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Wstęp

Żyjemy w erze fałszywych wiadomości (fake news) i dezinformacji, a badania mówią nam, że 
Europejczycy z trudem sobie z nimi radzą. To, co najbardziej niepokoi ludzi, to fakt, że tak wielu 
z nas nie jest w stanie stwierdzić, czy dana historia jest prawdziwa czy fałszywa (Statista, 2018). 
Częstotliwość, z jaką stykamy się z dezinformacją i jej potencjał wpływania na sposób myślenia, 
sposób głosowania i to, w co wierzymy, sprawiły, że stała się ona istotną kwestią w dzisiejszym 
społeczeństwie. Średnio 66% obywateli Europy styka się z fałszywymi wiadomościami lub 
dezinformacją co tydzień, a 37% obywateli jest świadkami dezinformacji w swoich kanałach 
informacyjnych każdego dnia (Statista, 2019).

Termin “fake news” odnosi się do treści medialnych, które rozpowszechniają “błędne informacje” lub 
“dezinformację”. Podczas gdy “dezinformacja” jest niezamierzonym rozpowszechnianiem fałszywych 
informacji w Internecie, dezinformacja jest bardziej złowroga. Opisuje ona celowe i ukierunkowane 
rozpowszechnianie fałszywych informacji w celu wywarcia wpływu na odbiorców lub oszukania ich. 
Dezinformacja napędza aparat “fake news”. 

Dezinformacja i fake news mają na celu zalanie naszej zdolności do nadawania sensu informacjom. To 
wszechobecne użycie dezinformacji podważa procesy demokratyczne poprzez tworzenie nieufności, 
zamieszania i udaremnianie wspólnej płaszczyzny niezbędnej dla demokracji. Dezinformacja służy 
jedynie szerzeniu strachu, niepokoju, podejrzliwości, nienawiści, rasizmu, ksenofobii i uprzedzeń 
wśród naszego społeczeństwa. Nadszedł czas, aby znaleźć nowe podejście do wspierania obywateli 
europejskich w radzeniu sobie z rozprzestrzenianiem się dezinformacji w społeczeństwie i łagodzeniu 
jej wpływu na ich lokalną społeczność. 

Poprzez projekt MEDIA-HACKS, dążymy do opracowania podejścia mającego na celu zwiększenie 
umiejętności korzystania z mediów przez społeczności lokalne od podstaw; poprzez wspieranie 
członków społeczności lokalnych, aby byli producentami wiarygodnych treści medialnych dla swoich 
społeczności, a także etycznymi konsumentami treści.

Chcemy wspierać lokalne społeczności, aby były odpowiedzialne za informacje, którymi dzielą się 
z innymi w sieci; pomagając powielać etykę medialną wiarygodnych serwisów informacyjnych w 
środowisku mediów społecznościowych. W związku z tym, głównym celem projektu MEDIA-HACKS 
jest zbudowanie ram mediów społecznościowych, które wyposażą lokalne społeczności w wiedzę, 
umiejętności i kompetencje do rozwijania, zarządzania i utrzymywania kompleksowych usług 
medialnych dla mieszkańców.
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Cel Zestawu Narzędzi

Celem tego zestawu narzędzi jest wsparcie partnerów projektu i innych osób we wdrażaniu 
podejścia do rozwoju społeczności opartego na zasobach, aby wykorzystać atuty w swoich lokalnych 
społecznościach i zebrać je pod wspólnym szyldem mediów społecznych w celu promowania 
prawdziwych wiadomości o okolicy wśród mieszkańców. Niniejszy zestaw narzędzi przedstawia krok 
po kroku przewodnik po partycypacyjnym podejściu do audytu opartego na aktywach. Niniejszy 
Zestaw Narzędzi do Audytu został opracowany z myślą o wykorzystaniu w czasie globalnej pandemii, 
dlatego też wiele z planowanych działań bezpośrednich, typowych zarówno dla podejścia Asset Based 
Community Development (ABCD), jak i Participatory Action Research (PAR), zostało zastąpionych 
narzędziami współpracy online, które, jeśli zostaną prawidłowo wdrożone, mogą przynieść podobne 
rezultaty. 

Audyt Społecznościowy MEDIA HACKS składa się z 5 podstawowych kroków:

Zgodnie z najlepszymi praktykami w rozwoju społeczności, partnerzy będą unikać podejścia “robienia 
do” lub “robienia dla” audytu społeczności, a zamiast tego skupią się na szeregu metodologii, które 
budują potencjał w społecznościach lokalnych realizując podejście “robienia z”. Przeprowadzenie 
audytu społeczności lokalnej będzie pierwszą okazją do zachęcenia grup społeczności lokalnej i 
mieszkańców do podjęcia inicjatywy w procesie rozwoju i przejęcia odpowiedzialności za ostateczne 
wyniki Projektu. 

Zgodnie z tą filozofią, proces audytu społeczności będzie przebiegał zgodnie z metodologią 
“Participatory Action Research”, angażując i wspierając lokalną Grupę Działania Mediów, aby 
zakończyć audyty oparte na aktywach, kultywując pozytywne postawy wśród wybranych społeczności, 
jednocześnie zbierając wymagane dane.  Tworzenie tych połączeń będzie trudnym zadaniem, biorąc 
pod uwagę ograniczenia COVID-19 we wszystkich krajach partnerskich, ale partnerzy projektu 
przyjmą wielomodalne podejście, które zapewni elastyczność i kreatywność po drodze. 

Zestaw narzędzi zawiera główny kwestionariusz do wykorzystania w badaniach terenowych 
oraz przewodnik po zasobach i działaniach związanych z badaniami opartymi na dokumentach. 
Towarzyszy mu również krótki (3-godzinny) program szkolenia wprowadzającego, wyjaśniający 
korzyści i procesy związane z badaniami uczestniczącymi w działaniu, mający na celu wsparcie 
członków lokalnych zespołów, którzy podejmują się tego zadania. 
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Podejście MEDIA HACKS

W sercu procesu audytu społeczności MEDIA HACKS znajduje się podejście Asset Based Community 
Development (ABCD), ponieważ opiera się ono na atutach, które znajdują się w społeczności i 
mobilizuje osoby, stowarzyszenia i instytucje do połączenia się w celu realizacji i rozwoju swoich 
mocnych stron. Tym różni się od podejścia opartego na deficycie, które koncentruje się na 
identyfikowaniu i zaspokajaniu potrzeb. W podejściu opartym na zasobach od samego początku 
poświęca się czas na identyfikację atutów osób, stowarzyszeń i instytucji tworzących społeczność. 
Dla projektu MEDIA HACKS jest to ważne, ponieważ chcemy opracować podejście mające na celu 
zwiększenie umiejętności korzystania z mediów przez społeczności lokalne od podstaw i zbudować 
ramy mediów społecznych, które pozwolą tym społecznościom rozwijać, zarządzać i utrzymywać 
kompleksowe usługi medialne dla mieszkańców w przyszłości. Zalecenia i pomysły w tej części 
Zestawu Narzędzi (Toolkit) zostały zaadaptowane z pracy Nurture Development  i ABCD Institute . 

