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1 Wstęp 

1.1 O niniejszym zestawie narzędzi 
Niniejszy zestaw narzędzi skierowany jest do władz lokalnych, które szukają skutecznych metod rozwiązywania 

problemów w zakresie integracji społecznej za pośrednictwem innowacyjnej i nowatorskiej metody – 
Laboratoriów integracji społecznej. Metoda ta różni się od tradycyjnych metod laboratoryjnych, gdyż wymaga ona 

zespołu, który odzwierciedla różnorodność społeczną wyzwania, z którym się zmagamy. 

 

„Mamy laboratoria naukowe i techniczne, dzięki którym rozwiązujemy najbardziej złożone problemy 

naukowe i techniczne. Konieczne są laboratoria społeczne, które pomogą nam stawić czoła najbardziej 

palącym wyzwaniom społecznym“. 

Źródło: Zaid Hassan (2014) The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most Complex Challenges, Berrett-

Koehler Publishers 

 

Społeczeństwo zmienia się dynamicznie, a to, w jaki sposób ludzie się komunikują, myślą i zachowują dziś różni 

się znacząco od tego, co działo się zaledwie 10 lat temu. Zmiana ta tworzy napięcia i problemy lub potęguje te już 

istniejące, ale także zapewnia innowacyjne sposoby stawiania im czoła wspólnie. Władze, a zwłaszcza te lokalne, 

mają coraz większą świadomość tego, że muszą komunikować się z obywatelami w inny sposób. Obywatele mogą 

zaoferować lepsze rozwiązania lokalnych wyzwań i problemów, jednak, aby tak się stało, muszą zostać 

zaangażowani w procesy decyzyjne. 

Ta zmiana w paradygmacie dokonuje się na całym świcie za pośrednictwem (innowacyjnych) laboratoriów 

społecznych,  które mają niezwykle pozytywny wpływ na społeczeństwo. Rewolucję tę zawdzięczamy głównie 

Zaidowi Hassanowi, profesorowi wizytującemu Califronia College of Arts (CCA), wykładowcy Babson College, 

eseiście i autorowi pracy „The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our Most Complex Challenges“. 

(Berrett-Koehler 2014). Metodologia laboratoriów społecznych Hassana zainspirowała wiele osób na całym 

świecie do poszukiwań własnych rozwiązań problemów, a także powstanie niniejszego zestawu narzędzi. 

Niniejszy zestaw narzędzi ma za zadanie pomóc lokalnym władzom stawić czoła lokalnym problemom 

oraz złożonym wyzwaniom społecznym poprzez stworzenie i ułatwienie wdrożenia międzysektorowych 

platform na rzecz integracji społecznej. Jest skonstruowany tak, aby dostarczał jasnych wskazówek,  

wytycznych, narzędzi, ćwiczeń oraz dalszego wsparcia i opiera się na praktycznym podejściu metodologicznym 

metodą „krok po kroku“.  

Władze lokalne zaznajomią się z metodologią i otrzymają wsparcie podczas procesu tworzenia i działania 

Laboratoriów integracji społecznej poprzez pomocne wskazówki i propozycje ćwiczeń, a także możliwość 

skorzystania z inspirujących przykładów, co może stać się zalążkiem nowych skutecznych i obiecujących 

rozwiązań złożonych problemów.  Laboratoria te będą stanowić konkretną okazję do zapoznania się z wieloma 

różnorodnymi sektorami lokalnej społeczności,  zjednoczenia ich oraz wykorzystania ich wiedzy i możliwości, aby 

wspólnie wypracować lokalne rozwiązania lokalnych problemów. 

1.2 Czym są Laboratoria społeczne? 
Platforma międzysektorowa na rzecz integracji społecznej (Laboratorium społeczne) to społeczność 

praktyków/sieci kontaktów/grupy zaangażowanych uczestników, którzy spotykają się, aby dzielić się swoimi 

doświadczeniami, aby wspólnie stawić czoła lokalnym wyzwaniom i problemom oraz znaleźć dla nich konkretne 

rozwiązania i działania, aby następnie je przetestować. Niniejszy zestaw narzędzi został zaprojektowany 

w ramach projektu SOCI@LL i ma za zadanie wspierać tworzenie społeczności, które będą fundamentem działań 
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promujących integrację społeczną w sektorze edukacji pod przywództwem władz lokalnych przy udziale 

odpowiednich międzysektorowych interesariuszy. 

Istnieją trzy główne aspekty charakteryzujące platformę na rzecz integracji społecznej. 

• Platforma musi być społeczna. Oznacza to, że osoby, które pracują nad platformą i zajmują się jej 

tworzeniem będą odzwierciedlać różnorodną naturę problemu, który próbują rozwiązać i będą pochodzić 

z różnych sektorów – mogą to być przedstawiciele władzy, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 

pozarządowych oraz przedsiębiorcy. 

• Praktyka, czyli praca wykonana przez zespół musi być eksperymentalna. Stosowana będzie metoda 

prób i błędów, która kontrastuje z tradycyjnym podejściem planowania strategicznego stosowanego 

przez władze lokalne i innych interesariuszy. Nie zostanie zaproponowana gotowa reakcja na 

zidentyfikowany problem, lecz portfolio „obiecujących rozwiązań“ stworzonych przez osoby 

zaangażowane w projekt platformy na rzecz integracji społecznej (również wyciąganie wniosków 

z nieskutecznych rozwiązań). 

• Praca musi być wykonywana systematycznie. Członkowie platformy będą badać przyczyny powstawania 

problemu i pracować wspólnie nad skutecznymi rozwiązaniami problemów. Pojawiła się tu znacząca 

i inspirująca zmiana w kwestii podejścia: nie chcemy już tylko pokonywać problemów, lecz zwalczać 

przyczyny ich powstawania.  

Władze lokalne będą odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie Laboratorium społecznego (działającego 

w ramach SOCI@LL online LAB), a niniejsze wytyczne mają na celu wspomaganie tego procesu. Działania 

innowacyjne (prototypowanie społeczne i testowanie rozwiązań) będą się odbywać w wielu formatach 

(warsztaty, wyjazdy naukowe, fora, prototypy, itd.), a ich rezultatem będą wnioski edukacyjne (kapitał i wiedza 

wykorzystywane do stworzenia rozwiązań finalnych opartych na spostrzeżeniach użytkowników), inicjatywy, 

relacje i kompetencje. Głównym celem Laboratoriów społecznych będzie wywołanie skutecznych zmian 

w kontekście zidentyfikowanego wyzwania. Zmiana ta pojawi się, jednak niekoniecznie, we wnioskach 

edukacyjnych generowanych przez liczne testowane rozwiązania. 

1.3 Dodatkowe źródła 
Niniejszy zestaw narzędzi jest częścią zbioru źródeł stworzonych w ramach projektu SOCI@LL, które uzupełniają 

centrum online SOCI@LL (dostępne tutaj: https://lab-social.eu/), czyli platformę, która ma zachęcać i wspierać 

międzynarodową debatę oraz dynamikę tworzoną za pośrednictwem laboratoriów społecznych na poziomie 

lokalnym/krajowym. Źródła wspomniane tutaj oferują władzom lokalnym szerszą perspektywę na rzecz promocji 

integracji społecznej przy wykorzystaniu podejścia ogólnoszkolnego, a także zawierają zestaw narzędzi dla 

dyrektorów i nauczycieli. Źródła te można pobrać ze strony projektu (tutaj: http://wholeschoolsociallabs.eu/). 

2 Metodologia Laboratoriów społecznych  
Przedstawiona tutaj metodologia stanowi ogólny zarys podejścia, które może zostać wykorzystane a następnie 

dostosowane przez władze lokalne do stworzenia i prowadzenia Laboratorium społecznego, które skupi się na 

potrzebach, wyzwaniach i problemach lokalnych. Zostanie ona dokładniej zaprezentowana w kolejnych działach 

niniejszego zestawu narzędzi.. 

Przed rozpoczęciem prac władze lokalne będą musiały stworzyć sekretariat Laboratorium społecznego, aby 

ułatwić moderację oraz proces zarządzania grupą uczestników platformy. Ten krok zostanie omówiony w sekcji 3. 

poniżej, Działania przygotowawcze.  

Gdy władze lokalne przygotują swoją platformę Laboratorium społecznego, czyli znajdą jej uczestników, będą 

gotowi do podjęcia kolejnych kroków:  

 

https://lab-social.eu/
https://lab-social.eu/
http://wholeschoolsociallabs.eu/
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Rycina 1 – Metodologia Laboratoriów społecznych 

 

Niniejsze podejście metodologiczne można w skrócie zdefiniować w ten sposób: 

Jak zidentyfikować wyzwania? 

Każde Laboratorium społeczne skupia się na konkretnym problemie lub wyzwaniu. Niewykluczone, że 

problem będzie się przejawiał na wiele sposobów i wieloma kanałami. W tym kroku zostaną 

przedstawione sposoby, w jakie władze lokalne ułatwią zidentyfikowanie powszechnego 

wyzwania/problemu. 

Jak zaangażować interesariuszy? 

Lokalne władze stworzą sekretariat platformy zgodnie ze wskazówkami w sekcji działań 

przygotowawczych, a następnie będą odpowiedzialne za stworzenie zespołu platformy, którego 

członkowie będą interesariuszami powiązanymi z danym wyzwaniem lub nim zainteresowanymi. W tym 

kroku władze lokalne otrzymają uwagi i wytyczne dotyczące angażowania interesariuszy. 

Dyskusja i prototypowanie: podejście metodologiczne krok po kroku.  

W tej części dowiemy się, w jaki sposób władze lokalne mogą prowadzić Laboratorium społeczne po 

zidentyfikowaniu problemu/wyzwania oraz zawiązaniu się zespołu interesariuszy. Niniejszy etap może 

być uznany za punkt wyjścia do sedna pracy platformy na rzecz integracji społecznej, podczas którego 

zespół obserwuje, jakie zmiany/ulepszenia można wprowadzić oraz prowadzi na ten temat dyskusje.  

Propozycje rozwiązań, które są następnie testowane, to prototypy. 

Rozwiązania testowe.  

W niniejszym kroku zaprezentowane zostaną sposoby testowania potencjalnych rozwiązań. Innymi słowy 

dowiemy się, jak wdrażać konkretne działania, które zostały wspólnie określone jako sposób walki 

z przyczynami danego problemu społecznego. Te prototypy są sednem działania platformy na rzecz 

integracji społecznej. Próby i błędy popełnione w tej fazie są kluczowe dla określenia, co działa, a co nie 

oraz, co można zmienić. Więcej na ten temat dowiemy się w kolejnym kroku.  

Gromadzenie wyników.  

Podejście prototypowe nie polega jedynie na testowaniu potencjalnych rozwiązań, lecz również na 

wyciąganiu wniosków z tego procesu. W Laboratorium społecznym będzie to możliwość przeprowadzenia 

testu, uzyskanie informacji zwrotnej na temat danego pomysłu oraz chęć testowania. Prototypy powinny 

być przetestowane w praktyce, dostosowane i ulepszone albo odrzucone, a wyciągnięte wnioski należy 

uwzględnić w nowym prototypie.  

Zmiana na 
włączanie 
społeczne 
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3 Działania przygotowawcze 
Jak stworzyć i przygotować sekretariat Laboratorium społecznego 

Zabezpieczenie skutecznych procesów platformy jest obowiązkiem sekretariatu, czyli koordynatora platformy. 

W skład sekretariatu wejdą przedstawiciele władz lokalnych, zwykle 2-4 osoby. „Odpowiednie" osoby 

w sekretariacie będą kluczem do rozwoju Laboratorium społecznego. Niniejszy zestaw narzędzi oraz program 

ulepszeń powinien zapewnić władzom lokalnym wsparcie i metody koniczne do stworzenia sekretariatu oraz 

wskazówki dotyczące wymaganych kompetencji, takich jak umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania 

konfliktów oraz ułatwiania komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do 

Załącznika 6.1. 

Jak zdobywać informacje o zespole technicznym, zapraszać go do współpracy i przekazywać informacje  

Lokalne władze muszą umieć znaleźć różnorodnych interesariuszy a następnie się z nimi skontaktować, 

bezpośrednio lub nie. Interesariusze to osoby, które mogą przyczynić się do rozwoju platformy i odzwierciedlają 

różnorodną naturę problemu, który chcemy rozwiązać. Ważne jest to, aby władze lokalne zachęciły do 

współpracy nie tylko grupę przedstawicieli różnorodnych lokalnych społeczności, lecz także osoby, które mogę 

aktywnie uczestniczyć w projekcie oraz przyczyniać się do jego rozwoju. Lokalne władze odgrywają kluczową rolę 

we wspieraniu tych członków, którzy mogą mieć pewne trudności w uczestnictwie w projekcie lub jego 

zrozumieniu oraz próbach rozwiązania tego problemu. Kilka praktycznych rad dotyczących udzielania takiego 

wsparcia można znaleźć w załączniku 6.1. 

 

4 Jak wdrażać projekt Laboratorium społecznego? 
Niniejsza sekcja zestawu narzędzi przestawi szczegóły związane ze wdrożeniem platformy Laboratorium 

społecznego zgodnie z metodologią pokrótce przedstawionej w sekcji 2. Oto ogólny zarys wszystkich kroków 

metodologii oraz wzajemne powiązania. 

 

4.1 Identyfikowanie wyzwań 
Cel 

Celem tego kroku metodologii Laboratorium społecznego jest identyfikacja, określenie i porozumienie się 

w kwestii konkretnego wyzwania (lub grupy wyzwań), na którym Laboratorium spróbuje się skoncentrować. 

Wyzwanie to obszar działań uczestników Laboratorium społecznego, który skupi się na konkretnych problemach 

rozpoznanych w danej społeczności. Po ukończeniu tego kroku uczestnicy powinni mieć wspólne rozumienie 

określonego wyzwania lub problemu, nad którym chcą pracować. Hassan mówi: „rozpoczęcie pracy bez 

określenia problemu brzmi, jakbyś chciał(a) zdobyć górski szczyt, lecz nie precyzujesz który“. Lokalne władze 

będą koordynować ten krok, podobnie jak pozostałe etapy metodologii Laboratorium społecznego, jednak, co 

zobaczymy wielokrotnie w trakcie omawiania etapów, cały zespół Laboratorium społecznego będzie 

zaangażowany w jego współtworzenie. Pierwszym problemem, z jakim spotka się zespół, będzie analiza oraz 

wybór wyzwania związanego z integracją społeczną, nad którym będzie chciał pracować. W tym momencie należy 

wspomnieć, że kroki 1 i 2 metodologii Laboratorium społecznego są blisko ze sobą powiązane. Być może nie uda 

się dojść do porozumienia w kwestii problemu, który będzie starać się rozwiązywać Laboratorium społeczne, jeśli 

wcześniej nie zaangażuje wszystkich interesariuszy (przynajmniej w pierwszej fazie). Analogicznie identyfikacja 
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wszystkich znaczących interesariuszy może być trudna, jeśli nie zidentyfikujemy problemu.  Może okazać się, że 

pierwsze dwa kroki będą powtarzane lub przeprowadzane równolegle, dopóki wszyscy członkowie zespołu nie 

dojdą do porozumienia w jego kwestii. A należy pamiętać, że pochodzą oni z różnych środowisk, mają inne 

wykształcenie, itd. Z drugiej strony, może okazać się, że problem związany z integracją społeczną w danej 

społeczności jest oczywisty dla wszystkich i łatwo w tej kwestii będzie osiągnąć konsensus. Nie oznacza to jednak, 

że Laboratorium społeczne będzie w stanie rozwiązać określony problem ze względu na jego złożoność. 

Złożoność problemu wynika głównie z jego krytyczności, która sprawia, że trudno jest oddzielić przyczyny od 

konsekwencji, gdyż w grę wchodzi wiele czynników, które wpływają na sytuację. Na przykład brak integracji 

w systemie edukacyjnym to złożone wyzwanie, gdyż zależy od wielu czynników (np. niski dochód, 

niewystarczająca wiedza o różnorodności społecznej w szkołach), które są zarówno przyczynami wykluczenia jak 

i ich konsekwencjami. W związku z tą złożonością ważnym aspektem pracy Laboratorium społecznego na tym 

etapie będzie skupienie się na konkretnych aspektach danego wyzwania.   

Inspirujące praktyki  

Przykładem dobrych praktyk, które ukazują różnych interesariuszy tej samej społeczności działających wspólnie 

oraz definiujących wyzwania są Regulacje bolońskie na rzecz opieki i regeneracji wspólnych przestrzeni miejskich 

(Bologna Regulation for the Care and Regeneration of Urban Commons). Mieszkańcy, władze lokalne, aktywiści 

oraz inni interesariusze zjednoczyli się, aby stworzyć dokument, który opisuje wizję rozwoju miasta. Rezultatem 

ich prac jest 30-stronicowy dokument, Regulacje bolońskie na rzecz opieki i regeneracji wspólnych przestrzeni 

miejskich, który tworzy ramy prawne, zgodnie z którymi miasto może wejść w spółkę z mieszkańcami 

w różnorodnych celach, takich jak opieka społeczna, innowacje cyfrowe, kreatywność miejska i usługi oparte na 

współpracy.  

Główną zaletą tego procesu jest ograniczenie konfliktów politycznych oraz frakcji ideologicznych, które często 

dominują włoską politykę i kulturę.  Cele oraz programy zostały opracowane wspólnie, co oznacza, że wszyscy 

skupiali się na osiąganiu kompromisów, a nie „pokonaniu“ politycznego przeciwnika. Otwartość procesu sprzyja 

unikaniu zachowań typu NIMBY (Not in My Backyard – nie na moim podwórku) oraz zasadności bieżących 

działań rządowych . W przeciwieństwie do biurokracji system ten został zaprojektowany, aby otrzymać szybką 

informację zwrotną od obywatela oraz jego ciągłą iterację. Z czasem obywatele uzmysławiają sobie, że mogą 

podchodzić inaczej do władz i stać się znaczącym uczestnikiem procesu samorządności. Miasto naprawdę do nich 

należy. 

 

Jak zidentyfikować wyzwanie?  

Dobrym punktem wyjścia dla zespołu Laboratorium społecznego, którego zadaniem jest zidentyfikowanie 

wyzwania związanego z integracją społeczną, może być analiza wykonana w pierwszej fazie projektu Soci@ll, 

w której rozpoznano różne wyzwania związane z integracją społeczną. Wyzwania rozpoznane podczas analizy 

mają następujące cechy: 

• są związane z integracją społeczną w systemach edukacji 

• są związane geograficznie i administracyjnie z władzami lokalnymi, które są partnerem w projekcie 

i/lub konkretnymi szkołami uczestniczącymi w projekcie 

• opierają się na analizowanych danych, dzięki czemu mamy więcej informacji na temat czynników 

związanych z integracją bądź wykluczeniem w szkołach uczestniczących w projekcie. 

Wyzwania nie muszą być identyczne, jednak istnieje szansa, że staną się inspiracją dla zespołu.  

Działania zaprezentowane w sekcji 6.2 dostarczą władzom lokalnym oraz zespołowi Laboratorium społecznego 

informacje dotyczące sposobów identyfikacji problemów, w tym skupienie się na celu, wdrożenie etapów, 

oczekiwane rezultaty i środki potrzebne w każdym działaniu. Inspiracją do tych działań były istniejące 

metodologie Laboratoriów społecznych i można je dopasować do twojego kontekstu. Przygotowując się do tej 

https://wiki.p2pfoundation.net/Bologna_Regulation_for_the_Care_and_Regeneration_of_Urban_Commons
https://wiki.p2pfoundation.net/Bologna_Regulation_for_the_Care_and_Regeneration_of_Urban_Commons
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sesji, możesz wykorzystać inne działania, które pozwolą ci osiągnąć te same cele. Pierwszym działaniem jest po 

prostu burza mózgów, dzięki której znajdziemy szeroki wachlarz lokalnych problemów związanych z integracją 

społeczną. Drugie działanie określa ramy wyzwania i jest podzielone na 5 kroków. Kroki te pozwalają zespołowi 

Laboratorium społecznemu skupić się w szczególności na wyzwaniu związanym z lokalną integracją społeczną. 

Technikę kryteriów SMART wykorzystuje się w ostatnim kroku tego działania, aby nakierować zespół na 

kluczowe aspekty wyzwania, takie jak ich ważność lub mierzalność. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu oraz wytyczne krok po kroku na temat dyskusji i prototypowania 

w platformach społecznych, przejdź do sesji 1 w sekcji 6.2. 

 

4.2 Angażowanie interesariuszy 
Cel 

Podejście Laboratoriów społecznych przewiduje zaangażowanie interesariuszy do prac wielodyscyplinowej 

przestrzeni wspólnej mającej na celu znalezienie rozwiązania złożonego problemu społecznego. W rezultacie, 

w ramach tworzenia, rozwoju i trwałości Laboratoriów społecznych, władze lokalne będą musiały 

zaangażować kluczowych aktorów z różnych środowisk, którzy będą pracowali głównie, lecz nie tylko, 

w sferze edukacji i młodzieży. Przykładowo: 

• społeczności szkolne – uczniowie, nauczyciele, pracownicy sektora edukacji, dyrektorzy, rodziny 

i wychowawcy. 

• inni znaczący interesariusze związani z edukacją i problemami społecznymi – takie organizacje i/lub 

eksperci mający wiedzę i doświadczenie w edukacji obywatelskiej, podejściu ogólnoszkolnym, naukach 

społecznych, innowacjach programowych, edukacji, szkoleniach i pracy z młodzieżą.  

Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym staną władze lokalne, wybierając interesariuszy z różnych 

sektorów społecznych będzie identyfikacja tych kluczowych, których należy zaangażować (ekspertów, którzy 

będą chętni do udziału w takim przedsięwzięciu). Niezwykle ważne jest zjednoczenie przedstawicieli 

różnorodnych społeczności lokalnych, które będą mogli i chcieli uczestniczyć w projekcie Laboratorium 

społecznego. 

Specjalna platforma na rzecz integracji społecznej stworzona w ramach SOCI@LL będzie miała strukturę 

dwupoziomową składającą się z sekretariatu oraz zespołu platformowego. Zadaniem sekretariatu jest 

uwzględnienie przedstawicieli władz lokalnych, którzy będą odpowiedzialni za stworzenie zespołu 

platformowego/zespołów platformowych. Kluczowi interesariusze będą tworzyć zespół platformowy, który nie 

będzie miał konkretnej hierarchii pod względem wpływu lub ekspertyzy, a raczej będzie charakteryzował się 

pewną dozą otwartości, dzięki której będzie w stanie współpracować z członkami, którzy będą chcieli 

proponować rozwiązania i działania mające na celu identyfikację konkretnych wyzwań społecznych. Grupa/-y 

Zespół 

platformy 

- 

podgrupa 

 

Zespół 

platformy 

- 

podgrupa 

 

Zespół 

platformy 

- 

podgrupa 

 

Zespół 

platformy 

- 

podgrupa 

Sekretariat 

Władze 

lokalne 

Zespół 

platformy 

- 

podgrupa 

 

Zespół 

platformy 
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zespołu platformowego będą otwarte i elastyczne, co oznacza, że będą mogły przyjmować nowych członków na 

każdym etapie prac Laboratorium społecznego. 

Rycina 2 – Sekretariat Laboratorium społecznego oraz grupy robocze zespołu 

 

W interesie lokalnych władz jest nawiązanie kontaktu z jak największą liczbą interesariuszy i zaangażowanie ich 

w rozwój platform na rzecz integracji społecznej. Dodatkowo należy wspomnieć, że taka struktura może się 

pojawić, podczas tworzenia nowego Laboratorium społecznego, jednak grupa ta może również pracować jako 

całość. Ważne jest to, że obowiązuje tu pełna elastyczność. Interesariusze mogą zrezygnować w międzyczasie, ale 

również na każdym etapie mogą dołączyć nowe osoby, co w konsekwencji zmienia strukturę i dynamikę grupy. 

Bardziej szczegółowe cele władz lokalnych na rzecz pozyskiwania interesariuszy to: 

• Identyfikacja istniejących potrzeb i wyzwań społecznych w społeczności lokalnej, które można próbować 

rozwiązać przy pomocy metodologii Laboratoriów społecznych. 

• Motywowanie (dlaczego interesariusze powinni się zaangażować, jak na tym skorzystają); 

• Identyfikacja istotnych i różnorodnych interesariuszy, którzy mogą zaproponować rozwiązania oraz 

konkretne działania mające na celu pokonanie problemu. 

• Wykorzystanie mediów społecznościowych i innych kanałów komunikacyjnych, aby dotrzeć do nowych 

członków i zaprosić ich do tworzenia platformy na rzecz integracji społecznej (otwarte zaproszenie); 

• Zachęcanie różnych kluczowych interesariuszy do współdziałania, aby osiągnąć wspólny cel (różne 

organizacje i sektory interesujące się konkretnym problemem/wyzwaniem). 

 

Inspirujące praktyki 

Dobrym przykładem angażowania interesariuszy w pracę nad platformą społeczną jest projekt KoSI-Lab Project. 

W projekcie KoSI-Lab powstały dwa miejskie laboratoria innowacji społecznej w Niemczech mające na celu 

wspieranie wspólnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych w 

miastach. Laboratoria zrzeszają różnych interesariuszy związanych z polityką, lokalną władzą, administrację, 

sektorem MŚP/przemysłem oraz społeczeństwem obywatelskim, którzy opracowują nowe rozwiązania 

problemów miejskich. Podejście przewidujące pomoc facylitatora w angażowaniu interesariuszy bierze pod 

uwagę różne wartości oraz logikę instytucjonalną, a także możliwe ukryte zamiary i wykorzystuje dokładny 

proces wspomagający. Metodologia KoSi-labs opiera się na 3 filarach: 

1. Każde laboratorium działa jako organizacja (inicjacja, zasoby, kamienie milowe, odpowiedzialność) 

2. Każde laboratorium jest traktowane jako metoda (tematy, narzędzie, wpływ) 

3. Każde laboratorium potrzebuje kluczowych ludzi oraz sieci kontaktów, aby nawiązać współpracę między 

sektorami oraz relacje między interesariuszami. 

 

W jaki sposób lokalne władze mogą zidentyfikować i zaangażować interesariuszy? 

Istnieje wiele różnych sposobów, modeli i standardów, które władze lokalne mogą wykorzystać aby zaangażować 

do działań na rzecz Laboratoriów społecznych interesariuszy z różnych sektorów. Zanim się tym zajmą, powinny 

zastanowić się nad następującymi aspektami: 

• Sekretariat odgrywa ważną rolę w kwestii platform społecznych. W związku z tym władze lokalne muszą 

przypisać te zadania do odpowiednich osób w swoich strukturach. Oznacza to, że przedstawiciele władz 

lokalnych, którzy są członkami sekretariatu muszą być przygotowani, aby wspomagać taką 

metodologię. 

• Należy więc zbudować strategię mającą na celu identyfikację odpowiednich osób, które wykażą się 

zainteresowaniem pewnym problemem społecznym w szczególnym kontekście. 

http://www.kosi-lab.net/english.html
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• Zaangażowani interesariusze muszą umieć analizować wyzwanie/problem z różnych perspektyw. 

• Wszyscy zaangażowani interesariusze muszą angażować się w rozwiązanie problemów platformy 

społecznej. 

• Relacje i sieci kontaktów są kluczem do sukcesu platformy społecznej. W związku z tym lokalne władze 

powinny być świadome dynamiki i potencjału podgrup, aby były w stanie przeciwdziałać potencjalnym 

konfliktom lub problemom, które mogą się pojawić podczas całego procesu. 

• Lokalne władze, jako sekretariat Laboratorium społecznego, muszą być w stanie zachęcać nowych 

członków do dołączenia do platformy oraz inspirować aktualnych członków do promocji projektu 

wśród innych osób, które potencjalnie mogłyby do niego dołączyć. 

• Lokalne władze powinny wiedzieć, w jaki sposób ułatwiać akceptację interesariuszy, którzy dołączyli do 

platform społecznych. 

• Lokalne władze muszą wiedzieć, jakich z jakich zasobów mogą korzystać, aby współpraca przebiegała jak 

najlepiej. 

Jak stworzyć strategię współpracy z interesariuszami? 

Budowanie Laboratoriów społecznych i angażowanie różnych interesariuszy wymaga sporych nakładów czasu 

i pracy. Najważniejszym aspektem dobrej współpracy jest zbudowanie i utrzymanie długoterminowych relacji 

z kluczowymi interesariuszami. Współpraca może ułożyć się dobrze, tylko wtedy, gdy: 

1. Wiadomo, kim są interesariusze 

2. Wiadomo, jaka jest ich rola 

3. Znane jest podejście każdego z interesariuszy 

4. Wiadomo, jakie są oczekiwania 

5. Wiadomo, jaka jest wartość ich wkładu 

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu oraz wytyczne krok po kroku na temat dyskusji i prototypowania 

w platformach społecznych, przejdź do sesji 2 w sekcji 6.2. 

 

4.3 Dyskusja i prototypowanie 
Cel  

Celem Dyskusji i prototypowania jest pokazanie znaczenia powstawania pomysłów i tworzenia prototypów 

do testowania potencjalnych innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne. 

