiska lokalnego możemy zastanowić 
się nad kategorią rozwoju lokalnego, a następnie rozwoju społeczności lokalnej, 
które to pojęcia wiążą się z aktywizacją i animacją środowisk lokalnych. Rozwój 
lokalny najczęściej definiowany jest poprzez pryzmat osiągnięć politycznych, 
ekonomicznych i infrastrukturalnych danego obszaru. Coraz częściej zwraca się 
jednak uwagę, za sprawą zainteresowania kategorią rozwoju nauk społecznych, 
na jego wymiar kulturowy i społeczny. Zauważa się bowiem, iż rozwój lokalny 
winien służyć rozwiązywaniu lokalnych problemów (społecznych, gospodar-
czych, politycznych, kulturalnych, etnicznych) i stwarzaniu warunków do za-
spokajania potrzeb indywidualnych oraz zbiorowych dzięki zaangażowaniu sa-
mych mieszkańców.  

Naczelną zasadą rozwoju lokalnego jest „lokalna praca na rzecz lokalnej 
społeczności z wykorzystaniem lokalnych zasobów” (Potoczek 2001, s. 4–5). 
Oznacza to więc zarówno: stwarzanie korzystnych warunków dla aktywizacji 
społeczeństwa oraz wykorzystywania tej aktywności na potrzeby kreowania 
i kontroli procesów rozwojowych, w tym tworzenia klimatu do rozwoju przed-
siębiorczości, stymulowania innowacji, wspierania rozwoju zrównoważonego, 
przełamywania barier; poprawy „jakości życia” oraz efektywne gospodarowanie 
zasobami lokalnymi (Birkhölzer 2006, s. 30). 

Lokalne działania na rzecz rozwoju powinny więc w jak największym stop-
niu orientować się na dobro wspólne, a nie wyłącznie korzyści indywidualne; 
wytwarzać zarówno dobra i usługi, ale także odnawiać posiadane zasoby środo-
wiskowe, społeczne i kulturalne niezbędne do dalszego rozwoju; zaspokajać 
potrzeby niezaspokojone, czyli oferować produkty i usługi wszystkim lokalnym 
grupom interesu, przede wszystkim grupom marginalizowanym o słabszej sile 
nabywczej, nie zaś wyłącznie grupom uprzywilejowanym czy mającym swo-
bodny dostęp do usług społecznych; wzmacniać lokalny kapitał społeczny; kon-
centrować się na rozwoju wspólnoty (Birkhölzer 2006, s. 30–37). 

Możemy więc zastanowić się, jak w tak definiowanym rozwoju lokalnym 
mieści się rozwój społeczności lokalnej, który zasadza się na „wzbogaceniu sieci 
powiązań i kontaktów grupowych oraz wzmocnieniu jej nici, wypracowaniu 
pewności siebie i umiejętności tak, by społeczność lokalna (ludzie) mogła 
znacznie poprawić swoją sytuację” (Skrzypczak 2001, s. 14). Możemy tutaj 
przywołać podstawowe cele i założenia rozwoju społeczności lokalnej według 
standardów National Standarts Boards for Community Work Training & Quali-
fication, którymi są: 
– wypracowywanie wspólnych działań, czyli zakładanie i wspieranie grup 

obywatelskich; 
– poprawa dostępu do informacji i umiejętności; 
– zdobywanie lub tworzenie nowych zasobów materiałowych; 
– zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji 

(Skrzypczak 2001, s. 15–17). 
Wszystkie przytoczone kwestie odnoszące się do działań animacyjnych 

wspierających rozwój społeczności lokalnej zasadzają się na włączeniu w różno-
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rakie działania mieszkańców danych środowiska. Owo włączanie w działania, 
będzie aktywizacją społeczną, a zarazem edukacyjną dorosłych. Lokalną edukację 
dorosłych rozumieć można bowiem za Jackiem Mezirowem, o czym pisze Mie-
czysław Malewski jako wspomaganie jednostek w nabywaniu postaw, umiejętno-
ści i wiedzy niezbędnej dla ich demokratycznej partycypacji w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów, a sukces lokalnej edukacji mierzy się stopniem rozwoju 
społeczności lokalnej i poprawą jej funkcjonowania (Malewski 2010, s. 54). 