Kluczem do ABCD jest rozpoczęcie korzystania z tego, co już jest w społeczności. Następnie należy 
wspólnie pracować nad wykorzystaniem zidentyfikowanych atutów wszystkich zaangażowanych. 
Pierwszą kluczową metodą podejścia ABCD jest to, że rozwój rozpoczyna się od rozpoznania kategorii 
aktywów, które można odkryć w każdej społeczności i miejscu. Stosując zasady ABCD, społeczności 
nie są postrzegane jako złożone masy potrzeb i problemów, ale raczej jako zróżnicowane i zdolne 
sieci darów i atutów. Każda społeczność posiada unikalny zestaw umiejętności i zdolności, które może 
wykorzystać w rozwoju społeczności, a w naszym przypadku w Mediach Społecznościowych.
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Asset Based Community Development kategoryzuje inwentaryzacje aktywów na pięć grup:

1  https://www.nurturedevelopment.org/about-abcd/
2 https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx

1. Osoby fizyczne - każdy ma 
aktywa i atuty. 

W centrum znajdują się 
mieszkańcy społeczności, 
którzy wszyscy posiadają 
dary i umiejętności. Należy 
rozpoznać i zidentyfikować 
indywidualne dary i atuty. W 
rozwoju społeczności nie można 
nic zrobić z potrzebami ludzi, a 
jedynie z ich aktywami. Deficyty 
lub potrzeby są przydatne tylko 
dla instytucji.

2. Stowarzyszenia - ludzie 
odkrywają nawzajem swoje 
atuty.
Budując nasze lokalne Zespoły 
Akcji Medialnej, gromadzimy 
małe nieformalne grupy ludzi o 
wspólnych zainteresowaniach, 
którzy będą działać jako 
wolontariusze w naszym 
projekcie. Te lokalne Zespoły 
Akcji Medialnej (zwane w ABCD 
stowarzyszeniami) są kluczowe 
dla mobilizacji społeczności 
przewidzianej w tym projekcie. 
Nie kontrolują one niczego; 
po prostu gromadzą się wokół 
wspólnego interesu z własnego 
wyboru.

3. Instytucje - ludzie 
zorganizowani wokół 
aktywów.
Odpłatne grupy ludzi, które na 
ogół są profesjonalistami i są 
zorganizowane strukturalnie, 
nazywane są instytucjami. 
Należą do nich agencje rządowe 
i prywatne przedsiębiorstwa, 
jak również szkoły itp. 
Wszystkie one mogą być 
cennymi zasobami. Aktywa 
tych instytucji pomagają 
społeczności lokalnej zdobywać 
cenne zasoby i budować 
poczucie odpowiedzialności 
obywatelskiej. Instytucje te są 
interesariuszami w naszym 
projekcie i zostaną ujęte jako 
część procesu audytu w naszej 
mapie interesariuszy. 
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4. Aktywa związane Z miejscem - ludzie mieszkają tu z jakiegoś powodu.
Ziemia, budynki, dziedzictwo, przestrzenie publiczne i zielone są przykładami aktywów dla 
społeczności. Każde miejsce, w którym ludzie decydują się przebywać, zostało wybrane z ważnych 
powodów i dopóki ludzie pozostają, te powody pozostają. Miejsce może być centrum zasobów 
naturalnych, ośrodkiem aktywności, umiejętności życiowych, połączeniem tranzytowym lub rynkiem. 
Niezależnie od tego, jakie są mocne strony danego miejsca, ludzie z danej społeczności będą najbliżsi 
jego zrozumienia. Ważne jest, aby wyartykułować, dlaczego wybrałeś wybraną społeczność do 
pilotażu projektu MEDIA HACKS.

5. Połączenia - jednostki łączą się w społeczność.
Asset Based Community Development uznaje, że wymiana pomiędzy ludźmi dzielącymi się swoimi 
darami i aktywami tworzy połączenia, a te połączenia są istotnym atutem społeczności. Relacje 
społeczne, sieci i zaufanie tworzą kapitał społeczny danej społeczności. ABCD uznaje wartość 
tych aktywów i jest praktycznym zastosowaniem budowania relacji w celu zwiększenia kapitału 
społecznego.

Podejściu ABCD towarzyszy podejście Participatory Action Research. Participatory Action Research 
(PAR) to podejście do badań stosowane od lat 40. ubiegłego wieku. Polega ono na współpracy 
badaczy i uczestników w celu zrozumienia problematycznej sytuacji i zmiany jej na lepsze. Istnieje 
wiele definicji tego podejścia, które mają pewne wspólne elementy. PAR koncentruje się na zmianie 
społecznej, która promuje demokrację i stawia czoła nierównościom; jest dostosowana do kontekstu, 
często ukierunkowana na potrzeby konkretnej grupy; jest iteracyjnym cyklem badań, działań i 
refleksji; często dąży do “wyzwolenia” uczestników, aby mieli większą świadomość swojej sytuacji i 
mogli działać. PAR wykorzystuje szereg różnych metod, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, które 
zostały przedstawione w części Metodologie audytu poniżej. 

Rozwój społeczności oparty na aktywach w praktyce

ABCD jest podejściem opartym na wypróbowanych i przetestowanych metodach z praktyki 
zrównoważonego rozwoju społeczności. Nie jest to formuła, którą można by stosować w sposób 
uniwersalny. Poniżej przedstawiamy podstawowe wspólne kroki, które odzwierciedlają doświadczenie 
i zasady stosowania podejścia opartego na aktywach.

1. Zbieraj historie
Historie są zbiorami kapitału kulturowego społeczności. Rozmowa ze słuchaczami może angażować 
doświadczenia ludzi w udane działania, które pomogą odkryć dary, umiejętności, talenty i aktywa 
w społeczności. Z opowieści można dowiedzieć się, na czym zależy ludziom i jakie są ich motywacje 
do działania. Co ważne, ta forma badania nie umniejsza, ale wzmacnia obywateli jako centrum ich 
społeczności.
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2. Zebranie grupy głównej
Z opowieści wyłonią się osoby, które w przeszłości wykazały się zaangażowaniem i przywództwem lub 
które obecnie pełnią rolę lidera. Zbierz grupę tych zaangażowanych osób, które są zainteresowane 
badaniem atutów społeczności, identyfikowaniem możliwości i prowadzeniem działań rozwojowych. 
Zaangażowane i zmotywowane do działania na rzecz tego, na czym im zależy, wykorzystując swoje 
mocne strony i dary, osoby te otworzą sieci relacji wewnątrz społeczności. W kontekście projektu 
MEDIA HACKS, jest to Lokalna Grupa Działania Mediów. 

