
                                          
Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                            

 

 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  

W POWIECIE OLECKIM 

  

INFORMATOR II 

 

 

 

Konsultacje społeczne projektu 

Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko 

prowadzone jako „wzorcowy proces konsultacyjny” 

 

 

 

 

lipiec 2014 

 



                                          
Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                            

SZANOWNI PAŃSTWO! 

 Wydanie Informatora  II ma na celu przybliżenie treści publikowanych w wydaniu 

pierwszym. Były tam zawarte podstawowe informacje na temat konsultacji społecznych: czym są,  

dlaczego są potrzebne, jaki jest udział mieszkańców w konsultacjach społecznych. Ponadto 

przedstawiono podstawy prawne prowadzenia konsultacji społecznych zarówno europejskie, krajowe 

jak i lokalne poszczególnych samorządów z terenu powiatu oleckiego. 

 Niniejsze opracowanie jest prezentacją zastosowania tych informacji na konkretnym 

przykładzie;  jest krótkim opisem działań podejmowanych podczas procesu konsultacji społecznych 

dotyczących projektu dokumentu pn. Strategia Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie 

Olecko na lata 2014 – 2020. Dokument opracowywany w okresie marzec – wrzesień 2014 roku      

we współpracy wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, wydziału Organizacyjnego i Nadzoru, 

pracowników jednostek organizacyjnych gminy a także organizacji pozarządowych działających       

w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Olecko. 

 Proces realizowany w oparciu o zasadę partnerstwa, co oznacza, że zapisy Strategii stanowią 

przedmiot szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, przedstawicielami różnych 

środowisk m.in. samorządowych, organizacji pozarządowych, sportowców, młodzieży, środowiska 

medycznego, środowiska biznesu. Konsultacje społeczne prowadzone jako wzorcowy proces            

w ramach realizacji projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w Powiecie Oleckim 

realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza          

w partnerstwie z Powiatem Oleckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Informator przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych procesem partycypacji 

obywatelskiej, ma na celu zwiększenie świadomości uczestników konsultacji ( jst, ngo, obywatele) 

na temat wzajemnego postrzegania partnera dialogu w tym: oczekiwań, roli, praw i obowiązków 

każdej ze stron, które biorą w nich udział, na terenie powiatu oleckiego. 

Zapraszamy do lektury. 

Realizatorzy projektu 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza 

w partnerstwie z  Powiatem Oleckim 
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 Konsultacje społeczne
1
 to zorganizowany sposób uzyskiwania przez administrację opinii 

oraz stanowisk od podmiotów (a więc osób i instytucji), których pośrednio lub bezpośrednio dotkną 

skutki proponowanych przez administrację działań. Jest  to jedna z form dialogu społecznego. 

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych na poziomie gminy są przepisy Ustawy         

o samorządzie gminnym
2
. Zgodnie z nimi samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne      

w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot 

samorządowych. Do takich można zaliczyć konsultacje społeczne dotyczące sprawy kultury 

fizycznej, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, która jest 

zadaniem własnym gminy.   

 Podstawą do prowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowywania projektu 

Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020 jest Uchwała   

Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko (treść tej uchwały publikowana była      

w Informatorze I). 

 Na jej podstawie w związku z Uchwałą Nr ORN.0007.11.2014 Rady Miejskiej w Olecku        

z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury 

Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020.  Burmistrz Olecka w dniu 18 marca 2014 r. 

zarządzeniem Nr ORN.0050.53.2014 ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Olecko, 

których przedmiotem  jest wyrażenie i poznanie ich opinii na temat upowszechniania kultury 

fizycznej w gminie.  

Poniżej zaprezentowano kopie obydwu dokumentów. 