W dzisiejszym świecie musimy stawić czoła szerokiej i stale powiększającej się gamie złożonych wyzwań 

społecznych i lokalnych. W związku z tym musimy dyskutować o nowych sposobach wprowadzania innowacji, 

współpracy i budowaniu zdolności przywódczych oraz tworzyć prototypy, tak aby zapoczątkować zmiany 

systemowe w złożonych sytuacjach. Lokalne władze mają coraz większą świadomość tego, że muszą prowadzić 

dialog z obywatelami, gdyż mogą oni zaproponować lepsze rozwiązania lokalnych problemów. 

Niniejszy krok opiera się głównie na dyskusji na temat pomysłów i koncepcji określających wyzwania, 

które następnie mogą zostać przekształcone w eksperymentalne prototypy. Prototypowanie oznacza jak 

najszybsze testowanie niskim kosztem potencjalnych rozwiązań wraz z użytkownikami końcowymi.  

Dyskusja i prototypowanie są związane z innowacją. W podejściu Laboratoriów społecznych innowacja 

umożliwia dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem związanymi z identyfikacją możliwych rozwiązań wyzwań 

społecznych, które tworzą innowacje społeczne. W tym kontekście innowacja może zostać porównana do 

„rozwiązywania problemów“ lub odpowiedzi na pytanie „co musimy zrobić i stworzyć, aby stawić czoła danemu 

wyzwaniu?“. W kontekście Laboratoriów społecznych zawsze warto pamiętać, że najlepszymi rozwiązaniami są 

takie, które wykraczają poza potrzeby jednostek i wpływają na system.  
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Dyskusja to proces polegający na rozmowie na konkretny temat, mający na celu podjęcie decyzji lub konfrontację 

pomysłów poprzez wymianę opinii i punktów widzenia, przy jednoczesnym wskazaniu możliwych opcji. Dyskusja 

rozpoczyna się, gdy zespół zdefiniował wyzwanie i jest gotowy do przedstawienia potencjalnych sposobów jego 

rozwiązania. W niniejszym zestawie narzędzi termin „dyskusja“ odnosi się do tworzenia pomysłów, które 

następnie są łączone w koncepcje. 

 Są to tylko początkowe pomysły i wychodzą od członków, którzy mają różnorodne podejścia do 

rozwiązania problemów. Zwykle pomysł ten jest jeszcze niedopracowany i wymaga zastanowienia się, 

naniesienia poprawek i większego nakładu pracy, zanim zostanie zakwalifikowany do fazy planowania 

lub wykonania. 

 Po dopracowaniu pomysłu staje się on koncepcją, czyli końcową formą wstępnego pomysłu, który został 

dodatkowo przemyślany i doszlifowany. Wraz z koncepcją pojawia się bardziej uporządkowana i stabilna 

ścieżka, która ma swój punkt początkowy, końcowy oraz etapy pośrednie.  

Prototypy oznaczają jak najszybsze testowanie rozwiązań, zanim gotowy produkt lub usługa są dostępne. 

Praktyka prototypowania to kluczowy etap podejścia Laboratoriów społecznych pozwalająca na testowanie 

koncepcji i potencjalnych rozwiązań na małą skalę z użytkownikami końcowymi oraz uzyskiwanie informacji 

zwrotnych, które mogą wzbogacić początkową koncepcję oraz prototyp, aby w rezultacie powstało bardziej 

wysublimowane rozwiązanie końcowe. W tej fazie pierwsze rozwiązania i koncepcje są poddawane 

prototypowaniu oraz zatwierdzeniu przez grupę użytkowników, a proces ten odbywa się w pętli: dane od 

użytkowników przekłada się na koncepcję i prototyp, który może być testowany ponownie. 

Podejście prototypowe do wyzwań społecznych to kreatywne działanie, które pozwala na zidentyfikowanie 

odpowiedniego sposobu na przekazanie namacalnego formatu koncepcji, wspierającego proces nauczania bliższy 

użytkownikom końcowym. Pozwala to na głębsze zrozumienie oczekiwań, pragnień i potrzeb użytkowników, 

przetestowanie potencjalnego rozwiązania oraz dostosowanie go przy wykorzystaniu informacji otrzymanych 

podczas testowania. Zmaterializowanie koncepcji może skutkować stworzeniem obiektu, wizualizacji, propozycji 

scenek, scenariusza, przepływu usług, dokumentu prawnego lub dowolnej innej formy odpowiedniej do 

warunków.  

 

Rycina 3 – Etap dyskusji i prototypowania, w tym testowanie i analiza rezultatów 

 
Inspirujące praktyki 

Dobrym przykładem dyskusji i prototypowania jest Grove 3547. Projekt Grove szukał odpowiedzi na pytanie: 

w jaki sposób możemy wspólnie pomagać młodym ludziom w Chicago w zdobywaniu trwałych środków do życia? 

Chicago zostało uznane za miasto borykające się z głębokim kryzysem oraz problemem segregacji, które od 

https://social-labs.org/grove-3547-social-lab-chicago-intro/
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dziesięcioleci miało problemy z korupcją, systemową obniżką stopy inwestycji, co razem sprawiło,  że miasto 

pogrążone było w strukturalnym rasizmie. W związku z tym celem Grove 3547 było stawienie czoła wielu 

wyzwaniom, z którym borykali się na co dzień mieszkańcy Chicago.  

Opracowano szczegółów podejście metodologiczne obejmujące ogólne podejście Laboratorium społecznego, 

zaczynając od założenia Zespołu laboratoryjnego, poprzez zaangażowanie interesariuszy, opracowanie koncepcji, 

projektowanie prototypów i testowanie ich z użytkownikami końcowymi w powtarzalnym procesie pętli.  

 
Jak zorganizować dyskusję i sesje prototypowe 

Niniejszy zestaw narzędzi zawiera wytyczne dotyczące przygotowania i wdrożenia sesji dyskusyjnej oraz 

prototypowania w praktyce. Zestaw działań został przedstawiony w sekcji 6.2, gdzie opisane są ich cele, etapy 

wdrożenia, oczekiwane rezultaty i potrzebne środki. Inspiracją do tych działań były istniejące metodologie 

Laboratoriów społecznych i powinny być one postrzegane jako sugestie. Przygotowując się do tej sesji możesz 

wykorzystać inne działania, które pozwolą ci osiągnąć te same cele. Na etap wdrożenia należy poświęcić dwie 

sesje. Pierwsza sesja powinna skupić się na fazie dyskusji poprzez działania 1, 2, 3 i 4. Druga sesja skupi się na 

prototypowaniu poprzez działania 5, 6 i 7. 

Sesja 1 Dyskusja Sesja 2 Prototyp 
Czas trwania  3 godz. 

30 min. 
Czas trwania 3 godz. 

30 min. 

Powitanie i prezentacja celów sesji 10 min. Powitanie i prezentacja celów sesji 10 min. 
Wprowadzenie do dyskusji 60 min. Wprowadzenie do prototypu 60 min. 
Przerwa kawowa 20 min. Przerwa kawowa 15 min. 
Działanie 1 Tworzenie zapisów 
spostrzeżeń 

30 min. 
Działanie 5 Prototyp koncepcji 

60 min. 

Działanie 2 Burza mózgów 30 min. Działanie 6 Prototyp a empatia 30 min. 
Działanie 3  Grupowanie pomysłów i 
głosowanie 

20 min. 
Działanie 7 Projektowanie protokołu 
interwencyjnego 

20 min. 

Działanie 4 Dopracowanie pomysłów 
i tworzenie listy kontrolnej 

30 min. 
Ewaluacja, refleksje i wnioski 

10 min. 

Ewaluacja, refleksje i wnioski 10 min.   

Rycina 4 – Plan wdrożenia etapu dyskusji i prototypowania 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu oraz wytyczne do dyskusji i prototypowania w platformach 

społecznych krok po kroku, przejdź do sesji 3 i 4 w sekcji 6.2. 

 

4.4 Rozwiązania testowe 
Cel  

Podczas gdy poprzednia sesja „Prototypowanie“ oferuje możliwość dopasowania alternatywnych rozwiązań 

konkretnego problemu/wyzwania, ten krok przewiduje testowanie ich praktycznego aspektu i analizuje, które 

rozwiązania sprawdzają się najlepiej podczas osiągania oczekiwanego rezultatu. Jest to nielinearny, powtarzalny 

proces, który przyczynia się do zrozumienia potrzeb/użytkowników docelowych, kwestionowania założeń oraz 

definiowania problemów na nowo poprzez ich prototypowanie i testowanie w pętli.  

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia planowania strategicznego, które dopasowuje pojedyncze 

rozwiązanie do konkretnego wyzwania, prototypowanie oraz metodologia testowania rozwiązań nie przyniesie 

jednej odpowiedzi na pytanie, lecz cały wachlarz odpowiedzi. Odpowiedzi te zostaną stworzone przez członków 

zespołu Laboratorium społecznego (zarówno platforma techniczna jak i sekretariat) i będą dokładniej analizować 
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wyzwanie i wyciągać wnioski z tego, co nie działa, a następnie usprawniać podejmowanie decyzji i rozwiązywanie 

problemów związanych z problemami integracji społecznej.  

Wdrożenie dobrego rozwiązania jest częścią procesu prób, w którym zwiększa się poziom zrozumienia danego 

problemu oraz jego cech, tak aby lepiej reagować na podobne problematyczne sytuacje. To ciągły proces 

ewaluacyjny, w którym wyniki są zarazem danymi wstępnymi wykorzystywanymi w projekcie łańcucha myśli. 

Dzieje się tak, gdyż proces nie zawsze jest sekwencyjny, może być powtarzany tak długo, jak długo należy 

testować rozwiązanie, aby otrzymać zadowalający wynik.  

Struktura Laboratoriów społecznych jest stworzona tak, aby odzwierciedlać profil/obszar problemów 

beneficjentów końcowych podejmowanych decyzji. Pozwala to na podejście oparte na potrzebach, testowanie 

rozwiązań przy aktywnym zaangażowaniu i udziale grup docelowych, czyli członków platformy na rzecz 

integracji społecznej oraz zewnętrznych interesariuszy, którzy mogą służyć potrzebną wiedzą/ekspertyzą 

i zaproponować alternatywne rozwiązania. Takim sposobem tworzy się pole do budowania efektywnej strategii 

i podejścia do podejmowania decyzji, które następnie mogą one prowadzić do odpowiednich i trwałych rozwiązań 

problemów/wyzwań. Podejście związane z testowaniem rozwiązań ma na celu przetestowanie potencjalnych 

„najlepszych“ rozwiązań danego problemu lub wyzwania. Uczestnicy platform na rzecz integracji społecznej będą 

identyfikować trudności i wyzwania związane z danym problemem, będą tworzyć prototypowe rozwiązania i oraz 

planować i wdrażać konkretne działania mające na celu ułatwienie i promocje integracji społecznej. Rozwiązania 

będą testowane, monitorowane i ewaluowane. Proces wyciągania wniosków jest prawdopodobnie jednym 

z najważniejszych etapów platformy na rzecz integracji społecznej, gdyż będzie pozwalał członkom na odrzucenie 

(jeśli zajdzie taka potrzeba) nieodpowiednich praktyk na wczesnym etapie, dostosowanie ich lub rozpoczęcie od 

podstaw projektowania nowego prototypu na podstawie wyników bieżących rozwiązań.  

Inspirujące praktyki  

The Leadership and Innovation Network for Children (LINC https://www.synergos.org/linc) to ogromna 

wieloletnia sieć interesariuszy mających długoterminowy cel polegający na zwiększeniu dostępu do opieki lub 

poprawieniu jej jakości. Została stworzona z myślą o milionach sierot lub dzieci narażonych na HIV/AIDS w RPA . 

Pierwsze „Laboratorium innowacji“ powstałe w 2007 roku zaangażowało 60 kluczowych osób związanych 

z opieką nad dziećmi w RPA, w tym wysokich urzędników ważnych departamentów rządowych, dyrektorów 

głównych organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego związanych z dziećmi, dyrektorów ds. 

społecznej odpowiedzialności biznesu w największych firmach w kraju oraz wiodących naukowców, 

międzynarodowych darczyńców i liderów lokalnych społeczności. 

Dziś LINC zrzesza około 100 członków sektora. Sieć chce, aby liderzy myśleli systemowo i współdziałali zawczasu, 

dostosowując uzgodnienia na poziomie instytucjonalnym w sektorze tak, aby wspierać spójność, współpracę oraz 

koordynację, a także tworzyć możliwości ulepszania i wdrażania rozwiązań dla liderów oraz ich organizacji.  

 

Jak zorganizować sesję testowania rozwiązań 

Laboratoria społeczne nie są jednorazowymi projektami. To stałe i trwałe wysiłki. Zespół wykorzystuje 

powtarzalne podejście do wyzwań, którym chce stawić czoła, prototypując interwencje oraz zarządzając portfolio 

obiecujących rozwiązań. Odzwierciedla to eksperymentalną naturę laboratoriów społecznych w przeciwieństwie 

do projektowej natury wielu społecznych interwencji1. 

Testując prototypy, warto myśleć elastycznie. Na przykład jeśli zorientujesz się, że niektóre elementy twojego 

prototypu odciągają uwagę od głównych funkcji prototypu, możesz je usunąć lub zmienić w taki sposób, aby 

skupić się na kluczowych elementach twojego pomysłu. Dodatkowo, jeśli myślisz, że scenariusz sesji testowej nie 

działa dobrze, możesz od niego odejść i improwizować podczas sesji testowej, aby otrzymać jak najlepszą 

informację zwrotną od użytkowników. 

                                                                    
1 https://ssir.org/articles/entry/the_social_labs_revolution_a_new_approach_to_solving_our_most_complex_chall 

https://www.synergos.org/linc
https://ssir.org/articles/entry/the_social_labs_revolution_a_new_approach_to_solving_our_most_complex_chall
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Podczas sesji testowej, władze lokalne powinny zezwolić członkom zespołu zaproponować pomysły, które 

pomogą rozwijać sugerowane prototypy. Możesz spytać zespół, w jaki sposób, według nich, produkt lub usługa 

powinny zostać ulepszone. Może to zachęcić członków zespołu do podzielenia się konstruktywną krytyką, która 

może pomóc usprawnić potencjalne rozwiązania. 

Wyszczególniono następujące działania wspierające zespół integracji społecznej mające na celu stawienie czoła 

wyzwaniom i rozwiązanie problemów, które mogą się pojawić w fazie testowania rozwiązań. 

Działanie Wyzwanie/Cele 

Kryteria 

definiujące 

Zdefiniowanie zestawu kryteriów pozwoli Laboratorium społecznemu ocenić 

odpowiednie rozwiązanie i zmierzyć jego wpływ.  

Mapowanie myśli  Mapą myśli nazywamy diagram wykorzystywany do wizualnej organizacji informacji. 

Mapa myśli jest hierarchiczna i pokazuje związek między poszczególnymi elementami 

całości. Często tworzy się ją wokół pojedynczej koncepcji znajdującej się w środku 

pustej kartki, do której dodaje się powiązane pomysły, takie jak rysunki, słowa i części 

słów. Główne pomysły są połączone bezpośrednio z centralną koncepcją, a inne 

pomysły wyrastają z tych głównych pomysłów. 

Analiza SWOT  Analiza SWOT to popularna technika badania mocnych i słabych stron oraz szans 

i zagrożeń. Może być wdrożona do projektu, propozycji lub organizacji, aby ocenić 

wiarygodność oraz kompatybilność informacji oraz konkretnych decyzji. 

Rycina 5 – Użyteczne działania w kontekście różnych wyzwań testowych  

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu raz wytyczne krok po kroku na temat testowania rozwiązania 

w platformach na rzecz integracji społecznej, przejdź do sesji 5 w sekcji 6.2. 

4.5 Gromadzenie wyników 
Cel 

W niniejszym kroku władze lokalne oraz zespół Laboratorium społecznego nie tylko gromadzą różne wyniki 

testowania prototypów odpowiadających konkretnym wyzwaniom, ale również wyciągają wszelkie wnioski 

pojawiające się  podczas faz prototypowania i testowania. W ten sposób różne prototypy mogą być obserwowane, 

dostosowane i ulepszone albo odrzucone. W wypadku odrzucenia wyciągnięte wnioski należy uwzględnić 

w nowym prototypie. Proces gromadzenia wyników powinien pomóc Laboratorium społecznemu ocenić, co (jeśli 

coś w ogóle) się zmieniło, w jaki sposób i dlaczego. Jako że wyzwania związane z integracją społeczną są złożone, 

a testowanie i szukanie rozwiązań jest często nieprzewidywalne w skutkach, gromadzenie rezultatów 

i wyciąganie wniosków pozwoli Laboratorium społecznemu na lepsze zrozumienie złożoności, np. związków 

przyczynowo-skutkowych, gdzie wiele różnych czynników może mieć wpływ na zmianę, a w grę wchodzą 

ograniczenia ekonomiczne, itd.  

Chociaż konkretne rezultaty prawdopodobnie pozostaną niepewne, to, zgodnie z zasadą emergencji, Laboratoria 

społeczne tworzą zestaw wniosków (kapitał), który może być gromadzony i, który pozwoli władzom lokalnym 

oraz zespołowi platformy na rzecz integracji społecznej dowiedzieć się o zmianie, aby ulepszyć lub ostatecznie 

znaleźć trwałe rozwiązanie problemów związanych z integracją społeczną: 

Wielorakie wnioski edukacyjne (kapitał) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diagram
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Rycina 6 – Wielorakie wnioski edukacyjne (kapitał) w Laboratoriach społecznych 

 

Władze lokalne wraz z zespołem Laboratorium społecznego (i innymi istotnymi interesariuszami) będą próbować 

uchwycić te wielorakie wnioski edukacyjne lub kapitały, stosować je i wykorzystywać ich potencjał. W rezultacie 

należy podjąć decyzję, co (jeśli cokolwiek) trzeba zmienić, usprawnić lub odrzucić w przyszłości, aby 

zagwarantować zmianę systemową.  

 

Inspirujące praktyki 

Inspirujące praktyki związane z gromadzeniem rezultatów są opisane przez Lifehack, jednostkę, która założyła 

Laboratorium społeczne „The Labs Wānanga“ zajmujące się zadowoleniem z życia i zdrowiem psychicznym 

młodych ludzi w Aotearoa, Nowej Zelandii. Dane i historie zgromadzone przez dwa lata są zaprezentowane 

w formie Wpływowej historii (Impact Story). Gdy członkowie Lifehack rozpoczęli działalność nie byli pewni, 

w którą stronę pójdą ich rozmowy i próbowali skupić się na strukturyzacji skutecznego procesu nauczania.  

 „zaznaczamy, że w przypadku Laboratorium społecznego potrzeba względnie sporo czasu (co najmniej 2 lata), zanim zostaną 

zauważone znaczące rezultaty systemowe“. Lifehack  

Członkowie Lifehack nie byli pewni, czy oceniać swoje wyniki czy opowiedzieć historię opartą na wnioskach 

wyciągniętych z zaangażowania społeczności. Zdecydowali, ze zaczną gromadzić pierwszą część swoich wyników 

za pośrednictwem „5 kapitałów“ – społecznego, ludzkiego, ekonomicznego, intelektualnego, 

fizycznego/cyfrowego. Następnie zdecydowali się na wykorzystanie materiałów wideo, aby opowiedzieć swoje 

historie, które lepiej uchwycą te doświadczenia. Po dodaniu narracji i ilustracji stworzyli serię mini-filmów 

dokumentalnych i krótkich prezentacji, które są dostępne na kanale YouTube Lifehacks. Oto wideo z obozu 

szkoleniowego w zakresie innowacji społecznych Bootcap Lifehack Labs:   

https://www.youtube.com/user/lifehackHQ. 

Na przestrzeni 2,5 roku organizacja Lifehack zaangażowała ponad 450 osób bezpośrednio oraz 6 tys. osób online 

za pośrednictwem programów. Społeczność Lifehack przeprowadziła ponad 45 projektów i przedsięwzięć 

i dotychczas dotarła do 100 tys. osób. 

 

W jaki sposób lokalne władze będą gromadzić rezultaty? 

Lokalne władze uzyskają pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu 6 kroków końcowej fazy Laboratorium 

społecznego, czyli gromadzeniu rezultatów. Kroki te zostały przedstawione w sesji 6 sekcji 6.2. Kroki te 

zaczerpnięto z metodologi zwanej „Żniwami rezultatów" (Outcome Harvesting) (Wilson-Grau 2015) 

zaprezentowanej na rycinie 5 poniżej. Zakładają one, że zespół Laboratorium społecznego stworzy pytania (krok 

1), które mają nakierować ich przemyślenia i interpretacje (krok 2-6) na temat zebranych wyników oraz ich 

własnego wkładu w Laboratorium społeczne. Następnie w różnych krokach zapoznają się z licznymi narzędzi 

(szablonami, modelami, itd.), które ułatwią proces wyciągania wniosków, który z kolei oceni, co zadziało się 

https://medium.com/the-labs-wananga/developing-an-impact-story-for-a-social-lab-32ea02822270
https://www.youtube.com/user/lifehackHQ
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w kwestii zmiany i wpływu działań. Zespół Laboratorium społecznego przewiduje również informacje zwrotne 

oraz przemyślenia (krok 3 i 4) od szkół i innych istotnych interesariuszy, którzy byli związani ze 

zidentyfikowanym wyzwaniem. Lokalne władze uzyskają pomoc w ramach dwóch konkretnych działań 

związanych z dwoma z 6 zaprezentowanych kroków. Dowiedzą się o celach, krokach związanych ze wdrożeniem, 

oczekiwanymi rezultatami oraz środkami koniecznymi do zgromadzenia rezultatów Laboratorium społecznego.   

 

Rycina 7 – Proces gromadzenia rezultatów w platformach na rzecz integracji społecznej 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu oraz wytyczne krok po kroku związane z gromadzeniem 

rezultatów w Laboratoriach społecznych, przejdź do sesji 6 w sekcji 6.2. 



 

 
 

18 

 

5 Zrównoważony rozwój 
Niniejszy zestaw narzędzi jest konkretnym przewodnikiem dla lokalnych władz, które będą tworzyć i wdrażać 

Laboratoria społeczne. Nie istnieje jednak gwarantowany przepis lub ramy czasowe, zgodnie z którymi należy 

postępować. Każde wyzwanie związane z integracją społeczną jest wyjątkowe i złożone. Podobnie to wygląda 

w temacie Laboratoriów społecznych. Dlatego też jest niezwykle ważne, aby lokalne władze oraz interesariusze 

inwestowali czas, środki finansowe i inne zasoby, tak aby mogli fizycznie się spotkać i pracować nad 

rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów. 

Lokalne władze powinny być elastyczne i powinny być w stanie dopasować metodologię, jeśli i, gdy będzie to 

konieczne. Jest wielce prawdopodobne, że faza prototypowania będzie trwała dłużej, niż by się wydawało, gdyż 

rozwiązania mogą być testowane, monitorowane i ewaluowane nawet kilka razy. Proces wyciągania wniosków 

jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych etapów pracy Laboratoriów społecznych, gdyż będzie pozwalał 

członkom na odrzucenie (jeśli zajdzie taka potrzeba) nieodpowiednich praktyk na wczesnym etapie, 

dostosowanie ich lub rozpoczęcie od podstaw projektowania nowego prototypu na podstawie wyników bieżących 

rozwiązań.  Ważne jest, aby władze lokalne były świadome takich powtarzalnych procesów i na nie 

przygotowane. Muszą upewnić się, że tempo prac laboratoriów jest zrównoważone dla wszystkich: dla zespołu 

laboratoryjnego oraz sekretariatu. 

Dzięki szerokiej i całościowej wizji lokalne władze będą w stanie zobaczyć „więcej“ i ocenić np. czy zespół, który 

powstał, pracuje efektywnie, czy nie brakuje mu konkretnej wiedzy lub/i umiejętności oraz, czy przyczyna 

zidentyfikowanego problemu nie leży daleko poza zasięgiem lokalnym. Władze lokalne mogą uzyskać wiele 

korzyści z możliwości dzielenia się doświadczeniami z innymi platformami na rzecz integracji społecznej lub lub 

podobnymi. Można to podsumować w trzech punktach: 

 Wykorzystaj to, co działa lepiej 

 Zrezygnuj z tego, co nie działa 

 Odkryj to, czego nie masz. 

Innowacje sektora publicznego, które angażują władze lokalne i szkoły, często są postrzegane za nieatrakcyjne 

i trudne do utrzymania, zwłaszcza pod względem ekonomicznym. Laboratoria społeczne są jednym ze sposobów 

pokonywania bariery innowacyjności, gdyż zapewniają one bezpieczne środowisko do eksperymentów oraz 

porażek. To bezpieczne środowisko to współtworzona przestrzeń hybrydowa, więc gdy prototypy nie działają 

dobrze, wciąż istnieje bezpieczny dystans między eksperymentem zakończonym niepowodzeniem oraz władzami 

lokalnymi. W przeciwnym wypadku dzieje się podobnie: rozwiązanie, które zapoczątkuje zmianę, jest wynikiem 

współtworzenia platformy. Chociaż lokalne władze będą odpowiedzialne za stworzenie platformy na rzecz 

integracji społecznej, to tak naprawdę będzie to spuścizna wszystkich jej członków.  Współodpowiedzialność jest 

kluczowym elementem w pokonywaniu barier ekonomicznych. Gdy Laboratorium społeczne działa, wszyscy jego 

członkowie mogą decydować o nim i przyczyniać się do jego dalszego istnienia, tworzyć nowe inicjatywy, 

decydować, czy warto je rozwijać i jak to robić. Wszyscy członkowie muszą ocenić, czego brakuje (o ile 

czegokolwiek brakuje) i kto mógłby dostarczyć potrzebne elementy. Do szukania konkretnych rozwiązań wyzwań 

związanego z tematem integracji społecznej należy skorzystać z podejścia „Creative commons“, co jest 

przedłużeniem metodologii Laboratorium społecznego.  

Wiele laboratoriów społecznych założonych w ostatnich latach podjęło się wielu zmian, a w związku z nimi 

pojawiły się też inicjatywy poboczne, które zwiększyły wpływy społeczne, spójność i dobrobyt,  a także stawiły 

czoła wielu wyzwaniom coraz bardziej złożonego świata. Warto podkreślić, że każde Laboratorium społeczne 

opowiada własną historię, aby nagłośnić jego działania i wpływać na innych. Istnieje wiele inspirujących historii, 

a oto jeden z przykładów.  
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Zrównoważone Laboratorium żywności rozwija komercyjne zrównoważone łańcuchy żywności 

The Sustainable Food Lab (SFL) to dwuletnie, międzykontynentalne laboratorium społeczne, które pracuje nad 

stworzeniem bardziej zrównoważonego globalnego systemu żywności. Praca nad równowagą światowego 

systemu żywności to trudne zadanie, gdyż wymaga on zmian w połączonej między sobą sieci instytucji oraz 

głęboko zakorzenionych relacjach w złożonych systemach społecznych, politycznych i ekologicznych,  Sustainable 

Food Lab założono w 2002 roku jako pierwsze Laboratorium społeczne działające na dużą skalę przy udziale 

wielu interesariuszy, W skład zespołu laboratoryjnego wchodziła różnorodna grupa kluczowych fachowców 

i osób pracujących w światowym systemie żywności. Razem zidentyfikowali potencjał dla innowacji, współpracy 

między sektorami, aby przekształcić system. Na przestrzeni lat SFL ewoluowało z Laboratorium do dużego wciąż 

trwającego programu, w który zaangażowano wielu wpływowych międzynarodowych interesariuszy i liderów ze 

świata systemu żywności. Inicjatywy SFS, począwszy od tych powstałych na początku istnienia Laboratorium, aż 

po te, które pojawiają się do dziś, mają na celu systemowe zmiany w konkretnych znaczących elementach 

globalnego systemu żywności, wprowadzenie których może doprowadzić do zmiany systemu na bardziej 

zrównoważony. W Laboratorium powstało wiele różnorodnych inicjatyw, takich jak zmiany w standardach 

certyfikacji, które wpływają na praktyki stosowane podczas produkcji, zmianę organizacji łańcuchów dostaw oraz 

zwiększenie dostępu do rynku, aby poprawić byt mniejszych producentów oraz zmienić ogólne postrzeganie 

żywności, a w konsekwencji zwiększyć popyt na produkty odpowiadające zasadom zrównoważonego rozwoju, 

Jeden z długotrwałych projektów, inicjatywa Sustainable Livelihoods (Zrównoważony byt), która skupia się na 

poprawie konkurencyjności i zrównoważonym rozwoju systemów rolniczych, wciąż identyfikuje i pokonuje 

bariery związane z angażowaniem rolników działających na małą skalę do udziału w krajowych 

i międzynarodowych łańcuchach dostaw żywności. Podkreśla się wagę nowych modeli biznesowych oraz 

budowania zapotrzebowania rynku na produkty pochodzące z etycznych źródeł. Projekty realizowane 

w Gwatemali i Republice Dominikany zasilają wachlarz rozwiązań, które mogą być powielane w innych 

łańcuchach dostaw. W Afryce, przy wsparciu fundacji Gatesa dla organizacji Rainforest alliance, Food Lab tworzy 

nowe możliwości rynkowe dla rolników uprawiających fasolę w Etiopii, kakao w Ghanie, a także zwiększa liczbę 

rolników w Kenii i Ugandzie. 