3. Mapowanie potencjału i aktywów osób, stowarzyszeń i instytucji lokalnych
Ważne jest, aby członkowie społeczności przeprowadzili mapowanie zasobów, aby zacząć budować 
nowe relacje, dowiedzieć się więcej o wkładzie i talentach członków społeczności, zidentyfikować 
połączenia, które otwierają możliwości i umożliwiają zmiany. Cele naszego ćwiczenia z mapowania 
społeczności to:

• Identyfikacja skojarzeń 
Wymień stowarzyszenia, grupy społeczne i instytucje publiczne działające w społeczności, 
a następnie zacznij grupować je według typów. Zidentyfikuj te stowarzyszenia, które 
najprawdopodobniej wezmą udział w projekcie i będą go wspierać. Wypełnij szablon mapowania 
interesariuszy, aby pomóc w tym działaniu.  

• Identyfikacja indywidualnych atutów, umiejętności i możliwości 
Na tym etapie ważne jest, aby pokazać ludziom, że ich zdolności i wkład są doceniane. Można 
opracować wykaz umiejętności, który będzie zawierał listę tych zdolności w takich kategoriach, 
jak budowanie społeczności, dziennikarstwo, nawiązywanie kontaktów, umiejętności medialne, 
wystąpienia publiczne, pisanie, umiejętności techniczne itp. Kategorie te powinny odzwierciedlać 
mocne strony społeczności, które same określiły. 

• Identyfikacja aktywów instytucji lokalnych 
Obejmuje to służby rządowe, dostawców usług pozarządowych oraz przedsiębiorstwa sektora 
prywatnego. Atutami tymi mogą być świadczone przez nich usługi, miejsca spotkań, sprzęt i 
inne materiały, które mogą udostępnić, łącza komunikacyjne oraz pracownicy, którzy potrafią 
wyobrazić sobie szersze korzyści dla całej społeczności wynikające z silniejszych relacji. 

• Identyfikacja aktywów fizycznych i zasobów naturalnych 
Jest to lista potencjałów społeczności - ponieważ dostęp i użytkowanie mają różne uwarunkowania 
te, które są własnością i są zarządzane społecznie powinny być identyfikowane oddzielnie od tych, 
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4. Znajdź i zaangażuj współpracowników, którzy mogą 
budować relacje
Prawdopodobnie najważniejszym krokiem w Asset Based 
Community Development jest zachęcanie do budowania nowych 
relacji oraz wzmacnianie i poszerzanie już istniejących. Jest to 
sedno budowania wspólnoty oraz rozwoju społeczności lokalnej 
i prowadzi do niezmierzonych korzyści, że społeczności chronią i 
wspierają to, co same tworzą.

5. Poproś zebraną społeczność o poprowadzenie tworzenia 
planu społeczności lokalnej
Podstawową ideą Asset Based Community Development jest to, 
że społeczności mogą same kierować procesem rozwoju poprzez 
identyfikację i mobilizację istniejących, ale często nierozpoznanych 
aktywów. Wymaga to silnego zaangażowania w wysiłki kierowane 
przez społeczność poprzez aktywne obywatelstwo i metody 
demokracji uczestniczącej. Społeczność może sprostać wyzwaniu, 
jakim jest dopasowanie atutów do możliwości i podjęcie decyzji o 
wyborze tematu organizacyjnego. W ramach tego tematu należy 
wybrać konkretne, osiągalne i zrozumiałe działanie, nad którym 
będzie można od razu rozpocząć pracę. W naszym kontekście jest 
to projekt MEDIA HACKS. 

6. Zaangażowanie w samobilizację zasobów społeczności 
poprzez działanie
Kiedy ludzie wiedzą, co zrobić, aby odnieść sukces, wiedzą, jak 
wygląda sukces, widzą, od czego zacząć i że można go osiągnąć 
w ramach dostępnych zasobów, wybrane działanie będzie miało 
jednoczący i wzmacniający rezultat. To tworzy samomobilizację 
jako ciągły proces. 
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Tworzenie Lokalnej Grupy Działania na rzecz Mediów - 
kogo zaangażować?

Różni uczestnicy mogą wnieść cenne informacje, patrząc na zasoby z różnych punktów widzenia, w 
zależności od ich indywidualnego doświadczenia z tymi zasobami; na przykład, użytkownik domu 
kultury wniesie inne spostrzeżenia niż organizacja odpowiedzialna za jego utrzymanie - wszystkie 
spostrzeżenia są równie ważne i należy je wspierać.

Jest oczywiste, że aby zaktywizować projekt MEDIA HACKS w naszych lokalnych społecznościach, 
konieczne jest powołanie Lokalnej Grupy Działania Mediów (LMAG). Rolą tej grupy w projekcie jest: 

• Otrzymać szkolenie wprowadzające w celu wsparcia ich działań audytowych.
• Współkierowanie wdrażaniem audytu wspólnotowego na poziomie lokalnym.
• Współpraca z partnerami projektu w celu przygotowania krajowego raportu z audytu i 

zatwierdzenia ustaleń.
• Wprowadzanie i testowanie zasobów mediów społecznościowych, które opracujemy, gdy znane 

będą wyniki audytu.
• Niektórzy członkowie lokalnych grup działania na rzecz mediów wezmą udział w 5-dniowej wizycie 

mobilnościowej (wymianie) w Irlandii, podczas której spotkają się z innymi członkami lokalnych 
grup działania na rzecz mediów i wymienią swoje doświadczenia.

• Współpraca z partnerami projektu w celu opracowania i stworzenia lokalnych treści medialnych w 
wyniku ich doświadczeń związanych z nauką i mobilnością.

• Wspieranie partnerów projektu w planowaniu lokalnych Spotkań Mediów Społecznościowych oraz 
prezentowanie ich talentów i zalet, tworząc europejską społeczność praktyków. 

Istnieją trzy zalecane podejścia do tworzenia Lokalnej Grupy Działania ds. 

1. Współpracować z istniejącą grupą społeczności lokalnej, która jest gotowa wspierać i kierować 
działaniami wdrożeniowymi projektu MEDIA HACKS.

2. Utwórz nowe stowarzyszenie, ogłaszając chęć utworzenia lokalnego zespołu i zaproś ochotników 
do przyłączenia się do lokalnej grupy mediów społecznościowych.

3. Zbierz istniejących liderów społeczności zainteresowanych mediami społecznymi, aby utworzyć 
grupę podstawową, a następnie zaproś nowych członków, aby zwiększyć umiejętności obecnych 
członków.