 
Pojęcie animacji społeczno-kulturowej 

 
Kategoria animacji społecznej, społeczno-kulturalnej czy społeczno- 

-kulturowej stała się obecnie niezwykle nośna i popularna, ale ustalenia termino-
logiczne nie wydają się być takie proste. Wszyscy zajmujący się tą problematyką 
zgadzają się co do tego, że jest to pewien rodzaj praktyki społecznej skierowanej 
na jednostki, grupy lub społeczności, w celu osiągnięcia pozytywnej zmiany. 
W wieku publikacjach z tego zakresu odnajdujemy twierdzenie, że jest to kieru-
nek, metoda i proces działania (Jedlewska 1999, s. 55), z czego pojęciem spajają-
cym te wszystkie kwestie jest zmiana. Zmiana, która dokonuje się na poziomie 
jednostki, grupy, czy całej społeczności.  

Etymologia terminu animacja każe nam odwołać się do łacińskiego słowa 
animo, które oznaczało tchnąć życie w coś, obdarzyć duszą, powołać do życia, 
ożywić. Z francuskiego animować to wnosić życie, dodawać siły do działania, 
zapoczątkować określone przedsięwzięcia, zachęcać, rozpalać. Animacja to więc 
działania wnoszące żywotność, poruszające uczucia, wzmacniające siły, ożywia-
jące grupę lub społeczność1. 

Wielu autorów uważa, że animowanie to także dodawanie bodźca do po-
dejmowania nowych inicjatyw szczególnie tam, gdzie nie występują one sponta-
nicznie lub są utrudniane i blokowane warunkami społecznymi. To działanie 
podnoszące życie społeczne na wyższy poziom, służące rozwojowi określonych 
społeczności. To sposób działania wśród ludzi i z ludźmi ułatwiający im udział 
w aktywnym i twórczym życiu, pobudzanie jednostek i grup do działania. 
W animacji społeczno-kulturalnej przyjmuje się, iż dane środowisko ma własne 
potrzeby, wzory zachowań i treści kulturowe. Są one wydobywane i intensyfi-
kowane poprzez działalność animacyjną2. Animacja rozumiana być może także 
jako wspieranie twórczości i rozwoju zarówno poszczególnych osób, jak i grup 
oraz społeczności lokalnych. Animacja to zawsze spotkanie z człowiekiem, za-
kładające poznanie drugiego, dialog i wspólne działanie. Z animacją społeczno- 

                                                           
1 Por. M. Kopczyńska, Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993; J. Kargul, Od upo-

wszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1996; B. Jedlewska, Animatorzy kultury 
wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999. 

2 Takie podejście do działań animacyjnych odnajdujemy przykładowo w publikacji: Edukacja 
i animacja społeczna w środowisku lokalnym (red. W. Theiss, B. Skrzypczak), Warszawa 2006. 
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-kulturową łączą się różne idee, które sytuują animację bliżej antropologii, sztu-
ki, edukacji czy wreszcie lokalności3.  

Antropologia dostarcza praktyce i refleksji animacyjnej definicji ujmującej 
kulturę jako dynamiczną i złożoną całość składającą się ze wzorów, postaw, za-
chowań, praktyk kulturowych, relacji międzyludzkich, instytucji, paradygmatów 
poznawczych, tradycji, modeli obyczajowych, wiedzy i doświadczenia, wzorów 
rodziny i grup społecznych, form ekspresji i komunikacji. Perspektywa antropolo-
giczna widzi jednostkę osadzoną w pewnym doświadczeniu kulturowym, społecz-
nym i jednostkowym wpisanym w specyfiką danego miejsca i czasu4. 