Te wspólne wysiłki są czasochłonne, a Food Lab osiągnęło sukces, gdyż zadbało o zatrudniony na stałe personel, 

którego głównym zadaniem jest upraszczanie i ułatwianie. Laboratorium to stała, długoterminowa interwencja 

systemowa w wiekowym systemie i chociaż czas nie jest źródłem niewyczerpalnym, to członkowie Laboratorium 

nie są zainteresowani rozwiązaniami krótkoterminowymi.  

Na całym świecie pojawiło się wiele inicjatyw pobocznych, dowiedzieliśmy się również o pozytywnym potencjale 

takiego przedsięwzięcia oraz wyzwaniach, które na nas czekają. Kluczowym elementem sukcesu laboratoriów 

społecznych jest różnorodność korzyści, jakie wynikają z ich działania: od stworzenia bezpiecznej strefy, w której 

ludzie mogą pojawić się w charakterze uczniów i przyznać, że czegoś nie wiedzą, poprzez budowanie zaufania 

i szacunku między sektorami, podejmowanie pierwszych wspólnych wysiłków i osiąganie namacalnych 

rezultatów, aż po rozwijanie cierpliwości i dawanie tym wspólnym wysiłkom czasu na „osiągnięcie dojrzałości“. 

Gdy powstało Laboratorium, przeciętny człowiek i media komercyjne nie mówiły o żywności produkowanej 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, jej bezpieczeństwie czy etycznym pochodzeniu. Teraz o takich 

historiach słyszy się codziennie. Punkt krytyczny, w którym nastąpi zmiana w systemie żywności jest w naszym 

zasięgu. Dodatkowo wraz z kontynuacją prac Laboratorium, wiedza i doświadczenie wyniesione z tej pracy 

pomoże grupom różnorodnych interesariuszy z innych obszarów zrobić postęp na drodze do zmiany systemowej.  

 

http://reospartners.com/wp-content/uploads/old/Change%20Lab%20Case%20Study%20-%20SFL.pdf
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6 Załączniki 
 

6.1 Procedury dotyczące planowania 
Jak stworzyć i zbudować sekretariat? 

W idealnym układzie Laboratorium społeczne ma dwupoziomową strukturę składającą się dwóch głównych 

zespołów wymaganych do prowadzenia platformy: sekretariatu platformy oraz zespołu platformy. Lokalne 

władze wyznaczą członków sekretariatu platformy i tym samym będą odpowiedzialne za stworzenie zespołu 

platformy. W skład sekretariatu platformy mogą wchodzić 2-4 osoby a ich zadaniem nie jest kierowanie zespołem 

platformy, lecz wspomaganie jego pracy, dostarczanie różnych usług, takich jak nawiązywanie kontaktów 

z członkami zespołu platformy, facylitacja oraz wsparcie logistyczne. Formalne stworzenie tych zespołów zwykle 

oznacza uruchomienie Laboratorium społecznego, którego członkowie będą interesariuszami powiązanymi ze 

wspólnym wyzwaniem lub nim zainteresowani.  

Lokalne władze zmobilizują różnorodnych interesariuszy, którzy mogą zaproponować rozwiązania oraz 

konkretne działania mające na celu pokonanie problemu. Jako że Laboratorium społeczne będzie obszarem 

elastycznym, które dostosowuje podejście wspólne do rozwiązywania problemów poprzez myślenie systemowe 

i eksperymentowanie, jest wysoce prawdopodobne, że kolejni członkowie dołączą do platformy po jej stworzeniu. 

Nowi członkowie mogą zostać zaproszeni przez innych członków, a nie tylko przez sekretariat (chociaż należy 

osiągnąć konsensus w kwestii wartości dodanej ich obecności w zespole). 

Czy wspólna praca może zostać zaprojektowania i upraszczana czy zespół platformy powinien mieć wyznaczone 

cele? Obie opcje mogą być poprawne. Laboratorium społeczne powinno powstać przy pewnym zaangażowaniu ze 

strony wszystkich uczestników w rozwiązanie wspólnie zidentyfikowanego wyzwania. Z drugiej strony proces 

facylitacji jest niezbędny, aby osiągnąć konkretne rezultaty i będzie to rolą władz lokalnych. Władze lokalne 

pełnią funkcję facylitatora, który będzie działał jak pośrednik/łącznik. Kompetencje wymagane przez lokalne 

władze do stworzenia i ułatwienia działania platformy na rzecz integracji społecznej będą omówione poniżej. 

Podczas tworzenia sekretariatu platformy oraz szerszego zespołu platformy lokalne władze powinny mieć na 

uwadze następujące kwestie: 

 Przed rozpoczęciem – czy mam „właściwe“ (gotowe i i kompetentne) osoby w szeregach władz lokalnych, 

które będą częścią sekretariatu i ułatwią pracę Laboratorium społecznego?  

 Czy mam przygotowaną strategię mającą na celu identyfikację odpowiednich osób, które wykażą się 

zainteresowaniem pewnym problemem społecznym w szczególnym kontekście i będą mięć potencjał, aby go 

rozwiązać?  

 Czy wspólna definicja wyzwania/problemu sprawiła, że uczestnicy spojrzeli na problem z innej perspektywy? 

 Czy wszyscy członkowie są zdeterminowani, aby rozwiązać problem wybrany przez platformę?  

 Czy zdaję sobie sprawę z układu sił pomiędzy grupami (w tym własną) i wiem, jak radzić sobie 

z konfliktami/problemami, które mogą się pojawić?  

 Czy jestem otwarty/-a na nowych członków, którzy mogą dołączyć do platformy w późniejszym terminie? 

W jaki sposób ułatwię ich wdrożenie oraz uczestnictwo, jeśli będzie to istotne?  

 W jaki sposób mogę uprościć akceptację nowych członków? 

 Czy zidentyfikowano które zasoby są dostępne, a które są potrzebne, aby współpraca mogła być 

kontynuowana? 

Wszystkie powyższe pytania, i nie tylko, powinny zostać zadane w związku z trzema podstawowymi 

wymaganiami koniecznymi, aby sekretariat był w stanie prowadzić platformę na rzecz integracji społecznej. 
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 Stworzenie różnorodnego zespołu 

 Zaprojektowanie powtarzalnego procesu 

 Aktywne tworzenie systemowych obszarów 

W związku z powyższym tworzenie sekretariatu będzie wymagało szerokiego zestawu kompetencji ze strony 

władz lokalnych. Wymagane umiejętności będą wahać się od umiejętności ułatwiających do umiejętności 

narracyjnych. Nie oznacza to, że jeden przedstawiciel władz lokalnych musi nabyć wszystkie wymagane 

umiejętności – właśnie to charakteryzuje społeczny i wspólny aspekt platformy: to właśnie różnorodna grupa 

będzie w stanie zaprezentować zestaw umiejętności, które są wymagane do walki ze złożonymi wyzwaniami.  

 „W wielu aspektach tworzenie zespołu, który będzie się świetnie spisywał jako Laboratorium społeczne niewiele różni się od 

strategii doboru graczy do najlepszych zespołów piłkarskich. Musisz nabyć talent” (Hassan 2014). 

Połączenie sekretariatu oraz członków zespołu powinno generować szeroki wachlarz kompetencji a rzecz 

efektywnych procesów Laboratorium społecznego:  

 Umiejętności zarządzania projektem  

- planowanie, koordynacja i wdrażanie innowacyjnych projektów  

- organizacja pracy własnej 

- jasny umysł 

- spełnianie wymogów prawnych, administracyjnych i finansowych oraz ich nadzorowanie 

 

 Rozwijanie sieci kontaktów i zdolności komunikacyjne  

- komunikacja werbalna  

- aktywne słuchanie 

- umiejętność wybierania najodpowiedniejszych i efektywnych kanałów medialnych, stylu przekazu oraz 

treści dla różnych interesariuszy w różnych kontekstach 

- komunikacja pisemna 

- komunikacja niewerbalna 

 

 Facylitacja i umiejętności międzykulturowe  

- umożliwienie uczestnictwa w grupie 

- dyplomacja 

- mediacja  

- rozwiązywanie konfliktów  

- empatia 

 

 Myślenie pozaschematowe i umiejętności projektowania 

- kreatywność  

- zdolność łączenia pomysłów i wiedzy w nowatorski sposób 

- myślenie projektowe 

- teoria planowania zmiany  

- zarządzanie złożonymi problemami 

- akceptacja błędów i porażek  

 

 Ewaluacja i umiejętności badawcze 

- myślenie krytyczne 

 -projektowanie i gromadzenie danych 

- rysowanie wspólnej koncepcji 

- zachęcanie ludzi do dzielenia się pomysłami oraz wspólnego uczenia się  

Jak zdobywać informacje o zespole technicznym, zapraszać go do współpracy i przekazywać informacje? 

Po założeniu sekretariatu jednym z jego pierwszych zadań będzie stworzenie zespołu technicznego Laboratorium 

społecznego. Zespół będzie się składał z różnych osób (ok. 16, chociaż liczba ta jest jedynie wskazówką, gdyż 
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będzie zależała od dostępnych zasobów koniecznych do pracy nad jednym lub kilkoma wyzwaniami) 

pochodzących zwykle z „ekosystemu“ władz lokalnych.  

Rady praktyczne na temat identyfikowania i angażowanie interesariuszy jest również dostępna w Sekcji 6.2 Sesji 

2. Jak już wspomniano, sekretariat platformy może rozwinąć skuteczną strategię i znaleźć odpowiednich 

uczestników platformy. Interesariusze będą zawsze zaangażowani w wyznaczanie ram problemu (definiowanie 

wyzwania) i będą to szkoły, władze lokalne oraz przedstawiciele lokalnych instytucji (np. opieki zdrowotnej bądź 

opieki społecznej), organizacje pozarządowe działające na rzecz integracji społecznej i edukacji, organizacji na 

rzecz lokalnego/regionalnego rozwoju, przedstawiciele MŚP/przemysłu i inni istotni przedstawiciele 

społeczności członków. Oto niektóre strategie wspomagające tworzenie zespołu platformy: 

 

Rycina 8  – Strategie utworzenia zespołu Laboratorium społecznego 

 

Zespół nie powinien kierować się tradycyjną hierarchią władzy i ekspertyzy, lecz powinien być otwarty na 

członków społeczności, którzy mogą w inny sposób przyczynić się do proponowania rozwiązań oraz działań, 

które można podjąć, aby przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom. Można dostosować różne metodologie 

pracy w grupach do charakterystyki i potrzeb danej grupy i może się to zmieniać dla każdej nowej platformy na 

rzecz integracji społecznej. 

Nie istnieje jednak prosty sposób na skuteczną współpracę między sektorami. Osoby zaangażowane w procesy 

laboratorium powinny się od siebie różnić i mieć wpływy w odpowiedniej dla siebie dziedzinie, a także pochodzić 

z różnych sektorów społecznych i organizacji. Taka różnorodność oznacza, że osoby zaangażowane w procesy 

laboratorium będą mieć różne plany oraz logikę instytucjonalną. Dlatego też procesy, w które angażuje się wielu 

interesariuszy, wymagają stworzenia spółki, aby zlikwidować przeszkody stojące na drodze do współpracy. 

Zrozumienie własnej roli oraz roli innych interesariuszy w procesie laboratorium jest ważnym elementem 

owocnej współpracy i budowania zaufania. 

Po zdefiniowaniu sekretariatu i zespołu platformy, Laboratorium społeczne rozpocznie swoją pracę, a pierwszym 

zadaniem sekretariatu i zespołu będzie wybór wyzwania/problemu, że którym będą się zmagać.  
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6.2 Plany sesji wdrażających Laboratoria społeczne 
Niniejsza sekcja poświęcona jest zestawowi planów sesji, które mają na celu wsparcie władz lokalnych we 

wdrożeniu Laboratorium społecznego. Zastosowane będzie podejście pięciu kroków omówione w sekcji 4. Każdy 

plan sesji to praktyczne wskazówki i sugestie dotyczące wdrożeń w realnych scenariuszach. Plany są elastyczne 

i mogą zostać dostosowane do potrzeb, wyzwań, nad którymi pracuje zespół, składu zespołu, dostępnych 

zasobów, itd. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie plany sesji i zaprojektować własne podejście. 

 

6.2.1 Sesja 1: Identyfikacja wyzwań 
 

METODOLOGIA Oto pierwszy plan, który może zostać wykorzystany przez lokalne władze 

oraz zespół Laboratorium społecznego do stworzenia i utrzymania platformy 

na rzecz integracji społecznej, czyli Laboratorium społecznego. Pierwsza 

sesja skupia się na identyfikacji wyzwania, które Laboratorium społeczne ma 

zamiar „pokonać“. Zidentyfikowane wyzwanie to obszar działań uczestników 

Laboratorium społecznego, który skupi się nad konkretnymi problemami 

rozpoznanymi w społeczności. Lokalne władze będą koordynować ten krok, 

podobnie jak pozostałe etapy metodologii Laboratorium społecznego, 

jednak, co zobaczymy wielokrotnie w trakcie omawiania etapów, cały zespół 

Laboratorium społecznego będzie zaangażowany we współtworzenie 

Laboratorium społecznego. Pierwszym problemem, z jakim spotka się 

zespół, będzie analiza oraz wybór wyzwania związanego z integracją 

społeczną, nad którym będzie chciał pracować. W tym momencie należy 

wspomnieć, że krok 1 i 2 metodologii Laboratorium społecznego 

(a następnie sesje 1 i 2) są blisko ze sobą związane. Być może nie uda się 

dojść do porozumienia w kwestii problemu, który będzie starać się 

rozwiązywać Laboratorium społeczne, jeśli wcześniej nie zaangażuje 

wszystkich interesariuszy (przynajmniej w pierwszej fazie). Analogicznie 

identyfikacja wszystkich znaczących interesariuszy może być trudna, jeśli nie 

zidentyfikujemy problemu.  Może okazać się, że pierwsze dwa kroki będą 

powtarzane lub przeprowadzane równolegle, dopóki wszyscy członkowie 

zespołu nie dojdą do porozumienia w jego kwestii. A należy pamiętać, że 

pochodzą oni z różnych środowisk, mają inne wykształcenie, itd. Z drugiej 

strony, może okazać się, że problem związany z integracją społeczną w danej 

społeczności jest oczywisty dla wszystkich i łatwo w tej kwestii będzie 

osiągnąć konsensus. Nie oznacza to jednak, że Laboratorium społeczne 

będzie w stanie rozwiązać określony problem ze względu na jego złożoność. 

Złożoność problemu wynika głównie z jego krytyczności, która sprawia, że 

trudno jest oddzielić przyczyny od konsekwencji, gdyż w grę wchodzi wiele 

czynników, które wpływają na sytuację. Na przykład brak integracji 

w systemie edukacyjnym to złożone wyzwanie, gdyż zależy od wielu 

czynników (np. niski dochód, niewystarczająca wiedza o różnorodności 

społecznej w szkołach), które są zarówno przyczynami wykluczenia jak i ich 

konsekwencjami.  

Pierwsze działanie w tej sesji pozwoli zespołowi Laboratorium społecznego 

na przeprowadzenie wstępnej burzy mózgów dotyczącej wyzwań 

związanych z integracją społeczną. Ważne jest, aby burza mózgów nie była 
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w żaden sposób ograniczana lub warunkowana czynnikami zewnętrznymi, 

jako że dla większości uczestników będzie to pierwszy kontakt 

z Laboratorium społecznym. Ich pomysły, doświadczenie i ekspertyza będą 

wartością dodaną do procesu twórczego. Laboratorium społecznego od 

początku, a burza mózgów umożliwia rozpoczęcie działalności wszystkich 

uczestników z tego samego punktu wyjścia bez konieczności bycia 

ocenianym. Istnieje możliwość przedstawienia zespołowi wyników badań 

projektów SOCI@LL, gdyż identyfikują one częste problemy związane 

z integracją społeczną w kontekście szkoły. Mogą zostać wykorzystane, jeśli 

zostaną uznane za użyteczne, najlepiej po wstępnej niczym 

nieuwarunkowanej burzy mózgów. 

Drugie zaproponowane działanie w tej sesji polega na bardziej wnikliwej 

analizie wyzwań związanych z integracją społeczną, uszczegółowienie ich, 

aby na koniec otrzymać konkretny zapis problemu, wokół którego będzie się 

skupiać praca Laboratorium w przyszłości. Działanie składa się z 5 kroków, 

które umożliwią uczestnikom stopniowe przejście od ogólnego problemu do 

coraz bardziej szczegółowych jego aspektów.  

Na przykład zamiast pytać „Co zrobić, aby szkoły bardziej sprzyjały 

integracji?“ (zbyt ogólny problem), można spytać „Co zrobić, aby szkoły 

średnie w naszej dzielnicy bardziej sprzyjały integracji uczniów, 

pracowników i rodziców pod względem możliwości edukacyjnych oraz 

relacji wewnątrz społeczności szkolnej?“   

Wyzwanie to jest bardziej szczegółowe, gdyż umiejscawia problem 

geograficznie (dzielnica), poziom edukacji (szkoła średnia), grupy docelowe 

lub użytkowników końcowych (uczniowie, pracownicy i rodzice), oraz 

szczegółowe obszary integracji (możliwości edukacyjne i relacje). Dzięki tak 

sformułowanemu problemowi zespół będzie mógł stworzyć zalążek strategii 

mającej na celu jego rozwiązanie.  

Krok 5 proponowanej metodologii wprowadza technikę SMART, która 

sprzyja jeszcze głębszej analizie określonego wyzwania, aby upewnić się, że 

jest ono: 

 Konkretne - zrozumiałe, jednoznaczne, nie zostawiające miejsca do 

luźnej interpretacji; 

 Mierzalne - sformułowane w taki sposób, aby można było określić 

poziom osiągniętego celu lub umożliwić „weryfikowalność“ jego 

wdrożenia; 

 Osiągalne - zbyt ambitny cel odbiera wiarę w jego realizację 

i demotywuje;  

 Istotne - ważny krok naprzód, jest wartością dla osób je wdrażających;  

 Ograniczone czasowo - zakłada dokładnie określone ramy czasowe, 

w których chcemy osiągnąć cel.  

 

Chociaż wydawałoby się, że dojście do porozumienia w kwestii wyzwania 

może być prostym zdaniem, to ważne jest, aby poświęcić czas i energię na 

ten krok (i sesję), zwłaszcza ze względu na: 

• Lukę w danych: Nie wszyscy uczestnicy laboratorium mają taką samą 

wiedzę i dostęp do informacji. Pierwsza sesja jest okazją do podzielenia 

się tymi informacjami, aby każdy miał podobną wiedzę na temat 
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problemu przed rozpoczęciem opracowywania strategii. 

• Inne perspektywy i definicje: Uczestnicy Laboratorium będą mieć 

różne doświadczenia i perspektywy, gdyż głównym założenie 

Laboratorium społecznego jest jego różnorodność. Definicje integracji, 

edukacji oraz społeczności, czyli wszystkich kluczowych terminów, które 

być może będziecie chcieli wykorzystać w swoim zapisie dotyczącym 

wyzwania, będą różnić się w zależności od osobistych doświadczeń 

i poziomu ekspertyzy. Na przykład wykluczenie będzie znaczyło coś 

innego dla nowego pracownika szkoły i dla rodzica dziecka z zespołem 

Aspergera. Podczas identyfikacji wyzwań należy pamiętać o tym, aby 

każdy mógł wnieść swoją wizję danego problemu.  

• Motywacje osobiste: Laboratorium społeczne wymaga indywidualnej 

pracy każdego z uczestników. Bez względu na to, czy taki wkład jest 

częścią czyichś obowiązków zawodowych (lokalny urzędnik, nauczyciel 

itd.) czy też osoba poświęca na to swój czas wolny (rodzic, wolontariusz 

z organizacji pozarządowej itd.), poświęcenie uczestnika zależy od tego, 

czy sposób, w jaki sformułowany zostanie problem, przyniesie im jakieś 

korzyści osobiste. Pierwsza sesja jest więc okazją do określenia poziomu 

zaangażowania i interesów związanych z wyzwaniem. 

Warto pamiętać, że wyzwania się stale zmieniają, gdyż aktorzy 

skomplikowanych systemów stale i autonomicznie dopasowują swoje 

zachowanie w odpowiedzi na pojawiające się informacje i zmiany. Z tego 

powodu zdefiniowany zapis wyzwania może być weryfikowany w każdym 

kroku metodologii Laboratorium społecznego. Jeśli tak się stanie, to bardzo 

ważne jest, aby, podobnie jak na samym początku, cały zespół Laboratorium 

społecznego był w to zaangażowany i osiągnął konsensus dotyczący zmian 

w definicji problemu. 

WPROWADZANIE DZIAŁAŃ Działanie 1: burza mózgów dotycząca problemów w zakresie integracji 

społecznej 

Cel: Identyfikacja wspólnej dla zespołu Laboratorium społecznego listy 

istotnych i naglących wyzwań w zakresie integracji społecznej. 

 

Wdrożenie: 

 Facylitator może chcieć się podzielić z zespołem wynikami badań 

SOCI@LL, aby na początku przybliżyć podstawowe wyzwania dotyczące 

integracji społecznej lub przeprowadzić z zespołem burzę mózgów na 

temat problemów z zakresu integracji społecznej, które są najbardziej 

istotne i/lub naglące w ich kontekście. 

 Lista jest zapisywana na tablicy dowolnego rodzaju. 

  

Oczekiwany rezultat: Uczestnicy współtworzą wstępną listę lokalnych 

problemów/wyzwań związanych z integracją społeczną. 

 

Czas trwania: 20 minut: 

 

Zasoby: 

 Zespół Laboratorium społecznego oraz odpowiednie miejsce, w którym 
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odbędzie się sesja. 

 Tablica i markery. 

 Lista wyzwań społecznych wyszczególnionych w badaniu SOCI@LL 

 Tablica flipchart  

 

Działanie 2: Wyznaczanie ram wyzwania  

Krok 1 

 Facylitator wstępnie proponuje ogólne wyzwanie, które może 

przypominać pytanie „W jaki sposób możemy poprawić poziom 

integracji w szkole?“.  

 Uczestnicy w parach lub grupach pracują nad ustanowieniem celu 

związanego z tym wyzwaniem, który ich zdaniem jest osiągalny i ważny, 

wykorzystując poniższe zdanie: 

Bardzo chcę, aby w tym obszarze udało się...  

(na przykład: Bardzo chcę, aby każde dziecko doświadczało znaczących 

interakcji w szkole; chcę, aby uczniowie, bez względu na pochodzenie, 

mieli możliwość nauki i rozwoju), itd.  

 Facylitator rozdaje wszystkim parom/grupom szablon w formie 

sześciokąta  i prosi uczestników, aby wpisali swoje odpowiedzi 

w niebieskim sześciokącie.  

 Pary/Grupy następnie proszone są o napisanie zdania:  

Bardzo CHCEMY, aby w tym obszarze udało się...  

 Odpowiedzi są zapisywane na białym sześciokącie.  

 

Krok 2 

 W parach/grupach uczestnicy rozmawiają o tym, jak osiągnąć ich cele.  

 Facylitator prosi uczestników o zapisanie kilku pomysłów 

w następującym formacie:  

Możemy to osiągnąć poprzez...  

 

Krok 3 

 Uczestnicy są poproszeni o uszczegółowienie swoich pomysłów: 

wprowadzenie ograniczeń, dzięki którym stawienie czoła wyzwaniu 

będzie realistyczne. (np. należy mieć wiedzę i/lub informacje na temat 

obszaru, poziomu edukacji, grupy docelowej, zrozumienia integracji, itd.). 
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 Pary/Grupy zapisują swoje pomysły i wyjaśniają je, korzystając 

z poniższego formatu:  

Chcemy się skupić na.............................,        

ponieważ.................................................................... 

 

Chcemy się skupić na............................., 

ponieważ.................................................................... 

 

Chcemy się skupić na............................., 

ponieważ.................................................................... 

 

Krok 4 

 Uczestnicy są poproszeni o ponowne przeczytanie stwierdzenia ogólnego 

„W jaki sposób możemy poprawić poziom integracji w szkole?" 

i dostosowanie go zgodnie z tym, co do tej pory zostało omówione.   

 Uczestnicy ponownie formułują zapis wyzwania, który następnie 

przedstawiają całemu zespołowi.  

 

Krok 5 

 Uczestnicy patrzą na swój zapis i myślą krytycznie. Czy zapis spełnia 

poniższe kryteria (SMART)? 

Facylitator przedstawia kryteria SMART wykorzystywane do wyznaczania 

celów: 

 Konkretne - zrozumiałe, jednoznaczne, nie zostawiające miejsca do 

luźnej interpretacji; 

 Mierzalne - sformułowane w taki sposób, aby można było określić 

poziom osiągniętego celu lub umożliwić „weryfikowalność“ jego 

wdrożenia; 

 Osiągalne - zbyt ambitny cel odbiera wiarę w jego realizację 

i demotywuje;  

 Istotne - ważny krok naprzód, jest wartością dla osób je wdrażających;  

 Ograniczone czasowo - zakłada dokładnie określone ramy czasowe, 

w których chcemy osiągnąć cel.  

 

 W parach/grupach facylitatorzy oceniają zapisy z wykorzystaniem 

kryteriów SMART.  Jeśli nie są zadowoleni z zapisu wyzwania, mogą 

próbować dalej! 

 Pod koniec spotkania uczestnicy powinni poznać wszystkie zapisy 

wyzwań, a następnie dojść do konsensusu, więc skupić się na jednym 

z nich. Decyzja powinna zostać podjęta demokratycznie przez cały 

zespół.   

 

Oczekiwany rezultat: Wspólny zapis wyzwania dla wszystkich uczestników.  

 

Czas trwania: 90 minut: 
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Zasoby: 

 Zespół Laboratorium społecznego 

 Stoły, które można ustawić w różnych konfiguracjach 

 Tablica i markery 

 Sześciokąty wydrukowane na papierze w formacie A3 - jeden na 

parę/grupę 

EWALUACJA SESJI Na zakończenie każdej z sesji należy przeznaczyć chwilę na zastanowienie 

się nad wdrożonymi działaniami oraz tym, co uczestnicy wynieśli z sesji. 

W tej sesji proponujemy następujące ćwiczenie (szacowany czas wykonania 

działania to 20 minut): 

 Zadaniem uczestników jest chodzenie po pomieszczeniu. Gdy powiesz 

„stop“, będą musieli znaleźć dwie osoby stojące najbliżej i odpowiedzieć 

na pytanie.  

 Po 2-3 minutach poproś ich, aby znów zaczęli się przemieszczać 

i powtórzyli procedurę, za każdym razem zadając inne pytanie.  

 Posłuchaj, co mówią grupy i zanotuj odpowiedzi dla przyszłych 

facylitatorów. 

Pytania ewaluacyjne do wykorzystania przez uczestnika: 

 Co wyniosę z tej sesji? 

 Czego się nauczyłem/-am? 

 Z czego jestem najbardziej dumny/-a? 

 Czego się obawiam w kontekście kolejnych sesji? 

 Co mogę zmienić, aby Laboratorium społeczne było lepsze i bardziej 

owocne? 

PODSUMOWANIE SESJI W pierwszej sesji zespół Laboratorium społecznego miał możliwość 

przeprowadzenia burzy mózgów oraz dokładniejszego skupienia się na 

wyzwaniach związanych z integracją społeczną. Technika kryteriów SMART 

pozwoli zespołowi przemyśleć kluczowe aspekty wyzwania, takie jak ich 

istotność lub mierzalność. Pod koniec sesji zespół zadecyduje, na którym 

wyzwaniu związanym z integracją społeczną skupi się Laboratorium 

i właśnie to wyznaczy kierunek prac i działań zespołu w pozostałych sesjach. 

Jak już zostało wspomniane, zidentyfikowanie wyzwania nie oznacza, że 

będzie ono sztywne i zawsze może zostać zdefiniowane na nowo, jeśli zespół 

uważa, że jest to ważne.  

BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA 

DODATKOWE 

The Field Guide to Human-Centered Design, IDEO.org, Kanada 2015.  

Design Thinking for Educators, 2nd edition IDEO.org, 2013 dostępne na 

stronie https://designthinkingforeducators.com/toolkit/ 

D-Think Toolkit, Katja Tschimmel, Dirk Loyens, Joana Soares, Tanja Oraviita,  

2017.  

Facilitator Handbook #1, #2, dostępne na stronie 

http://competendo.net/en/Handbooks_for_Facilitators 

Social-Labs-Fieldbook, dostępne na stronie:  

https://bluesolutions.info/images/Social-Labs-Fieldbook-D11.pdf 

 

https://designthinkingforeducators.com/toolkit/
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https://bluesolutions.info/images/Social-Labs-Fieldbook-D11.pdf
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6.2.2 Sesja 2: Angażowanie interesariuszy 
 

METODOLOGIA Celem niniejszej sesji jest naświetlenie procesu i dynamiki zaangażowania 

interesariuszy w platformę na rzecz integracji społecznej.  Metodologia polega 

na podjęciu się trzech działań celowo obejmujących różne cele, jakie może 

mieć Laboratorium społeczne. Trzy działania uzupełniają się, a jedno stanowi 

podstawę kolejnego, tworząc sekwencyjną zmianę pomiędzy różnymi 

podejmowanymi krokami. 