 

 

 

                     

                                                           
1
 Dagmir Długosz, Jan Jakub Wygnański, „Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej”, Warszawa 

2005. 
2
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). 
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Rysunek 1. Kopia Uchwały Nr ORN.0007.11.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020 
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Rysunek 2. Kopia Zarządzenia Nr ORN.0050.53.2014 Burmistrza Olecka 
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Rysunek 3. Kopia Załącznika  Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.53.2014 Burmistrza Olecka 
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 Konsultacje społeczne realizowano zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1 

do zarządzenia z  zastrzeżeniem, że spotkanie prezentacyjne (poz. 5) w zakresie zebrania opinii         

i uwag dotyczących opracowanej diagnozy oraz wypracowanych założeń programowych przełożone 

zostało z 10 czerwca na 2 września 2014r. (zarządzeniem Nr ORN.0050.110.2014 Burmistrza 

Olecka). 

 Głównym celem konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020 jest budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez umożliwienie mieszkańcom włączenie się w życie polityczno-gospodarcze 

gminy, dając im prawo wyrażania opinii w kwestii zamierzeń i prac dotyczących upowszechniania 

kultury fizycznej w gminie. Założone cele szczegółowe konsultacji to: 

1.   Poszerzenie wiedzy na temat opinii mieszkańców w  kwestii upowszechniania kultury fizycznej 

w gminie, w tym wyznaczenia priorytetów, obszarów działania oraz określenia zadań w tych 

obszarach.  

2.   Rozpowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach. 

3.   Zwiększenie akceptacji mieszkańców dla tworzonych rozwiązań. 

 Założono, że rezultatem prowadzonych konsultacji społecznych będzie: 

1.   Przeprowadzenie z mieszkańcami rzetelnej i konstruktywnej dyskusji o obecnej sytuacji               

i planach administracji samorządowej dotyczących rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej 

w oparciu o zebrane dane. Wypracowanie nowych rozwiązań lub zmodyfikowanie tych 

proponowanych przez administrację. Określenie priorytetów, obszarów działania, zadań. 

2.   Rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności i dopasowanie działań samorządu do ich oczekiwań. 

3.   Wzmocnienie obrazu urzędu jako profesjonalnej administracji, posługującej się nowoczesnymi 

technikami rządzenia. Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Zwiększenie zaufania 

mieszkańców do władz i instytucji oraz współobywateli, co procentuje większym 

zaangażowaniem w przyszłości. 

4.   Rozpoznanie obszarów społecznej aktywności, z których można korzystać planując i realizując 

strategię rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej. Zainicjowanie współpracy i partnerstwo  

z organizacjami pozarządowymi w strategicznym działaniu na rzecz rozwoju kultury fizycznej. 
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 Po wydaniu zarządzenia opublikowane zostało w lokalnej gazecie Głos Olecka ogłoszenie 

Burmistrza o przystąpieniu Gminy Olecko do sporządzenia projektu Strategii Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020, które zawierało również zaproszenie 

mieszkańców do udziału w szerokich konsultacjach społecznych, które  stają się powoli częścią 

nowoczesnego zarządzania sferą publiczną.  

 Konsultacje społeczne Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 

2014 – 2020 mają charakter cykliczny. Obejmują zdiagnozowanie stanu obecnego, jako podstawy do 

określenia w następnym etapie priorytetów, obszarów i zadań w planowaniu strategicznym. Poniższy 

rysunek przedstawia cykl działań podejmowanych w celu przeprowadzenia badań/zebrania 

informacji/opinii. 

 

Rysunek 4.  Schemat podejmowanych działań  w procesie konsultacji społecznych 
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 Poniżej zamieszczono zestawione informacje, które zaplanowano zgromadzić w procesie 

opracowywania dokumentu i prowadzenia konsultacji. Następnie dokonano opisu zastosowanych 

metod – badanie ankietowe i warsztaty konsultacyjne. 