Pojęcie sztuki łączy się z działalnością animacyjną poprzez ideę community 
arts, które jest pewnym typem grupowych działań artystycznych i kulturalnych, 
gdzie mamy zbiorowe autorstwo dzieła, niezależne od poziomu artystycznych 
kompetencji poszczególnych uczestników. Animator nie tworzy dzieła dla ludzi, 
ale pracuje z innymi, nawiązuje relacje, tworzy sytuacje, w których wszyscy 
uczestnicy stają się na moment artystami. Sztuka jest dla animacji źródłem inspi-
racji, narzędziem i zapleczem. Nie jest jednak celem. Liczy się proces twórczy, 
spotkanie z innymi oraz moment, w którym ktoś sięgnie po pędzel czy nożyczki. 
Jest to znacznie ważniejsze od tego, co w wyniku tego procesu powstanie. 
Wskazują na to zarówno korzenie, z których animacja wyrasta i czerpie (kultura 
czynna i kontrkultura z jej hasłem „Czyńcie kulturę sami”), jak i praktyka ani-
macji w społecznościach i grupach, gdzie pojawiają się kwestie wykluczenia, 
marginalizacji, dyskryminacji, nierówności (Kurz 2006, s. 9–20). 

Głównym celem animacji społeczno-kulturowej jest zmiana postaw jedno-
stek i stosunków interpersonalnych poprzez bezpośrednie oddziaływanie. Ani-
macja jest edukacją w działaniu, w relacji z ludźmi. Animator w działaniu często 
staje się nauczycielem, a sytuacja edukacyjna może być punktem wyjścia ku 
pobudzaniu twórczego zapału i chęci działania.  

Wielu znawców problematyki animacji uważa, że ożywianie i stymulowa-
nie zachowań twórczych jednostek i małych grup społecznych pojawiło się jako 
antidotum na autorytarny system szkolny, przeciwko któremu buntowali się 
zarówno uczniowie, jak i rodzice, a niekiedy sami nauczyciele. Animację można 
więc łączyć z pedagogiką niedyrektywną.  

Kolejnym ważnym pojęciem dla animacji społeczno-kulturowej jest lokal-
ność. Działalność animacyjna wiąże się bowiem z rozwojem społeczności lokal-
nej, czyli wzbogaceniem sieci powiązań i kontaktów grupowych oraz wzmoc-
nieniem jej nici, wypracowaniem pewności siebie i umiejętności, dzięki którym 
społeczność lokalna może zmieniać swoją przestrzeń życia. Krzysztof Czyżew-
ski z Ośrodka „Pogranicze”, mówiąc o animatorach kultury, używa określenia 

                                                           
3 Idee zwiazane z animacją kultury zaprezentowano w publikacji: TERAZ! Animacja kultury (red. 

I. Kurz), Warszawa 2006. 
4 Pisze o tym G. Godlewski w artykule Animacja i antropologia, zamieszczonym w publikacji 

zbiorowej Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod redakcją G. Godlewskiego, 
I. Kurz, A. Mencwela, M. Wójtowskiego, Warszawa 2002. 
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„budowniczowie mostów”: łączą brzegi rzeki, tworzą przejście tam, gdzie go nie 
było – między odważnie otwieraną pamięcią i teraźniejszością, między grupami, 
których rzeczywiste spotkanie było dotąd niemożliwe (Kurz 2006, s. 22). 

Wszystkie podstawowe właściwości społeczeństwa obywatelskiego bliskie są 
celom animacji społeczno-kulturowej. Wspólnotowość, zaufanie, pluralizm, ak-
tywność obywateli i zdolność do samoorganizacji i działania bez impulsów ze 
strony państwa/władzy, umiejętność i chęć działania na rzecz dobra społecznego. 

Animacja społeczno-kulturowa może być wielkim sprzymierzeńcem edu-
kacji dorosłych w środowiskach lokalnych dzięki konstruowaniu przestrzeni dla 
aktywności i działania, co jest niezbędnym komponentem uczenia się człowieka 
dorosłego.  