Poza stosowaniem teorii w praktyce wykorzystywane są również studia 

przypadku, które ilustrują potencjał angażowania interesariuszy 

w Laboratorium społecznym.  

Metodologię można stosować w różnych przypadkach wyzwań społecznych, 

w różnych kontekstach lokalnych w dość krótkich okresach czasu (2-3 

godziny). 

 

„Dążenie do integracji oznacza, że organizacja stara się odzwierciedlić we 

wszystkich stadiach procesu poglądy i potrzeby wszystkich grup interesariuszy. 

O poglądach interesariuszy dowiadujemy się podczas procesu angażowania ich, 

kiedy to mogą wypowiadać się bez obaw i ograniczeń. Integracja wymaga 

uwagi ze strony „cichych“ interesariuszy w postaci przyszłych pokoleń oraz 

środowiska“ (Krick, T. et all, 2005).  

 

Zaangażowanie interesariuszy w Laboratoria społeczne stało się integralną 

częścią raczenia sobie z wyzwaniami społecznymi w różnych kontekstach. 

Jednakże, aby zaangażowanie interesariuszy było skuteczne, wymaga 

czynnych działań oraz szerokiego, nieustannego dialogu. Pomimo oczywistych 

wyzwań związanych z angażowaniem interesariuszy w prace nad platformami 

na rzecz integracji SOCI@LL, jeśli się to uda, pomoże nam w radzeniu sobie 

z ważnymi wyzwaniami społecznymi oraz przyniesie systemową zmianę 

w kierunku zrównoważonego rozwoju.  

Dlaczego angażowanie interesariuszy do pracy przy platformach na 

rzecz integracji SOCI@LL jest takie ważne? 

Angażowanie interesariuszy może pomóc budować zaufanie między lokalną 

władzą a potencjalnymi interesariuszami. Zaufanie i współpraca może pomóc 

na nowo zdefiniować rolę władz lokalnych w społeczeństwie. Lokalne władze 

mogą więc skorzystać z tego i angażować interesariuszy strategicznie, 

w duchu współpracy i integracji.  Lokalne władze wraz z innymi 

organizacjami, które są w stanie rozpoznać pełen wachlarz interesariuszy, 

czyli ich wkład w rozwiązywanie problemu społecznego, zyskują nowego 

eksperta, wiarygodność i kontakty oraz możliwość wprowadzenia innowacji 

oraz współpracy z interesariuszami w kontekście zarządzania wspólnymi 

wyzwaniami społecznymi. 

W rezultacie lokalne władze, które chcą zaangażować interesariuszy w walkę 

z wyzwaniem społecznym powinni zastanowić się nad trzema wymiarami: 

celem zaangażowania interesariusza, typem interesariusza oraz poziomem 

jego zaangażowania (BSR, 2016). 
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Trzy wymiary innowacji w angażowaniu interesariuszy 

 
Rycina – Trzy wymiary innowacji w angażowaniu interesariuszy (BSR, 2016). 

 

Poniższy diagram pokazuje dynamikę angażowania interesariuszy 

w Laboratoria społeczne. 

 
Rycina – Podejście do angażowania interesariuszy w Laboratoria społeczne 

 

Metodologia angażowania interesariuszy przedstawiona jest na poniższej 

rycinie przebiega w 5 krokach. 
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Rycina – Cykl 5 kroków dotyczący angażowania interesariuszy w pracę nad 

platformami na rzecz integracji społecznej 

 

Krok 1: Ocena potrzeb: jaki związek ma wyzwanie społeczne zidentyfikowane 

w środowisku społecznym z potencjalnymi interesariuszami lub, w jaki 

sposób na nich wpływa lub, w jaki sposób lokalne władze mogą ustalić 

wstępne priorytety wyboru interesariuszy podczas rozwiązywania takich 

problemów społecznych? Lokalne władze powinny najpierw zidentyfikować 

problem społeczny w lokalnym środowisku, a następnie potencjalnych 

interesariuszy, którzy wezmą udział w walce z problemem społecznym. Aby 

się to udało, konieczna jest jasna i spójna komunikacja. Aby wykazać wspólną 

troskę o problem społeczny, interesariusz musi zrozumieć wizję lokalnych 

władz oraz ich rolę w osiąganiu celu. 

Krok 2: Poziom zaangażowania: analiza relacji lokalnych władz 

z potencjalnymi interesariuszami. Podczas tego kroku lokalne władze 

powinny przeanalizować i zidentyfikować potencjalnych interesariuszy, 

którzy mogliby być zainteresowani dołączeniem do platformy na rzecz 

integracji społecznej i zadecydować o rodzaju relacji, którą chcieliby nawiązać 

z konkretnym interesariuszem. Dodatkowo ważne jest, aby dla każdej ze 

zidentyfikowanych relacji wyznaczyć kluczowe kamienie milowe, poziom 

zaangażowania oraz zastanowić się, co dany interesariusz wniesie do 

platformy. Na podstawie różnych kategorii relacji władze lokalne mogą 

zaplanować różne aktywności, które pozwolą interesariuszom na 

uczestnictwo bądź reakcję. Zapewnienie zainteresowanym stronom poczucia 

uczestniczenia w przedsięwzięciu pozwoli im wspierać pomysły  cele oraz 

przekazywać konstruktywne informacje zwrotne w całym procesie.  

 

         

 
Rycina – Diagram przedstawia związek między wpływem/władzą interesariusza, 

a podejściami w angażowaniu interesariuszy (Morphy, 2008) 

 

Krok 3: Wskazówki dotyczące angażowania interesariuszy: Dzięki 

niniejszemu zestawowi narzędzi lokalne władze będą w pełni przygotowane 

do wspierania interesariuszy, którzy zasilą szeregi Laboratoriów społecznych. 

Lokalne władze jako sekretariat powinny być w pełni świadome kroków 

Większy 

wysiłek, 

mniej 

interesariu

szy 

Mniejszy 
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metodologii Laboratoriów społecznych oraz w gotowości do udzielenia 

wsparcia i doradztwa zaangażowanym interesariuszom. 

Krok 4: Techniki angażowania interesariuszy: aby władzom lokalnym udało 

się zaangażować interesariuszy, muszą one skorzystać z różnych podejść 

i technik w zależności od potrzeb wyzwania społecznego oraz typu 

interesariusza, którego chcą zaangażować. Lokalne władze powinny 

dopasować swoje podejście do każdego interesariusza zgodnie z ich cechami 

szczególnymi. Po analizie relacji lokalnych władz i potencjalnych 

interesariuszy (ryc. 10) należy zastosować inne podejście ze względu na ich 

poziom zaangażowania. Oto trzy możliwe techniki angażowania 

interesariuszy: 

 

Techniki angażowania interesariuszy 

Technika 

angażowania 

Opis 

Spółka Wspólna odpowiedzialność Dwupoziomowe zaangażowanie, 

wspólna nauka, podejmowanie decyzji i działanie 

Udział Część zespołu zaangażowana w dostarczanie zadań lub 

odpowiedzialna za konkretny obszar/działanie. Dwupoziomowe 

zaangażowanie w ramach odpowiedzialności. 

Konsultacja Zaangażowanie, lecz brak odpowiedzialności i niekoniecznie ma 

możliwość oddziaływania poza granicami konsultacji. Ograniczone 

zaangażowanie z dwóch stron. Lokalne władze zadają pytanie, 

interesariusz odpowiada. 

Rycina – Techniki angażowania interesariuszy 

 

Krok 5: Niniejszy zestaw narzędzie dostarcza lokalnym władzom wytyczne 

i działania związane z angażowaniem różnych interesariuszy oraz wskazówki 

na temat ich integracji w Laboratoriach społecznych. 

 

Na tym końcowym etapie procesu, ważne jest, aby wyjaśnić, że każde 

laboratorium społeczne jest inne. W związku z tym należy podkreślić, że 

powyższa metodologia powstała dla celów projektu SOCI@LL może być 

dostosowywana do potrzeb i wyzwań społecznych każdej platformy 

społecznej oraz lokalnego środowiska. Dodatkowo pewne etapy być może 

będą musiały odbywać się w tym samym czasie lub być powtarzane. Warto 

również podkreślić, że wiele Laboratoriów społecznych nie udało się rozwijać 

w sposób zrównoważony, gdyż proces angażowania interesariuszy nie był 

postrzegany jako integralna część całości procesu. W związku z tym, warto 

zauważyć, że Laboratoria społeczne powinny się rozwijać wokół 

zaangażowania. Wszystkie zaangażowane strony powinny więc być stale 

włączane w dyskusje i decyzje i czuć, że odgrywają ważną rolę w osiąganiu 

różnych kamieni milowych. Aby Laboratorium społeczne przetrwało jak 

najdłużej, należy pamiętać, że interesariusze, którzy nie poznali pełnej wizji 

celów Laboratorium społecznego nie będą się angażować w ten proces.  
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Rycina – Zarządzanie oczekiwaniami podczas angażowania interesariuszy 

 

Korzyści płynące z zaangażowania interesariusza 

Dzięki angażowaniu interesariuszy w proces Laboratorium społecznego 

lokalne władze mogą wiele zyskać. Oto niektóre z potencjalnych korzyści: 

 Budowanie zaufania: szczere wysiłki mogą poprawić istniejące relacje 

między interesariuszami a lokalnymi władzami; 

 Zarządzanie ryzykiem: angażowanie interesariuszy może prowadzić do 

większej stabilizacji środowiska Laboratorium społecznego i wnieść nowe 

i ważne informacje do procesu decyzyjnego;  

 Większa produktywność: wszystkie zaangażowane strony Laboratorium 

społecznego dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i ekspertyzą 

podczas procesu współtworzenia identyfikacji  rozwiązań. Dzięki temu 

sesje mogą być skuteczniejsze i doprowadzić do identyfikacji strategii; 

 Możliwości strategiczne: angażowanie interesariuszy może pomóc 

lokalnym władzom w identyfikacji nowych możliwości istotnych 

w kontekście własnych wyzwań społecznych; 

 Współpraca: pozwala lokalnym władzom zdefiniować, kto jest kluczowym 

interesariuszem oraz zbudować nową, być może wartościową, relację. 

Osoby, które mogą wpływać na zmianę społeczną lub są nią dotknięte 

mogą wygłosić swoją opinię. Dodatkowo zarówno interesariusze, jak 

i władze lokalne mogą wykorzystać zasoby wspólnie, aby osiągnąć cele 

Laboratorium społecznego.  

 Nowa wizja: zapewnia, że lokalne władze mają jasny obraz i wspólną wizję 

wszystkich stron, na które chcą mieć wpływ. 

 Nowa dynamika: wzmacnia wysiłki i działania Laboratorium społecznego 

 

Pierwsze działanie nazywa się „Mapowaniem interesariuszy". Jest to działanie 

polegające na przeprowadzeniu burzy mózgów, która zezwoli lokalnym 

władzom na szersze spojrzenie w kontekście potencjalnych interesariuszy 

Laboratorium społecznego. Mogą to być następujące kategorie lub problemy: 

 

o Oczekiwania interesariuszy: Interesariusze będą mieli własną opinię na 

temat wyzwania społecznego. Co więcej mogą oczekiwać „czegoś 

w zamian“ za swoje zaangażowanie w postaci działań i wsparcia. Należy 

upewnić się, jaka jest och wizja wyzwania społecznego oraz oczekiwania 

wobec Laboratorium społecznego.  

o Znajomość tematu: Istnieją przypadki, kiedy to interesariusze mogą mieć 

szeroką wiedzę na temat wyzwania społecznego, którą możesz chcieć 

wykorzystać i przekazać dalej. I odwrotnie. Mogą pojawić się 

(Re)definiowanie potrzeb i 
wyzwań społecznych, 

którymi należy się zająć 

Poziom zaangażowania 
interesariuszy w 

rozwiązywanie problemu 
społecznego 

Społeczne prototypowanie i 
rozwiązania testowe 
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interesariusze, którzy nie są mocno zaznajomieni z tematem i chcieliby 

uzyskać tę wiedzę od władz lokalnych.  

o Pozycja interesariusza-przedstawiciela: Osoba reprezentująca daną 

organizacje często reprezentuje dużą grupę interesariuszy. Ważne jest 

jednak, aby władze lokalne były świadome statusu i pozycji tej osoby oraz 

poziomu władzy, jaką on/ona ma w tej organizacji/grupie. 

o Chęć zaangażowania się: Interesariusz sam z siebie powinien 

wykazywać chęci i determinację do działania w laboratorium na rzecz 

integracji społecznej. Z drugiej strony lokalne władze muszę uznać prawo 

interesariusza do braku zainteresowanie lub nie przejawiania 

zaangażowania. 

o Potencjalne wpływy (pozytywne lub negatywne) przedstawiciela: 

Bycie częścią sekretariatu Laboratorium społecznego oznacza, że władze 

lokalne muszą jasno określać zaangażowanym interesariuszom, jakie 

mogą być efekty ich działalności w Laboratorium. 

o Kontekst kulturowy: Podczas angażowania interesariuszy lokalne 

władze muszą wziąć pod uwagę aspekty kulturowe takie jak język,  

kwestie związane z płcią, zwyczaje w kontekście integracji społecznej, itd. 

o Geograficzna skala działalności: Lokalne władze muszą być świadome 

geograficznego zasięgu interesariuszy w zakresie zidentyfikowanego 

wyzwania.  

o Możliwości zaangażowania interesariusza: Lokalne władze muszę 

szanować uwagę i czas każdego interesariusza zaangażowanego 

w Laboratorium społeczne. 

o Relacje między interesariuszami: To szczególnie ważny aspekt, gdyż 

angażowanie różnych interesariuszy wymaga delikatnego podejścia 

zarówno indywidualnego jak i kolektywnego. Dzięki temu unikniemy 

napięć i trudnych sytuacji podczas współpracy lub nawiązywania relacji 

z nimi. 

 

Podczas pierwszej aktywności związanej z mapowaniem interesariuszy 

lokalne władze mają do dyspozycji narzędzie do użytku wewnętrznego, który 

pomoże im udokumentować zdefiniowanych interesariuszy. Lokalne władze 

mogą dodać kategorie lub je dopasować w oparciu o wyzwanie 

zidentyfikowane na poziomie lokalnym. 

 

Kolejne działanie nosi nazwę „Szablonu podsumowującego działania na 

rzecz angażowania interesariuszy". To podsumowanie pierwszego 

działania. Jest to ćwiczenie praktyczne i wymaga danych zebranych 

w pierwszym zadaniu. Jeśli ktoś chce ominąć pierwsze zadanie, to będzie 

musiał włożyć więcej wysiłku w kolejne. Lokalne władze mają do dyspozycji 

wytyczne i narzędzia to identyfikacji wyzwań społecznych w kontekście 

lokalnym oraz zaangażowania potencjalnych interesariuszy 

(zidentyfikowanych w pierwszym działaniu). Dodatkowo, narzędzie to 

pozwala lokalnym władzom ocenić poziom „dopasowania“ każdego 

potencjalnego interesariusza w kontekście zidentyfikowanego wyzwania 

społecznego. 

  

Trzecie działanie polega na „stworzeniu komunikacji z interesariuszami 

dotyczącej zidentyfikowanego wyzwania społecznego“, co pomoże wyznaczyć 

cele i opracować strategie podczas tej sesji. Działanie powinno nastąpić po 
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poprzedniej sesji brzy mózgów mającej na celu identyfikacje interesariuszy 

i polega na opracowaniu komunikacji kierowanej do każdego interesariusza 

(grupy). Komunikacja ta powinna zawierać informacje o zidentyfikowanym 

wyzwaniu, wyjaśniać, dlaczego jest ono ważne dla interesariusza oraz, w jaki 

sposób interesariusz może się przyczynić do tego procesu.  

 

WPROWADZANIE DZIAŁAŃ Po szczegółowym zapoznaniu się z metodologią sesji oraz zidentyfikowaniu 
wyzwania społecznego Laboratorium społecznego należy wdrożyć 
zaprojektowane działania. To w tym momencie lokalne władze mogą zagłębić 
się w szczegóły dotyczące celów sesji i skupić się na angażowaniu 
interesariuszy w Laboratoria społeczne. W związku z trzecią sesją powstały 
wynikające z siebie działania. Wdrożenie ich nie powinno zająć więcej niż 2-3 
godziny. 
 

Działanie 1: Początki – metoda „kawiarnianej atmosfery“ (World cafe) 
 
Cel: Aby pomóc uczestnikom nawiązać dialog oparty na zasadach współpracy, 
nawiązać aktywny kontakt z innymi osobami i stworzyć konstruktywne 
możliwości włączenia interesariuszy w działania Laboratorium społecznego. 
 
 
Wdrożenie: 
 Facylitator organizuje przestrzeń z okrągłymi lub grupowymi stolikami, 

aby powstały osobne miejsca dla 4-5-osobowych grup. 

 Facylitator powinien wyjaśnić uczestnikom, że zostaną podzieleni na 4 

mniejsze grupy, a następnie odbędą się 4 rundy rozmów z po 5-10 minut 

każda. 

 Każda z grup będzie musiała odpowiedzieć na jedno z poniższych pytań: 

- Jaką rolę mają intersariusze w związku ze zidentyfikowanym 

wyzwaniem? 

- Jakie korzyści wynikają z zaangażowania interesariuszy w Laboratorium 

społeczne? 

- Jakiego wsparcia lub zasobów będziesz potrzebować wewnętrznie, aby 

zaangażować interesariuszy? 

- Jakie są motywacje interesariuszy i kto wpływa na ich opinie? 

 Facylitator zachęca każdą grupę do zapisania odpowiedzi na kartce. 

 Po zakończeniu 1. rundy uczestnicy wstają od stolika i przenoszą się do 

kolejnego. Wszystkie cztery grupy powinny odpowiedzieć na wszystkie 4 

pytania, aby podzielić się swoimi przemyśleniami, pomysłami, pytaniami, 

itd. 

 Po zakończeniu etapu rotacji uczestnicy zbierają się razem, aby omówić 

wyniki zebrane na każdej ze stacji. 

 Facylitator zaprasza uczestników do zastanowienia się nad wynikami 

wszystkich 4 pytań. 

  
Oczekiwany rezultat: Uczestnicy lepiej rozumieją rolę, wpływ i znaczenie 
interesariuszy w kontekście zidentyfikowanych wyzwań społecznych. 
 
Czas trwania: 1 godzina 
 
Zasoby: 
 Okrągłe stoły lub stoły rozstawione w czterech miejscach dla grup. 
 Kartki papieru i markery 
 Lista uprzednio zidentyfikowanych wyzwań społecznych 
 Tablica typu flipchart, aby podsumować dyskusję plenarną 
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Działanie 2: Burza mózgów i mapowanie działalności twoich interesariuszy 
jest powiązane z krokiem 1 opisanym w metodologii angażowania 
interesariuszy. 
 
Cel: Celem niniejszego działania jest upewnienie się, że lokalne władze będą 
wstanie zidentyfikować wszystkich istotnych interesariuszy na podstawie 
zidentyfikowanego wyzwania w swoim lokalnym kontekście. 
 
Wdrożenie:  
 Lokalne władze powinny przeanalizować listę wyzwań uprzednio 

zidentyfikowanych w Sesji 1 i zorganizować 20-minutową burzę mózgów 

na temat potencjalnych interesariuszy. 

Uczestnicy mogą się skupić na następujących pytaniach: 

- Kim są różni interesariusze? 

- Jakie są ich interesy? 

- W jaki sposób interesariusze mogą wpłynąć na zidentyfikowane 

działanie społeczne? 

- W jaki sposób interesariusze mogą postrzegać zidentyfikowane działanie 

społeczne? 

- Jakie mogą być oczekiwania interesariuszy? 

- Jak bardzo każdy z interesariuszy jest dotknięty przez zidentyfikowane 

wyzwanie społeczne? 

 Zadaniem lokalnych władz jest wypełnienie otrzymanego diagramu (patrz 

ryc. 13). Diagram daje uczestnikom możliwość podziału interesariuszy na 

trzy główne grupy: „interesariusze, którzy są szczególnie zainteresowani 

wyzwaniem społecznym platformy na rzecz integracji społecznej"; 

„intreresariusze, którzy mogą wpłynąć na wyniki działań platformy na 

rzecz integracji społecznej“ oraz „interesariusze, na których wpłyną 

działania platformy na rzecz integracji społecznej“ 

 
Materiały dodatkowe do wykorzystania przez uczestników (Morphy, 2008): 
 
Pytania pozwalające ocenić istotność/pozycję interesariusza 
 Jak duże wpływy ma interesariusz? 

 Czy interesariusz ma większe/mniejsze wpływy w konkretnych 

obszarach? 

 Czy interesariusz ma prawa ustawowe? 

 W jaki sposób mogą nas ograniczać? 

 Czy już mieliśmy styczność z tym interesariuszem? Jakie była wtedy ich 

rola/status? Jakie obowiązki mamy wobec tego interesariusza? Co 

ryzykuje interesariusz? 

Pytania dotyczące motywacji interesariusza 
 Jakie są oczekiwania interesariusza?  

 Co dokładnie leży w interesie interesariusza?  

 Czym są zainteresowani?  

 Na jakie zyski liczą?  

 Czego się obawiają? 

Pytania pomagające opracowanie strategii zaangażowania 
interesariusza 
 Czego potrzebują? 

 Jakie szybkie korzyści osiągnie ten interesariusz? 

 Czego obawiają się w perspektywie długoterminowej? 

 Jakie działania mogłyby rozwiać obawy interesariuszy? 

 Jakie korzyści moglibyśmy wspólnie osiągnąć dla nas/naszego 

biznesu/projektu oraz naszego interesariusza? 
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Uwaga: Facylitator/Lokalne władze powinny wyjaśnić uczestnikom, że burza 
mózgów powinna odbywać się z podziałem na różne kategorie podziału 
mapowania interesariuszy (np. oczekiwania interesariuszy, znajomość 
tematu, pozycja interesariusza-przedstawiciela, chęć zaangażowania 
się:, potencjalne wpływy, kontekst kulturowy, możliwość zaangażowania 
interesariusza) przedstawione wcześniej w metodologii. Jako materiał 
dodatkowy facylitator może wykorzystać tabelę do mapowania, w której 
uczestnicy mogą notować poszczególne osoby lub organizacje wymieniane 
jako potencjalnych interesariuszy. Lokalne władze mogą je dopasować lub 
dodać kategorie w oparciu o wyzwanie zidentyfikowane na poziomie 
lokalnym. 
 

 
 
Rycina – Kategoryzacja zarysu interesariuszy do wykorzystania podczas ćwiczenia 

 
Oczekiwany rezultat: Mapowanie potencjalnych interesariuszy istotnych dla 

zidentyfikowanego wcześniej wyzwania społecznego oraz pokazanie „siły“ 
każdego z interesariuszy w kontekście Laboratorium społecznego.  
 
Czas trwania: 1 godzina 
 
Zasoby: 
 Ustalone wyzwanie społeczne 
 Sala konferencyjna z tablicą i tablicą typu flipchart 
 Markery w różnych kolorach 
 Samoprzylepne karteczki 
 
Działanie 3: Tworzenie komunikacja dla interesariuszy związanych ze 
zidentyfikowanym wyzwaniem społecznym 
Cel: Stworzeni skutecznej komunikacji dla interesariuszy, która pomoże 
ustalić cele i strategie tej sesji. Działanie powinno nastąpić po poprzedniej 
sesji burzy mózgów mającej na celu identyfikacje interesariuszy i polega na 
opracowanie komunikacji kierowanej do każdego interesariusza (grupy). 
Komunikacja ta powinna zawierać informacje o zidentyfikowanym wyzwaniu, 
wyjaśniać, dlaczego jest ono ważne dla interesariusza oraz w jaki sposób 
interesariusz może się przyczynić do tego procesu.  
 
Wdrożenie: 
 Uczestnicy dyskutują i dochodzą do wspólnych wniosków na temat 

kanału/medium za pośrednictwem którego będą przekazywać 

komunikację związaną z ich wyzwaniem społecznym (np. sekcje 

w miesięcznym biuletynie informacyjnym, lokalnej gazecie, spotkania 

personelu lub lokalnych stowarzyszeń, itd). Aby osiągnąć ten cel, 
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uczestnicy przeprowadzają burzę mózgów dotyczącą materiałów/planów 

związanych z komunikacją (ulotki, biuletyny informacyjne, materiały 

z sesji orientacyjnych, posty w mediach społecznościowych), które można 

przekazać zaangażowanym interesariuszom (dotyczące znaczenia 

zidentyfikowanego wyzwania społecznego) oraz sesje orientacyjne 

w zakresie ulepszeń. 

 Facylitator upewnia się, że cały zespół opracował wspólną wizję 

wyzwania społecznego, która również uwzględnia punkt widzenia 

interesariusza. 

 Uczestnicy mogą pracować w parach lub grupach, a każda grupa wybierze 

grupę interesariuszy. Zadaniem grupy jest skuteczne przekazanie 

interesariuszowi/-m następujących informacji: 1) Na czym polega 

wyzwanie społeczne? 2) Dlaczego jest ważne dla interesariusza? 3) Jaka 

może być ich rola w Laboratorium społecznym? i 4) W jako sposób 

zostanie wykorzystany ich wkład w ten proces? 

 Uczestnicy wybierają kolejną grupę uczestników i po zakończeniu 

powtarzają tę czynność. 

 Uczestnicy zbierają się wspólnie przed zakończeniem sesji i dzielą się 

swoimi komunikatami. 

 
Oczekiwany rezultat: Spójna informacja dla każdego interesariusza, która 
wyjaśnia, na czym polega wyzwanie społeczne, do pracy nad którym się go 
zaprasza. Ważne jest, aby interesariusze dobrze rozumieli znaczenie 
wymaganej pracy oraz ich rolę w procesie. 
 
Czas trwania: 1 godzina 
 
Zasoby:  
 Sala konferencyjna z tablicą i tablicą typu flipchart 
 Ustalone wyzwanie społeczne 
 Zidentyfikowani interesariusze z działania 1 
 Kartki papieru i kolorowe kredki 
 Samoprzylepne karteczki 

EWALUACJA SESJI Ewaluacja sesji pod względem działań dotyczących zaangażowania 
interesariuszy: 
Pod koniec sesji uczestnicy powinni przejrzeć mocne i słabe strony każdego 
z działań a także przekazać zalecenia dotyczące możliwych ulepszeń na 
przyszłość lub rzeczy, które chcieliby wciąż widzieć w takich zestawach 
działań. 
Facylitator powinien poprosić uczestników o podsumowanie mocnych 
i słabych stron oraz innych aspektów, które mogłyby pojawić się w tej sesji. 
Takie refleksje można zakomunikować przy pomocy karteczki 
samoprzylepnej, na której uczestnicy zapisują swoje opinie i wyjaśniają swój 
punkt widzenia pozostałym członkom grupy.   
Na końcu facylitator powinien podziękować obecnym za uczestnictwo w sesji 

i podsumować działania, które są zaplanowane na kolejną sesję „dyskusja 

i prototypowanie“.  

PODSUMOWANIE SESJI Niniejsza sesja ma na celu przekazanie władzom lokalnym istotną wiedzę 
i narzędzia do zaangażowania interesariuszy i działaczy społecznych 
w multidyscyplinarnej przestrzeni na rzecz współpracy mającej na celu 
rozwiązanie złożonego problemu społecznego. 
Jako że lokalne wyzwania już zostały zidentyfikowane, w tej sesji lokalne 
władze będą w stanie pokonać te problemy i skupić się na oczekiwanych 
wynikach związanych z zaangażowaniem interesariuszy w laboratoria 
społeczne. 
Należy pamiętać o informowaniu uczestników o tym, że działania 

zrealizowane w ramach sesji „angażowanie interesariuszy“ będą przydatne 
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podczas kolejnej sesji „dyskusja i prototypowanie“. 
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6.2.3 Sesja 3: Dyskusja i Sesja 4: Prototypowanie 
 

METODOLOGIA Zgodnie z metodologią „krok po kroku“ zaprezentowaną w niniejszym zestawie 

narzędzi dotyczącym wdrożenia Laboratorium społecznego,  niniejszy plan skupia się 

na kroku trzecim. Na wcześniejszych etapach zidentyfikowano wyzwanie lub 

wyzwania, na których skupi się Laboratorium społeczne, a także zidentyfikowano 

i zaangażowano osoby indywidualne oraz interesariuszy.  Nadszedł czas dyskusji 

i prototypowania możliwych rozwiązań. Faza ta jest niezwykle istotna, gdyż pozwala 

lokalnym władzom na wprowadzenie uproszczeń i wspieranie różnorodnych grup 

osób indywidualnych i intereariuszy, co będzie sprzyjało innowacyjnym 

odpowiedziom, które następnie będą jak najszybciej testowane i oceniane. Dyskusja 

i prototypowanie są sednem podejścia Laboratoriów społecznych. 

