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PROGRAM 

Szkolenie ONLINE dla samorządowców:  

Ankieta internetowa  
jako element efektywnych konsultacji społecznych. 

Czyli czego nie wiemy o ankietach, ale boimy się zapytać? 
 

Termin i lokalizacja:  

04.11.2020 r. (środa), g. 12:00-15:00, ONLINE 

Instrukcja połączenia: 

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wklejenie poniższego linku do dowolnej przeglądarki.  

Udział w spotkaniu nie wymaga żadnych opłat ani instalacji dodatkowego oprogramowania. 

Link: https://us02web.zoom.us/j/82636607238?pwd=eFdSMGpzR1FySGIzVEZQcVR0TWRrZz09 

W sytuacji, jeśli program poprosi o wpisanie dodatkowego kodu (nie powinno to nastąpić), proszę użyć: 

Passcode: 3AnXSn lub Meeting ID: 826 3660 7238 

W przypadku ewentualnych problemów z dołączeniem do spotkania prosimy o kontakt z dr Krzysztofem 
Mączką pod nr telefonu: +48 662 622 414. 

Nie prowadzimy zapisów na szkolenie, wystarczy wejść w link w wyznaczonym terminie i dołączyć! 

Do kogo adresowane jest szkolenie: 

Szkolenie adresujemy w szczególności do pracowników jednostek samorządowych, którzy zajmują się 
prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami. Ankiety internetowe (zwłaszcza w sytuacji 
epidemii) są jednym z głównych narzędzi służących do komunikacji i zbierania danych. Można 
wykorzystywać je m.in. podczas opracowywania strategii rozwoju gminy, konsultacji planistycznych, 
diagnozy problemów społecznych, oceny jakości życia, badania dostępności budynków użyteczności 
publicznej i wielu innych procesów badawczych, promocyjnych czy konsultacyjnych. 

Trener: 

Krzysztof Mączka – doktor socjologii, pracownik Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Członek European Sociological Association oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor 
kilkunastu publikacji naukowych oraz recenzji m.in. w renomowanych czasopismach międzynarodowych i 
krajowych (m.in. Ecological Economics, Ecosystem Services). Laureat stypendium START (2020) dla 100 
najlepszych młodych polskich naukowców. Realizował wiele badań praktycznych i konsultacji społecznych 
m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Czerwonaku, Luboniu, Szubinie, Rudzie Śląskiej. 
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Program szkolenia online 04.11.2020: 

12.00 – 12.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

Dawid Drobnić 

Stowarzyszenie  
Metropolia Poznań 

Innowacyjne aspekty projektu pt. „DziałaMY! Program rozwoju  
edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” 

12.15 – 13.15 Wątpliwości przed przygotowaniem ankiety 

dr Krzysztof Mączka 

 W jakim celu robimy ankiety? 

 Jak powinny brzmieć dobre pytania ankietowe? 

 Jak przygotować dobrą kafeterię odpowiedzi? 

 Jak zwiększyć odsetek odpowiedzi? 

 Które narzędzia do tworzenia ankiet są łatwe w obsłudze i bezpłatne? 

13.15 – 13.30 Przerwa  

13.30 – 14.50 Wyniki i praktyka 

dr Krzysztof Mączka 

 Prezentacja wyników ankiety (top boxy, wykresy, rekomendacje) 

 Dobre praktyki (przykłady ankiet i raportów, które się sprawdzają) 

 Ćwiczenie 

14.50-15.00 Zakończenie szkolenia 
 

Dodatkowa propozycja wsparcia – mentoring indywidualny 06.11.2020: 

6 listopada, 

g. 12.00-15.00 

Mentoring indywidualny (dla chętnych) dotyczący kwestii 
poruszanych na szkoleniu. Sesje trwają ok. 30 min. 

Zapisy: https://forms.gle/NyCXMKLhts64DWKQA 
 

Organizatorzy szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań powstało w 2011 roku. W skład SMP 
wchodzą 23 jednostki samorządu, w tym: Miasto Poznań, Powiat 
Poznański, 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz cztery gminy z powiatów 
ościennych. Stowarzyszenie zajmuje się inicjowaniem współpracy między 
samorządami w takich dziedzinach, jak fundusze unijne, kolej metropolitalna, mobilność miejska, 
planowanie przestrzenne oraz zwiększanie jakości życia mieszkańców. Więcej informacji: 
www.metropoliapoznan.pl  

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO powstało 
w 2004 roku. Głównym celem CREO jest wszechstronne działanie na rzecz 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pobudzanie społecznej aktywności 
obywateli, wspieranie NGO i inicjatyw społecznych oraz propagowanie idei 
wolontariatu. Działania CREO związane z edukacją obywatelską w szkołach są 
prowadzone obecnie w 80 szkołach w Wielkopolsce. Ponadto Stowarzyszenie CREO aktywnie działa 
również w rozwijaniu idei wolontariatu pracowniczego i wolontariatu senioralnego. Więcej informacji: 
www.centrumcreo.pl  
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