 
Diagnoza w animacji społeczno-kulturowej 

 
Wydawać się może, że tak określona działalność animacyjna kłóci się z po-

stawą diagnostyczną, czy też jakimkolwiek postępowaniem diagnostycznym. 
Wielu teoretyków stoi na stanowisku, że to, co w czystej animacji jest najważ-
niejsze, czyli spontaniczne działanie, zostaje przez diagnozę zniszczone, bo każ-
de postępowanie diagnostyczne daje początek planowaniu czy projektowaniu 
działań, a to wyklucza spontaniczne inicjatywy.  

Diagnoza społeczna „to badania podejmowane z przesłanek społecznych (sy-
tuacja problemowa w życiu społecznym) i mające znaczenie praktyczne (zastoso-
wanie wiedzy naukowej dla skutecznego przekształcania rzeczywistości). Jest ona 
rozpoznaniem – poprzez obserwację, opis i sklasyfikowanie oraz oceną – zjawisk 
wywołujących społeczne zaniepokojenie, mogących być przejawami lub źródłami 
problemów i kwestii społecznych” (Szatur-Jaworska 2003, s. 18). Diagnoza po-
siada wartość informacyjną, bo jest obrazem stanu społeczności oraz wartość 
użytkową, gdyż jest użyteczna na potrzeby zarządzania społecznością.  

W dostępnej literaturze przedmiotu odnajdujemy cztery główne rodzaje 
diagnozy: diagnozę jednostki, rodziny, grupy i społeczności lokalnej. Dla dzia-
łań animacyjnych najbardziej interesować nas będzie diagnoza społeczności 
lokalnej oraz diagnoza grupy. Nie oznacza to, że poza zainteresowaniami anima-
tora pozostaje diagnoza jednostki oraz rodziny, ale tym działaniom z uwagi na 
specyfikę pracy animacyjnej animatorzy poświęcają mniej czasu i uwagi. 

Dla animatora najważniejsza wydaje się rzetelna diagnoza środowiska lo-
kalnego, na którą składa się: określenie zasobów i potrzeb oraz rzetelna identy-
fikacja specyfiki miejsca. Diagnozowanie środowiska lokalnego to poznawanie 
tej rzeczywistości, która nas na co dzień otacza i weryfikowanie naszych wła-
snych przekonań na jej temat.  

Dobra diagnoza środowiska jest przede wszystkim rzetelna. Korzysta ze 
źródeł, które pokazują wybrane kwestie z różnych stron, rozgranicza fakty od 
opinii, podejmuje próbę spojrzenia na środowisko z zupełnie nowej perspekty-
wy, wyczerpująco analizuje zebrany materiał, zawsze zawiera źródło danych, 
jest spójna. 
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W działaniach diagnostycznych możemy przyjąć strategię badawczą zwią-
zaną z podejściem ilościowym, jakościowym i mieszanym. W badaniach ilo-
ściowych opieramy się na opisie i analizie badanych faktów, procesów i zjawisk 
w sposób ilościowy, czyli w postaci pewnych zapisów matematycznych, obli-
czeń i zestawień statystycznych. Najpopularniejsze są tu sondaże i analizy kore-
lacji. Dla badań jakościowych najistotniejsze jest analizowanie badanych zja-
wisk w celu wyodrębnienia w nich części składowych i wykryciu zależności 
i związków, jakie zachodzą między tymi składowymi. Z podejściem jakościo-
wym najczęściej łączą się badania etnograficzne, studia przypadków czy badania 
narracyjne. W podejściu mieszanym, łączącym badania ilościowe i jakościowe, 
jedno podejście możemy uzupełniać drugim, np. badania jakościowe mogą sta-
nowić dopełnienie i weryfikację dla badań ilościowych. Badania uzyskują bo-
wiem większą wiarygodność, gdy zjawiska są badane z wielu stron, za pomocą 
różnych metod, różnych technik badawczych i różnymi narzędziami.  