Dyskusja i prototypowanie są związane z Zasobem pierwszym: Innowacją. 

W podejściu Laboratoriów społecznych zasób innowacji umożliwia dzielenie się 

wiedzą oraz doświadczeniem związanym z identyfikacją możliwych rozwiązań 

wyzwań społecznych, które tworzą innowacje społeczne. W tym kontekście innowacja 

może zostać porównana do „rozwiązywania problemów“ lub odpowiedzi na pytanie 

„co musimy zrobić i stworzyć, aby stawić czoła danemu wyzwaniu?“. Dyskusja 

i prototypowanie to coś więcej niż identyfikacja rozwiązań, gdyż od tego etapu 

oczekuje się też przekształcenia koncepcji rozwiązań w prototypy oraz 

zaprojektowania warunków do testowania ich z użytkownikami końcowymi. 

W kontekście Laboratoriów społecznych zawsze warto pamiętać, że najlepszymi 

rozwiązaniami są takie, które wykraczają poza potrzeby jednostek i wpływają na 

system. Pamiętaj, że innowacje społeczne polegają na odkryciu obiecujących rozwiązań 

wyzwań społecznych oraz ich systematycznego rozwijania i skalowania. Wynikiem 

takiego procesu może być produkt, usługa lub technologia, ale również zasada, 

dokument prawny, ruch społeczny, interwencja społeczna lub dowolna kombinacja 

wspomnianych elementów. 

 

Dlaczego ten krok jest ważny? 

 Bo proponuje innowacyjne pomysły  

 Bo wyciąga wnioski z dużej ilości danych 

 Bo identyfikuje możliwości projektowania nowych rozwiązań i prototypów 

 Bo buduje podstawowe prototypy pomysłów (i wiele prototypów) 

 Bo przygotowuje test empatii w laboratorium 

 Bo definiuje warunki konieczne do przeprowadzenia testów. 

 

Aby przeprowadzić dobrą sesję dyskusji i prototypowania, podejście laboratorium 

społecznego wymaga zespołu, który odzwierciedla różnorodność społeczną 

wyzwań, które są omawiane/rozwiązywane. Oznacza to, że Laboratoria społeczne 

są prowadzone przez zespoły składające się z osób indywidualnych i przedstawicieli 

interesariuszy różnego pochodzenia, którzy będą wspólnie pracować, analizować 

wyzwanie z różnych perspektyw, biorąc pod uwagę odrębne potrzeby i, rozmawiając 

o rozmaitych pomysłach.  W związku z tym metoda rozwiązywania problemów 

wymaga od uczestników posiadania zestawu umiejętności i postaw różniących się od 

tradycyjnych.  

W zasadzie postawa wzajemnej współpracy wymaga specyficznego nastawienia, które 
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jest czymś więcej niż po prostu „współpracą".  

W tym momencie należy podkreślić pewne elementy, które przyczyniają się do zdrowej 

współpracy. 

 Ważne jest, aby wspólnie uzgodnić role każdego członka zespołu w procesie 

współpracy (np. jakaś osoba będzie zarządzać grupą i ją moderować). 

 Konieczna jest otwarta komunikacja i dostęp do danych i informacji. 

 Na początku należy osiągnąć kompromis w kwestii celów do osiągnięcia oraz zadań 

do wykonania. Wszystko to wznosi się ponad satysfakcję osobistą lub uznanie (we 

współpracy nie chodzi o cele indywidualne) 

 Wszystkie pomysły i formy zaangażowania są ważne i muszę być mile widziane 

i doceniane (bez oceniania lub krytyki). 

 

Poniższa tabela prezentuje najistotniejsze umiejętności członka zespołu, który chce 

osiągnąć sukces we współpracy. 
KOMUNIKACJA SZACUNEK DLA RÓŻNORODNOŚCI 

Aktywne słuchanie 

Komunikacja pisemna 

Komunikacja werbalna 

Komunikacja niewerbalna 

Otwarta komunikacja 

Docenianie i nagradzanie wysiłków grupy 

Wrażliwość na pochodzenie etniczne 

i religijne 

Rozwijanie oczekiwań i zarządzanie nimi 

Ułatwianie dyskusji w grupie 

Ustalanie ról, które skupią się na mocnych 

stronach jednostki 

Osiąganie konsensusu 

Wydobywanie opinii wycofanych członków 

zespołu 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INNE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE ZE 

WSPÓŁPRACĄ 

Odporność 

Gruboskórność 

Zdolności interpersonalne 

Możliwość odcięcia się od własnych silnych 

emocji 

Ciekawość 

Empatia 

Współczucie 

Identyfikowanie problemów systemowych 

Rozwiązywanie konfliktów 

Analiza problemu bez przypisywania winy 

Udział w burzy mózgów 

Sztuka kompromisu 

Definiowanie wzajemnie akceptowalnych 

ról 

Identyfikowanie przeszkód stojących na 

drodze do osiągnięcia sukcesu 

Zarządzanie czasem/Organizacja 

Zdolności przywódcze/mediacyjne 

Zdolności analityczne 

Kreatywność 

Myślenie krytyczne 

Rozwiązywanie problemów 

Innowacja 

Tabela – Rekomendowane umiejętności członków Laboratorium społecznego 

 

Czym jest dyskusja? 

 

Dyskusja to proces polegający na rozmowie na konkretny temat, mający na celu 

podjęcie decyzji lub konfrontację pomysłów poprzez wymianę opinii i punktów 

widzenia, przy jednoczesnym wskazaniu możliwych opcji. Dyskusja rozpoczyna się, 

gdy zespół doprecyzował wyzwanie i jest gotowy do przedstawienia potencjalnych 

pomysłów jego rozwiązania. Dyskusja pozwala koncentrować uwagę na wąskim lub 

szerszym aspekcie problemu. W niniejszym zestawie narzędzi termin „dyskusja“ 

odnosi się do tworzenia pomysłów, które następnie są łączone w koncepcje. 

 Są to tylko początkowe pomysły i wychodzą od członków, którzy mają różnorodne 

podejścia do rozwiązania problemów. Zwykle pomysł ten jest jeszcze 

niedopracowany i wymaga zastanowienia się, poprawek i większego nakładu 

pracy, zanim zostanie zakwalifikowany do fazy planowania lub wykonania. 
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 Po dopracowaniu pomysłu staje się on koncepcją, czyli końcową formą wstępnego 

pomysłu, który został dodatkowo przemyślany i doszlifowany. Wraz z koncepcją 

pojawia się bardziej uporządkowana i stabilna ścieżka, która ma swój punkt 

początkowy, końcowy oraz etapy pośrednie.  

 

W procesie dyskusji zwykle grupa przygotowuje duży zestaw pomysłów, z których 

wyniknie kilka koncepcji będących być może holistycznym rozwiązaniem wyzwania. 

W tej fazie należy skupić się na znalezieniu powiązań między różnymi koncepcjami, 

aby były spójne oraz określić, którą koncepcję należy przetestować w pierwszej 

kolejności. 

 

Dlaczego dyskusja jest ważna? 

 Pozwala skupić się na zapisie wyzwania 

 Pozwala stworzyć alternatywy do radykalnych projektów (z wielu pomysłów 

można stworzyć kilka koncepcji) 

 Pomaga wpaść na pomysły, które mogą rozwiązać problem 

 Pozwala wyjść poza ramy pozornych rozwiązać i zwiększyć potencjał innowacyjny 

typowego zestawu rozwiązań 

 

Czym jest prototypowanie? 

 

Najprościej mówiąc, prototypowanie oznacza jak najszybsze testowanie rozwiązań, 

zanim gotowy produkt lub usługa są dostępne. Praktyka prototypowania to kluczowy 

etap podejścia Laboratoriów społecznych pozwalająca na testowania koncepcji 

i potencjalnych rozwiązań na małą skalę z użytkownikami końcowymi oraz 

uzyskiwanie informacji zwrotnych, które mogą wzbogacić początkową koncepcję oraz 

prototypowanie, aby w rezultacie powstało bardziej wysublimowane rozwiązanie 

końcowe. 

W tej fazie pierwsze rozwiązania i koncepcje są poddawane prototypowowaniu oraz 

zatwierdzeniu przez grupę użytkowników i proces ten odbywa się w pętli: dane od 

użytkowników przekłada się na koncepcję i prototyp, który może być testowany 

ponownie. Niemniej jednak otrzymana informacja zwrotna może położyć kres 

testowaniu danej koncepcji oraz prototypowi. Użytkownik może stwierdzić, że nie 

spełnia to ich potrzeb i oczekiwań. Jednakże w takiej sytuacji nic nie jest stracone, lecz 

zespół laboratorium musi wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia i wykorzystać tę 

wiedzę do ponownego zdefiniowanie koncepcji i prototypu, a następnie ponownie go 

przetestować. 

Podejście prototypowe do wyzwań społecznych to kreatywne ćwiczenie, które pozwala 

na zidentyfikowanie odpowiedniego sposobu na przekazanie namacalnego formatu 

koncepcji, wspierającego proces nauczania bliższy użytkownikom. Pozwala to na 

głębsze zrozumienie oczekiwań, pragnień i potrzeb użytkowników, przetestowanie 

potencjalnego rozwiązania oraz dostosowanie go zgodnie z informacjami otrzymanymi 

podczas testowania. Zmaterializowanie koncepcji może skutkować stworzeniem 

obiektu, wizualizacji, propozycji scenek, scenariusza, przepływu usług, dokumentem 

prawnym lub dowolnej innej formy odpowiedniej do warunków. 

Jako że z w dyskusji może pojawić się kilka koncepcji i prototypów, faza 

eksperymentowania musi być dokładnie zaplanowana, aby zagwarantować testowanie 

wszystkich koncepcji krok po kroku. Najbardziej rokujące rozwiązania po ich 

zatwierdzeniu przez użytkowników końcowych są łączone system koncepcji 

działających wspólnie i będących całościowym rozwiązaniem problemu. 
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Rycina – Etap dyskusji i prototypowania, w tym testowanie i analiza rezultatów 

 

Interwencje związane z prototypami pozwalają uczyć się na błędach i na etapie 

początkowym, a także powtarzać nowe interwencje w oparciu o wyciągnięte wnioski. 

Takie podejście minimalizuje ryzyko władz w porównaniu do wdrożenia dużej 

zaplanowanej interwencji zaprojektowanej bez uwzględnienia potrzeb i oczekiwań 

użytkowników. Takie powtarzalne podejście kosztuje dużo mniej,  jest bardziej 

skuteczne pod względem projektowania, testowania i oceniania wpływu każdego 

z prototypów oraz w kwestii wypracowania odpowiedzi w porównaniu do planowania 

strategicznego, które ma bardzo wysokie współczynniki niepowodzeń. 

 

Dlaczego prototypowanie jest ważne? 

 Dzięki niemu pomysły i koncepcje stają się namacalne  
 Gdyż angażuje użytkowników i interesariuszy oraz pozwala odpowiadać na ich 

potrzeby  
 Gdyż daje możliwość testowania rozwiązań na wczesnym etapie 
 Gdyż daje możliwość wczesnego wykrycia niepowodzenia, zanim zostaną 

poniesione większe nakłady 
 Gdyż daje możliwość dopracowania i ulepszania oryginalnych koncepcji 

poprzez wdrażanie wniosków wyciągniętych na podstawie testowania 
z użytkownikami. 

 

Przeprowadzanie etapu dyskusji i prototypowania  

Aby stworzyć i utrzymać międzysektorowe platformy na rzecz integracji społecznej 

projekt SOCI@LL wykorzystuje podejście Laboratoriów społecznych oraz metody 

myślenia projektowego jako użytecznego narzędzia w fazie dyskusji i prototypowania 

zgodnie z poniższymi etapami: 

 

FAZA 1 – KONCENTRACJA 

Skupienie się na zapisie wyzwania jest kluczowe do osiągnięcia celów. Chociaż 

dyskusja polega w dużej mierze na dywergencji, to nieodchodzenie od tematu 

zaoszczędzi sporo czasu, a uczestnicy pozostaną skoncentrowani. Skupienie ma 

charakter poprzeczny we wszystkich fazach procesu i musi brać pod uwagę wyzwanie 

zdefiniowane na wcześniejszym etapie, które należy zaprezentować wszystkim 

uczestnikom konkretnie i w oparciu o wszystkie istotne dostępne dane (statystyki, 

opinie użytkowników, interesariuszy, wytyczne dotyczące polityki, itd.). W tym samym 

czasie uczestnicy muszę być świadomi celów procesu: generowanie pomysłów, 

przekształcanie ich w koncepcje, projektowanie prototypów, ocenianie doświadczenia, 

z którego należy wyciągnąć wnioski oraz definiowanie protokołu eksperymentu. 
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FAZA 2 – GENEROWANIE 

W tej fazie uczestnicy muszą wpaść na wiele różnorodnych pomysłów rozwiązania 

problemu. Mogą to robić w formie notatek, zdjęć, odczuć, cytatów i innych. 

Wykorzystywanie szkiców i makiet nie tylko pomaga lepiej zrozumieć pojedynczy 

pomysł, lecz również daje gwarancje, że każdy członek zespołu ma w głowie ten sam 

obraz podczas dyskusji. 

Podczas tej fazy powstają wstępne pomysły, ale nie rozwiązania, gdyż należy omówić i 

dopracować je, aż powstaną bardziej złożone i dopracowane koncepcje. 

Chociaż wszystkie pomysły są wartościowe i powinny być brane pod uwagę, na tym 

etapie, nie wszystkie pomysły mogły być wybrane i przekształcone w koncepcje. Może 

to wynikać z niskich szans na jego wykonanie zgodnie  kryterium realności, niskiej 

adekwatności z potrzebami i oczekiwaniami uczestników, braku innowacyjności lub 

potencjału do tworzenia znaczącego wpływu. 

W fazie generowania pomysły będą grupowane i omawiane, dzięki czemu wyciągamy 

z nich głębszy sens. Generowanie pomysłów związanych z potencjalnymi 

rozwiązaniami to zaledwie początek. Dopracowywanie pomysłów, tak aby przerodziły 

się w koncepcje, myślenie o ograniczeniach prawdziwego środowiska będzie kolejnym 

krokiem. który pozwoli grupie na stworzenie konkretnych koncepcji, które następnie 

mogą zostać prototypami. 

Jako że ze sporego zestawu pomysłów mogą powstać różne koncepcje, może przydać 

się coś w rodzaju dziennika koncepcji, w którym mogą być szeregowane priorytetowo 

w kontekście projektu prototypu (czasem jest to nazywane „backlogiem“ wraz 

z zestawem koncepcji ułożonym w pewnej hierarchii. 

Istnieje 3 krok tej fazy, który zleży od oceny zespołu na temat szans powodzenia 

koncepcji. Uczestnicy powinni zastanowić się nad dopasowaniem koncepcji do 

wyzwania społecznego, identyfikacją potencjalnych ograniczeń w fazie projektowania 

oraz stworzenie rankingu koncepcji. 

 

FAZA 3 – PROJEKTOWANIE 

Faza projektowania polega na projektowaniu namacalnych prototypów na podstawie 

uprzednio zdefiniowanych koncepcji.  

Pomysły i koncepcje są przekształcane z abstrakcyjnych myśli na konkretne obiekty 

lub działania, które następnie będą testowane w formie prototypów. Wybranie 

koncepcji (oraz ich kolejność) wymaga oceny możliwości jej wykonalności 

w kontekście osiągania oczekiwanego wpływu na użytkowników końcowych. Ustalając 

ranking koncepcji, należy wziąć pod uwagę również inne cechy, takie jak ich potencjał 

innowacyjny, dostępność dla użytkownika, itd. Odpowiedzi na poniższe pytania mogą 

pomóc w wyborze najodpowiedniejszych koncepcji.  

 Które koncepcje mają największy potencjał wpływania na użytkowników? 

 Które koncepcje są możliwe do wykonania? 

 Które koncepcje są najbardziej innowacyjne lub oryginalne? 

 Które pomysły najbardziej podobają się zespołowi? 

 

Gdy już podjęliśmy decyzję dotyczącą koncepcji, które będziemy testować, należy 

zastanowić się nad prototypami. Formaty mogą być różne, jednak muszą być 

namacalne. Podczas tworzenie prototypów należy pamiętać, że nie chodzi tu 

o stworzenie czegoś prawdziwego, a raczej stworzenie warunków do nauczenia się 

czegoś z procesu, poprzez testowanie możliwości wykonania koncepcji, otrzymywania 

informacji zwrotnej oraz poprawiania koncepcji. 

Namacalny prototyp może mieć dowolną formę! Scenopis, diagram, opowiadanie, 
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reklama, makieta, model obiektu lub scenerii, scenki z podziałem na role, itd. Należy 

pamiętać, że na tym etapie nie opracowujemy finalnego rozwiązania. Więc nie musimy 

być perfekcjonistami! 

Prototyp, szczególnie jego pierwsza wersja, nie jest rozwiązaniem docelowym 

i z pewnością będzie wyglądać topornie. Wykorzystaj szeroką gamę materiałów: kartki, 

kartony, pudełka, stare czasopisma, druciki kreatywne, tkaniny, klocki lego, plastelinę, 

klej, nici i sznurki, spinacze, naklejki, nożyczki itd. Wraz z czasem i testowaniem 

prototyp będzie coraz lepiej dopasowany, będzie miał więcej szczegółów 

i zdefiniowanych części. Dostępne są najróżniejsze materiały, więc zespół może 

wykazać się większą dozą kreatywności. 

W fazie projektowania można również podzielić zespół laboratoryjny na mniejsze 

grupy i: 

 Poprosić ich o stworzenie wielu prototypów tej samej koncepcji 

 Poprosić ich o opracowanie kilku koncepcji jednocześnie, tworząc jeden projekt 

prototypu dla każdej koncepcji. 

 

FAZA 4 – OCENA WEWNĘTRZNA  

Faza końcowa skupia się na ocenie postępu, zastanowienia się nad ścieżką edukacyjną 

oraz wdrożenie jej do procesu. Ogólnym celem zbudowania prototypu jest jego 

testowanie. Testowanie pozwala odpowiedzieć na pytania, przetestować założenia 

oraz zyskać spostrzeżenia, która wykorzystywane są do usprawnienia rozwiązania. 

Każdy prototyp powinien być stworzony z myślą o konkretnym pytaniu, a gdy już na 

nie odpowiemy, możemy pomyśleć o kolejnych pytaniach i tworzeniu bardziej 

rozwiniętych prototypów.  

Prawdziwe testowanie jest częścią kolejnego etapu „Testowania rozwiązań“. Jednak 

testowanie wewnętrzne może być przeprowadzone, aby zespół Laboratorium mógł 

poprawić prototyp, zanim zaprezentuje go użytkownikom. Celem tego kroku nie jest 

jeszcze testowanie rozwiązania, lecz stworzenie aktywnej empatii użytkowników 

względem zaprojektowanego prototypu oraz postawienie się w roli użytkownika.  

Takie podejście jest bardzo użyteczne i pozwala zespołowi zagłębić się w pewne 

aspekty i cechy prototypu lub przeanalizowanie problemu, który próbuje rozwiązać 

prototyp (z perspektywy potrzeb użytkownika). Spójrz na prototyp z perspektywy 

osoby niezależnej i spróbuj zidentyfikować aspekty wyzwania i koncepcji, o których 

chcesz dowiedzieć się więcej, a następnie przedyskutuj najlepsze sposoby analizy tego 

tematu. 

Prototyp empatyczny pozwoli zespołowi zrozumieć potrzeby i problemy, jakie 

uczestnicy mogą mieć podczas wykorzystywania prototypu w realnej fazie testowania. 

Na przykład: stwórz stronę internetową, aby przedstawić informacje w sposób 

podobny do przedstawienia takiej strony osobie nierozróżniającej kolorów. Pomoże ci 

to zrozumieć potrzeby danej grupy użytkowników w kontekście kolorów i kontrastu 

w projekcie strony. 

 

FAZA 5 - PROJEKTOWANIE PROTOKOŁU WDROŻENIOWEGO 

Faza wdrożenia oznacza rozpoczęcie cyklu testowania, kiedy to najistotniejsze bądź 

najważniejsze koncepcje zostaną przetestowane i ocenione (przejdź do kroku 

„Testowanie rozwiązań“). Celem jest zamiana koncepcji w namacalny prototyp oraz 

przekształcenie go w realny scenariusz testowania z użytkownikami, a także ocena 

potencjału rozwiązania problemu oraz wpływu na niego.  

Zwykle oznacza to wdrożenie i przetestowanie jednej koncepcji i prototypu w danym 

czasie, jednak możliwe są alternatywne rozwiązania, kiedy to ten sam prototyp jest 

testowany w różnych środowiskach lub różne prototypy są testowana w tym samym 
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lub alternatywnym środowisku. 

 

 

Rycina – Cztery opcje fazy testowej 

 

Decyzja o wyborze bardziej konserwatywnego podejścia lub gromadzenia zasobów do 

testowania wielokrotnego będzie zależała od zasobów stworzonego laboratorium. 

Testowanie wielokrotne wymaga większego zespołu oraz więcej czasu poświęconego 

na koordynację fazy wdrożenia i ewaluacji.  

 

Aby faza wdrożenia przyniosła zespołowi rezultaty (konkretne i wartościowe 

informacje zwrotne oraz wnioski), należy zdefiniować protokół wdrożeniowy. 

Protokół musi wziąć pod uwagę, między innymi, następujące aspekty: 

 W jakim środowisku powinien się odbyć? 

 Jakie są kluczowe obszary do przetestowania? Czego chcemy się dowiedzieć? 

 Kogo zaprosić do testowania i w nie zaangażować? Ilu uczestników zaangażować? 
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 Jaka będzie rola członków zespołu w tym procesie? (obserwatorzy, eksperci, 

doradcy...) 

 Jak długo będzie trwał test? 

 Jak możesz motywować uczestników i sprawić, by testowanie było dla nich miłym 

doświadczeniem? 

 

(W ostatnim pytaniu warto pamiętać, że wdrożenie prototypu może trwać dni lub 

tygodnie).  

 

Należy pamiętać o pewnych aspektach protokołu interwencyjnego: 

 Zrozumienie pytań, na które chcesz poznać odpowiedzi podczas używania 

prototypu pomoże w jego tworzeniu. 

 Wczesne niepowodzenia są często częścią procesu. Porażka nie jest niczym 

negatywnym, o ile zespół wyciąga z niej wnioski i stosuje tę wiedzę w celu 

ulepszenie koncepcji lub kolejnego prototypu. 

 Zrozumienie tego, że prototyp nie musi być idealny, aby odpowiedział na pewne 

pytania (nigdy nie  będzie „końcowym“ rozwiązaniem). 

 Wykorzystywanie prototypowania równoległego – praca w wielu środowiskach 

lub na wielu koncepcjach może być szybsza i efektywna, lecz niesie ze sobą pewne 

ryzyka. 

WPROWADZANIE 
DZIAŁAŃ 

W tej sekcji przedstawione zostały pewne działania, które mogą zostać zrealizowane, 

aby wesprzeć fazę dyskusji i prototypowania, zgodnie z powyższą metodologią. Obok 

każdego działania znajdziesz opis jego celu, etapy wdrożenia, oczekiwane rezultaty 

oraz konieczne zasoby. 

Zaprezentowane działania to tylko sugestie i możesz znaleźć alternatywne działania 

proponowane w innych metodach Laboratoriów społecznych. Dzięki temu etapy 

wdrożenia zmieniły się i poprawiły. 

Na etap wdrożenia należy poświęcić dwie sesje. Pierwsza sesja powinna skupić się na 

fazie dyskusji – możesz wprowadzić działania 1,2,3, i 4. Druga sesja powinna skupić się 

na prototypowaniu i możesz wprowadzić działania 5,6 i 7 (szczegółowy kalendarz 

znajdziesz w powyższym podsumowaniu). 

 

Działanie 1 Stwórz zapisy spostrzeżeń (ma to związek z Fazą 1 – Koncentracja) 

Cel: Na podstawie zdefiniowanego wyzwania oraz dostępnych informacji, określ 

spostrzeżenia, które będą fundamentem fazy projektowej. Dzięki temu działaniu 

będziesz w stanie przedstawić podsumowanie dostępnych informacji w oparciu 

o zwięzłe zdania, które pomogą w procesie powstawania pomysłów, jednocześnie 

koncentrując się na wyzwaniu. 

 

Wdrożenie:  

 Na podstawie zgromadzonych danych definiujących wyzwanie społeczne, 

facylitator pomaga uczestnikom zdefiniować najważniejsze aspekty lub tematy 

i umieszcza je na papierze w formacie A3 lub podobnym. 

 Facylitator dzieli uczestników na mniejsze grupy i każdej z nich daje jeden 

temat. 

 Uczestnicy (w grupach) proszeni są o przeformułowanie tematu w krótkie 

zdanie. Zdanie nie jest rozwiązaniem, a raczej podstawowym spostrzeżeniem, 

które będzie warunkować kolejne fazy. 

 Gdy wszystkie aspekty lub tematy są omówione, facylitator prosi uczestników 

o ponownie spojrzenie na pierwotne zdania i odrzucenie tych, które nie są 
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bezpośrednio związane z wyzwaniem. 

 Razem omówcie wybrane zapisy spostrzeżeń i dopracujcie je, tak aby brzmiały 

sensownie dla wszystkich członków grupy. W razie potrzeby facylitator 

ponownie zapisuje koncepcję na nowym arkuszu papieru (A3 lub podobnym) 

i zawiesza go na ścianie: 

 

Oczekiwany rezultat: Trzy do pięciu zapisów spostrzeżeń, które ukierunkują pracę 

zespołu w stronę rozwiązań. 

 

Czas trwania: 30 minut 

 

Zasoby: 

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart 

 30 minut 

 Wyzwanie społeczne i kluczowe informacje o nim 

 Arkusze papieru w formacie A3 lub podobne oraz długopisy 

 

Działanie 2 Burza mózgów (ma to związek z Fazą 2 – Generowanie) 

Cel: Zadanie ma na celu wspomaganie tworzenia pomysłów (jak największej liczby), 

które odpowiadają na wyzwanie społeczne w oparciu o zapisy spostrzeżeń.  

 

Wdrożenie: 

 Zespół wyznacza moderatora. Będzie on koordynować sesję poprzez udzielanie 

głosu wszystkim uczestnikom, rejestrowania głównych pomysłów i zarządzanie 

czasem. Ty, przedstawiciel władz lokalnych możesz objąć rolę moderatora. 

 Daj czas uczestnikom na samodzielne zastanowienie się nad wyzwaniem 

społecznym oraz zapisami spostrzeżeń. Mogą też robić notatki. Wystarczy 5 minut.  

 Pozwól uczestnikom na przedstawienie swoich pomysłów związanych z każdym 

zapisem spostrzeżenia. Możesz omawiać pojedyncze zapisy (wtedy każdy uczestnik 

przedstawia własne komentarze do danego stwierdzenia, a następnie przechodzisz 

do kolejnego stwierdzenia) lub pomysły każdego z uczestników (każdy podzieli się 

swoimi komentarzami na temat zapisów spostrzeżeń, a następnie przejdziesz do 

kolejnego uczestnika). 

 Uwaga: istnieje wiele opcji przeprowadzenia tego ćwiczenia. Wykorzystaj kartki 

papieru z finalnymi zapisami i zapisz je na tablicy, a następnie: i) poproś 

uczestników o zapisanie swoich pomysłów pod każdym z zapisów; ii) poproś 

uczestników o zapisanie swoich pomysłów na karteczkach samoprzylepnych 

i naklejenie ich pod każdym z zapisów. 

 Możesz przeprowadzić drugą rundę i dać uczestnikom możliwość dodania innych 

pomysłów, jednak ta runda musi być bardzo krótka. 

 

Ważne uwagi do ćwiczenia. Aby zachęcić uczestników do prezentowania jak 

największej liczby pomysłów ze świeżą perspektywą, należy pamiętać, że: 

 Wszyscy uczestnicy pozostają skoncentrowani na zapisach spostrzeżeń 

 Krytyka i ocenienie jest niedozwolone. Nie ma złych pomysłów 

 Musisz wspierać kreatywność uczestników. Szalone pomysły są mile widziane 

 Należy kontrolować grupę w taki sposób, żeby każdy miał możliwość 

przedstawienia swojej opinii. Nie można się przekrzykiwać 

 Zachęcaj uczestników do rysowania pomysłów, nie tylko ich zapisywania. Prosty 
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rysunek może pomóc zwizualizować pomysł 

 W tej fazie ważniejsza jest ilość niż jakość. Najlepszy sposób na znalezienie 

najlepszego rozwiązania to zaproponować jak najwięcej pomysłów 

 

Oczekiwany rezultat: Lista wstępnych pomysłów dla każdego zapisu stwierdzenia. 