 
W trakcie procesu audytu społeczności lokalnej, powinno być jasne i otwarte zaproszenie dla nowych 
członków do przyłączenia się do Lokalnej Grupy Działania Media. Proszę upewnij się, że jest to 
przekazywane w sposób przejrzysty w całej komunikacji, promocji i działaniach.
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Podejścia badawcze oparte na dokumentach

Profil Twojej lokalnej społeczności 
Profil społeczności jest podsumowaniem warunków wyjściowych i trendów w danej społeczności. 
Tworzy on kontekst dla oceny potencjalnych oddziaływań i podejmowania decyzji dotyczących 
projektu. Opracowanie profilu społeczności obejmuje zlokalizowanie godnych uwagi cech w 
społeczności oraz ocenę warunków społecznych i ekonomicznych oraz trendów w społeczności i 
regionie, które mają wpływ na projekt. Przygotowanie profilu społeczności jest często procesem 
powtarzającym się. Chociaż niektóre informacje mogą być zebrane na początku procesu audytu 
społeczności, inne ważne informacje o społeczności mogą zostać odkryte dopiero w późniejszym 
etapie procesu. Proszę użyć markowego szablonu (Załącznik 3)

Ćwiczenie Google Mapping (audyt uliczny lub spacer po mieście) 
Ponieważ nie jest możliwe zebranie społeczności twarzą w twarz w celu stworzenia mapy lokalnych 
zasobów fizycznych społeczności, mapowanie Google jest darmową, realną, alternatywną metodą 
wirtualnego mapowania. Współpracując z lokalną Medialną Grupą Działania, umieść znaczniki z 
różnymi ikonami na mapie Google swojej społeczności, miasta lub regionu. Po kliknięciu na każdy 
znacznik, możesz utworzyć wyskakujące okienko zawierające tekst i inne treści, które chcesz dodać. 
Możesz użyć linii i kształtów, aby zaznaczyć konkretne obszary i zasoby w społeczności, pokazując 
masę krytyczną zasobów, które są dostępne. Wstawiaj linki do odpowiednich treści internetowych, 
takich jak strony internetowe organizacji, które mapujesz lub artykuły informacyjne o konkretnych 
markerach (np. lokalna gazeta pisze artykuł o Twoim projekcie, możesz wstawić link do tego 
artykułu w wyskakującym dymku). Możliwe jest również osadzanie zdjęć lub filmów w wyskakujących 
dymkach, dzięki czemu można je natychmiast oglądać bez konieczności podążania za linkiem. Mapy 
Google to świetny sposób na pokazanie swoich odkryć i śledzenie wszelkich zmian, które możesz 
wprowadzić.

Mapowanie interesariuszy
W wyniku audytu społeczności lokalnej z wykorzystaniem podejścia ABCD, ważne jest, aby 
zidentyfikować i uchwycić instytucję lub interesariuszy, którzy mogą wspierać działania projektu 
zarówno teraz, jak i w trakcie cyklu życia projektu. Proszę skorzystać z markowego szablonu (załącznik 
4)

Profil Twojej Lokalnej Grupy Działania Mediów
Krótki opis członkostwa w lokalnej Grupie Działania na rzecz Mediów. Ponieważ jest to wymóg 
projektu, musisz upewnić się, że masz zgodę zespołu na udostępnienie ich danych osobowych. 
Informacje te będą również potrzebne dla osób biorących udział w wymianie mobilności w Irlandii 
w ramach projektu. Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania Media może się zmieniać z czasem, 
dlatego należy upewnić się, że profil jest aktualny. Archiwizuj stare profile na dysku google, zamiast je 
usuwać. Proszę użyć markowego szablonu (załącznik 5)

Metodologie audytu
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Badania w działaniu uczestniczącym (alternatywy)

Celem procesu audytu społeczności jest animacja i zaangażowanie lokalnych społeczności w 
celu oceny ich poglądów na media społeczne, identyfikacji ich preferencji medialnych, oceny ich 
umiejętności korzystania z mediów i rozpoznania potencjalnych aktywów, które są dostępne w 
społeczności w celu wsparcia realizacji projektu MEDIA HACKS. 

Ponieważ pracujemy w czasie globalnej pandemii, a wiele organizacji partnerskich nie może 
prowadzić swojej normalnej codziennej działalności z powodu ogólnoeuropejskich blokad i 
ograniczeń, proponujemy serię narzędzi współpracy online, które mogą być wykorzystane przez 
partnerów projektu w celu dotarcia i zaangażowania mieszkańców i członków społecznoścti. 

Rozmowy wspólnotowe
Rozmowy Społecznościowe są sposobem na poznanie aspiracji i obaw społeczności lokalnej i są 
zazwyczaj przeznaczone dla grup od 6 do 15 osób. Celem jest autentyczne zaangażowanie członków 
społeczności i wygenerowanie wiedzy publicznej, która może być wykorzystana do podejmowania 
wszelkiego rodzaju decyzji. Poprzez Rozmowy Społecznościowe starasz się uzyskać wkład od 
zróżnicowanego przekroju społeczności. 

Korzystając z narzędzi medialnych do współpracy, takich jak Zoom, WebEx, Google Meet lub Microsoft 
Teams, można na przykład zorganizować serię rozmów ze społecznością - otwarte forum i otwarte 
spotkania członkowskie, podczas których partnerzy i LMAG mogą przedstawić projekt MEDIA HACKS 
i rozpocząć zbieranie danych od uczestników na temat mediów społecznych. Kluczowe pytania z 
kwestionariusza mogą być wykorzystane do prowadzenia dyskusji.

Ankiety online lub telefoniczne
Chociaż nie jest możliwe spotkanie twarzą w twarz, wykorzystując kwestionariusz oparty na 
formularzu google oraz e-mail/telefon, stworzyliśmy szczegółową ankietę, która obejmuje główne 
tematy naszego projektu i zaprasza członków społeczeństwa do podzielenia się z nami swoimi 
poglądami, opiniami i doświadczeniami. Takie podejście pozwala respondentom na szczery i 
bezpośredni wkład, a wyniki są stosunkowo łatwe do przeanalizowania przy użyciu funkcji arkuszy 
Google. Jest to również skuteczny sposób dla członków LMAG na rozpowszechnienie ankiety w 
ramach ich sieci kontaktów społecznych. 

Prowadzenie ankiet online lub skrzynek z sugestiami w naszych kanałach mediów 
społecznościowych
Jeśli wypełnienie ankiety online poprzez zaproszenie do udziału w “rozmowie społeczności” jest zbyt 
czasochłonne lub problematyczne dla niektórych mieszkańców, mamy możliwość uruchomienia 
ankiet online lub otwartych skrzynek na sugestie w kanałach mediów społecznościowych projektu 
i partnerów projektu. Wybór niektórych kluczowych pytań z kwestionariusza pozwoliłby partnerom 
projektu na przeprowadzanie cotygodniowych ankiet, aby zaangażować mieszkańców i członków 
społeczności. Będzie to również generować świadomość dla naszego projektu i może zachęcić ludzi 
do przyłączenia się do naszej lokalnej Grupy Akcji Medialnej. Dla tych z wyższym poziomem mediów 
społecznościowych i umiejętności technicznych, możliwe jest również udostępnienie tematycznych 
ankiet Mentimeters lub Padletów poprzez stronę Media Hacks na Facebooku i zaproszenie różnych 
społeczności do odpowiedzi na różne pytania poprzez serię linków. 