Przydatnymi dla diagnozy animacyjnej technikami badawczymi będą nie-
wątpliwie te, które umożliwiają bezpośredni kontakt z respondentami, ponieważ 
moment diagnozy może być skojarzony z etapem preanimacji, etapem przygo-
towawczym czy etapem wstępnym samego działania animacyjnego. Potwier-
dzeniem tego może być poniższy cytat: Pierwszym etapem pracy animatorów 
lokalnych było zapoznanie się ze społecznością lokalną, co trwało około trzech 
miesięcy. To okres, w którym animator koncentrował się przede wszystkim na 
nawiązywaniu kontaktów. Wymagało to budowania relacji, co jest celem samym 
w sobie i jednocześnie jednym ze sposobów bliższego poznawania społeczności 
i mechanizmów jej funkcjonowania. Animator szukał odpowiedzi na pytania 
o zasoby społeczności, o poziom jej kapitału organizacyjnego, ludzkiego i spo-
łecznego, o potrzeby i problemy, o silne i słabe strony, o strukturę i mechanizmy 
władzy. Etap wchodzenia w społeczność i orientowania się w jej sytuacji obej-
mował także identyfikowanie osób i/lub instytucji – potencjalnych partnerów 
w dalszej pracy. (…) Okazało się, że bezcenną zaletą animatora lokalnego jest 
umiejętność uważnego słuchania, wnikliwego obserwowania relacji zachodzą-
cych w społeczności lokalnej, analizowania tych procesów (Dudkiewicz, 
Kaźmierczak, Rybka 2008, s. 19). 

Z takiego podejścia wyłania się metoda badań w działaniu jako najtrafniej-
sze podejście diagnostyczne dla animatorów, łączące badania z działaniem. Ba-
dania w tym podejściu nie służą bowiem wyłącznie rejestracji aktualnego stanu 
rzeczy, lecz dają początek rozwiązywaniu problemów. Odnajdujemy w nich 
także pragmatyczne podejście do badań, aktywne uczestnictwo społeczności 
w procesie badawczym i wiązanie badań z życiem lub pracą jego uczestników. 
Cechą badań w działaniu jest to, że zostawiają po sobie zmiany w środowisku, 
w którym je przeprowadzono.  

Nowatorskim podejściem w diagnozie wspierającej działania animacyjne 
w środowiskach lokalnych są tzw. metody diagnostyczno-animacyjne, opraco-
wane we współpracy z animatorami i instruktorami z domów kultury tak, żeby 
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jak najlepiej pasowały do specyfiki pracy animacyjnej i jednocześnie ułatwiały 
diagnozowanie lokalnej społeczności5. 

Diagnoza środowiska lokalnego może posługiwać się także metodami 
badawczymi z zakresu etnografii i antropologii oraz nauk ekonomicznych, 
z których wykorzystujemy chociażby badania rynkowe i marketingowe.  

 
Diagnoza zasobów i potrzeb środowiskowych  

w animacji środowisk lokalnych 
 
Da rzetelnej analizy środowiska lokalnego niezmiernie ważnym jest określe-

nie jego zasobów i potrzeb. Możemy tu pokusić się o skonstruowanie tzw. mapy 
zasobów środowiskowych i mapy potrzeb środowiska lokalnego, które są graficz-
nym ujęciem tego, co w środowisku odnajdujemy. Zasoby środowiskowe możemy 
pogrupować w następujące kategorie (Pascal, Robertis 1997, s. 128–135): 
– usytuowanie geograficzne obszaru i miejsce analizowanego obszaru 

w regionie, czyli tzw. aspekt przestrzenny, do którego zaliczyć można gra-
nice analizowanego obszaru, potencjał krajobrazowy, środowiskowy, tury-
styczny terenu, a także położenie terenu w odniesieniu do większego obsza-
ru, rola analizowanego terenu w stosunku do większego obszaru, powiąza-
nie z innymi obszarami, np. przepływy zasobów, współpraca, komunikacja 
z sąsiednimi obszarami; 