 

Czas trwania: 30 minut 

 

Zasoby: 

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być 

w stanie swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Wyzwanie społeczne i zapisy spostrzeżeń 

 Arkusze papieru w formacie A3 lub podobne oraz długopisy 

 

Działanie 3 Grupowanie pomysłów i głosowanie (ma to związek z Fazą 2 – 

Generowanie) 

Cel: Trzecie działanie polega na połączeniu pomysłów powstałych podczas burzy 

mózgów w uporządkowane grupy, jednocześnie upewniając się, że pomysły są 

powiązane z wyzwaniami.  

 

Wdrożenie: 

 Uczestnicy wciąż pracują w małych grupach i czytają pomysły/zapisy spostrzeżeń, 

grupując je pod względem powiązań. Na tym etapie pomysły mogą być zwięzłe 

i bardzo podobne. Nie odrzucaj ich, gdyż ważne jest rozważenie podobnych 

pomysłów, gdyż wskazują ona na podobne tendencje myślowe w grupie. 

 Po pogrupowaniu pomysłów uczestnicy muszą znaleźć odpowiednią nazwę dla 

każdej z nich.  

 Wykorzystaj prostą wersję techniki „Kropkokracji“, w której każdy uczestnik 

otrzymuje 3 lub 4 samoprzylepne kropki, które musi przyporządkować do grup 

pomysłów. (Zamiast zwykłych karteczek samoprzylepnych możesz wykorzystać 

kolorowe. Celem tego ćwiczenia jest głosowanie na grupy, które mają większe 

szanse powodzenia na przekształcenie w koncepcje, które następnie będą 

testowane jako potencjalne rozwiązania problemu społecznego. 

 

Oczekiwany rezultat: Grupy powiązanych pomysłów przekształconych w koncepcje, 

uszeregowane według istotności w kontekście wyzwania społecznego oraz zapisów 

spostrzeżeń. 

 

Czas trwania: 20 minut 

 

Zasoby: 

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być 

w stanie swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Wyzwanie społeczne i zapisy spostrzeżeń 

 Tablica typu Flipchart i długopisy lub karteczki samo przylepne i kropki 

samoprzylepne 

 

Działanie 4 – Dopracowanie pomysłów i tworzenie listy kontrolnej (ma to związek 
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z Fazą 2 – Generowanie) 

Cel: Przegląd i ocena pomysłów pogrupowanych w koncepcje pod względem ich 

wykonalności, przewidywanie potencjalnych ograniczeń i trudności w projektowaniu 

prototypów; stworzenie listy kontrolnej dla uprzednio uszeregowanych pomysłów 

wraz z dodatkowymi szczegółami dopracowującymi te pomysły.  

 

 

Wdrożenie: 

 Uczestnicy wspólnie ponownie analizują koncepcje pojedynczo, starając się 

stwierdzić, na czym polega dana koncepcja: jaka jest jej wartość dodana dla 

użytkowników? Jaka jest prawdziwa potrzeba, na której skupia się koncepcja? 

 Facylitator wypisuje ograniczenia i problemy, które mogą się pojawić podczas 

procesu wdrażania, wspomagając się następującymi pytaniami zadawanymi przy 

okazji każdej z koncepcji: czego nam brakuje?  Kto mógłby sprzeciwić się 

koncepcji? Co będzie trudne do wdrożenia lub osiągnięcia? 

 Możliwe jest przeprowadzenie szybkiej burzy mózgów, aby pokonać bariery 

i rozwinąć koncepcję za pośrednictwem sugestii. Jeśli zajdzie taka potrzeba, 

facylitator może ponownie zapisać koncepcje na nowym arkuszu papieru. Jeśli 

jakaś koncepcja staje się zbyt trudna do stworzenia lub zespół nie jest do niej 

przekonany, zarchiwizujcie ją (ale zatrzymajcie wszelkie informacje, gdyż mogą się 

przydać w przyszłości) 

 

Oczekiwany rezultat: Końcowa lista koncepcji, które będą przekształcone w prototypy 

podczas fazy projektowej 

 

Czas trwania: 30 minut 

 

Zasoby: 

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być 

w stanie swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Wyzwanie społeczne, zapisy spostrzeżeń i koncepcje 

 Tablica typu Flipchart i długopisy lub karteczki samo przylepne i kropki 

samoprzylepne 

 

Działanie 5 Koncepcja prototypu (ma to związek z Fazą 3 – Projektowanie) 

Cel: Przekształcenie koncepcji w manifestację wizualną, materialną i eksperymentalną 

gotową do przetestowania przez użytkowników. To zadanie to wprowadzenie 

koncepcji w życie, nadanie mu formy i ekspresji graficznej, Prototypy pozwolą 

lokalnym władzom zaprezentować koncepcję użytkownikom i przedyskutować z nimi 

możliwe ulepszenie. 

 

Wdrożenie: 

 Wybierz jedną z koncepcji z opracowanej listy, a następnie wybierz formę, która 

najlepiej pasuje do koncepcji. 

 Należy zrozumieć, że prototyp może przybrać różnorodne formy, takie jak: 

o Scenopis – przedstaw swoją koncepcję w czasie jako zbiór obrazków, szkiców, 

kreskówek lub bloków tekstu. Nie musisz być artystą i możesz użyć nożyczek, 

aby wyciąć rysunki ze starych czasopism. 

o Diagram – droga do strukturyzacji sieci, podróż lub proces twojej koncepcji. 
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o Opowiadanie – opowiedz historię twojej koncepcji, opisując swoje 

wyobrażenia tego doświadczenia. 

o Reklama – myśl nieszablonowo i stwórz imitację reklamy promującej 

najlepsze strony twojej koncepcji. 

o Makieta - narzędzi cyfrowych i stron internetowych naszkicowana na kartce 

o Model – trójwymiarowe przedstawienie koncepcji.  

o Scenka z podziałem na role – odegranie koncepcji może być dobrym 

pomysłem, gdyż będziesz w stanie wypróbować role użytkowników i zadać 

sobie ważne pytania. 

Uwaga: nie staraj się być perfekcjonistą. Prototyp, szczególnie jego pierwsza 

wersja, nie jest rozwiązaniem docelowym i z pewnością będzie wyglądać 

topornie. Wykorzystaj szeroką gamę materiałów: kartki, kartony, pudełka, 

stare czasopisma, druciki kreatywne, tkaniny, klocki lego, plastelinę, klej, nici 

i sznurki itd. Wraz z czasem i testowaniem prototyp będzie coraz lepiej 

dopasowany, będzie miał więcej szczegółów i zdefiniowanych części. 

 Zdecyduj, jakie materiały będą konieczne do zaprojektowania i budowy prototypu. 

 Stwórz prototyp. Można zastosować kilka opcji: albo wszyscy członkowie pracują 

nad tym samym prototypem ilustrującym jedną koncepcję, albo zespół dzielony 

jest na mniejsze grupy i prosisz każdą z grup o stworzenie prototypu tej samej 

koncepcji. W drugim przypadku należy przewidzieć czas dla każdej grupy na 

zaprezentowanie wyników pracy, a następnie cały zespół może wybrać najlepszy 

prototyp do testowania. 

 

Ważna uwaga: warto rozważyć podejście zorientowane na użytkownika. 

W przedstawionym podejściu zespół laboratorium tworzy prototyp w laboratorium, 

który następnie zostanie przedstawiony użytkownikom, co umożliwi interakcję oraz 

uzyskanie informacji zwrotnej. Alternatywną opcją jest podejście zorientowane na 

użytkownika, w którym zaprosisz użytkowników do zaprojektowania procesu 

i zaproponujesz tworzenie prototypu wraz z zespołem. W tym podejściu użytkownicy 

nie tylko będą oceniać prototyp, lecz również uczestniczyć w procesie twórczym. 

 

Oczekiwany rezultat: Co najmniej jeden prototyp gotowy do testowania przez 

użytkowników, przedstawiający studium przypadku jednej z koncepcji. 

 

Czas trwania: 60 minut 

 

Zasoby: 

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być 

w stanie swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Omówione koncepcje 

 Zgromadź sporą ilość różnych materiałów, takich jak papier, karton, pudełko, stare 

czasopisma, druciki kreatywne, tkaniny, klocki lego, plastelina, klej, nici lub 

sznurki, spinacze, naklejki, nożyczki itd. (im większa różnorodność, tym większa 

kreatywność zespołu) 

Uwaga: jeśli zdecydujesz się na podejście zorientowane na użytkownika, należy 

zaprosić użytkowników i przewidzieć czas na przedstawienie im wyzwania 

społecznego, zapisów spostrzeżeń oraz koncepcji. 

 

Działanie 6 Prototyp empatyczny (ma to związek z Fazą 4 – Ewaluacja) 

Cel: Przeprowadzenie wewnętrznego testu projektu prototypu zorientowanego na 
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potrzeby i znane opinie użytkowników wyprzedzającego problemy, które użytkownik 

może napotkać w fazie testowania oraz identyfikacja możliwych usprawnień lub 

zmiany, które zniwelują te problemy. 

 

Wdrożenie: 

 Facylitator prosi ochotnika o zaprezentowanie prototypu, w taki sposób, jak 

zrobił(a)by to przed użytkownikami. Pozostała część zespołu odegra rolę 

użytkowników i spróbuje określić konkretne aspekty doświadczenia użytkownika, 

których członkowie zespołu mogli nie zauważyć. 

 Następnie, facylitator wraz z grupą identyfikuje nowe aspekty w projekcie, po czym 

następuje dyskusja (omawianie każdego aspektu), aby lepiej zrozumieć 

poszczególne problemy, które może napotkać użytkownik. Facylitator wypisuje 

zarówno aspekty jak i ulepszenia lub zmiany, które pojawiły się podczas dyskusji. 

 Grupa decyduje, które sugestie mogą zostać szybko wdrożone, a pozostałe 

umieszcza na liście rezerwowej, dzięki czemu będą mogły zostać wdrożone na 

późniejszym etapie w tym samym prototypie, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 

Oczekiwany rezultat: Ulepszony prototyp bardziej odpowiadający potrzebom 

i oczekiwaniom użytkownika oraz spostrzeżenia dotyczące przyszłych usprawnień. 

 

Czas trwania: 30 minut 

 

Zasoby:  

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być 

w stanie swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Zaprojektowane prototypy 

 

Działanie 7 -  Projektowanie protokołu interwencyjnego (ma to związek z Fazą 5 -  

Projektowanie protokołu interwencyjnego) 

Cel: Zaprojektowanie protokołu interwencyjnego do wykorzystania podczas 

testowania prototypu. 

 

Wdrożenie: 

 Facylitator prosi uczestników o przeprowadzenie burzy mózgów na temat opcji 

i zasobów koniecznych do przeprowadzenia pilotażu prototypu z użytkownikami 

końcowymi poprzez udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania: 

o W jakim środowisku powinien się odbyć? 

o Jakie są kluczowe obszary do przetestowania? I czego chcemy się dowiedzieć? 

o Kogo zaprosić do testowania i w nie zaangażować? Ilu uczestników 

zaangażować? 

o Kiedy rozesłać zaproszenia? I w jakim formacie? 

o Jaka będzie rola członków zespołu w tym procesie? (obserwatorzy, eksperci, 

doradcy...) 

o Jak długo będzie trwał test? 

o Jak możesz motywować uczestników i sprawić, by testowanie było dla nich 

miłym doświadczeniem? 

 Uczestnicy robią notatki i projektują plan interwencyjny. Może to zostać 

przeprowadzone całym zespołem lub w mniejszych grupach. Każda z grup odpowie 

na jedno lub dwa z powyższych pytań. Wybierz format: Kartka formatu A3 

podzielona na 4 części (jedna osoba na część); mapa myśli; lista kontrolna itd. 
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Oczekiwany rezultat: Protokół interwencyjny fazy testowej. 

 

Czas trwania: 20 minut 

 

Zasoby:  

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być 

w stanie swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Kartki w formacie A3 

EWALUACJA SESJI Na zakończenie każdej z sesji należy przeznaczyć chwilę na zastanowienie się nad 
wdrożonymi działaniami oraz tego, co uczestnicy wynieśli z sesji. 
Poproś uczestników o podsumowanie tego, co poszło dobrze i, jakie pojawiły się 
ograniczenia i trudności podczas przeprowadzonych działań. Jednocześnie mogą się 
zastanowić, jak można pokonać te trudności, aby wdrożyć proces samodzielnie. 

PODSUMOWANIE 
SESJI 

Sesja 1 Dyskusja 
Przed rozpoczęciem tej sesji uczestnicy zaznajomili się z procesem identyfikacji 
wyzwań oraz definicją najlepszych strategii angażowania interesariuszy. Podczas tej 
sesji dowiedzą się o procesach, które mogą być wykorzystane do formułowania 
pomysłów i przekształcania ich w sensowne koncepcje. Następnie zrozumieją, w jaki 
sposób wydzielić z koncepcji kluczowe elementy, które będą łączyć się z wyzwaniem 
oraz oczekiwaniami użytkowników. 
Na zakończenie sesji uczestnicy będą gotowi poznać następujące kroki metodologii 
i zgodnie z nią rozpocząć projektowanie prototypów. 
 
Sesja 2 Prototyp 
Po sesji 1 podczas której uczestnicy ustalili, które koncepcje należy przetestować, 
nastąpi bardziej interaktywna sesja, która umożliwi im zaprojektowanie prototypu. 
Będzie to możliwe, dzięki wykorzystaniu procesu edukacyjnego wynikającego 
z formułowania pomysłów i grupowaniu ich w koncepcje, gdyż prototyp polega na 
materializacji danej koncepcji. Po zaprojektowaniu prototypów przewidziane jest 
zadanie myślowe polegające się na zastanowieniu się nad prototypem przed jego 
przetestowaniem, wcielając się w rolę użytkownika. Pozwoli im to na ulepszenie 
i doszlifowanie prototypów oraz przygotowanie protokołu testowania. 
Po zakończeniu sesji uczestnicy będą gotowi na fazę testowania prototypów, 
otrzymanie informacji zwrotnej od użytkowników oraz wyciągnięcie wniosków, 
umieszczenie ich w protokołach oraz powrót do scenariusza testowego w formie pętli, 
który będzie nas przybliżał do rozwiązania końcowego. 
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Social Innovation Lab Guide, Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience 

from Waterloo University, Canada, Westley, Frances; Laban, Sam; Rose, Cheryl; 
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McGowan, Katharine; Robinson, Kirsten; Tjornbo, Ola i Tovey, Mark; 

Social Innovation Toolkit 2018 European Social Innovation Competition, Kennisland, 

Nesta; 

The Field Guide to Human-Centered Design Kit, 1st Edition, IDEO.org; 

The Rise of The Prototyping Paradigm Complex Social Challenges, The Impulse to Help, 

How It Fails and How It Can Succeed Again, By Zaid Hassan; 

Wideo “Prototyping Social Innovations”,  Philip COLLIGAN, Doradca ds. Innowacji 

Społecznych rządu WIelkiej Brytanii + Dyrektor wykonawczy, Innovation Lab of Nesta 

(UK) 

https://www.youtube.com/watch?v=thgWWE1ao98. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thgWWE1ao98
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6.2.4 Sesja 5: Rozwiązania testowe  
 
METODOLOGI

A 
Zgodnie z metodologią „krok po kroku“ zaprezentowaną w niniejszym zestawie narzędzi 

dotyczącym wdrożenia Laboratorium społecznego,  niniejszy plan skupia się na kroku 

czwartym. Na wcześniejszych etapach zidentyfikowano wyzwanie, na którym skupi się 

Laboratorium społeczne a także zidentyfikowano i zaangażowano osoby indywidualne 

oraz interesariuszy. Po przeprowadzeniu dyskusji i stworzeniu prototypów potencjalnych 

rozwiązań należy przetestować wybrane rozwiązania.  

Wdrożenie dobrego rozwiązania jest częścią procesu prób, w którym zwiększa się poziom 

zrozumienia danego problemu oraz jego cech, tak aby lepiej reagować na podobne 

problematyczne sytuacje.  

To ciągły proces ewaluacyjny, w którym wyniki są zarazem danymi wstępnymi 

wykorzystywanymi w projekcie łańcucha myśli. Proces ten w takim razie nie zawsze jest 

sekwencyjny i może być powtarzany tak długo, jak długo należy testować rozwiązanie, 

aby otrzymać zadowalający wynik. Ten proces ciągłego dostosowywania odbywa się w 

pętli, która pomaga przekształcać rozwiązanie w Laboratorium społecznym.  

Takie rozwiązania nie są postrzegane jako finalna odpowiedź na naglący problem, lecz 

jako działanie/metoda, którą należy przeanalizować i wprowadzić w życie, aby zrozumieć, 

w jaki sposób interesariusze i grupy docelowe mogą współpracować, aby pójść o krok 

dalej w w kontekście Laboratorium społecznego. Testowane rozwiązania mogą być 

obserwowane, nagrywane, mierzone, a następnie oceniane ogólnie i szczegółowo, a tym 

samym będą przyczyniać się do procesu decyzyjnego w kontekście integracji społecznej.  

Skupienie się na aspektach najważniejszych dla użytkownika końcowego i grup 

docelowych pozwala Laboratorium społecznemu na ponowną analizę problemów w 

sposób operacyjny oparty na potrzebach i ludziach, co ma na celu zwiększenie poziomu 

integracji społecznej. Innowacyjna metoda podejmowania decyzji dotyczących platform 

na rzecz integracji społecznej poprawia poziom integracji pomiędzy stronami 

zaangażowanymi w proces, tworząc i wdrażając przełomowe rozwiązania w 

demokratyczny i innowacyjny sposób.  

Działania, które są użyteczne podczas testowania rozwiązań współtworzonych w 

Laboratorium społecznym może koncentrować się na pokonywaniu wyzwań, które 

wykraczają poza ramy zespołów ds. integracji społecznej i mają szeroki wpływ na szeroki 

zakres interesariuszy oraz łączą różne obszary zainteresowań.  

Kluczowe są informacje zwrotne zgromadzone w fazie testów. 

W bieżącej sesji władze we współpracy z zespołem Laboratorium społecznego 

wykorzystają trzy rodzaje narzędzi do testowania rozwiązań. Pierwsze działanie pomoże 

zespołowi zdefiniować zestaw kryteriów według których zostanie ocenione dobre 

rozwiązanie. Pomoże ono również rozwinąć prototyp, gdy będziesz go rozbudowywać i 

skalować. Zespół będzie miał również okazję, aby pomyśleć, w jaki sposób będzie chciał 

on zmierzyć wpływ danego rozwiązania.  

Drugim działaniem jest stworzenie mapy myśli, której celem jest odkrycie różnych 

aspektów i realiami związanymi z prototypem, jako że może zostać on rozwiązaniem 

problemu, oraz wymiana różnorodnych informacji pochodzących od zaangażowanych 

interesariuszy.  Mapa myśli to graficzna prezentacja pomysłów i koncepcji. To 

zaawansowany twórczy i logiczny sposób notowania z wykorzystaniem symboli, kolorów, 

kształtów, słów, linii i obrazków. Jest ona pomocna nie tylko w nadawaniu struktury 

informacji i jej zrozumienia, lecz także ułatwia dokładną analizę danych, a do tego jest 

zabawna! Mapa myśli to technika, która:   

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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 Zwiększa kreatywność (w tym alternatywne reprezentacje strukturalne) 

 Ułatwia rozwiązywanie problemów i pracę w grupie 

 Jest prosta we wdrożeniu i utrzymaniu 

 Jest elastyczna  

 Umożliwia szersze omówienie tematu 

 Umożliwia umiejscowienie wszystkich danych w jednym miejscu 

 Umożliwia zaznaczanie różnych obszarów na różne sposoby, aby była bardziej 

skuteczna i atrakcyjna. 

 

Trzecie i ostatnie ćwiczenie to analiza SWOT, która pozwoli lokalnym władzom ocenić 

rozwiązanie w szerszym zakresie. Analiza SWOT pozwoli zespołowi Laboratorium 

społecznego zidentyfikować pozytywne i negatywne strony wybranego rozwiązania. 

Praca nad uzyskaniem pełnej świadomości danego rozwiązania pomaga w dalszym 

myśleniu strategicznym, planowaniu i podejmowaniu decyzji w kontekście członków 

zespołu Laboratorium społecznego, interesariuszy i użytkowników. Analiza SWOT przyda 

się lokalnym władzom, które mogą skupić się na mocnych stronach rozwiązania, 

tworzeniu lub rozpoznawaniu szans oraz wykorzystaniu ich na korzyść laboratorium 

społecznego.  Jednocześnie pozwoli ona zespołowi Laboratorium społecznego na podjęcie 

kroków, które zablokują lub ograniczą jego wpływ. To prosty i elastyczny model, który nie 

ma sztywnej struktury, dzięki czemu łatwo go dostosować.  

 

Trzy działania potrwają maksymalnie x godzin 

WPROWADZANIE 
DZIAŁAŃ 

Działanie 1 – Kryteria definiujące mające na celu ocenę dobrego rozwiązania  

Cel: Zdefiniowane zestawu kryteriów mających na celu ocenę dobrego rozwiązania oraz 

zmierzenie jego wpływu  

 

Wdrożenie: 

 Facylitator prosi uczestników o zapoznanie się z protokołem interwencyjnym, 

który został stworzony podczas ostatniej sesji oraz ćwiczenie dotyczące 

mapowania interesariuszy w sesji 2.  

 W grupach uczestnicy wybierają grupy zaangażowanych interesariuszy, a 

następnie zastanawiają się, które wartości przemawiają do każdego 

z interesariuszy na podstawie poniższych pytań naprowadzających: 

 Czy prototyp będzie wykorzystywany przez osoby, dla których został 

zaprojektowany?  

 Co spodoba im się w tym rozwiązaniu? 

Idealnie byłoby, gdybyśmy otrzymali informacje zwrotne bezpośrednio od 

użytkowników. 

Uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na forum grupy.  

Facylitator pomaga uczestnikom zidentyfikować wskaźniki dobrego rozwiązania. Aby 

to zrobić, uczestnicy dyskutują o tym, co oznacza dla nich sukces. Przykładowe 

wskaźniki: Czy masz nadzieję, że na wydarzenie przyjdzie duża liczba obywateli? Jakie 

historie chcesz usłyszeć od nauczycieli/uczniów/rodziców?  

Grupa tworzy listę wskaźników sukcesu  

 

Oczekiwany rezultat: Kryteria i wskaźniki mające na celu ocenę dobrego rozwiązania. 

 

Czas trwania: 40 minut 

 

Zasoby:  

 Zespół Laboratorium 
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 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być w 

stanie swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Protokół interwencyjny z sesji 4. 

 Mapowanie interesariuszy z sesji 2.  

 

Działanie 2 – tworzenie mapy myśli prototypów i ich rozwiązań  

Cel: Odkrycie różnych aspektów i realiów związanych z prototypem; wymiana 

różnorodnych informacji pochodzących od interesariuszy zaangażowanych w proces, w 

celu osiągnięcia wspólnego podejścia do realiów prototypu.  

 

Wdrożenie: 

 Facylitator dzieli uczestników na małe grupy (4-6 os.) o podobnej liczbie osób, 

jeśli jest to możliwe, przedstawicieli lokalnych władz, społeczności szkolnych i 

innych interesariuszy; 

 Każda grupa otrzymuje jedno słowo-klucz zapisane na karteczce samoprzylepnej 

(słowa-klucze są uprzednio przygotowane przez lokalne władze i będą różne w 

zależności od omawianego problemu/wyzwania) Grupa również otrzymuje 

kartkę papieru formatu A4. Przykłady słów-kluczy: 

o Młodzi ludzie 

o Ramy polityczne 

o Język 

o Zasoby finansowe 

o Demografia 

o Rodzina 

o Edukacja 

o Rynek pracy 

o Religia itd. 

 Zadaniem każdego zespołu jest zapisanie 10 pytań na kartce formatu A4 na temat 

słów-kluczy, które właśnie otrzymali, w kontekście specyfiki danego rozwiązania 

(prototypu);  

 Facylitator zbiera pytania i karteczki samoprzylepne; 

 Facylitator przygotowuje dużą kartkę lub tablicę typu flipchart, na której środku 

widnieje słowo-klucz (napisane na karteczce samoprzylepnej lub markerem) i 

rozdaje je grupom. Każda grupa otrzymuje inne słowo-klucz niż w poprzednim 

zadaniu. 

 Zadaniem każdej grupy jest znalezienie powiązań między słowem-kluczem a 

specyfiką rozwiązania (lub prototypu), wykorzystując mapę myśli oraz pytania 

innej grupy, które zostały przygotowane na temat danego słowa-klucza; 

 Grupy mają ok. 40 minut, aby przygotować mapy myśli. Powinny być możliwie 

przejrzyste i zawierać zarówno powiązania między słowem-kluczem i tematem 

oraz odpowiedzi na pytania pomocnicze. Jeśli mamy dostęp do komputera lub 

tabletu z dostępem do internetu zespoły mogą wyszukać pewne publikacje, aby 

znaleźć informacje na temat danego słowa-klucza; 

 Zespoły są następnie poproszone o przedstawienie swoich map myśli oraz 

zrobienie notatek na tematy budzące wątpliwości lub niezrozumiałe; 

 Cała grupa zbiera się wspólnie na omówienie wyników prac, podczas których 

facylitator zadaje następujące pytania: 

- Co było prostsze: wymyślanie pytań czy szukanie powiązań metodą mapy myśli? 

- Czy udało ci się zawrzeć wszystkie odpowiedzi na mapie myśli? Czego zabrakło lub 

czego nie udało się połączyć? 
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- Czy wyjaśnienie powiązań oraz realiów związanych z rozwiązaniem (prototypem) 

okazało się przydatne? 

- Co było najciekawszym punktem twojej mapy myśli? Czy dowiedziałeś/-aś się 

czegoś nowego? 

- W jaki sposób możesz zastosować to, czego się dowiedziałeś/-aś? Czy jest to 

użyteczne? W jaki sposób? 

- Jaki był cel zadawania pytań przez inne grupy? Czy było to użyteczne? 

- Jakie wnioski na temat rozwiązania (prototypu) możesz wyciągnąć z dyskusji i mapy 

myśli? 

 Jako alternatywa: zamiast zadawania pytań i skupiania się na pojedynczym aspekcie, 

rozdaj słowa klucze wszystkim grupom i poproś ich o stworzenie ogólnej mapy myśli. 

W rezultacie otrzymasz bardziej wyczerpujący, lecz również bardziej złożony obraz 

sytuacji, szczególnie przydatny dla bardziej doświadczonych trenerów/facylitatorów. 

 

Oczekiwany rezultat: Wspólna mapa myśli i podejście, które dokładnie analizuje różne 

aspekty rozwiązania (i/lub prototypu) ze wskazaniem jego wpływu, mocnych stron 

i możliwych ograniczeń.  

 

Czas trwania: 70 minut 

 

Zasoby:  

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być w stanie 

swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Karteczki samoprzylepne 

 Komputer/Tablet z dostępem do Internetu (opcjonalnie) 

 

Działanie 3 – analiza SWOT  

Cel: Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń danego rozwiązania. 

 

Wdrożenie: 

Facylitator dzieli tablicę na cztery i wprowadza pierwsze dwa obszary dotyczące danego 

rozwiązania (lub prototypu): 

 

 
Rycina – cztery części pustej analizy SWOT 

 

 Mocne strony – Co robimy dobrze? Jakie mamy zalety? Jakie mamy zasoby i aktywa?  

Co zdaniem innych jest dobrą stroną naszego rozwiązania (lub prototypu)? 

 Słabe strony – Co moglibyśmy usprawnić? Gdzie widzisz ryzyko? Itd. 

 Zadaniem zespołu jest zastanowienie się nad tymi dwoma aspektami i zrobienie 



 

 
 

59 

notatek; 

 Wszyscy członkowie wypełniają te dwa pola, a facylitator czyta na głos ich notatki. Na 

tym etapie możliwe jest rozwianie wątpliwości/odpowiedzi na pytania itd., lecz nie 

jest to czas na dyskusje. 

 Facylitator wprowadza dwa pozostałe obszary. Szanse – Czy istnieją jakieś 

nieomówione problemy/obszary lub interesariusze, o których wiemy, ale jeszcze nie 

mieliśmy z nimi styczności?  Czy istnieją jakieś nowe obszary, które możemy odkryć? 

Zagrożenia – Czy istnieją jakieś słabe strony rozwiązania (prototypu), co może 

uniemożliwić jego wdrożenie lub mu zaszkodzić? Jakie czynniki zewnętrze, nad 

którymi mamy kontrolę lub jej nie mamy, mogą zablokować realizację projektu?  

 Ponownie, zadaniem zespołu jest zastanowienie się nad tymi dwoma aspektami 

i zrobienie notatek; 

 Wszyscy członkowie wypełniają te dwa pola, a facylitator czyta na głos ich notatki. 

 Następnie facylitator prowadzi dyskusję grupową na temat wyników analizy SWOT, 

wykorzystując lub dostosowując poniższe pytania: 

 

O czym informują nas poniższe wyniki?  

Jakie decyzje należy podjąć?  

Czy musimy coś zrobić inaczej? 

W jaki sposób możemy wykorzystać każdą z naszych mocnych stron? 

W jaki sposób możemy zniwelować nasze słabe strony? 

W jaki sposób możemy wykorzystać każdą szansę? 

W jaki sposób możemy zminimalizować zagrożenia?  