Tabela 1. Zestawienie niezbędnych informacji, jakie należy zgromadzić do opracowania Strategii Upowszechniania 

Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020, w tym w drodze aktywnych form konsultacji społecznych 

Obszar Pożądane dane Źródła informacji Rodzaj wskaźników 

Stan aktywności 

fizycznej 

mieszkańców 

gminy 

Nawyki i 

samoocena 

kondycji fizycznej 

Konsultacje społeczne 

(badanie ankietowe 

przeprowadzone w różnych 

grupach społecznych – co 

najmniej 1000 osób) 

Częstotliwość uprawiania 

aktywności fizycznej 

Systematyczność  

Średni jednorazowy czas 

trwania aktywności fizycznej 

Samoocena kondycji fizycznej 

Wychowanie 

fizyczne 

Sprawność 

fizyczna dzieci i 

młodzieży 

Oczekiwania 

młodzieży i 

rodziców 

Badanie ankietowe  – analiza 

danych  z przeprowadzonych 

badań w 2013 roku 

Liczba uczniów ze 

zwolnieniami z zajęć WF w 

danym roku szkolnym (w tym 

czas trwania zwolnienia) 

Frekwencja na zajęciach z WF 

(porównanie z frekwencją w 

szkole) 

Stosunek uczniów do zajęć z 

WF (w skali 1-5, gdzie 5 

oznacza bardzo lubię, 1- 

nienawidzę) 

Partnerzy 

społeczni w 

upowszechnianiu 

kultury fizycznej 

Aktywność 

organizacji 

pozarządowych w 

upowszechnianiu 

kultury fizycznej 

Baza ngo 

Analiza dokumentacji z 

przeprowadzonych 

konkursów na realizację 

zadań publicznych z obszaru 

upowszechniania kultury 

fizycznej 

Ilość ngo działających w 

obszarze kultury fizycznej 

Ilość ngo składających  oferty w 

ramach ogłaszanych  

konkursów 

Infrastruktura 

sportowa 

Baza sportowa 

Ocena techniczna 

bazy 

Wykorzystanie  

Inwentaryzacja bazy 

sportowej 

Sprawozdania  

 

Ilość obiektów sportowych wg 

rodzaju 

Ocena dokonana w skali 1-5 

Dzienne/tygodniowe  

wykorzystanie  

Analiza SWOT 

Mocne strony 

Słabe strony 

Szanse 

Zagrożenia  

Analiza wcześniej zebranych 

danych i posegregowanie wg 

kryteriów oraz  

Konsultacje społeczne 

(warsztaty z partnerami 

społecznymi) 

Opisy  

Priorytety  
Wskazanie wg 

hierarchii Konsultacyjne 

wypracowanie założeń 

programowych  

Opisy  Obszary 

Zadania 

Założone 

wskaźniki do 2020 

roku 

Rodzaj 

wskaźników 

Liczbowe określenie wartości 

wskaźników 
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BADANIE ANKIETOWE 

 Jedną z zaplanowanych metod konsultacji społecznych było badanie ankietowe. Celem 

badania była ocena stanu aktywności fizycznej mieszkańców gminy, ich nawyki, a także 

częstotliwość uprawiania, systematyczność, średni jednorazowy czas trwania aktywności fizycznej, 

preferowany rodzaj aktywności, bariery w uprawianiu kultury fizycznej, samoocena kondycji 

fizycznej.  

 Badanie skierowane było do kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie miasta Olecko     i 

terenach wiejskich leżących w granicach gminy. Roznoszenie ankiet odbywało się w terminie od 

20.03.2014 do 15.04.2014 roku w różnych środowiskach, w szczególności: w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolu (proporcjonalnie do liczby 

uczniów), zakładach pracy, Powiatowym Urzędzie Pracy, w hali widowiskowo – sportowej Lega 

podczas koncertu zespołu „Mazowsze” oraz innych imprez sportowych. Kwestionariusze ankiet były 

również dostępne w wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku. Ponadto, dla 

osób posiadających dostęp do Internetu, na stronie Urzędu Miejskiego www.um.olecko.pl w zakładce 

„Strategia upowszechniania kultury fizycznej” umieszczony został kwestionariusz ankiety                 

z możliwością wypełnienia online ewentualnie wypełnienia i dostarczenia pocztą elektroniczną lub 

w formie papierowej.  