– zasoby naturalne, gdzie należy szczególnie zwrócić uwagę na te zasoby 
naturalne, które w jakiś sposób wyróżniają region; 

– historia to kwestie wiążące się z powstaniem, rozwojem i zmianami czy 
wydarzeniami z bliższej lub dalszej przeszłości, które odbiły się w znaczący 
sposób na funkcjonowaniu analizowanego środowiska, tradycje; 

– demografia, gdzie interesować może nas liczba mieszkańców, struktura wie-
ku – grupy dominujące, struktura rodzin, narodowość, migracje, liczba popu-
lacji aktywnej zawodowo oraz grupy społeczne w zależności od dochodów; 

– rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem jego charakterystyki, specy-
fiki problemów w regionie, struktury zawodowej, stopnia bezrobocia, dy-
namiki ofert pracy, wielkości migracji zarobkowej, 

– gospodarka wraz ze strukturą lokalnych przedsiębiorstw, analizą wiodą-
cych gałęzi gospodarki w regionie, stopnia rozwoju technologicznego czy 
liczby inwestycji; 

– infrastruktura, gdzie interesować nas będzie sieć dróg i komunikacja, 
dostęp do mediów, np. woda, kanalizacja, elektryczność, telekomunikacja, 
Internet, sieć usług i sklepów, w tym targowiska i centra handlowe, tereny 
zielone i place zabaw, plany zabudowy i zagospodarowania; 

                                                           
5 Podejście to scharakteryzowano w publikacji: Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności 

lokalnej? Poradnik dla domów kultury, (red. A. Nowotny), Warszawa 2010. 
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– substancja mieszkaniowa, czyli typy dominujące w mieszkalnictwie, stan 
substancji mieszkaniowej, własność mieszkań oraz osoby poszukujące 
mieszkań, poziom bezdomności; 

– edukacja wraz ze strukturą wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców re-
gionu, rodzajami i liczbą szkół, wyposażeniem placówek edukacyjnych, 
charakterystyką placówek kształcenia dorosłych, poziomem rozwoju rynku 
instytucji szkoleniowych i dostosowaniem systemu edukacji do potrzeb 
miejscowego rynku pracy; 

– zdrowie i sfera socjalna, gdzie charakteryzujemy liczbę, rodzaje i wyposa-
żenie placówek, dostępność usług medycznych i socjalnych oraz podejmu-
jemy charakterystykę najważniejszych problemów społecznych czy zjawisk 
patologicznych; 

– wypoczynek i kultura, czyli sposoby spędzania wolnego czasu, miejsca 
zajęć kulturalnych i ich wyposażenie, rodzaje proponowanych zajęć i grupy 
odbiorców; 

– życie społeczno-polityczne, gdzie interesować nas będą organizacje spo-
łeczne i polityczne i ich aktywność, reprezentanci społeczności we wła-
dzach różnego szczebla, relacje władzy lokalnej z mieszkańcami oraz osoby 
wpływowe, czy inaczej określając znaczące w środowisku, z których zda-
niem i opiniami analizowana społeczność się liczy; 

– życie religijne wraz z liczbą miejsc kultu i ich lokalizacją, charakterystyką 
osób praktykujących oraz działalnością społeczną i kulturalną związaną 
z instytucjami religijnymi; 

– sposoby komunikowania się w środowisku, ze szczególnym uwzględnie-
niem mediów lokalnych, innych specyficznych sposobów komunikowania 
się i przepływu informacji oraz miejsc komunikowania się. 
Dodatkowo szczegółowej analizie warto poddać sektor, którym szczególnie 

się interesujemy, np. sferę edukacji, kultury, życia społeczno-politycznego czy 
sferę socjalną. 

Innym kontekstem porządkującym diagnozę środowiska lokalnego może 
być wyszczególnienie: znaczących osób z przeszłości lub teraźniejszości oraz 
znaczących miejsc i instytucji z przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. 

