
„Jaki Lubań?”
czyli jak połączyć grę miejską
z konsultacjami społecznymi

w trakcie pandemii.



Lubań to ponad 20 tysięczne miasto położone
w województwie dolnośląskim. Posiada ono liczne
zabytki takie jak mury miejskie, wieża „Kramarska”,
czy ratusz zbudowany w 1554r. Są one rozmieszczone
w różnych częściach miasta. Na terenie Lubania jest
ulokowanych łącznie 9 szkół z czego 5 to szkoły
podstawowe, 3 ponadgimnazjalne i jedną szkołę
muzyczną co pokazuje jak liczna jest grupa młodzieży
w świecie lubańskiej społeczności. W przedziale
wiekowym 10-29 łączna ilość mieszkańców wynosi
około 4275 osób z czego ponad 46% (2000) to osoby
w wieku 10-19.

Opis Lubania



Marta Kozłowska, Grzegorz Chodkowski oraz MateuszMarta Kozłowska, Grzegorz Chodkowski oraz Mateusz
Kasprzak to trójka uczniów szkół średnich, których łączyKasprzak to trójka uczniów szkół średnich, których łączy
zamiłowanie do działań społecznych w swojej lokalnejzamiłowanie do działań społecznych w swojej lokalnej
społeczności. Dzięki projektowispołeczności. Dzięki projektowi Fundacji Civis PolonusFundacji Civis Polonus
dostali szansę stworzyćdostali szansę stworzyć zespół o wspólnej ideizespół o wspólnej idei
oraz motywacjioraz motywacji, którą jest działanie na rzecz młodzieży, którą jest działanie na rzecz młodzieży
swojego województwa, promowanie samorządnościswojego województwa, promowanie samorządności
oraz działania w duchu przeciwdziałania negatywnymoraz działania w duchu przeciwdziałania negatywnym
skutkom pandemii spowodowanej COVID-19.skutkom pandemii spowodowanej COVID-19.

Opis zespołu



Grupa na przełomie lutego i marca przeprowadziła ankietę
internetową wśród społeczności Lubania na temat
problematyki życia podczas pandemii oraz odnajdywania się
mieszkańców w obecnej sytuacji. Na podstawie 116
odpowiedzi przeprowadzili diagnozę, z której wynikało,
że pandemia utrudnia integrację oraz brak poczucia
wpływu na sprawy lokalne i edukację.
Dostrzegając problematykę życia społeczności podczas
pandemii i izolacji grupa podjęła się stworzenia gry
terenowej połączonej z konsultacjami społecznymi.
Inicjatywa zakładała opracowanie ankiety online za pomocą
narzędzia Microsoft Forms, która to prowadziła ludzi
przez całe miasto. Młodzieżowi liderzy po wcześniejszych
ustaleniach wybrali punkty w mieście, do których
mieszkańcy mieli się udać w ramach gry miejskiej
i odpowiedzieć na pytania włączone do konsultacji. Chcąc
mieć pewność, że uczestnicy gry miejskiej byli w punktach
wybranych do konsultowania uczestnicy projektu stworzyli
pytania kontrolne, które połączone były z ciekawostkami
historycznymi dotyczącymi tego miejsca. Na podstawie
odpowiedzi zebranych z ankiet podczas gry terenowej
grupa sporządziła raport dla władz miasta.

Cel projektu



W połowie lutego została opracowana ankieta online
mająca na celu zbadanie opinii mieszkańców na tematy
związane z działaniami samorządów szkolnych
oraz potrzeb mieszkańców czy ich największe problemy,
z którymi borykają się podczas trwania pandemii.
Młodzieżowi liderzy chcąc uzyskać jak najszersze spektrum
odpowiedzi zaprosili do udzielenia odpowiedzi wszystkich
mieszkańców.
Pytania na które odpowiedziało 116 osób dotyczyły
bezpośrednich relacji międzyludzkich, samopoczucia
oraz opinii o jakości i zaangażowaniu lokalnych grup
w czasie pandemii.
Trzema najbardziej licznymi grupami udzielających
odpowiedzi w ankiecie były osoby w przedziałach
wiekowych. 36-45, 46-60 i 26-35 lat, a 25%
z ankietowanych zadeklarowało, że jest w wieku między
10-25 lat.

Diagnoza projektu



Dokument zbierał informacje na temat osobistych odczućDokument zbierał informacje na temat osobistych odczuć
i przemyśleń dotyczących pandemii poprzez pytaniai przemyśleń dotyczących pandemii poprzez pytania
o to czy pandemia miała wpływ na osobę ankietowanąo to czy pandemia miała wpływ na osobę ankietowaną
czy o to jak wpłynęła ona na relacje z najbliższymi.czy o to jak wpłynęła ona na relacje z najbliższymi.
Uczestnicy ankiety mogli również subiektywnie ocenićUczestnicy ankiety mogli również subiektywnie ocenić
postawę lubańskiego społeczeństwa podczas trwaniapostawę lubańskiego społeczeństwa podczas trwania
pandemii, a została ona oceniona na 3,61 w 8 punktowejpandemii, a została ona oceniona na 3,61 w 8 punktowej
skali.skali.

Na ostatnim etapie ankietowani odpowiadali na pytaniaNa ostatnim etapie ankietowani odpowiadali na pytania
związane z oceną pracy samorządów oraz o propozycjezwiązane z oceną pracy samorządów oraz o propozycje
zniwelowania negatywnych skutków pandemii.zniwelowania negatywnych skutków pandemii.
Były to między innymi:Były to między innymi:

1.1. Jak oceniasz działania samorządu podczas pandemii?Jak oceniasz działania samorządu podczas pandemii?
2.2. Jakie obawy masz przed powrotem do "normalności"Jakie obawy masz przed powrotem do "normalności"
po pandemii?po pandemii?
3.3. Jakie działania według ciebie mogłyby zminimalizowaćJakie działania według ciebie mogłyby zminimalizować
negatywne skutki pandemii?negatywne skutki pandemii?