 Badanie ankietowe poprzedzone było kampanią informacyjną. Respondenci informowani 

byli, że dla poprawności wyników badań, ważne jest, żeby jeden respondent wypełnił ankietę tylko 

jeden raz., że wszelkie informacje o postępach w opracowywaniu projektu Strategii i harmonogramie 

konsultacji społecznych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku 

www.um.olecko.pl, oraz realizatorów w/w projektu www.stowarzyszenie.olecko.pl, 

www.powiat.olecko.pl ponadto, że z dokumentami dotyczącymi Strategii można się zapoznać 

również w Urzędzie Miejskim w Olecku w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, Plac Wolności 1.   

 W zastosowanej metodzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który składał 

się z sześciu pytań, czterech zamkniętych i dwóch półotwartych.   

 Zgłoszone opinie i uwagi stanowią cenną informację w wyznaczeniu kierunków rozwoju 

kultury fizycznej w Gminie Olecko adekwatnych do potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców 

  

 

 

http://www.um.olecko.pl/
http://www.um.olecko.pl/
http://www.stowarzyszenie.olecko.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/
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 Poniżej zamieszczono kwestionariusz ankiety zastosowany do przeprowadzenia badania. 

 

Rysunek 5. Kwestionariusz ankiety wykorzystywany do badań 
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 Ogółem wydano ok. 1500 druków ankiet. Dostarczono 859 ankiet w formie papierowej. 

Ankietę metodą online wypełniło 8 osób. Badanie metodą online realizowane było w gminie po raz 

pierwszy.  Badanie przeprowadzono wśród 867 osób.  

 Przeprowadzono analizę odpowiedzi w oparciu o zmienne takie jak: płeć, wiek, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie, aktywność zawodowa.  

 Spośród respondentów 509 osób mieszka na terenie miasta Olecko co stanowi 59% 

ankietowanych, 359 osób, tj. 41% ankietowanych mieszka na terenach wiejskich w obrębie granic 

terytorialnych Gminy Olecko.  

 Wśród respondentów przeważały kobiety, stanowiąc 58% próby badawczej. Mężczyźni 

stanowili 42% badanych.  

 Średnia wieku respondentów wyniosła ok 30 lat. Najwięcej badanych było w grupie 

wiekowej 16-30 lat (33%), proporcje ankietowanych w grupach wiekowych 10-15 lat i 31-50 lat 

były podobne i wyniosły odpowiednio 24% i 25%, ankietowanych w grupie wiekowej 51-65 lat było 

12%, po 3% w grupach wiekowych poniżej 10 lat i powyżej 66 lat. 

 Badania przeprowadzono również w aspekcie aktywności zawodowej osób ankietowanych. 

Najliczniejszą grupę stanowili ankietowani zatrudnieni w zawodach pracowników umysłowych 44%, 

drugą co do wielkości grupę stanowiły osoby bezrobotne 25%, pracownicy fizyczni stanowili 20% 

badanych, emeryci i renciści 11% badanych natomiast uczniowie 27% badanych. 

 Zestawienie wyników ankiet nie było najtrudniejszą lecz zdecydowanie najdłużej trwającą 

czynnością. Zajmował się tym zespół ds. konsultacji społecznych. Wszystkie ankiety zostały 

podzielone wg 6 grup wiekowych ankietowanych {< 10 lat (1), 10 – 15 lat (2), 16 – 30 lat (3), 31 – 

50 lat (4), 51 – 65 lat (5), > 65 lat (6)}. Następnie ankietowani w grupach wiekowych podzieleni 

zostali wg miejsca zamieszkania {miasto (1), wieś (2)}, płci {kobieta (1), mężczyzna (2)}, 

zatrudnienia-statusu zawodowego (pracownik umysłowy, pracownik fizyczny, bezrobotny, 

emeryt/rencista), wykształcenia (wyższe, średnie, niepełne średnie, uczeń/student). W celu 

umożliwienia ewentualnej późniejszej weryfikacji wyników, każda ankieta otrzymała swój 

czterocyfrowy numer np. 3.1.2-4, co oznacza (3 – trzecia grupa wiekowa 16 – 30 lat),                       
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(1 – ankietowany mieszka w mieście), (2– ankietowany jest mężczyzną),  (4 – nr ankiety w zbiorze 

ankietowanych mężczyzn zamieszkałych w mieście należących do trzeciej grupy wiekowej). Numer 

ankiety umieszczony na ankiecie jest zgodny z numerem w zestawieniu. 