Można przyjąć także pewne zakresy analizy środowiska, które utworzą 
strukturę dla diagnozy społeczności lokalnej. Będzie to: 
– zakres obejmujący różne sektory życia społecznego; 
– zakres obejmujący tok życia społeczności, czyli zmiany w czasie różnych 

etapów życia społeczności; 
– zakres obejmujący ślady, jakie odciska dana sytuacja na całej populacji 

(Pascal, Robertis 1997, s. 135–142). 
Diagnoza środowiska lokalnego to także rzetelna identyfikacja specyfiki 

miejsca, w której nie sposób pominąć tożsamości kulturowej badanej społeczno-
ści i jej kapitału kulturowego, na który składać się będą: historia, tożsamość 
kulturowa, tradycja, idee, doświadczenie społeczne, pamięć społeczna. Zwraca-
my tutaj szczególną uwagę na elementy dziedzictwa kulturowego w formie ma-
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terialnej i niematerialnej; na rodzaj, proporcje i strukturę składowych elementów 
danej kultury oraz na kontekst zewnętrznych kontaktów z innymi kulturami, 
występujących w różnym natężeniu w przeszłości i teraźniejszości6. 

Do zasobów środowiskowych zaliczymy także poziom i formy aktywności 
społecznej samych mieszkańców. Do zanalizowania tego obszaru posłużyć się 
możemy narzędziem, jakim jest mapa aktywności społecznej/lokalnej, której 
konstruowanie polega na „sfotografowaniu” stanu aktywności społecznej, na 
podstawie czego możemy zidentyfikować zarówno miejsca nasycenia aktywno-
ścią, jak i „białe plamy”, czyli miejsca pozbawione oddolnych inicjatyw; zloka-
lizowaniu barier w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na danym terenie; 
rozpoznaniu sposobu zarządzania społecznością lokalną, który to sposób deter-
minuje możliwości i kierunki rozwoju wspólnoty7. 

Zasoby środowiskowe to funkcjonujące na interesującym nas obszarze grupy 
społeczne oraz instytucje. Z racji, że mogą być naszymi sprzymierzeńcami bądź 
partnerami proponowanych przez nas działań wiedza o ich funkcjonowaniu za-
równo formalnym jak i pozaformalnym może być niezwykle ważna. W opisie 
grup funkcjonujących na danym obszarze interesować nas mogą dane identyfika-
cyjne, informacje o członkach danej grupy, celach grupowych, o relacjach danej 
grupy z innymi grupami czy instytucjami. To, co szczególnie powinno intereso-
wać, to tzw. funkcjonowanie wewnętrzne grupy, na które składają się procesy 
komunikacji wewnątrzgrupowej, procesy interakcji pomiędzy członkami grupy, 
wywieranie wpływu na poszczególnych członków grupy, proces podejmowania 
decyzji i rozwiązywania konfliktów (Pascal, Robertis 1997, s. 163–194). 

Zasobem środowiska lokalnego są funkcjonujące na danym terenie instytu-
cje, które dla działań animacyjnych mogą być niezwykle znaczące. W celu ich 
poznania możemy zastosować schemat analizy organizacji, który zawiera: 
– ogólną charakterystykę instytucji (nazwa, adres, forma prawna, przynależ-

ność organizacyjna i sposoby finansowania, liczba pracowników, historia 
instytucji, otoczenie/teren działania, sposób nawiązywania kontaktu z oto-
czeniem oraz charakterystyka tego otoczenia); 

– formalne zasady funkcjonowania (schemat organizacyjny, określenie i po-
dział zadań, systemy relacji wewnętrznych i zewnętrznych, sposoby podej-
mowania decyzji, procedury zatrudniania i zwalniania pracowników); 

– nieformalne zasady funkcjonowania (wymiar odstępstw od zasad formal-
nych i stopień przestrzegania norm prawnych, analiza rzeczywistego proce-
su podejmowania decyzji, projekcja władzy w kształtowaniu wypowiedzi 
i organizacji czasu i przestrzeni, relacje nieformalne z otoczeniem, niefor-
malna sieć przynależności, ocena podatności na zmiany) (Pascal, Robertis 
1997, s. 152–162). 