Cel do osiągnięcia: Minimum 100 odpowiedzi w każdym kraju partnerskim
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Ankieta audytowa - kluczowe pytania

W tej części przedstawiono kluczowe pytania audytowe, które będą wykorzystywane przez wszystkich 
partnerów projektu w procesie audytu społeczności. Kwestionariusz ten został również stworzony w 
Google Forms, aby ułatwić zbieranie wyników online podczas pandemii.

PROFIL 

Płeć:
 ⸰ Kobieta
 ⸰ Mężczyzna
 ⸰ Wolę nie mówić
 ⸰ Inne 

 
Zakres wiekowy:

 ⸰ poniżej 18 lat
 ⸰ 18 - 25 lat
 ⸰ 25 - 35 lat 
 ⸰ 35 - 45 lat
 ⸰ 45 - 55 lat
 ⸰ 55 - 65 lat
 ⸰ 65 - 75 lat
 ⸰ 75 lat +

 
Korzystanie z Internetu i dostęp do treści 

1. Czy jesteś stałym użytkownikiem Internetu??
 ⸰ Tak
 ⸰ Nie 

2. Czy korzystasz z Internetu używając któregoś z tych urządzeń? Zaznacz wszystkie, które mają 
zastosowanie:

 ⸰ Smartfon (np. iPhone lub Samsung Galaxy)
 ⸰ Tablet (np. iPad, Kindle Fire lub Google Nexus)
 ⸰ Komputer - Laptop, komputer stacjonarny lub netbook (PC lub MAC)
 ⸰ Konsola do gier lub podręczny odtwarzacz gier
 ⸰ Zestaw Smart TV
 ⸰ Technologia noszona, taka jak smartwatch lub fitness tracker (np. Apple Watch, Fitbit)
 ⸰ Inteligentny głośnik, który może reagować na polecenia głosowe (np. Amazon Echo/ Alexa, 

Google Home, Apple Home Pod)
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3. Jak dawno temu zacząłeś korzystać z internetu?
 ⸰ W ciągu ostatniego roku
 ⸰ W ciągu ostatnich 2 lat
 ⸰ W ciągu ostatnich 3-4 lat
 ⸰ W ciągu ostatnich 5-9 lat
 ⸰ Dziesięć lat temu lub później 
 ⸰ Nie pamiętam 

4. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczył/a Pan/i osobiście któregoś z poniższych problemów? 
Zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie:

 ⸰ Wirus komputerowy na każdym urządzeniu używanym do korzystania z Internetu
 ⸰ włamanie do Twojego konta e-mail lub konta w mediach społecznościowych (ktoś uzyskuje dostęp 

do Twojego konta bez Twojej zgody)
 ⸰ Twoje dane finansowe lub inne dane osobowe zostaną skradzione i/lub wykorzystane w 

Internecie bez Twojej zgody lub wiedzy
 ⸰ Straciłeś pieniądze online (np. zostałeś oszukany lub zerwany)
 ⸰ Wszelkie formy nękania/ prześladowania/ trollingu online
 ⸰ Grożono ci lub prześladowano cię w sieci
 ⸰ Kontakt online od kogoś, kto podawał się za kogoś innego
 ⸰ Żadne z nich
 ⸰ Nie wiem 

5. Które z tych powodów opisują, dlaczego nie korzystasz z Internetu? Zaznacz wszystkie, które mają 
zastosowanie:

 ⸰ Sprzęt potrzebny do korzystania z Internetu jest zbyt drogi/nie wart pieniędzy
 ⸰ Podłączenie do Internetu jest zbyt drogie/nie warte pieniędzy
 ⸰ Uzyskanie dostępu do Internetu/ podłączenie do Internetu jest zbyt skomplikowane
 ⸰ Korzystanie z internetu, poruszanie się w internecie jest zbyt skomplikowane
 ⸰ Nie mam odpowiedniego sprzętu
 ⸰ Nie mam odpowiedniej pomocy, aby wiedzieć, jak zacząć
 ⸰ To po prostu nie jest dla ludzi takich jak ja/ nie widzę potrzeby/ nie jestem zainteresowany 

robieniem tego 
 ⸰ Nie ufam Internetowi/ bycie online nie jest bezpieczne/ problemy z prywatnością danych
 ⸰ Żadne z powyższych nie ma zastosowania

6. Jak oceniasz swoje umiejętności cyfrowe ICT, umiejętność korzystania z komputera?

Podstawowy

1 2 3 4 5
Zaawansowane

o o o o o
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Ty i Twoje umiejętności korzystania z mediów
 
8. Gdzie uzyskuje Pan(i) dostęp do wiadomości i treści medialnych? (zaznacz wszystko, co dotyczy)

 ⸰ TV
 ⸰ Radio
 ⸰ Gazety lokalne
 ⸰ Broadsheets
 ⸰ Tabloidy
 ⸰ Media społecznościowe

10. Kiedy oglądasz treści medialne, czy możesz łatwo zidentyfikować, do kogo jest skierowany dany artykuł i 
dlaczego?

 ⸰ Zawsze
 ⸰ Często
 ⸰ Czasami
 ⸰ Nigdy

11. Czy potrafisz ocenić, z jakiej perspektywy opowiadana jest dana historia, np. konserwatywnej, 
ekologicznej, populistycznej, lewicowej, prawicowej itd

 ⸰ Zawsze
 ⸰ Często
 ⸰ Czasami
 ⸰ Nigdy

7. Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo jesteś pewny/a siebie jako użytkownik Internetu?

9. Kiedy widzisz lub czytasz rzeczy w Internecie, na ile jesteś pewien, że potrafisz rozpoznać, co jest reklamą, 
a co nie?

Bardzo 
pewny 
siebie

1 2 3 4 5 Wcale nie 
jestem 

przekonanyo o o o o

Bardzo 
pewny 
siebie

1 2 3 4 5 Wcale nie 
jestem 

przekonanyo o o o o



16

12. Jak głównie finansowane są media głównego nurtu?
 ⸰ Opłata licencyjna/ przez społeczeństwo
 ⸰ Sprzedaż programów i/lub usług do innych kanałów/państw
 ⸰ Przez rząd
 ⸰ Reklama
 ⸰ Sponsorowanie programu
 ⸰ Ci, którzy mają Sky/Amazon/Netflix płacą za to/ abonamenty
 ⸰ Inne
 ⸰ Nie wiem

15.  Czy wie Pan o jakichkolwiek przypadkach fake newsów na poziomie krajowym?
 ⸰ Tak; fake newsy to powszechny problem
 ⸰ Tak; jest kilka przykładów fake newsów, które przychodzą mi do głowy
 ⸰ Nie 

Jeśli tak, proszę podać przykład, który uzasadni Twoją odpowiedź.

