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CZOŁG

to projekt warsztatów diagnostycznych, które

mają za zadanie umożliwić zapoznanie się z

potrzebami mieszkańców Biedruska.

Uwzględnia on określenie sentymentu

związanego z miejscowością (perspektywy

czasowej) a także najważniejszych dla

Biedruszczan potrzeb inwestycyjnych czy też

sfer aktywności, które warto ich zdaniem

rozwijać.



O METODZIE

Diagnoza przeprowadzona przez studentów ASL opiera się na udostępnieniu narzędzia

badawczego CZOŁG radzie osiedla miejscowości Biedrusko. Skonstruowane z najwyższą

starannością narzędzie ma za zadanie sprawdzić sentyment i związanie z miejscem

zamieszkania u społeczności oraz zwrócenie uwagi na jej najpilniejsze potrzeby. Studenci

ASL przeprowadzili pilotażowe badanie narzędziem, wśród przedstawicieli organizacji

nieformalnych organizacji działających w Biedrusku, aby dokładnie sprawdzić

zrozumiałość całej procedury. Kolejnym etapem działania studentów było dopracowanie w

najmniejszych szczegółach narzędzia CZOŁG, a następnie przekazanie go

przewodniczącej rady osiedla, do wykorzystania go w najbliższym czasie w celu zbadania

wyżej wymienionych własności u mieszkańców.

CZOŁG składa się z dwóch części, z których pierwsza ma pokazać związek mieszkańców z

Biedruskiem. Wykorzystana została teoria ducha miejsca, która wyjaśnia mechanizmy

powstawania przywiązania i sentymentu do miejsca. Następnie badani przeszli do drugiej

części, w której mieli możliwość przyczynienia się do ustalenia hierarchii potrzebnych

inwestycji w Biedrusku. Dzięki oddanym głosom, już w badaniu docelowym, rada osiedla

będzie miała bardziej klarowny obraz sytuacji mieszkańców i będzie miała na uwadze ich

potrzeby.

Przeprowadzone badania pilotażowe odbyły się w domu osiedlowym w Biedrusku,

uczestniczyli w nich aktywni działacze z miejscowości, którzy mieli możliwość wysunięcia

także swoich własnych propozycji inwestycji, których nie uwzględniliśmy w badaniu

pilotażowym. Poniżej znajdują się instrukcje do wykonania części składowych oraz krótki

opis dwóch metod użytych w CZOŁGu.
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Wersja do druku

czołg

Diagnoza

sznurkowa

Instrukcja: Przed Panią/Panem znajdują się

chronologicznie uporządkowane kilka z

najważniejszych wydarzeń w historii Biedruska.

Proszę wybrać wydarzenie, które jest dla

Pani/Pana najważniejsza i umieść naklejkę pod

zdjęciem je reprezentującym.

● Budowa Zamku

● Powstanie garnizonu

● Powstanie Os. Zjednoczenia

● Budowa Nowych Osiedli



Diagnoza

pudełkowa

Wersja do druku

czołg

Instrukcja: Przed Panem/Panią znajdują się puszki,

symbolizujące aktywności, które mogą być podjęte w

celu poprawy życia mieszkańców. (Każda z nich

została wybrana ze względu na możliwość jej

finansowania oraz realność jej realizacji.)

Dysponuje Pan/Pani trzema żetonami. Proszę

zdecydować, które z tych obszarów są dla Pana/Pani

najważniejsze, poprzez umieszczenie żetonów w

odpowiednich puszkach (Możliwe jest umieszczenie

wszystkich dostępnych żetonów w jednej puszce). Jeśli

ma Pan/Pani ochotę zachęcamy do argumentowania

swojej decyzji przy użyciu karteczek i wrzucenie ich do

odpowiedniej puszki.

Inwestycje zaproponowane przez Partnera oraz

dodatkowo wyłonione w trakcie pilotażu to:

zagospodarowanie domu osiedlowego (powstanie

świetlicy, zajęć dla dzieci i dorosłych),

zagospodarowanie zieleni (m.in. rewitalizacja parku)

i porządki w Biedrusku, budowa przystani

kajakowej, rewitalizacja amfiteatru, budowa nowej

szkoły, budowa bazy sportowej.