                                                           
6 O tożsamości kulturowej środowiska lokalnego pisze przykładowo G. Odoj w publikacji: Toż-

samość kulturowa społeczności małomiasteczkowej, Katowice 2007. 
7 Por. P. Frączak, Aktywne społeczności, [w:] Źródła aktywności społecznej. Helena Radlińska – 

tradycja dla przyszłości (red. B. Skrzypczak), Warszawa 2006. 



Beata Cyboran 

 

108 

Równie ważne, co rozpoznanie zasobów jest oczywiście rozeznanie potrzeb 
i problemów środowiska lokalnego, dla którego chcemy realizować działania 
animacyjne. Problemy, jak i szanse mogą wiązać się zasobami środowiskowymi 
(np. z położeniem geograficznym), z poziomem aktywności społecznej, z funk-
cjonującymi na danym obszarze grupami i instytucjami.  

Odrębną grupą problemów i potrzeb odczuwaną przez mieszkańców są 
kwestie związane z jakością życia na danym obszarze, z odczuwanym przez 
społeczność poziomem bezpieczeństwa lokalnego, jak również problemy socjal-
ne dotykające mieszkańców danego obszaru. Konstruowanie mapy problemów 
i potrzeb generuje nam zazwyczaj mapę problemów środowiskowych, w której 
znaczące miejsce powinny mieć grupy mieszkańców zagrożone marginalizacją 
i wykluczeniem społecznym (np. niepełnosprawni, starsi, ubodzy, uzależnieni, 
mniejszości etniczne i narodowe). Na diagnozę problemów środowiska składa 
się opis stanu zjawiska oraz opis stanu działań profilaktycznych i kontrolnych 
bezpośrednio i pośrednio zapobiegawczych, które realizowano w środowisku 
lokalnym w niedalekiej przeszłości i które są stosowane obecnie. Planując śro-
dowiskowe działania, trzeba mieć bowiem na uwadze szeroki kontekst różno-
rodnych problemów. Nadmierna koncentracja na jednym zjawisku, bez 
uwzględnienia innych, może rozmijać się z oczekiwaniami społecznymi i unie-
możliwiać optymalne wykorzystanie środków i energii społecznej (Świątkiewicz 
2002, s. 73–74). 

Podsumowaniem potencjału w postaci zasobów, jak i problemów i potrzeb 
danego środowiska może być analiza SWOT środowiska lokalnego, która ukaże 
nam mocne strony środowiska, czyli wszystko to, co stanowi atut, przewagę, 
zaletę analizowanego obiektu; słabe strony, czyli wszystko to, co stanowi sła-
bość, barierę, wadę analizowanego obiektu; szanse, czyli wszystko to, co stwa-
rza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany oraz zagrożenia, czyli 
wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany 
niekorzystnej. Dzięki tej wiedzy możemy w działaniach animacyjnych unikać 
zagrożeń, wykorzystywać szanse, wzmacniać słabe strony, a opierać się na stro-
nach mocnych. 

Diagnoza jest wstępnym etapem pracy środowiskowej. Jest to moment reje-
stracji i gromadzenia danych, które wykorzystane zostaną na dalszych etapach. 
Diagnoza nie daje odpowiedzi na pytanie: jak działać, ale odpowiada na pytanie: 
co jest do zrobienia. 
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Diagnosis in socio-cultural animation of local environments 
 

Key words: socio-cultural animation, local environments, adult education. 
 
Summary: The local environment is a significant place of learning for adults. Adult education is 
clearly connected with the adult’s level of activity in his or her environment, due to which social-
cultural animation, thanks to its close relationship with social activation, has become the subject of 
this article. Animation is currently a very popular method of work in local environments, but such 
activities are not preceded by in-depth diagnostic work. In the article the method for constructing 
a local environment diagnosis to make it as clearly related to animation activities is considered. 
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