13. Jak często sprawdzasz źródło pochodzenia treści medialnych, które konsumujesz?

14. Jak często sprawdzasz referencje dziennikarzy internetowych i blogerów?

Nigdy Rzadko Czasami Często Zawsze

1 2 3 4 5

Nigdy Rzadko Czasami Często Zawsze

1 2 3 4 5
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17. Czy byłbyś zainteresowany szkoleniem, które pomogłoby Ci rozwinąć Twoje umiejętności korzystania z 
mediów?

 ⸰ Tak
 ⸰ Nie
 ⸰ Może

16. Jak oceniłbyś swoją umiejętność korzystania z mediów? (Definicja umiejętności korzystania z mediów - 
“... zdolność dostępu, analizowania, oceniania i tworzenia mediów w różnych formach” medialit.org)

Podstawowy

1 2 3 4 5
Zaawansowane

o o o o o

18. Czy kiedykolwiek ukończyłeś szkolenie związane z mediami
 ⸰ Tak
 ⸰ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące szkolenia.

19. Czy pracowałeś/aś w przeszłości lub obecnie na stanowisku związanym z mediami?
 ⸰ Tak
 ⸰ Nie 

Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące odpowiedniego doświadczenia zawodowego.
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20. Czy kiedykolwiek rozważałeś założenie bloga lub kanału YouTube, aby vlogować o swoich codziennych 
zajęciach?

 ⸰ Tak
 ⸰ Nie

 
Co Cię zatrzymało/ zachęciło do rozwijania tego bloga/ vloga? 

 ⸰ Chciałam podzielić się swoim życiem z innymi i opowiedzieć swoją historię.
 ⸰ Chciałem przyciągnąć publiczność
 ⸰ Chciałem wykorzystać to jako doświadczenie edukacyjne
 ⸰ Chciałem zwrócić uwagę na sprawę, która jest dla mnie ważna
 ⸰ To naprawdę ciężka praca i zabiera dużo czasu, więc czułem się zniechęcony.
 ⸰ Obawiałem się, że może to negatywnie wpłynąć na moje samopoczucie psychiczne
 ⸰ Inne, proszę określić

22. Czy byłbyś zainteresowany uczestnictwem w lokalnym zespole medialnym, który będzie 
produkował treści dla mediów społecznościowych w naszej okolicy?

 ⸰ Tak
 ⸰ Nie
 ⸰ Może

21. Czy poparłbyś produkcję biuletynu społecznościowego, kanału online, bloga, itp
 ⸰ Yes
 ⸰ No
 ⸰ Może 

Jakie tematy Twoim zdaniem powinny być poruszane przez lokalne media?
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24.  Czy możesz wskazać lokalną przestrzeń, która byłaby dostępna bezpłatnie lub za niewielką opłatą dla 
lokalnego zespołu mediów społecznościowych, aby mógł się spotykać/trenować/pracować?

25. Czy możesz zidentyfikować grupy lokalnej społeczności, które mogą mieć dostęp do sprzętu do 
tworzenia mediów, np. kamery, mikrofony, miksery itp. Jeśli tak, proszę wymienić je tutaj.

26. Jakich zasobów fizycznych potrzebuje lokalny zespół, aby rozwinąć projekt mediów społecznościowych? 
Przykłady: dostęp do miejsca spotkań, sprzęt do nagrywania itp.

27. Czy możesz zidentyfikować jakieś lokalne wsparcie, gdzie te fizyczne aktywa mogą być dostarczone 
zespołowi mediów społecznościowych? Przykład: radiostacja społeczna, sala społeczna, itp.

Wspieranie mediów wspólnotowych - lokalnie dostępne zasoby i aktywa
 
23. Czy jest gdzieś w gminie (obszarze lokalnym) miejsce, gdzie mieszkańcy mają dostęp do infrastruktury 
informatycznej i Internetu?

 ⸰ Tak
 ⸰ Nic mi o tym nie wiadomo 
 ⸰ Nie
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28. Skąd teraz czerpiesz informacje na temat społeczności? Proszę podzielić się tymi źródłami, jeśli to 
możliwe?

29. W Twojej lokalnej społeczności, które medium najlepiej nadaje się do dzielenia się dobrymi 
wiadomościami i wysokiej jakości treściami informacyjnymi?

 ⸰ Dedykowana strona w mediach społecznościowych
 ⸰ Radio wspólnotowe
 ⸰ Gazeta Społecznościowa
 ⸰ Biuletyn poczty elektronicznej Wspólnoty
 ⸰ Inne, proszę określić

30. Jeśli chcesz pozostać w kontakcie z Media Hacks Project i zaangażować się w naszą Lokalną Medialną 
Grupę Działania, proszę podać swoje podstawowe dane kontaktowe: Imię i nazwisko oraz adres e-mail



21

Słowniczek kluczowych pojęć

Media3 
Jest to termin, który obejmuje wszystkie środki komunikacji, które pełnią takie funkcje jak 
informowanie, podnoszenie świadomości, edukacja, socjalizacja, rozrywka i ustalanie porządku 
obrad, w tym wszystkie rodzaje obrazów ustnych, pisemnych i wizualnych.

Media społecznościowe4
Media społecznościowe to wspólny termin dla stron internetowych i aplikacji, które koncentrują 
się na komunikacji, wkładzie społeczności, interakcji, dzieleniu się treściami i współpracy. Fora, 
mikroblogi, sieci społecznościowe, zakładki społecznościowe, social curation i wiki to jedne z różnych 
rodzajów mediów społecznościowych. 

Umiejętność korzystania z mediów5
Umiejętność korzystania z mediów umożliwia ludziom posiadanie umiejętności, wiedzy i zrozumienia, 
aby w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez zarówno tradycyjne, jak i nowe usługi 
komunikacyjne. Umiejętność korzystania z mediów pomaga również ludziom zarządzać treściami 
i komunikacją oraz chronić siebie i swoje rodziny przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z 
korzystaniem z tych usług.

Dziennikarstwo obywatelskie 
Dziennikarstwo obywatelskie to działalność prowadzona przez osoby, które nie są zawodowymi 
dziennikarzami, ale rozpowszechniają informacje za pomocą stron internetowych, blogów i mediów 
społecznościowych.