Nad czym zespół musi jeszcze popracować? 

 

 Warto zastanowić się nad przedstawieniem wyników analizy SWOT użytkownikom, 

aby uzyskać zewnętrzną opinię. 

 

Oczekiwany rezultat: Szczegółowa analiza SWOT dotycząca rozwiązania, która pomoże 

ukierunkować zespół Laboratorium. 

 

Czas trwania: 45-60 minut 

 

Zasoby: 

 Zespół Laboratorium 

 Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart. Uczestnicy powinni być w stanie 

swobodnie przemieszczać się po sali. 

 Protokół interwencyjny z sesji 4. 

EWALUACJA SESJI Aby zakończyć i ocenić sesję, facylitator zaprasza uczestników do dyskusji i zastanowienia 

się nad większym zrozumieniem problemu testowania rozwiązań. Sugerujemy 

wykorzystanie następujących pytań: 

 Co, twoim zdaniem, było najbardziej efektywnym aspektem tej sesji? 

 Co, twoim zdaniem, było najbardziej innowacyjnym aspektem tej sesji? 

 Jakie (jeśli jakiekolwiek) ograniczenia i/lub przeszkody pojawiły się podczas 

przeprowadzania działań? 

 Co można ulepszyć? Zasugeruj możliwe usprawnienia tej sesji. 

PODSUMOWANIE 
SESJI 

Testowanie rozwiązań na twoim prototypie może być ekscytującą fazą twojego projektu. 

Jest to również ważna faza, którą należy optymalizować. W tej sesji uczestnicy starali się 

wspólnie zdefiniować zestaw kryteriów mających na celu ocenę dobrego rozwiązania oraz 

pomiar jego wpływu. Zagłębili się również w testowany prototyp i rozwiązania z pomocą 

techniki mapy myśli, która ujawniła opinię różnych zespołów na poszczególne aspekty 
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rozwiązania/prototypu. Co więcej zespół przeanalizował też mocne i słabe strony, szanse 

i zagrożenia wynikające z rozwiązania (i powiązanego z nim prototypu), aby lepiej 

przygotować się do podjęcia kolejnych kroków mających na celu poprawę lub 

dostosowanie (w razie potrzeby) rozwiązania na rzecz integracji społecznej. 

Należy pamiętać, że gromadzenie informacji zwrotnych o prototypie – zarówno 

wewnętrzne, od zespołu Laboratorium, jak i zewnętrznie, poprzez testowanie go na 

odpowiednich osobach i umożliwienie ludziom zaproponowania własnych pomysłów 

pomoże zmaksymalizować wnioski wyciągane z fazy testowania prototypów. 

Gromadzenie, porównywanie wyników i wyciąganie z nich wniosków będzie kluczowe 

w ostatniej sesji, która pozwoli zespołowi Laboratorium obiektywnie ocenić wyniki 

działania, wnioski i wpływy Laboratorium społecznego.  
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6.2.5 Sesja 6: Gromadzenie wyników  
 

METODOLOGIA Dotarliśmy do ostatniego kroku Laboratorium społecznego, chociaż nie musi 

być to jego koniec. Jest niezwykle prawdopodobne, że wyniki zgromadzone 

w poprzednim kroku (Testowanie rozwiązań) nie doprowadzą do pokonania 

problemu integracji społecznej, który został wstępnie zdiagnozowany w Kroku 

1 (Identyfikacja wyzwań). W niniejszym kroku władze lokalne oraz zespół 

Laboratorium społecznego nie tylko gromadzą różne wyniki testowania 

prototypów odpowiadających konkretnym wyzwaniom, ale również i przede 

wszystkim, wyciągają wszelkie wnioski, które pojawiły się podczas faz 

prototypowania i testowania. W ten sposób różne prototypy mogą być 

obserwowane, dostosowane i ulepszone albo odrzucone, a wyciągnięte wnioski 

zostaną uwzględnione w nowym prototypie. „Ponowne próby“ (gdy prototyp 

okazał się nieskuteczny) nie powinny być rozważane w kategorii porażki, 

a raczej jako ciągły proces edukacji. Wyciąganie wniosków z nieskutecznych 

rozwiązań wzbogaci Laboratorium społeczne, a Sekretariat powinien to 

podkreślać, zwłaszcza gdy członkowie Laboratorium są sfrustrowani, gdy po raz 

kolejny wracają do swoich projektów.  To właśnie proces pętli, podczas którego 

może okazać się, że prototyp nie nadaje się, a zespół musi powrócić do fazy 

projektowania, leży u podstaw skutecznej i wydajnej zmiany.   

 Proces gromadzenia rezultatów powinien być wspólny (o czym członkowie 

Laboratorium społecznego byli informowani przez Sekretariat od samego 

początku, w kroku 2. Angażowanie interesariuszy), a więc potwierdzający dużą 

odpowiedzialność Laboratorium społecznego, ale jest to również konieczne do 

osiągnięcia wieloprespektywicznej wizji oraz wyciągania wniosków 

z rezultatów, aby osiągnąć długotrwałą zmianę.  Jako że wyzwania związane 

z integracją społeczną są złożone, a testowanie i szukanie rozwiązań jest często 

nieprzewidywalne w skutkach, gromadzenie rezultatów i wyciąganie wniosków 

pozwoli Laboratorium społecznemu na lepsze zrozumienie złożoności danego 

wyzwania, np. związków przyczynowo-skutkowych, gdzie wiele różnych 

czynników może mieć wpływ na zmianę, a w grę wchodzą ograniczenia 

ekonomiczne, itd. Niezwykle ważne będzie też wyciąganie wniosków 

z sukcesów Laboratorium.  

Metodologia zaadaptowana w tym kroku pochodzi z pracy „Żniwa rezultatów“ 

(Outcome harvesting), (Wilson-Grau 2015) i składa się z sześciu kroków 

przedstawionych na rycinie 5 w sekcji 4.5.  

 

Krok 1 

Pierwszym krokiem w procesie jest zaprojektowanie „żniw wyników“ lub 

zgromadzonych rezultatów. W tym kroku zespół Laboratorium społecznego 

(zarówno Sekretariat, jak i zespół techniczny) opracowują pytania, które 

stanowią ramy projektu. Pracując nad tym należy pamiętać o potrzebach osób 

bezpośrednio zaangażowanych w wyzwanie dotyczące integracji społecznej. 

Lokalne władze mogą przeprowadzić burzę mózgów w celu zgromadzenia 

pytań. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy członkowie zespołu Laboratorium 

społecznego byli wtedy obecni, gdyż różne wizje i organizacje będą zadawać 

różne pytania. Na podstawie tych pytań zespół Laboratorium społecznego 

decyduje, jakie informacje należy zgromadzić i od kogo. Ustalają również, jakie 
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informacje będą zawarte w opisie rezultatów (patrz krok 2). W najbardziej 

ograniczonym zakresie należy w nim zawrzeć dwie informacje: 

  

1. Rezultat: na kogo miało wpływ Laboratorium społeczne w kwestii zmiany i co 

zostało zmienione? Punktem wyjścia mogą tu być wielorakie wnioski 

edukacyjne (kapitały). Kiedy i gdzie zostały dokonane zmiany? Jaka zmiana jest 

widoczna w szkołach i wśród aktorów społecznych? Co aktualnie robi się 

inaczej i może być uznane za ważne?  

2. Wkład W jaki sposób (jeśli w ogóle) zespół Laboratorium społecznego 

przyczynia się do tej zmiany? Co zrobili, aby ta zmiana nastąpiła?  

 

Krok 2 

Kolejny krok polega na zgromadzeniu danych dotyczących wyników, które 

pomogą zespołowi Laboratorium przedstawić, co się wydarzyło i wyciągnąć 

z tego wnioski na przyszłość, aby umożliwić skuteczne zmiany. Zwykle ten krok 

dzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy polega na analizie istniejącej 

dokumentacji (protokoły spotkań, raporty, ewaluacje, wywiady, komunikaty 

prasowe itd.), co może ułatwić Sekretariat, który ma w posiadaniu takie 

dokumenty. Analiza jest sposobem na udowodnienie potencjalnych zmian, do 

których mógł przyczynić się zespół platformy na rzecz integracji społecznej. 

Czasem dane wstępne gromadzone są z różnych źródeł, w tym od od aktorów 

społecznych.  

 

 

Rycina – szablon do analizy dokumentów 

 

Drugi etap polega na sporządzeniu wstępnego opisu każdego z rezultatów wraz 

z powiązanymi informacjami z kroku oraz na podstawie wielorakich wniosków 

edukacyjnych (kapitałów), patrz rycina 4. Opisy mogą mieć różne długości 

i poziomy uszczegółowienia od pojedynczych zdań po wielostronicowe 

elaboraty. Poza zmianą w szkole oraz jej wkładem opisy mogą zawierać szerszy 

kontekst dotyczący wyzwania, wkład innych, inne perspektywy lub dowolne 

informacje uznane za użyteczne. 

 

 

Szczegółowy opis rezultatów 

Wnioski edukacyjne: 

Znaczenie: 

Wkład: 
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Rycina – przykład szablonu wstępnego opisu 

 

Krok 3 

W trzecim kroku władze lokalne w postaci członków Sekretariatu mają za 

zadanie skontaktować się ze szkołami, aby omówić wstępne opisy rezultatów, 

Można to zrobić za pośrednictwem ankiet, kwestionariuszy lub wywiadów. 

Lokalne władze mogą przeprowadzić ten krok w formie warsztatów. Na tym 

etapie można zdefiniować nowe rezultaty, które można dopisać do opisów. Jeśli 

jest to konieczne, lokalne władze mogą poprosić szkoły o dostarczenie 

dodatkowych informacji. Zespół laboratotium społecznego może również 

skonsultować się z innymi aktorami społecznymi (osobami indywidualnymi, 

stowarzyszeniami), które mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat 

rezultatów, Czasem wymaga to przeprowadzenia wywiadu z bezpośrednim 

beneficjentem, czyli np. uczniem i/lub jego rodzicami. Podczas tego kroku 

zadaniem zespołu laboratorium jest wnikliwa analiza każdego rezultatu, aby 

upewnić się, że jest on wystarczająco szczegółowy i spójny. Polega to również 

na sprawdzeniu pozornie wiarygodnych powiązań między działaniami 

prototypującymi Laboratorium społecznego a rezultatami. Na końcu powstaje 

zaktualizowany zestaw opisów. 

 

Krok 4 

Czwartym krokiem jest potwierdzenie wyników. W czasie tego kroku zespół 

Laboratorium społecznego analizuje opisy rezultatów i wybiera próbkę w celu 

weryfikacji. Robi się to, aby zwiększyć dokładność i wiarygodność rezultatów. 

Aby zweryfikować opisy, Zespół laboratorium społecznego może porozmawiać 

z co najmniej jedną osobą. Osoba taka musi być niezależna, jednak musi znać 

rezultaty zmian. Czasem takie rozmowy prowadzą do lepszego zrozumienia 

rezultatów oraz wkładu zespołu Laboratorium społecznego.  

 

Krok 5 

Piąty krok polega na analizie in interpretacji rezultatów. Zadaniem zespołu 

laboratorium jest pogrupowanie lub uporządkowanie wielorakich wniosków 

edukacyjnych (z wykorzystaniem poniższego szablonu dotyczącego wielorakich 

wniosków edukacyjnych). Może on zostać przeprowadzony przy udziale 

zespołu Laboratorium społecznego. Jeśli liczba rezultatów jest ograniczona, 

klasyfikacja może zostać zrobiona ręcznie. W wypadku większej ilości wyników 

lub sklasyfikowanych jako kryteria wielowymiarowe może być konieczna baza 

danych. Po uporządkowaniu opisów rezultatów, zespół Laboratorium 

społecznego interpretuje informacje i stara się odpowiedzieć na pytania zadane 

w kroku 1. Dodatkowe rezultaty mogą pojawić się również w tym kroku i mogą 

zostać dodane do wielorakich wniosków edukacyjnych.  
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Rycina – Szablon wielorakich wniosków edukacyjnych 

 

Krok 6 

Ostatnim krokiem jest wyciągnięcie wniosków ze zgromadzonych informacji, 

omówienie ich oraz zadecydowanie o tym, co dalej. Podczas tego kroku zespół 

Laboratotium społecznego przeprowadza dyskusje ze szkołami i innymi 

aktorami społecznymi, jeśli jest to możliwe, w oparciu o analizę i interpretację 

rezultatów. W związku z tym sekretariat Laboratorium społecznego musi 

przygotować informacje o rezultatach, które pojawiły się w poprzednich 5 

krokach. Prezentacje mogą zostać przedstawione na wiele sposobów, na 

przykład jako ilustracje różnych narzędzi wykorzystanych na każdym etapie 

(np. wypełniony szablon do analizy dokumentów, wstępny opis, wyniki 

wywiadów, wielorakie wnioski edukacyjne itd.) lub zebranie tych wyników w 

pewnej formie (dokument, prezentacja PowerPoint itd.). Na podstawie tych 

ustaleń zespół Laboratorium społecznego może zaproponować różne 

scenariusze działań.  

Działania te można uporządkować zgodnie z poniższymi propozycjami 

w zależności od analizy końcowej i interpretacji zgromadzonych wyników:   

• Przekształcić – dopasować lub ulepszyć prototyp, aby uzyskać więcej opinii 

zwrotnych od użytkowników, poprzez nowy etap wdrożenia; 

• Wprowadź pilotaż – zespół i interesariusze mają na tyle pozytywne 

podejście, że organizują formalny pilotaż, zwiększając zasięg wdrożenia 

i czas jego trwania; 

• Przejdź do skalowania – wyniki i opinie są tak pozytywne, że zespół jest 

gotowy na przeprowadzenie skalowania bez konieczności dalszych testów. 

Przejście do formalnego wdrożenia lub produkcji (dotarcie do 

„beneficjentów“); 

• Dalsze testy – wyniki testowania nie były wystarczająco przekonujące, aby 

potwierdzić przydatność koncepcji lub prototypu; 

• Odrzucić? – Zespół decyduje, że nie warto dalej testować koncepcji. 

W ostatniej opcji zespół laboratorium może przejść do kolejnej koncepcji. 

 

Podjęte decyzje zostają odnotowane przez sekretariat, dodane do dokumentacji 

Laboratorim społecznego, udostępnione innym interesariuszom, jeśli będzie to 

konieczne. 

WPROWADZANIE DZIAŁAŃ W niniejszej sesji władze lokalne otrzymają propozycje konkretnych działań 

możliwych do dostosowania, aby wdrożyć działania w finalnej fazie 

Laboratoriów społecznych, czyli Gromadzenia rezultatów. 
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Działanie 1: Burza mózgów mająca na celu strukturyzację rezultatów 

(w nawiązaniu do Kroku 1 metodologii „żniw wyników“ (harvesting 

outcome): Projektowanie rezultatów) 

Cel:  

Celem następującego ćwiczenia jest strukturyzacja zgromadzonych wyników 

podczas kluczowej fazy pracy Laboratorium społecznego, kiedy to prototypy 

i rozwiązania testowe mogą zostać przeanalizowane, a wnioski z nich 

wyciągnięte w sposób systematyczny.. Robi się to, tworząc pytania , które będą 

koordynować proces.  

Laboratorium społeczne spróbuje wyciągnąć wnioski zarówno z rezultatów 

Laboratorium społecznego jak i własnego zaangażowania (i innych).  

 

Wdrożenie: 

• Facylitator prosi zespół laboratorium społecznego o zastanowienie się nad 

wynikami faz prototypowania i testowania rozwiązań. Zespół laboratorium 

proszony jest o przeprowadzenie burzy mózgów oraz stworzenie w grupach 

konkretnych pytań, które chcieliby zaproponować w nawiązaniu do 

wyników Na podstawie tych pytań zespół Laboratorium społecznego 

decyduje, jakie informacje należy zgromadzić i od kogo.   

 

Oto kilka przykładów potencjalnych pytań: 

o Jaki był kolektywny skutek prototypowania w szkole? 

o Jaki wpływ miały te wysiłki na szkołę? 

o Co to oznacza dla szkolnej społeczności? 

 

• Następnie grupy na forum dzielą się swoimi spostrzeżeniami, które można 

zanotować na mniejszej lub większej kartce. Facyilitator powinien robić 

notatki dotyczące pojawiających się kwestii. Odpowiedzi można następnie 

pogrupować, aby wszystko było bardziej zrozumiałe. 

 

Przeprowadzając to ćwiczenie, władze lokalne powinny pamiętać o potrzebach 

osób bezpośrednio zaangażowanych w wyzwanie dotyczące integracji 

społecznej.  

• Członkowie zespołu Laboratorium społecznego są następnie proszeni 

o podsumowanie informacji, które należy zawrzeć w opisie rezultatu (patrz 

krok 2). W najbardziej ograniczonym zakresie należy w nim zawrzeć dwie 

informacje: 

1. Rezultat: na kogo miało wpływ Laboratorium społeczne w kwestii zmiany 

i co zostało zmienione? Punktem wyjścia mogą tu być wielorakie wnioski 

(kapitał). Kiedy i gdzie zostały dokonane zmiany? Jaka zmiana jest widoczna 

w szkołach i wśród aktorów społecznych? Co aktualnie robi się inaczej 

i może być uznane za ważne?  

2. Wkład: W jaki sposób (jeśli w ogóle) zespół Laboratorium społecznego 

przyczynia się do tej zmiany? Co zrobili, aby ta zmiana nastąpiła? 

  

Można to zrobić, wykorzystując/dostosowując poniższy plan oraz pytania 

utworzone podczas burzy mózgów: 
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Itd.         

Rycina – przykład zasad gromadzenia i oceniania rezultatów 

 

Na tym etapie Laboratorium społeczne może również zdecydować, w jaki 

sposób grupować lub klasyfikować (Wilson-Grau 2015) informacje podczas ich 

analizy i interpretacji (patrz krok 5) na podstawie wielorakich wniosków 

edukacyjnych (kapitałów), patrz rycina 4, które zostały zidentyfikowane 

w ostatniej kolumnie powyższego wykresu. 

 

Oczekiwany rezultat:  

• Lista pytań, która pomoże gromadzić i analizować wyniki;  

• Autorefleksja na temat wkładu zespołu Laboratorium społecznego w fazie 

wdrożenia Laboratorium społecznego; 

• Model oceny każdego z rezultatów 

 

Czas trwania: 45 minut 

 

Zasoby:  

• Zespół Laboratorium społecznego 

• Sala konferencyjna z tablicą lub tablicą typu flipchart 

• Kartki papieru w formacie A3 lub podobne 

• Kolorowe długopisy 

• Karteczki samoprzylepne 

• Lista prototypów i testowanych rozwiązań (jeśli więcej niż jedno) 

• Szablon dotyczący modelu gromadzenia rezultatów 

 

 

Działanie 2: Wielorakie wnioski edukacyjne (w nawiązaniu do Kroku 5 

metodologii „żniw rezultatów“: (Analiza i interpretacja) 

Cel: 

Celem działania jest:  

• pokazanie, w jaki sposób zespół Laboratorium społecznego może 

analizować i interpretować rezultaty pracy Laboratorium społecznego; 

• zrozumienie i wykorzystanie wielorakich wniosków edukacyjnych jako 

konkretnego narzędzia  

Wdrożenie: 

• W kroku 4 zaadaptowanej metodologii „żniw rezultatów" Laboratorium 



 

 
 

68 

społeczne dopracowuje opisy rezultatów (dodając własny wkład w pracę 

Laboratorium), przedstawiając je istotnym interesariuszom, którzy są dla 

zespołu elementem zewnętrznym.  Te zaktualizowane rezultaty są punktem 

wyjścia dla tego działania.  

• Jeśli będzie to konieczne, lokalne władze mogą podzielić się tymi opisami 

z zespołem Laboratorium społecznego na początku sesji, aby każdy 

rozumiał rezultaty oraz wkład własny w pracę Laboratorium społecznego. A 

to zrobić skopiuj kompletne i wyczerpujące opisy wyników i rozdaj je 

zespołowi.  

• Każdy członek zespołu może przeczytać jeden z rezultatów. Głośne czytanie 

skupia się m. in. na aktywnym słuchaniu, odpowiedzialności oraz 

rozumieniu.  

• Zespół może wykorzystać 10 minut na dodatkowe pytania i opinie zwrotne. 

• Lokalne władze udostępniają na ekranie szablon wielorakich wniosków 

edukacyjnych. Kopie szablonów są wydrukowane na papierze A3. Możliwe 

jest, że pojawią się inne rodzaje rezultatów, których nie ma na liście. Można 

je dodać ręcznie do szablonu. 

• Laboratorium jest podzielone na 6 par lub małych grup i każda z nich 

otrzymuje cyfrę od 1 do 6, a następnie otrzymuje kopię szablonu.  

• Facylitator wyjaśnia, że każdy numer odpowiada jednemu z rezultatów 

edukacyjnych: 1= fizyczny/cyfrowy 2=ludzki 3= społeczny 4=intelektualny 

5=ekonomiczny 6=naturalny  

• Każda para/grupa znajduje miejsce do pracy i rozpoczyna od skupienia się 

na rezultacie, który odpowiada jej grupie. Para/Grupa ma 10 minut, aby 

przedyskutować pomysły, zanotować typy i przykłady rezultatów, które 

pojawiły się w czasie prac Laboratorium społecznego. Zanotuj je 

w określonym miejscu na szablonie w klarowny sposób. Przykłady muszą 

być konkretne. 

• Po 10 minutach grupa zostawia swój szablon i przesuwa się zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara do szablonu kolejnej grupy, czyta, co już 

zostało napisane, a następnie dodaje komentarze do ich spostrzeżeń. Ma 

tylko 5 minut na wykonanie zadania. Po 5 minutach lokalne władze proszą 

pary/grupy o ponowną zmian miejsc. Za każdym razem zmniejszają im czas 

o jedną minutę, gdyż powinno być tam już sporo komentarzy.  

• Na zakończenie każda para/grupa przedstawia swoje rezultaty, a następnie 

cały zespół ma trochę czasu, aby wrócić do pytań zadanych w Kroku 1 

dostosowanej metodologii żniw rezultatów. Odpowiedzi na pytania mogą 

przynieść kolejne rezultaty, które można dodać do modelu stworzonego 

podczas sesji. 

 

Połączeniem rezultatów w jeden wspólny model zajmuje się sekretariat. Model 

następnie może zostać przekazany (przesłany e-mailem lub zaprezentowany na 

kolejnym spotkaniu) zespołowi Laboratorium społecznego. 

 

 

Oczekiwany rezultat:  

Model wielorakich wniosków edukacyjnych (mapowanie zmian/wpływów 

Laboratorium społecznego, gdzie i jak) 

 

Czas trwania: 60 minut 

 

Zasoby:  

- Zespół Laboratorium społecznego 

- Przestronna sala konferencyjna z komputerem i projektorem 
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- Opisy rezultatów z Kroku 4 

- 6 kopii szablonu wielorakich wniosków edukacyjnych wydrukowanych 

w formacie A3 oraz kopia pliku do wyświetlenia na ekranie 

- Egzemplarze pytań utworzonych w Kroku 1  

EWALUACJA SESJI Pod koniec każdej sesji należy przeznaczyć moment na zastanowienie się nad 

wdrożonymi działaniami oraz wyrażenie swoich opinii, aby ocenić, co 

zadziałało, a co nie oraz, czego nauczyli się uczestnicy. 

W tej sesji proponujemy następujące ćwiczenie (szacowany czas wykonania 

działania to 20 minut): 

- Uczestnicy siedzą lub stoją w dwóch rzędach naprzeciwko siebie. Każdy 

uczestnik musi mieć przed sobą partnera. Ważne jest zapewnienie 

odpowiednich odległości między każdą parą, aby zapewnić komfort 

komunikacji.  

- Zadaniem uczestników jest odpowiadanie na pytania (patrz niżej), które 

zostały wcześniej przedstawione i przymocowane do ściany, aby były widoczne 

dla każdego. 

- Po 3 minutach pary wstają i zmieniają miejsca, aby mogli pracować z kolejną 

osobą. Powtarzają ćwiczenie, odpowiadając na pytania, na które jeszcze nie ma 

odpowiedzi. Ćwiczenie można powtarzać tak długo jak jest to konieczne lub 

możliwe. 

- Uczestniczy siadają w kółku i omawiają najciekawsze aspekty, które pojawiły 

się podczas tych krótkich dyskusji.  

 

Pytania ewaluacyjne (można je dostosować): 

Co się sprawdziło, a co nie? 

Czego się nauczyłem/-am? 

Czego się obawiam w kontekście kolejnych sesji? 

Co zrobił(a)bym inaczej, aby usprawnić działanie Laboratorim społecznego? 

PODSUMOWANIE SESJI Propozycje dwóch ćwiczeń w sesji Gromadzenie rezultatów ma na celu 

uświadomienie lokalnym władzom, czego wymaga się od ostatniej fazy 

Laboratorium społecznego. Pierwsza sesja skupia się na sprecyzowaniu tego, co 

zespół Laboratorium społecznego chce odkryć w kontekście rezultatów, zmian 

i wpływu projektu. Daje im to również możliwość zastanowienia się nad swoim 

własnym wkładem w pracę Laboratorium społecznego. Cele te osiągane są za 

pośrednictwem burz mózgów, dyskusji, w trakcie których tworzona jest lista 

pytań, które są następnie wykorzystywane do stworzenia opisów rezultatów.  

Druga sesja ma związek z krokiem 5 dopasowanej metodologii zbioru 

rezultatów i polega na opracowywaniu konkretnych wniosków edukacyjnych. 

Całość inspirowana jest metodą kawiarnianej atmosfery – zespół Laboratorium 

społecznego pracuje w grupach, stopniowo dopracowując wszystkie 

z wielorakich wniosków edukacyjnych. Po zakończeniu sesji zespół wraca do 

pytań utworzonych w sesji 1, próbując odpowiedzieć na nie oraz wyciągnąć 

wnioski z nowych rezultatów. Proces edukacyjny podsumowany jest w Kroku 6.  

BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA 
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6.3 Inspirujące praktyki 
Poniżej znajduje się lista wybranych praktyk, która ma zainspirować lokalne władze do założenia i prowadzenia 

platform na rzecz integracji społecznej.  Oto pięć praktyk, po jednej dla każdego z pięciu kroków metodologii, 

która została opisana w Sekcji 4, identyfikacja wyzwań, angażowanie interesariuszy, dyskusja i prototypowanie, 

testowanie rozwiązań oraz gromadzenie rezultatów. 

6.3.1 Identyfikacja wyzwań 
 

NAZWA Regulacje bolońskie na rzecz opieki i regeneracji wspólnych przestrzeni 

miejskich  

KRAJ(E) Włochy 

KONTEKST Regulacje dot. wspólnych przestrzeni polegają na zastosowaniu Zasady 

pomocniczości przewidzianej w art. 118 włoskiej Konstytucji, która mówi 

o tym, że administracja publiczna powinna wspierać obywateli w rozwoju 

autonomicznych inicjatyw mających na celu osiągnięcie wspólnych korzyści.  

W 2014 roku rada miasta Bolonii oficjalnie przyjęła Regulację dotyczącą 

współpracy między obywatelami a administracją publiczną w kwestii 

działań mających na celu regenerację wspólnych przestrzeni miejskich. 

Regulacja służy za ogólne ramy, zgodnie z którymi obywatele, zarówno 

osoby indywidualne, jak i grupy, mogą przysyłać propozycje spontanicznych 

projektów, w których zaangażowane strony nieodpłatnie wykorzystują 

swoje kompetencje, zasoby i energię na rzecz wspólnego dobra. Takie 

projekty są regulowane za pośrednictwem specyficznych umów 

nazywanych Paktami o współpracy, w których zarówno obywatele jak 

i administracja publiczna zgadzają się na warunki współpracy na rzecz 

ochrony wspólnych przestrzeni. Przestrzenie wspólne określone w tej 

Regulacji to obszary materialne takie jak place, tereny zielone czy szkoły; 

obszary niematerialne takie jak edukacja i integracja społeczna oraz obszary 

cyfrowe takie jak aplikacje czy alfabetyzacja cyfrowa.  

Regulacja ta miała na celu określenie ram prawnych działań i projektów 

promujących przestrzenie, które spontanicznie przeprowadzane były 

w mieście, często poza istniejącymi regulacjami, a nawet w sprzeczności 

z nimi. Jednocześnie ta Regulacja ogranicza się jedynie do mniej 

problematycznych sytuacji współpracy między obywatelami i administracją 

publiczną w kontekście promocji przestrzeni miejskich. W rzeczywistości 

wspólne sprzątanie przestrzeni publicznych, malowanie murali lub 

tworzenie miejskich mebli były wartościowymi inicjatywami, które były 

przeprowadzane coraz częściej dzięki jasnej legislacji, a do tego nie są 

problematyczne pod względem politycznym i społecznym. Przestrzenie 

miejskie angażują większe zasoby w kontekście odpowiedzialności, 

zarządzania i warunków ekonomicznych, np. jeśli chodzi o budynki 

publiczne, lub nawet prywatne, które nie podlegają Regulacjom bolońskim 

na rzecz opieki i regeneracji wspólnych przestrzeni miejskich.  

