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Badania i analizy z wykorzystaniem metod partycypacyjnych  
 

Opis badania 

Badania z wykorzystaniem metod partycypacyjnych dedykowane są zarówno podmiotom 

publicznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

z sektora biznesu. 

Celem stosowania metod partycypacyjnych jest między innymi: 

 zwiększenie zaangażowania uczestników w proces opiniowania i konstruowania rozwiązań 

 włączenie w proces decyzyjny osób i podmiotów mających trudności z artykulacją potrzeb 

 zintensyfikowanie współpracy różnych środowisk i grup interesu 

 wypracowanie konstruktywnych i kompromisowych rozwiązań  

 zwiększenie zainteresowania podejmowanymi problemami 

 dostrzeżenie potrzeb i jakości doświadczeń klientów 
 

Metody partycypacyjne wykorzystywane są na ogół podczas realizacji innych projektów 

tematycznych.  

PBS posługuje się różnymi metodami i technikami partycypacyjnymi, zwłaszcza takimi jak: 

 century town meeting 

 warsztaty charette  

 ankieta on-line 

 warsztaty 

 konsultacje społeczne 

 future city game 

 kawiarnia obywatelska 

 komórki planujące 

 narada obywatelska 

 ocena partycypacyjna 

 otwarta przestrzeń 

 panel obywatelski 

 planning for real (tm) 

 planowanie partycypacyjne 

 sądy obywatelskie 

 sondaż deliberatywny® 

 spacery badawcze 

 warsztaty przyszłościowe 

 world café 

 design thinking 

 service design 

 persony 

 burza mózgów 

 ścieżka podróży klienta 

 

 

mailto:pbs@up.krakow.pl
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/future-city-game/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/kawiarnia-obywatelska/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/komorki-planujace/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/narada-obywatelska/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/ocena-partycypacyjna/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/otwarta-przestrzen/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/panel-obywatelski/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/planning-for-real-tm/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/planowanie-partycypacyjne/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/sady-obywatelskie/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/sondaz-deliberatywny/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/spacery-badawcze/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/warsztaty-przyszlosciowe/
http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/world-cafe/
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Zastosowanie metod partycypacji pozwala na wypracowanie pożądanych rozwiązań 

i propozycji. W efekcie zastosowania metod partycypacyjnych powstają takie produkty jak nagrania, 

notatki, schematy działań, raporty.  

PBS dokonuje analizy powyższych produktów, zamieszczając syntetyczne wnioski 

w sprawozdaniu z badań, stanowiącym część raportu badawczego. 

 

Zastosowanie  

 Konstruowanie lokalnych strategii i programów 

 Podejmowanie decyzji w zakresie rewitalizacji przestrzeni 

 Rozwiązywanie problemów społecznych 

 Neutralizacja i rozwiązywanie konfliktów w społecznościach lokalnych 

 Identyfikacja grup interesów 

 Konstruowanie produktów i usług z uwzględnieniem potrzeb klientów 

 
Standardy realizacji badania 

Opis standardów realizacji badania znajduje się tutaj. 
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