 

Rysunek 6. Schemat prac wykonanych podczas zestawienia ankiet 

 

 Zestawienie zbiorcze ankiet wykonano w programie Excel, w którym każdej grupie wiekowej 

przypisano odrębny arkusz. W każdym arkuszu w kolejnych wierszach wpisane zostały kolejne 

ankiety z danej grupy wiekowej, a w kolumnach odpowiedzi na poszczególne pytania wstawiając 

cyfrę 1, co umożliwiło zliczenie wyników i konfigurację danych. 

 Na podstawie zestawionych wyników ankiet przygotowano ich prezentację w raporcie         

pn. „Ocena stanu aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Olecko” opisującym metodologię 

badań, charakterystykę respondentów, oraz analizę odpowiedzi ankietowanych na poszczególne 

pytania.  Prezentację wyników przedstawiono z użyciem wykresów, tabel oraz opisu wyników 

badania.  Raport zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku 

www.um.olecko.pl w zakładce „Strategia upowszechniania kultury fizycznej” oraz realizatorów    

w/w projektu www.stowarzyszenie.olecko.pl, www.powiat.olecko.pl .  

 

http://www.um.olecko.pl/
http://www.stowarzyszenie.olecko.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/
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WARSZTATY  KONSULTACYJNE (STRATEGICZNE) 

 Definiując pojęcie warsztatów konsultacyjnych założonych do przeprowadzenia w procesie 

konsultacji projektu dokumentu Strategii przyjęto, że są to wspólne spotkania robocze twórców, 

realizatorów, a także innych osób mających istotny wpływ na upowszechnianie kultury fizycznej, 

służące ukształtowaniu tej strategii oraz systemu jej wdrażania w sposób możliwie najbardziej 

zgodny z interesami mieszkańców gminy. Uprawnione wydaje się twierdzenie, że są to spotkania 

robocze ekspertów tworzących strategię, władz i administracji samorządowej oraz organizacji 

pozarządowych jako przedstawicieli społeczności lokalnej. 

 Warsztaty strategiczne należą do metod dwukierunkowych. Jest to współcześnie najczęściej 

w Polsce stosowana metoda konsultacji społecznych w procesie planowania strategicznego
3
. 

Rysunek 7. Warsztaty konsultacyjne KROK po KROKU 

 

 Zgodnie z harmonogramem 15 kwietnia 2014 roku  odbyły się warsztaty z dyrektorami szkół, 

nauczycielami WF, trenerami, sportowcami w zakresie opracowania diagnozy sytuacji wyjściowej 

oraz wypracowania założeń programowych do Strategii.  

                                                           
3
 Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego, Andrzej Sztando, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 179, 

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce 2011 
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 Prace warsztatowe prowadzone były przez moderatora, który przedstawił porządek spotkania, 

cel spotkania oraz zadania do realizacji podczas warsztatów. 

 Tematem spotkania było „Wychowanie fizyczne wiodącą rolą w edukacji zdrowotnej 

uczniów, podstawą wszechstronnego rozwoju oraz kształtowania obyczaju aktywności fizycznej         

i troski o zdrowie w okresie całego życia”. Wzięło w nich udział 20 osób spośród zaproszonych 

ekspertów oraz przedstawiciele samorządu gminnego i administracji.   

 Uczestnicy warsztatów zapoznali się „Raportem z badania przygotowanego przez 

pracowników Filii Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olecku przeprowadzonego w publicznych 

szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Olecko Wychowanie fizyczne w opinii 

uczniów i ich rodziców”.  

