INFORMACJA O PROJEKCIE PT.: „LOKALNE SYSTEMY INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA
WSI ”
(finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie na podstawie UMO2015/19/D/HS6/00690, decyzji DEC-2015/19/D/HS6/00690, nr projektu
015/19/D/HS6/00690)
CELE PROJEKTU
1.Analiza uwarunkowań tworzenia lokalnych systemów innowacji społecznych w
gminach wiejskich
1. Zbadanie potencjału współpracy między instytucjami i organizacjami
mogącymi tworzyć systemy innowacji społecznych w gminach wiejskich, tj.
między urzędami gmin, organizacjami pozarządowymi, lokalnym grupami
działania oraz spółdzielniami socjalnymi
2. Określenie liczby i zróżnicowania podmiotów zajmujących się wdrażaniem
innowacji społecznych na obszarze gmin wiejskich
3. Oszacowanie poziomu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego, jakim
dysponują osoby odpowiedzialne za wdrażanie innowacji społecznych w
instytucjach i organizacjach potencjalnie tworzących lokalne systemy
innowacji społecznych w gminach wiejskich
4. Oszacowanie poziomu zasobów kapitału ludzkiego i społecznego, jakim
dysponują gminy wiejskie na obszarze których funkcjonują instytucje i
organizacje potencjalnie tworzące lokalne systemy innowacji społecznych
5. Określenie odległości gminy wiejskiej (na obszarze której ulokowane są
podmioty potencjalnie tworzące system innowacji społecznych) od
najbliższego ośrodka miejskiego i liczby mieszkańców tego ośrodka.
2.Rekonstrukcja modeli funkcjonowania lokalnych systemów innowacji społecznych
1. Wyszczególnienie instytucji i organizacji tworzących lokalne systemy
innowacji społecznych na wsi
2. Ustalenie jakie zasoby są wymieniane między instytucjami i organizacjami
wchodzącymi w skład lokalnych systemów innowacji społecznych
3. Ustalenie czy i jakiego rodzaju metody włączania mieszkańców wsi w proces
innowacji są wykorzystywane przez lokalne systemy innowacji społecznych
4. Określenie konsekwencji działania lokalnych systemów innowacji społecznych
dla rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców gmin wiejskich.
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3. Określenie konsekwencji działania lokalnych systemów innowacji społecznych na wsi
dla niwelowania problemów społecznych jej mieszkańców
1. Ustalenie jakie są efekty wdrażanych innowacji społecznych w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców wsi (w tym ustalenie czy
wdrożone innowacje społeczne aktywizują mieszkańców wsi do samodzielnego
rozwiązywania problemów społecznych, które ich dotyczą)
2. Ustalenie czy wdrożone innowacje są przyswajane przez inne lokalne systemy
innowacji społecznych (czy dokonuje się dyfuzja innowacji między lokalnymi
systemami innowacji społecznych na wsi.
METODYKA BADAŃ
W badaniach zostanie zastosowana triangulacja danych.
Przeprowadzone zostaną:
1) badania ilościowe do których zalicza się: a) badania surveyowe z wykorzystaniem
ankiety elektronicznej i techniki wywiadu kwestionariuszowego oraz narzędzia badawczego kwestionariusza ankiety/wywiadu oraz b) ilościowa analiza danych zastanych z
wykorzystaniem narzędzia - karty zasobów układów terytorialnych;
2) badania jakościowe – przeprowadzone za pomocą techniki wywiadu swobodnego z
wykorzystaniem standaryzowanej listy poszukiwanych informacji i narzędzia standaryzowana lista poszukiwanych informacji.