Na podstawie odpowiedzi grupa podjęła decyzje,Na podstawie odpowiedzi grupa podjęła decyzje,
że najbardziej odpowiadającym na potrzeby mieszkańcówże najbardziej odpowiadającym na potrzeby mieszkańców
rozwiązaniem będzie zorganizowanie gry terenowejrozwiązaniem będzie zorganizowanie gry terenowej
połączonej z konsultacjami społecznymi.połączonej z konsultacjami społecznymi.

Diagnoza projektu
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Przebieg
podejmowanych działań

przez młodzież



Na początku grupa uczestników chciała podjąć się realizacji
projektu w przestrzeni offline gdzie zakładali, że Lubański
Dom Kultury, który to organizował w przeszłości różnego
rodzaju turnieje w gry planszowe będzie odpowiednim
miejscem do zorganizowania podobnej inicjatywy
połączonej z konsultacjami społecznymi. Była to idealna
przestrzeń do nawiązania kontaktu między mieszkańcami
oraz realnego spotkania się z decydentami.

Działanie I



Wiedząc, że skuteczność przeprowadzenia konsultacji
społecznych zależy od woli politycznej władz lokalnych
jeden z członków grupy skontaktował się z burmistrzem
miasta Lubań w celu uzyskania zgody. Po pozytywnym
odbiorze przez burmistrza młodzież zaproponowała,
że rekomendacje i wnioski wynikające z konsultacji
społecznych przekazuje w formie raportu.

Działanie II



Reagując na otaczającą nas rzeczywistość i fakt III fali
pandemii w Polsce, trzyosobowy zespół nie chcąc
rezygnować ze swojego projektu opracował i wdrożył
“Plan B” na grę miejską z konsultacjami społecznymi
w formule Online. Młodzież w ten sposób chciała pokazać
i dać dobry przykład, że mimo zaostrzającej się sytuacji
epidemiologicznej nie chciała przestać działać i realizować
projektu dla dobra wspólnego mieszkańców Lubania.

Działanie III



Dla uzyskania lepszych efektów i dotarcia do szerszego
grona odbiorców inicjatorzy projektu założyli oddzielną
stronę na Facebook’u pt. “Jaki Lubań?”. Celem strony było
informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach
oraz promocja miasta Lubań. To właśnie na niej uczestnicy
projektu udostępnili wcześniej opracowaną ankietę
na narzędziu Microsoft Forms. O wyborze narzędzia
zdecydowała jego dostępność, łatwość udostępniania
w sieci oraz wcześniejsza jego znajomość przez twórców.
Stronę “Jaki Lubań?” na Facebook’u polubiło 176 osób,
a liczba odbiorców sięgnęła prawie 10 tysięcy.

Działanie IV



Grupa zebrała 50 odpowiedzi w ciągu tygodnia.
Z uzyskanych informacji opracowała raport, który
przekazała Burmistrzowi.

Młodzież starała się dotrzeć do jak największej grupy
odbiorców za pomocą:

• grupy na faceboooku Moje miasto Luban ́
• grypy na facebooku Spotted Luban ́
• grupy na facebooku DLB - Moje miasto
• grupy na facebooku Praca i ogłoszenia - LUBAN ́
• grupy na facebooku LUBAN ́ - Sprzedam, Kupie ̨, Zamienię,
Ogłoszenia
• lokalnej gazety: Ziemia Lubańska
• profilu na facebooku Burmistrza

Działanie V



Od pomysłu do realizacji projekt łącznie trwał 3 miesiące. Mimo tego,
że pierwszy pomysł na działanie opierał się na formule Offline młodzież
nie poddała się i zrealizowała swój pomysł w oparciu o “scenariusz B”,
który dbał przede wszystkim o bezpieczeństwo i zachowanie panujących
obostrzeń wynikających z III Fali COVID-19. Skuteczna diagnoza w oparciu,
której młodzież zrealizowała projekt przyczyniła się do tego, że uczestnicy
projektu mogli zacząć niwelować i przeciwdziałać negatywnym
skutkom pandemii. Jest to też przykład tego jak ważna jest praca
z młodzieżą w czasie izolacji oraz pokazanie, że w przestrzeni online
również można zmieniać społeczność czy tak jak w przypadku Lubania
konsultować miejsca w przestrzeni publicznej( dworzec, rynek, park
miejski) a to wszystko po to żeby po wyjściu z III fali pandemii zobaczyć
zmiany w infrastrukturze, które zaszły dzięki wykorzystaniu narzędzi
i przestrzeni online do rozwijania swojego miasta.

Podsumowanie



Podsumowując zrealizowany projekt przez grupę z Lubania miał jak najbardziej
odpowiadać na potrzebny wszystkich mieszkańców dbając o ich bezpieczeństwo

i przestrzegając obowiązujących warunków epidemiologicznych. ”Jaki Lubań?” został
zrealizowany w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Civis Polonus, którego

celem jest wspieranie młodych liderów i liderki społeczności w czasach kryzysu.
Środki finansowe pochodziły z Polsko-Amerykańskiej fundacji wolności, która

stworzyła program “Fundusz Pomocowy Dla Organizacji Pozarządowych”, którego
realizatorem jest Fundacja Edukacja Dla Demokracji.
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