 Celem zrealizowanego badania było poznanie opinii uczniów i ich rodziców dotyczących 

głównie aktywności ruchowej uczniów  podczas zajęć wychowania fizycznego, w czasie wolnym    

od zajęć, podczas  zawodów sportowych. Respondenci byli poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 

pytania dotyczące frekwencji na zajęciach, podejmowanej aktywności fizycznej poza szkołą, form 

spędzania wolnego czasu, preferencji do oferty programowej szkoły, a także barier występujących    

w podejmowaniu aktywności fizycznej, w tym w szkolnych zawodach. Badanie obejmowało 

również ocenę stosunku do zajęć z wychowania fizycznego oraz nauczyciela prowadzącego. 

 Badanie skierowane było do dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Olecko oraz rodziców uczniów tych szkół. Realizowane było metodą 

ankiety audytoryjnej. Zostało przeprowadzone w terminie luty - marzec 2013 roku. W badaniu udział 

wzięło po 30% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – łącznie 611 uczniów oraz 353 

rodziców. 

 Kwestionariusz ankiety, mimo że obejmował tę samą tematykę był inny dla uczniów 

i rodziców. Został przygotowany przez zespół projektowy pracowników Filii Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Olecku. Zarówno dla uczniów jak i rodziców składał się z pytań zamkniętych               

i półotwartych. Przeprowadzono analizę wyników w oparciu o zmienne takie jak: płeć, wiek (szkoła 

podstawowa/gimnazjum ). Wszystkie przedstawione w raporcie ryciny opracowane zostały na 

podstawie wyników przeprowadzonych badań. Raport opracowany przez pracowników Wydziału 
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Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku przy wsparciu doradców w ramach 

realizacji projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w Powiecie Oleckim współfinansowanego     

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 Uczestnicy warsztatów poznali ogólne zasady w zakresie tworzenia projektu Strategii. 

Została omówiona planowana struktura Strategii, poszczególne zagadnienia do opracowania.  

 Poniżej schemat tworzenia projektu strategii zaprezentowany podczas spotkania. 

Rysunek 8. Schemat tworzenia projektu strategii 
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 Został przedstawiony założony nadrzędny cel strategiczny Aktywne i sprawne społeczeństwo 

Gminy Olecko ponadto planowany jeden z priorytetów Wychowanie fizyczne wiodącą rolą               

w edukacji zdrowotnej uczniów, podstawą wszechstronnego rozwoju oraz kształtowania obyczaju 

aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia będący zarazem tematem przewodnim 

warsztatów. 

 Poniżej przedstawiono przygotowany i wykorzystany podczas spotkania materiał pomocniczy 

– schemat matrycy analizy SWOT. 
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Rysunek 9. Schemat matrycy analizy SWOT 

Analiza SWOT
Analiza SWOT

Analiza wewnętrzna dotyczy obecnych działań. Celem jej jest rozpoznanie silnych i słabych stron w dotychczasowej realizacji WF. Słabe strony poznane w 

trakcie analizy będą służyły przeprowadzeniu ewentualnej korekty działania. W ramach analizy wewnętrznej należy rozważyć kwestie np.:

- baza szkolnej edukacji sportowej, możliwości w uprawianiu turystyki i innych form

- uczniowie i ich stosunek do zajęć, 

- nauczyciele, w tym kwalifikacje

- oferta edukacyjna, sposób tworzenia, organizacja

- tradycje sportowe

- marketing, promocja upowszechniania kultury fizycznej w szkole, wizerunek, opinia

- działalność badawczo - rozwojowa, prowadzenie analizy potrzeb, wieloaspektowa ocena realizacji WF

- kontakty  i  współpraca wewnątrz i międzyszkolna

MOCNE STRONY ( siła )

zasoby, umiejętności i inne aspekty, które należy utrzymać i  rozwijać 

SŁABE STRONY ( wady)

aspekty, które ograniczają realizację WF lub blokują rozwój

1. ..

2. ..

1. ..

2. ..