Badania zostaną przeprowadzone na reprezentatywnych losowo dobranych próbach osób,
które są pracownikami lub członkami organizacji/instytucji potencjalnie wchodzących w
skład lokalnych systemów innowacji i w największym stopniu uczestniczą w
przygotowywaniu i wdrażaniu projektów (w tym projektów innowacyjnych) poświęconych
rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych
Opracowanie wyników będzie miało charakter ilościowy z zastosowaniem wnioskowania
statystycznego i jakościowy. Badania będą miały charakter interdyscyplinarny. Perspektywa
socjologiczna zostanie dopełniona perspektywą psychologiczną oraz analizami z zakresu
geografii społeczno-ekonomicznej.
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(https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-018-9999-5)
7. Zajda K., Pasikowski S., 2018, Inter-Sectoral Cooperation for the Implementation of
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POPULARYZACJA EFEKTÓW PROJEKTU
I. Organizacja (z Katedrą Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ oraz Polskim
Towarzystwem Geograficznym) seminarium pt.: "Społeczny wymiar innowacyjności na
obszarach wiejskich" w dniach 12-13.10.2017 r. (Smardzewice). Prezentacja efektów projektu
w ramach sesji pt.: "Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi". Wykonawcy projektu
wygłosili 3 referaty:
1. Innowacje społeczne na wsi z perspektywy organizacji pozarządowych - dr Katarzyna
Zajda
2. Kultura organizacyjna wiejskich organizacji pozarządowych a realizacja innowacji
społecznych na obszarach wiejskich - dr Agnieszka Kretek-Kamińska
3. Postawy wobec innowacji społecznych - zagadnienie trafności pomiaru w środowisku
wiejskim - dr Sławomir Pasikowski
Kierownik projektu wygłosiła również referat wprowadzający pt.: „Innowacje społeczne w
dyskursie teoretyków i praktyków”.
II. Wygłoszenie przez dr Katarzynę Zajdę oraz dr Sławomira Pasikowskiego referatu pt.:
„Cechy przywódców wiejskich organizacji pozarządowych jako predyktory współpracy NGO
i urzędów gmin" na konferencji organizowanej przez Katedrę Socjologii Wsi i Miasta pt.:
"Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju" (19-20.10.2017 r.), Łódź. Sesja pt.:
"Partycypacja, obywatelskość, aktywność społeczna" moderowana przez Katarzynę Zajdę.
III. Współorganizacja przez dr Katarzynę Zajdę sesji tematycznej pt.: "Innowacje społeczne a
lokalna polityka społeczna" w ramach IV Międzynarodowej Konferencji ESPAnet Polska
"Polityka społeczna. Kontrowersje i paradoksy" organizowanej przez Katedrę Socjologii i
Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo
Polityki Społecznej (Wrocław, 25-27.09.2017 r.)
Strona konferencji: http://espanetpolska2017.ue.wroc.pl/
Wygłoszenie dwóch referatów promujących efekty projektu:
1. dr Katarzyna Zajda "Razem czy osobno? Wdrażanie innowacji społecznych w gminach
wiejskich przez organizacje pozarządowe a ich współpraca z innymi podmiotami lokalnej
polityki społecznej"
2. dr Agnieszka Kretek-Kamińska " Znaczenie partycypacji we wdrażaniu innowacji
społecznych przez podmioty lokalnej polityki społecznej".
IV. Wygłoszenie referatu pt.: How to Measure the Implementation of Grassroots Social
Innovations and Attitude Toward Them? w ramach konferencji międzynarodowej pt.: Social
Innovation: Local Solutions to Global Challenges, Glasgow 2-4.09.2019r. Strona konferencji:
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http://www.isircconference2019.com/
V. Przygotowanie referatu pt.: „Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje
pozarządowe” na obrady grupy tematycznej „Myśl lokalnie, działaj globalnie: zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich” obradującej w ramach. XVII Ogólnopolskiego Zjazdu
Socjologicznego. Strona Zjazdu: https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/pl/aktualnosci

Trwają przygotowania do międzynarodowej konferencji
naukowej pt:
Social Innovations. Theory and Research.
Zapraszamy do rejestracji na stronie:
https://sitrl2020.wixsite.com/conference
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