Rozwój wspólnotowy oparty na aktywach
Założeniem Asset Based Community Development jest to, że społeczności mogą same kierować 
procesem rozwoju poprzez identyfikację i mobilizację istniejących, ale często nierozpoznanych 
aktywów. W ten sposób odpowiadają na wyzwania i tworzą lokalną poprawę społeczną i rozwój 
gospodarczy.

Badania w działaniu uczestniczącym6

PAR dąży do zrozumienia i ulepszenia świata poprzez jego zmianę. U jego podstaw leży zbiorowe, 
autorefleksyjne badanie, które podejmują badacze i uczestnicy, aby zrozumieć i ulepszyć praktyki, w 
których uczestniczą oraz sytuacje, w których się znajdują.

Fake News
Termin “fake news” odnosi się do treści medialnych, które rozpowszechniają “błędne informacje” lub 
“dezinformację”. Podczas gdy “dezinformacja” jest niezamierzonym rozpowszechnianiem fałszywych 
informacji w Internecie, dezinformacja jest bardziej złowroga. Opisuje ona celowe i ukierunkowane 
rozpowszechnianie fałszywych informacji w celu wywarcia wpływu na odbiorców lub oszukania ich.

3 https://www.igi-global.com/dictionary/media/18142
4 https://whatis.techtarget.com/definition/social-media
5 https://www.ofcom.org.uk/search?query=about+media+literacy
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566051/

https://www.igi-global.com/dictionary/media/18142 
https://whatis.techtarget.com/definition/social-media 
https://www.ofcom.org.uk/search?query=about+media+literacy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566051/
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Dezinformacja7  
Informacje fałszywe i celowo stworzone w celu zaszkodzenia osobie, grupie społecznej, organizacji 
lub krajowi.

Dezinformacja
Informacje, które są fałszywe, ale nie zostały stworzone z zamiarem wyrządzenia szkody.

Malinformacja
Informacje oparte na rzeczywistości, wykorzystywane w celu wyrządzenia szkody osobie, organizacji 
lub krajowi.

Głębokie fałszerstwo8  
Termin “deep fake” jest zwykle używany w odniesieniu do wideo, które zostało zmontowane przy 
użyciu algorytmu w celu zastąpienia osoby w oryginalnym wideo kimś innym (zwłaszcza osobą 
publiczną) w taki sposób, aby wideo wyglądało autentycznie.

Trolling internetowy9  
Antagonizowanie (innych) w sieci poprzez celowe umieszczanie podburzających, nieistotnych lub 
obraźliwych komentarzy lub innych destrukcyjnych treści.

Clickbait
Coś (np. nagłówek) zaprojektowane tak, aby czytelnik chciał kliknąć na hiperłącze, zwłaszcza gdy link 
prowadzi do treści o wątpliwej wartości lub zainteresowaniu.

Bańka filtracyjna (lub błąd potwierdzenia)10   
Środowisko, a zwłaszcza środowisko internetowe, w którym ludzie są narażeni tylko na opinie i 
informacje, które są zgodne z ich istniejącymi przekonaniami. 

Teoria spiskowa
Teoria, która wyjaśnia zdarzenie lub zbiór okoliczności jako wynik tajnego spisku zazwyczaj potężnych 
spiskowców; sekret o wielkim znaczeniu, który jest utrzymywany w tajemnicy przed opinią publiczną.

Influencer
Osoba, która potrafi wzbudzić zainteresowanie czymś (np. produktem konsumenckim) poprzez 
umieszczanie postów na ten temat w mediach społecznościowych.

Etyka mediów cyfrowych11  
Etyka mediów cyfrowych zajmuje się odrębnymi problemami etycznymi, praktykami i normami 
cyfrowych mediów informacyjnych. Cyfrowe media informacyjne obejmują dziennikarstwo 
internetowe, blogowanie, cyfrowy fotoreportaż, dziennikarstwo obywatelskie i media 
społecznościowe. Obejmuje pytania o to, jak profesjonalne dziennikarstwo powinno wykorzystywać 
te “nowe media” do badania i publikowania historii, a także jak wykorzystywać tekst lub obrazy 
dostarczone przez obywateli.
 
7 https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4
8 https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples 
9 https://www.merriam-webster.com/dictionary/troll
10 https://www.merriam-webster.com/dictionary/filter%20bubble
11 https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/

https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4 
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/troll 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/filter%20bubble 
https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/ 
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Streszczenie

Podsumowanie to powinno być przygotowane na końcu, po ukończeniu raportu, i powinno zawierać 
ogólny opis celu i założeń raportu, krótki przegląd metod angażowania społeczności i zbierania 
danych oraz krótką prezentację głównych ustaleń dotyczących wybranego obszaru. W tym miejscu 
należy zamieścić kluczowe wnioski i refleksje. 
(250-350 słów)

Wstęp
W tej części, ogólne wprowadzenie dostarcza informacji o społeczności i podstawie badania (patrz 
załącznik 1a dla konkretnego szablonu). 
(150-250 słów)

Metodologia - angażowanie zainteresowanych stron
Użyj tej sekcji, aby opisać, w jaki sposób MEDIA HACKS został wprowadzony do całej społeczności; w 
jaki sposób zaangażowano interesariuszy; w jaki sposób utworzono lokalne zespoły i wszystko, co 
było szczególne dla zaangażowania interesariuszy w projekt. 

W tej części proszę zamieścić od 2 do 6 cytatów od lokalnych interesariuszy.
• Jak komunikowaliście się / opisywaliście projekt? Elevator pitches, narracje, strapliny, obrazy itp.
• Jakie materiały zostały wykorzystane? broszury, plakaty, ogłoszenia, posty na Facebooku, itp. 
• Gdzie zaprojektowali lokalnie / partner wiodący / lokalni projektanci lub zespół
• Obecność publiczna (online i twarzą w twarz) - Opisz wszelkie ekspozycje, lokalizacje, obecność w 

radiu, gazetach itp.
• Gdzie było łatwo / trudno zakomunikować projekt, jego intencje i potencjał?
(200-400 słów w tej części)

Załącznik 1 - Wzór sprawozdania z 
krajowego audytu wspólnotowego
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Gromadzenie danych  
• Jak przeprowadziliście audyt społeczności lokalnej?
• Jakie spotkania online zostały zorganizowane, w jakich uczestniczyliście itp.
• W jaki sposób przeprowadzono wywiady i ankiety?
• Jakie inne metody wykorzystałeś/aś z Przewodnika Audytora?

Ile osób zaangażowało się i w jaki sposób, tzn. ile osób wypełniło kwestionariusze, ile osób wypełniło 
“zaproszenia do udziału” lub “ankiety online”, ile osób uczestniczyło w rozmowach społeczności 
online, spotkaniach lub grupach fokusowych? 

• W tej części należy opisać procedury, które zastosowano w celu zebrania danych badawczych. 
Należy przedstawić metody zbierania danych, a także krótki opis uczestników każdej z nich. Na 
przykład, jeśli przeprowadzono wywiady, należy podać, ile wywiadów przeprowadzono i w jakiej 
formie (online, telefonicznie, itp.). 