Analiza zewnętrzna, czyli analiza tych obszarów (dziedzin) zewnętrznych, które wpływają na WF, a nad którymi nie ma kontroli. Celem jej jest określenie

obszarów, które należałoby „zaatakować", aby uczynić otoczenie bardziej przyjaznym dla rozwoju WF oraz zidentyfikowanie zagrożeń, których można by

uniknąć lub lepiej zabezpieczyć się przed nimi. Dziedziny do rozważenia w ramach analizy zewnętrznej, np.:

- pozaszkolna baza sportowa i turystyczna, wielofunkcyjność obiektów

- świadomość i tendencje w upowszechnianiu kultury fizycznej

- kwestie finansowe (pozyskiwanie funduszy zewnętrznych)

- sytuacja demograficzna (obniżanie wieku szkolnego)

- plany i działalność rządu, możliwości zmian, formy adaptacji szkół do nowych warunków

- inne czynniki otoczenia ważne z punktu widzenia WF

SZANSE ( okazje, możliwości )

korzystne predyspozycje i zjawiska w otoczeniu, które mogą wpływać na

rozwój WF w szkołach

ZAGROŻENIA (trudności)

czynniki zewnętrzne, które uważane są jako przeszkody, utrudnienia, które

obniżają możliwości rozwojowe WF w szkołach

1. ..

2. ..

1. ..

2. ..

 

 Uczestnicy warsztatów w drodze dyskusji i merytorycznej argumentacji dokonali analizy 

mocnych i słabych stron, określili szanse i zagrożenia dotyczące szczególnie wychowania fizycznego 

oraz ustalili obszary i zadania do realizacji, wypracowali główne czynniki rozwoju kultury fizycznej 

w gminie, a także określali wizję jej pożądanego stanu w perspektywie co najmniej kilku lat, cele 

rozwoju oraz możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia służące ich osiąganiu.  
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 Podkreślenia wymaga fakt, że mimo iż prace warsztatowe skupiały się na czynnikach, wizji, 

celach i przedsięwzięciach, to pośrednimi (wtórnymi) produktami warsztatów były również nowe 

koncepcje strategicznej współpracy, rewitalizacja czy rozwój tych wartości, w przypadkach gdy 

istniały już wcześniej. Cennym uzupełnieniem tych produktów jest ogólny wzrost zainteresowania 

uczestników warsztatów problematyką strategicznego zarządzania.  

 Uzyskany podczas warsztatów materiał stanowił wyznacznik dalszych prac nad Strategią. 

Następnie wyniki pracy uczestników warsztatów przekazane zostały do placówek oświatowych 

prowadzonych przez gminę, w których dokonano kolejnej analizy i uzupełnienia przez pozostałych 

nauczycieli, co w dalszej kolejności przekazano do wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do 

wykorzystania przedłożonego materiału w przygotowaniu projektu Strategii. Spotkanie warsztatowe 

zostało szczegółowo udokumentowane. 

 Kolejne warsztaty zorganizowane były 27 maja br. z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych działających w obszarze upowszechniania kultury fizycznej. Tematem spotkania 

były zagadnienia dotyczące współpracy międzysektorowej, mocnych i słabych stron jak również 

szans i zagrożeń dla tej współpracy oraz realizacji zadań publicznych z obszaru kultury fizycznej      

w Gminie Olecko oraz metod popularyzacji aktywności ruchowej wśród jej mieszkańców. 

Indywidualne zaproszenia skierowano do 25 organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyło 

17 osób. 

 Wszelkie informacje o postępach w opracowywaniu projektu Strategii i harmonogramie 

konsultacji społecznych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku 

www.um.olecko.pl, oraz realizatorów w/w projektu www.stowarzyszenie.olecko.pl, 

www.powiat.olecko.pl . Z dokumentami dotyczącymi opracowywania i konsultowania Strategii 

można się zapoznać również w Urzędzie Miejskim w Olecku w Wydziale Edukacji, Kultury              

i Sportu, Plac Wolności 1.   

 

Realizatorzy projektu 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza 

w partnerstwie z Powiatem Oleckim 

http://www.um.olecko.pl/
http://www.stowarzyszenie.olecko.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/