KTO JEST ZAANGAŻOWANY 
(SEKRETARIAT I ZESPÓŁ 
TECHNICZNY) 

Obywatele i przedstawiciele administracji publicznej w Bolonii 

TESTOWANE ROZWIĄZANIA Istnieje wiele (ok. 90) projektów w fazie pilotażu, które można 

sklasyfikować w trzech ogólnych kategoriach: wspólne życie (usługi 
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kolaboracyjne), wspólny rozwój (wspólne przedsięwzięcia) i wspólna praca 

(wspólna produkcja). 

W Fazie I projektu w zeszłym roku znalazło się przedszkole prowadzone 

przez rodziców, inicjatywa „społeczne ulice“ oraz miejska klatka rolnicza.  

W nadchodzącym roku za pośrednictwem nowego zestawu projektów 

testowych fazy II wybranych przez obywateli uczestnicy będą starali się 

poszerzyć ramy tych przedsięwzięć. Być może będzie to kooperatywa, albo 

nowe rodzaje dostarczania usług społecznych, takich jak programy 

wspólnego nauczania w szkołach publicznych i lokalnych rynków. 

WYNIKI Rezultatem ich prac jest 30-stronicowy dokument, Regulacje bolońskie na 

rzecz opieki i regeneracji wspólnych przestrzeni miejskich, który tworzy 

ramy prawne, zgodnie z którymi miasto może wejść w spółkę 

z mieszkańcami w różnorodnych celach, takich jak opieka społeczna, 

innowacje cyfrowe, kreatywność miejska i usługi opartych na współpracy. 

Do dziś za pośrednictwem Regulacji bolońskiej zatwierdzono około 30 

projektów. Inne włoskie miasta masowo powielają inicjatywę bolońską. Oto 

kilka przykładów osiągniętych rezultatów: 

 Michela Bassi mówiła o wpływie projektu Ulic społecznych, który 

z sąsiedzkiej grupy na Facebooku przekształcił się w organizację typu 

non-profit, która ma na koncie realizację wielu namacalnych projektów 

takich jak reklama zewnętrzna zaadaptowana na sąsiedzką tablicę 

ogłoszeń.  

 Veronica Veronesi stworzyła Reuse With Love, czyli grupę 50 sąsiadów, 

którzy połączyli siły, aby walczyć z problemem odpadów i poprawiać 

jakość życia dzieci i osób biednych.  

 Annarita Ciaruffoli of Dentro Al Nido (Inside the Nest) mówiła o tym, 

w jaki sposób regulacja pomogła odnowić szkoły.  

 Stefano Brugnara, przewodniczący Arci Bologna oraz rzecznik prasowy 

Forum Organizacji Pozarządowych Bolonii, stowarzyszenie lokalnych 

organizacji non-profit, mówił o trwałej roli organizacji non-profit po 

wprowadzeniu regulacji. Nie zostały przez nią wchłonięte, lecz 

wzmocnione, zwłaszcza, że stosuje się ją transparentnie. Jego komentarz 

sugerował, że organizacje non-profit mogłyby zostać osłabione przez 

regulacje. 

 Giovanni Ginocchini z Bolońskiego centrum miejskiego skomentował 

kwestię miejskiej transformacji z perspektywy fizycznej związanej 

z walką z graffiti, renowacją słynnych łuków, zielonym oświetleniem 

w przestrzeniach publicznych i lepszych mieszkaniach socjalnych“. 

(http://www.shareable.net/blog/bologna-celebrates-one-year-of-a-

bold-experiment-in-urban-commoning 

 

http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf 

http://www.bollier.org/blog/bologna-laboratory-urban-commoning 

WNIOSKI Regulacja bolońska wspiera to, co profesor Christian Iaione z Uniwersytetu 

LUISS w Rzymie określa jako „regulacje popychające“ – „libertariański 

paternalizm“, który wykorzystuje politykę zachęcania (ale nie wymagania) 

ludzi do podejmowania lepszych decyzji (na przykład), aby oszczędzać na 

emeryturę, jeść zdrowiej i dbać o środowisko.  

Regulacja wspiera również koncepcję opowieści miejskich, czyli procesu 

uznającego związki geomocjonalne z przestrzeniami miejskimi  poprzez 

tworzenie zasad zarządzania takimi przestrzeniami.  

http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf
http://www.bollier.org/blog/bologna-laboratory-urban-commoning


 

 
 

72 

Podnosi to znaczenie technik „projektowania usług“, aby sprostać 

potrzebom obywateli. Dlatego też narzędzia informacyjne i networkingowe, 

szkolenia i edukacja, pakty na rzecz współpracy i inicjatywy oraz ocena 

i pomiar wpływu projektu stały się bardzo ważne. 

Co więcej tego typu regulacje są sposobem na dotarcie do talentu 

i entuzjazmu nowej klasy społecznej – aktywnych obywateli, innowatorów 

społecznych, twórców, kreatorów, praktyków ekonomii opartej na 

współpracy, projektantów usług, ekspertów ds. wspólnej pracy i wspólnej 

produkcji oraz urbanistów. Konwencjonalne struktury rządowe nie są 

w stania skutecznie zarządzać energią takich osób. Lepiej myśleć o „mieście 

jako otwartej platformie“. 

STRONA INTERNETOWA http://labgov.city/ 

 

6.3.2 Angażowanie interesariuszy 
 

NAZWA Projekt KoSi Lab 

KRAJ(E) Niemcy (miasta Dortmund i Wuppertal) 

KONTEKST Brak współpracy na rzecz problemów społecznych, ekonomicznych 

i ekologicznych. Celem jest ukształtowanie drogi miast w kierunku 

zrównoważonej społeczności miejskiej. 

KTO JEST ZAANGAŻOWANY 
(SEKRETARIAT I ZESPÓŁ 
TECHNICZNY) 

 

Sekretariat Władze każdego z miast przy wsparciu Federalnego 

Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) 

Zespół techniczny: interesariusze z ramienia politycznego, administracji 

miejskiej, firm oraz obywatele. 

TESTOWANE ROZWIĄZANIA Faza testowa wciąż trwa. Te dwa laboratoria społeczne wykorzystują 

prawdziwie eksperymentalne podejście jako przykład badania wkładu 

miejskich Laboratoriów IS jako nowego modelu współpracy miedzy 

administracją i obywatelami. 

WYNIKI Jak już wspomniano wcześniej twa Laboratoria społeczne są aktualnie 

w fazie testowej, więc ciężko jest ocenić rezultaty na tak wczesnym etapie. 

Nie mniej jednak warto wspomnieć, że te dwa laboratoria skupiają się na 

wyzwaniach społecznych zidentyfikowanych w środowisku lokalnym. 

WNIOSKI Metodologia KoSi-labs opiera się na 3 filarach: 

1. Każde laboratorium działa jako organizacja (inicjacja, środki, kamienie 

milowe, prawo własności) 

2. Każde laboratorium jest traktowane jako metoda (tematy, narzędzie, 

wpływ) 

3. Każde laboratorium potrzebuje kluczowych ludzi oraz sieci, aby 

nawiązać współpracę między sektorami oraz relacje między 

interesariuszami. 

KoSI-labs to znakomite studia przypadku, gdyż są zgodne z wartościami 

projektu SOCI@LL. Metodologia lub proces KoSI-labs jest oparta na 

złożonym problemie, z który borykają się miasta, a jej celem jest 

przetestowanie różnych rozwiązań, które pomogą wprowadzić zmiany. 

Dodatkowo, KoSI-labs jednoczą wielowymiarową grupę interesariuszy, 

którzy zdecydowali się osobiście zaangażować w wyzwanie społeczne. 

http://labgov.city/
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Wszystkie aspekty KoSI-labs są również kluczowymi elementami 

laboratoriów społecznych, które działają w ramach projektu SOCI@LL. 

STRONA INTERNETOWA http://www.kosi-lab.net/ 

 

6.3.3 Dyskusja i prototypowanie  
  

NAZWA Grove 3547 

KRAJ(E) Chicago, USA 

KONTEKST Chicago zostało uznane za miasto borykające się z głębokim kryzysem oraz 

problemem segregacji, które od dziesięcioleci miało problemy z korupcją, 

systemową obniżką stopy inwestycji, co razem sprawiło,  że miasto 

pogrążone było w strukturalnym rasizmie. W związku z tym celem Grove 

3547 było stawienie czoła wielu wyzwaniom, z którym borykali się na co 

dzień mieszkańcy Chicago.  

Projekt Grove przede wszystkim szukał odpowiedzi na pytanie: W jaki 

sposób możemy wspólnie pomagać młodym ludziom w Chicago 

w zdobywaniu trwałych środków do życia? 

KTO JEST ZAANGAŻOWANY 
(SEKRETARIAT I ZESPÓŁ 
TECHNICZNY) 

 

Sekretariat Grove powstał, aby stworzyć laboratorium Grove 3547 oraz nim 

zarządzać. 

Zespół Laboratorium Grove 3547 składał się z 36 osób z różnych środowisk, 

którzy stanęli wspólnie przed określonym wyzwaniem. 

36 członków zespołu laboratoryjnego przyporządkowano do 5 mniejszych 

zespołów (Zespołów prototypowych). Zespoły te współtworzyły nowe 

inicjatywy lub prototypy, które bezpośrednio wpływały na wyzwanie.  

 

Proces selekcji uczestników 

Celem projektu Grove było zjednoczenie różnorodnych uczestników. Było 

wiadomo, że uczestnicy powinni się charakteryzować: 

– różnorodnością horyzontalną – powinny to być osoby z różnych 

sektorów społeczeństwa (władze, obywatele oraz przedsiębiorcy). 

– różnorodność wertykalna – powinny to być osoby z różnym poziomem 

wpływów oraz różnymi pozycjami instytucjonalnymi w systemie 

społecznym (liderzy dużych instytucji, mieszkańcy i osoby bezpośrednio 

dotknięte wyzwaniami). 

 

Wybierając uczestników przyjęto różne strategie. 

– Zaproszenia bezpośrednie: do osób indywidualnych oraz organizacji. 

– Zaproszenia pośrednie: prośba do liderów i organizacji o wskazanie 

osób, które mogłyby wesprzeć projekt oraz ich potencjalne role. 

– Ulotki i zaangażowanie bezpośrednie:  zachęcanie osób do 

bezpośredniej aplikacji. 

– Zaproszenia cyfrowe: wniosek online opublikowany online z prośbą 

o aplikowanie 

– Networking: rozmowa z innymi o wykonywanej pracy. 

– Integracyjny projekt laboratorium: Laboratorium społeczne 

zaprojektowano w taki sposób, aby integrowało różnych uczestników. Jeśli 

http://www.kosi-lab.net/
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ktoś nie mógł się poświęcić projektowi w pełnym wymiarze godzin, istniały 

różne możliwości wsparcia zespołów ds. prototypów. 

TESTOWANE ROZWIĄZANIA 5 mniejszych zespołów (Zespołów prototypowych) testowało następujące 

rozwiązania: 

 

Zespół 1 – Bronzeville Bridge  

Zespół pracował nad stworzeniem przestrzeni i możliwości dla młodych 

artystów w Bronzeville do rozwoju swoich umiejętności oraz kreatywnego 

źródła utrzymania. Testowano dwa pomysły:  

- Studio nagrań typu pop-up, aby muzycy mieli przestrzeń, w której mogliby 

dopracowywać swoją muzykę i przekształcać swoje umiejętności 

w produkty takie jak demo i albumy.  

- Przestrzeń na rzecz sztuki wizualnej zapewniająca młodym artystom, 

którzy chcieliby przemienić pasję w zawód, studio, szkolenia i materiały.  

 

Zespół 2 – Bronzeville Live  

Zorganizowano serię wydarzeń mających na celu nawiązanie kontaktu 

między organizacjami społecznymi, które miały się podzielić swoimi 

przemyśleniami i uczuciami dotyczącymi potrzeb ich społeczności. 

 

Zespół 3 – Bronzeville Voice  

Zorganizowano serię spotkań społeczności Bronzeville. Ich celem było 

zaangażowanie młodych ludzi, gromadzenie danych oraz stworzenie czegoś 

przez nich dla nich (miejski ogród/przenośne studio dźwiękowe/publiczna 

galeria sztuki). 

 

Zespół 4 – Bronzeville Steam  

Okazało się, że znaczna bariera ograniczająca trwałe środki do życia dla 

młodych ludzi wiąże się z brakiem związków z historią i kulturą ich 

społeczności.  

Zespół koncentrował się na nawiązaniu tej relacji poprzez zanurzenie się 

w dziedzictwo/kulturę oraz technologię i cyfrowe narzędzia do tworzenia 

opowiadań. 

 

Zespół 5 – Justice/Just Us 

Było to wstępne spotkanie młodzieży z policją mające na celu stworzenie 

fundamentów bezpiecznej przestrzeni dla społeczności, która miałaby 

aktywnie uczestniczyć w tworzeniu bezpieczniejszego Bronzeville oraz, 

która miałaby wziąć na siebie za to odpowiedzialność.  

WYNIKI Przykład Grove pokazuje, że koalicje różnych aktorów mogą skutecznie 

rozwiązywać różne wyzwania, przed którymi stanęło Chicago.   

Grove stworzyło 5 zespołów wraz z prototypami oraz wartości i relacje 

wynikające z ich pracy. Zespoły Grove3547 pracowały nad programami 

mentorskimi, przestrzeniami dla sztuki i muzyki, centrami sprawiedliwości, 

w którym policja mogła nawiązać relacje z młodzieżą oraz projekty liderskie 

dla młodzieży, które wpierały młodych ludzi w tworzeniu 

i przeprowadzaniu własnych projektów i programów. 

 

KAPITAŁ LUDZKI – kluczowe rezultaty: 

Uczestnicy Laboratorium – 32 uczestników Dialogu, wywiadu, szkolenia 
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Grove 3547   

Dialog, wywiad, szkolenie – jednodniowy warsztat mający na celu 

przeszkolenie personelu i innych lokalnych członków zespołu w temacie 

przeprowadzania dłuższych wywiadów w formie dialogu  

Jak zaprojektować warsztat laboratorium społecznego – dwudniowy 

warsztat odpowiadający na pytanie, w jaki sposób projektuje się laboratoria 

społeczne, aby przynosiły jak najwięcej korzyści.  

Warsztaty integracyjne Chicago – trzydniowy warsztat na temat 

projektowania Laboratoriów społecznych dla organizacji partnerskich, 

które są częścią propozycji Integracyjnego Chicago. Produktem warsztatu 

była wersja 1.0 projektu laboratorium dla obszarów sprecyzowanych 

w ofercie. 

 

KAPITAŁ SPOŁECZNY – kluczowe rezultaty: 

Głębokie wywiady w formie dialogu – głębokie wywiady w formie dialogu 

to długie wywiady biograficzne mające na celu wzbudzenia zaufania 

i krótkim okresie czasu (2-3 godziny), są więc cenione wyżej niż pojedyncze 

grupowe działania angażujące.  

Kolacje i śniadania z interesariuszami - promocja laboratorium 

w szerszym ekosystemie Chicago. 

Kampania organizacyjna L3 Eventeurs - L3 Eventeurs to agencja PR z 

Chicago wynajęta do stworzenia marki oraz tożsamości wizualnej 

Grove3547. W ramach realizacji zlecenia przeprowadziła ona szeroko 

zakrojone badania z lokalnymi wpływowymi osobami oraz 

interesariuszami, którzy pomagali stworzyć listę kandydatów na 

uczestników laboratorium. 

 

KAPITAŁ INTELEKTUALNY – kluczowe rezultaty: 

Rozbieżne Chicago – badanie zidentyfikowało główne wyzwania społeczne 

Chicago na podstawie wiadomości oraz badań akademickich. 

Chicago/ Skrótowy raport n/t wywiadów – raport ten łączy 42 wywiady 

w formie dialogu przeprowadzone w fazie wstępnej. Zdefiniowano wspólne 

tematy i historie, które ukazują obraz Chicago w oczach tych osób, ich 

rodzin, znajomych i sieci kontaktów. 

Mapa interesariuszy – wizualna reprezentacja powiązań między 

interesariuszami Chicago. 

Treść wideo Grove - wideo miały na celu udokumentowanie pracy 

Laboratorium oraz opowiedzenie historii szerszemu gronu osób. 

Dokument na temat stawiania czoła złożonym wyzwaniom – Zaid 

Hassan wyprodukował dokument pokazany na kolacji z interesariuszami 

dotyczący złożonych wyzwań.  

WNIOSKI Kroki metodologii laboratorium społecznego zastosowane przez Grove 

3547 

 

FAZA I: ZDEFINIUJ WYZWANIE I OCEŃ GOTOWOŚĆ LABORATORIUM 

Laboratorium zostało zdefiniowane wraz z warunkami wstępnymi. 

FAZA II: PROJEKT STRUKTURALNY ORAZ PRZYGOTOWANIE ZASOBÓW 

Zaproponowano wstępną strukturę laboratorium oraz harmonogram prac. 

Zaproszono interesariuszy. Powstał Zespół ds. realizacji oraz Rada 

Zarządzająca. Powstała infrastruktura informacyjna, ewaluacyjna 



 

 
 

76 

i komunikacyjna.  

FAZA III: ANGAŻ I REKRUTACJA 

Sfinalizowano projekt laboratorium: Interesariuszy, partnerów zwołujących, 

stronę internetową.  

FAZA IV: WSTĘPNA INAUGURACJA  

Wybrano i potwierdzono uczestników Laboratorium. Ukończono projekt 

studia edukacyjnego. Przygotowano zespół facylitacji oraz uczestników 

laboratorium. Zapewniono miejsce, catering i logistykę materiałów. 

WARSZTATY INAUGURACYJNE 3-5 DNI  

Studio inauguracyjne założyło sposoby współpracy. Podróże edukacyjne 

pogłębiły wiedzę członków na temat wyzwania związanego z Laboratorium. 

Uczestnicy zawiązali zespoły prototypujące na podstawie potrzeb 

i zainteresowań. Zespoły zdecydowały, jak będą testować prototypy oraz jak 

wspólnie pracować w nadchodzący sprincie.  

SPRINT 1 – WERSJA 1.0/STUDIO 1 MIESIĄC/5 GODZIN TYGODNIOWO DLA 

UCZESTNIKÓW  

Uczestnicy przetestowali pomysły prototypów z potencjalnymi 

użytkownikami końcowymi/beneficjentami i otrzymali od nich informacje 

zwrotne. Zespoły otrzymały wsparcie w postaci szkoleń według potrzeb. 

Powstały raporty i ewaluacje inauguracyjne. 

STUDIO 1 – 2-3 DNI  

Zespoły prototypowe zebrały się ponownie i omówiły informacje zwrotne 

ze Sprintu 1. Podzielili się informacjami na temat postępów i zdecydowali, 

czy rozwijać, kontynuować czy porzucić prace nad prototypem. Zespoły 

zaprezentowały swoje doświadczenia, wnioski zasoby i wyzwania. Zespoły 

zaplanowały kolejny Sprint oraz ustaliły, jak przetestować pierwszy realny 

prototyp.  

SPRINT 2 – WERSJA 2.0/STUDIO 1 MIESIĄC/5 GODZIN TYGODNIOWO DLA 

UCZESTNIKÓW  

Uczestniczy testują realne prototypy z użytkownikami końcowymi. Zespoły 

otrzymały wsparcie w postaci szkoleń według potrzeb. Ukończono raport 

Studio 1. 

STUDIO 2 – 2-3 DNI 

Wybrani gości zewnętrzni zapoznali się z doświadczeniami zespołów 

prototypujących oraz ich wersją 2.0 realnych prototypów. Zespoły i goście 

przekazali informację zwrotną oraz przeszli szkolenia, a także podjęli 

decyzje dotyczące kolejnych kroków w kontekście każdego prototypu. 

W zespołach i całym laboratorium odbyła się sesja na temat budowania 

potencjału i umiejętności. Zespoły zaplanowały Sprint 3 oraz testy końcowe 

Cyklu laboratorium.  

SPRINT 3 – WERSJA 3.0/STUDIO 1 MIESIĄC/5 GODZIN TYGODNIOWO DLA 

UCZESTNIKÓW  

Uczestnicy przetestowali realne prototypy z użytkownikami końcowymi. 

Zespoły otrzymały wsparcie w postaci szkoleń według potrzeb. Ukończono 

raport Studio 2. 

STUDIO 3 – 2-3 DNI Zespoły zaprezentowały rezultaty „finalnego“/wersji 

3.0 prototypu zewnętrznym gościom, interesariuszom i użytkownikom 

końcowym. Otrzymano informacje zwrotne, odbyło się szkolenie i podjęto 

decyzję dotyczącą kontynuacji prototypów w kolejnym cyklu Laboratorium. 

Zespoły ukończyły cykl Laboratorium i przygotowały się do okresu 

międzycyklowego. 
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PODSUMOWANIE CYKLU 1 – 2 TYGODNIE Zapoznawanie się z recenzjami 

i raportami zespołu ds. realizacji. Końcowa ewaluacja i ROI Przedstawienie 

wyników cyklu Laboratorium w ekosystemie Laboratorium. Ukończono 

raport Studio 3. 

STRONA INTERNETOWA https://social-labs.org/a-social-lab-is-a-portfolio-of-prototypes/ 

https://www.grovearchive.org/ 

 

6.3.4 Rozwiązania testowe 
 

NAZWA Leadership and Innovation Network for Children LINC 

KRAJ(E) RPA 

KONTEKST LINC to ogromna wieloletnia sieć interesariuszy mających długoterminowy 

cel polegający na zwiększeniu dostępu do opieki lub poprawieniu jej jakości. 

Została stworzona z myślą o milionach sierot lub dzieci narażonych na 

HIV/AIDS w RPA . 

Powstała w 2007 roku opierająca się na podejściu Laboratoriów 

Społecznych Inicjatywa LINC wkroczyła na zupełnie nowy grunt w temacie 

dialogu, współpracy i innowacji. 

Laboratorium zostało założone w 2007 roku przez Reos partners 

(www.reospartners.com). To międzynarodowe przedsiębiorstwo społeczne 

pomagające ludziom zrobić postęp w temacie najważniejszych 

i najtrudniejszych do rozwiązania problemów. Projektują, ułatwiają 

i nadzorują proces, który pozwala zespołowi interesariuszy – nawet tym, 

którzy nie rozumieją kogoś, nie zgadzają się z nim lub mu nie ufają – zrobić 

postępy w temacie najtrudniejszych wyzwań.  

LINC dziś oferuje wydarzenia promujące edukację, tworzenie sieci 

kontaktów i współpracę; coaching indywidualny lub grupowy, innowacyjne 

inicjatywy oraz sieć społecznościową i portal online.  

KTO JEST ZAANGAŻOWANY 
(SEKRETARIAT I ZESPÓŁ 
TECHNICZNY) 

 

Pierwsze „Laboratorium innowacji“ prowadzone przez Reos wraz z 60 

kluczowymi osobami związanymi z opieką nad dziećmi w RPA, w tym 

wysokimi urzędnikami ważnych departamentów rządowych, dyrektorami 

głównych organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

związanych z dziećmi, dyrektorami ds. społecznej odpowiedzialności 

biznesu w największych firmach w kraju oraz wiodącymi naukowcami, 

międzynarodowymi darczyńcami i liderami lokalnych społeczności. 

Dziś LINC zrzesza około 100 członków sektora.  

TESTOWANE ROZWIĄZANIA Liderzy sektora dziecięcego powinni być w stanie  myśleć systemowo 

i współdziałać zawczasu, dostosowując uzgodnienia na poziomie 

instytucjonalnym w sektorze tak, aby wspierać spójność, współpracę oraz 

koordynację, a także tworzyć możliwości ulepszania i wdrażania rozwiązań 

dla liderów oraz ich organizacji.  

WYNIKI Ciągła systemowa praca zespołów ds. innowacji oraz całych grup 

zaowocowała pięcioma obszarami zainteresowań oraz odpowiadającymi 

inicjatywami: 

1. Przywództwo i kompetencje władz lokalnych 

Ten zespół ds. innowacji pracował, aby rozwinąć zdolności przywódcze oraz 

kompetencje do udzielania skutecznych odpowiedzi. 

https://social-labs.org/a-social-lab-is-a-portfolio-of-prototypes/
https://www.grovearchive.org/
http://www.reospartners.com/
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2. Kompetencja społeczna 

Zespół ds. innowacji pracował, aby wypracować kompetencje wśród 

społeczności, organizacji i organizacji pozarządowych. Prototypował 

innowacyjne modele opieki i nowe sposoby rozwoju dostępu do zasobów 

opieki społecznej. 

3. Koordynacja darczyńców i przepływu funduszy 

Uczestnicy tworzyli nowe sposoby pomiaru wpływu działań na opiekę nad 

dziećmi i pracowali, aby zwiększyć globalną świadomość problemu. 

4. Organizacja sektora dziecięcego 

Ten zespół innowacyjny pracował, aby rozwinąć lepszy system współpracy 

pomiędzy Departamentem Rozwoju społecznego RPA, lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi, sponsorami i lokalnymi biznesami. 

5. Szczegółowa baza danych 

Niniejsza grupa techniczna pracowała, aby ulepszyć monitoring oraz 

informacje dotyczące systemu opieki społecznej oraz jej klientów, by lepiej 

ustalić, gdzie najbardziej potrzebne jest wsparcie.  

WNIOSKI Podejście Synergos polega na kultywacji zarządzania pomostowego: 

umiejętności budowania zaufania. Zarządzanie pomostowe stosowane jest 

zarówno przez osoby indywidualne jak i organizacje i jest skuteczny 

podczas budowania zaufania oraz współpracy między różnymi 

interesariuszami, dzięki czemu możemy rozwiązać wyzwania systemowe. 

Zarządzanie pomostowe wymaga pracy wewnętrznej, aby zwiększyć 

samoświadomość, umiejętności analizy problemów społecznych, takich jak 

myślenie systemowe oraz wysokiej umiejętności współpracy. 

Praca wewnętrzna: 

 Zwiększanie świadomości własnej, innych oraz większych systemów 

 Kierowanie intencji jednostki w stronę autentycznych działań 

 

Rozwój umiejętności: 

 Nauka korzystania z pewnych narzędzi do systemowej analizy 

problemów społecznych 

 Wprowadzanie strategii mających na celu budowanie zaufania wśród 

interesariuszy, którzy zwykle nie współpracują 

Współpraca: 

 Praca z kluczowymi interesariuszami w celu wykorzystania wspólnych 

zasobów i działań 

 Budowanie trwałego związku, który pozwoli na rozwój relacji 

STRONA INTERNETOWA https://www.synergos.org/linc 

 

6.3.5 Gromadzenie wyników 
 

NAZWA Laboratoria Wānanga, Lifehack 

KRAJ(E) Nowa Zelandia 

KONTEKST Laboratorium powstało, aby przeanalizować poziom zadowolenia z życia 

oraz zdrowie psychiczne młodych ludzi w mieście Aotearoa, w Nowej 

Zelandii  

http://www.dsd.gov.za/
https://www.synergos.org/linc
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KTO JEST ZAANGAŻOWANY 
(SEKRETARIAT I ZESPÓŁ 
TECHNICZNY) 

 

W 2014 roku Lifehack zaprosił 20 osób z całego kraju do uczestnictwa w 5-

tygodniowym, intensywnym programie rezydenckim w pełnym wymiarze 

godzin znanym pod nazwą obozu szkoleniowego na rzecz integracji 

społecznej.   

TESTOWANE ROZWIĄZANIA Program skoncentrował się na podniesieniu poziomu umiejętności 21 wieku 

uczestników uczestników takich jak projektowanie, innowacje, 

przedsiębiorczość oraz dobre samopoczucie. Uczestnicy stworzyli zespoły 

i zbudowali pierwsze prototypy nowej technologii na rzecz interwencji 

w sprawie poziomu zadowolenia z życia młodzieży. Testowane rozwiązania 

skupiają się na strategiach prewencyjnych w zakresie opieki własnej, 

nieformalnych narzędzi społecznych oraz podstawowej opieki. 

WYNIKI Podczas dwóch lat działań Lifehack skupiło się na budowaniu motywacji, 

kompetencji oraz możliwości, w taki sposób, aby ludzie mogli pracować nad 

dobrym samopoczuciem młodzieży i stworzyli aktywne społeczeństwo. Te 

czynniki są kluczowe, aby kontynuować pracę nad zadowoleniem z życia 

młodzieży w Nowej Zelandii. Lifehack stworzyło 11 różnych katalizatorów 

i programów wspomagających. 

WNIOSKI Znaczenie pracy nad wpływowymi historiami dla Laboratorium społecznego 

wykorzystującego wideo jako medium. Wyniki i ewaluacja każdego 

z programów wspierających Lifehack są dostępne w raporcie na temat 

skuteczności 2013-2015 (link poniżej).   

STRONA INTERNETOWA https://lifehackhq.co/lifehack-resources/lifehack-impact-report/ 
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SOCI@LL zatwierdzono w ramach naboru EACEA/07/2017 - Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk (Integracja 
społeczna poprzez edukację, szkolenia i młodzież). Projekt  (592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) został 
zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i 
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.  

         