• Należy również zamieścić krótkie ogólne podsumowanie zaangażowanych interesariuszy ze 
społeczności lokalnej.  

• Należy również opisać członków społeczności zaangażowanych w proces (zespół zbierający dane, 
osoby lub organizacje, które pomagały lub zaangażowały się w część lub całość audytu jako 
gospodarze, doradcy itp.) 

• Powinny się tu znaleźć zdjęcia z działań audytowych społeczności.
(500-700 słów dla tej sekcji) 
 
Analiza danych
W tej części należy przedstawić krótki przegląd metod analizy danych, które zostały zastosowane 
zarówno dla danych ilościowych, jak i jakościowych (np. w jaki sposób analizowano wywiady, aby 
wydobyć informacje odnoszące się do tematycznych obszarów badawczych? Jak analizowano inne 
metody, w jaki sposób dokonywano refleksji nad danymi?) W tym miejscu należy również odnieść się 
do partycypacyjnego charakteru procesu. Pytania, które mogą być pomocne w tej części to:

• Po zebraniu danych, co z nimi zrobiłeś, aby zastanowić się nad wynikami?
• W jaki sposób odnosiłeś się do tego we wspólnocie? Kto był zaangażowany?
• Jak nadałeś temu sens? Jak zacząłeś wyciągać wyniki?
• Co zauważyłeś podczas tego procesu?
• Które pytania były najbardziej odkrywcze?
• Czy byłeś zaskoczony?
• Na jakich tematach lub zagadnieniach skupiłeś się w swojej społeczności?   
(200-400 słów)
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Wyniki i refleksje
Jest to najważniejsza część raportu, ponieważ przedstawia ona wyniki audytu społeczności. Wyniki 
powinny zawierać zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe oraz wnioski wynikające z analizy całego 
doświadczenia. 

Wyniki powinny być przedstawione w podziale na poszczególne pytania badawcze (zgodnie z 
poniższym opisem). Informacje zebrane w ramach tych pytań powinny być przedstawione w formie 
narracyjnej i spójnej. Komunikacja wyników powinna zawierać wykresy +/ tabele +/ narrację +/ zdjęcia 
+/ ilustrację graficzną.

Wyniki w rozbiciu na poszczególne sekcje w następujący sposób:
1. Podstawowy profil respondentów (tu dobrze byłoby użyć wykresów)
2. Korzystanie z Internetu i dostęp do treści
3. Ty i Twoje umiejętności korzystania z mediów
4. Wspieranie mediów wspólnotowych - lokalnie dostępne zasoby i aktywa

Inne
Co jeszcze ciekawego można zgłosić? Czego jeszcze się dowiedziałeś? Co było zaskakujące, 
wymagające i przydatne dla następnych kroków projektu? Co jest przydatne dla przyszłych grup 
społecznościowych MEDIA HACKS w innych miejscach?

Głosy interesariuszy
W tym miejscu powinien znaleźć się dobry wybór cytatów, pytań, pomysłów od interesariuszy. Mogą 
one zostać wplecione w tekst lub przedstawione jako osobna sekcja. Należy również zamieścić wybór 
zdjęć zebranych przez interesariuszy w ramach procesu zbierania danych.                 
(100-130 słów)
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Co teraz? Strategia na przyszłość: Implikacje, rekomendacje i kolejne kroki
Krótkie podsumowanie powinno zawierać kluczowe punkty, które pojawiły się w trakcie zbierania 
danych oraz wszelkie ogólne uwagi, na które należy zwrócić uwagę, zwłaszcza na pytania ze strony 
społeczności. Jeśli zauważono jakieś ograniczenia, można je również wskazać w tej części. 

Refleksja na temat tego, czego się nauczyłeś, łącząc wnioski z kolejnymi etapami MEDIA HACKS 
w Twojej społeczności. Uwagi dotyczące sposobu wzbudzenia zainteresowania systemem MEDIA 
HACKS w danej społeczności - gdzie są możliwości i otwarte drzwi, a gdzie wyzwania? W stosownych 
przypadkach należy odnieść się do wszelkich konkretnych spostrzeżeń.

Identyfikacja elementów zrównoważonego rozwoju / dopasowywanie istniejących aktywów i potrzeb 
(lub “podaży” i “popytu”): Poszukiwanie “możliwości”.
 
Sekcja ta powinna zawierać: 
1. Rekomendacje dla Twojego lokalnego projektu i treści MEDIA HACKS  
2. Rekomendacje dotyczące zaangażowania społeczności po udostępnieniu MEDIA HACKS w 
Internecie 
3. Rekomendacje / pytania dotyczące możliwości partnerstwa i zakresu projektu / kompetencji.  
4. Rekomendacje dla projektu w Twojej społeczności lokalnej 
(300 - 400 words)

Zdjęcia
• Proszę zilustrować swój raport zdjęciami procesu 
• Prosimy o podanie krótkiego podpisu i informacji o zdjęciu, jeśli dotyczy
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The aim of the Community Audit Induction Programme is to introduce the MEDIA HACKS project and 
to explain the benefits and processes of participatory action research to the members of the local 
Media Action Groups in each partner country. 

It has been developed as a short 3-hour workshop that can be facilitated online, in small group 
settings, or used for self-directed learning. It is presented as a PowerPoint presentation and 
accompanies this Toolkit and is available for download and use from the MEDIA HACKS website www.
mediahacks.eu.

Załącznik 2 - Wspólnotowy program 
wprowadzenia do audytu

http://www.mediahacks.eu
http://www.mediahacks.eu


28

Załącznik 3 - Profil społeczności (maksymalnie 2 strony)

Nazwa gminy/miasta/regionu:

Demografia

Lokalizacja

Zawody

Struktury społeczne

Tradycja/Kultura/Języki

Festiwal i wydarzenia

Środowisko 

(miejskie, wiejskie, podmiejskie)

Style życia i życie codzienne

Udogodnienia lokalne
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Załącznik 4 - Mapowanie zainteresowanych stron

Nie. Nazwa organizacji Cel organizacji Jak mogą pomóc w realizacji 
projektu?

Wpływ na Projekt (mały, średni, 
duży)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

W razie potrzeby dodaj więcej rzędów.
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Załącznik 5 - Profil Lokalnej Medialnej Grupy Działania

Nazwa Email kontaktowy Umiejętności, 
doświadczenie i aktywa

Zgoda RODO* (T/N)

*RODO - Proszę upewnić się, że posiadają Państwo zgodę osoby fizycznej na przechowywanie i 
przetwarzanie jej danych osobowych, jako członka Lokalnej Grupy Działania, przez okres trwania 
projektu i jeden rok po jego zakończeniu dla celów audytu.




