Najważniejsze efekty realizacji projektu: „Lokalne
systemy innowacji społecznych na wsi”
(finansowanego 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)

W grudniu 2021 r. zakończono realizację projektu. Składam serdeczne podziękowania za
dotychczasową współpracę zespołowi w składzie: dr hab. Sławomir Pasikowski (Katedra
Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego), dr Agnieszka
Kretek-Kamińska (Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Wydział EkonomicznoSocjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego), mgr Damian Mazurek (Instytut Geografii i
Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk).
Wyrazy wdzięczności i uznania kieruję również do wszystkich Respondentów przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz lokalnych
grup działania.
Realizacja projektu nie byłaby możliwa także bez wsparcia opiekunów
administracyjnych projektu. Szczególne podziękowania kieruję do pani Patrycji Dynek,
Moniki Owczarek oraz Urszuli Budzałek.

Katarzyna Zajda - kierownik projektu
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Do najważniejszych osiągnięć należą:
1. Objęcie badaniami reprezentantów sektorów kluczowych na terenie gmin wiejskich
dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, tj. sektora publicznego oraz
pozarządowego, ukazanie relacji między nimi w kontekście współpracy na rzecz
wdrażania innowacji społecznych.
2. Zidentyfikowanie uwarunkowań tworzenia lokalnych systemów innowacji
społecznych na wsi, modeli ich funkcjonowania oraz konsekwencji działania dla
rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców gmin wiejskich.
3. Zidentyfikowanie czynników wyróżniających instytucje i organizacje z gmin
wiejskich wdrażające innowacje społeczne.
4. Pogłębienie wiedzy z zakresu socjologii wsi i socjologii problemów społecznych
dotyczącej zjawiska, jakim są innowacje społeczne – ich specyfiki, uwarunkowań ich
powstawania i konsekwencji wdrażania dla rozwiązywania lokalnych problemów
społecznych.
5. Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii dotyczącej postaw i gotowości do
angażowania się jednostek we współpracę oraz we wdrażanie innowacji społecznych
6. Pogłębienie wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w zakresie
zróżnicowań przestrzennych wsi dotyczących współpracy instytucji i organizacji
kluczowych dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz wdrażania
przez nie innowacji społecznych.
7. Opracowanie autorskich narzędzi badawczych służących do pomiaru: a) postaw
liderów wiejskich wobec innowacji społecznych, b) aktywności organizacji
pozarządowych na rzecz wdrażania innowacji społecznych opublikowanych w
czasopismach z IF.
8. Opublikowanie rezultatów projektu w pierwszej na polskim rynku wydawniczym
monografii poświęconej wdrażaniu innowacji społecznych na wsi.
9. Opracowanie wniosków aplikacyjnych dotyczących stymulowania wdrażania
innowacji społecznych na polskiej wsi oraz tworzenia lokalnych systemów innowacji
społecznych.
Opublikowano 9 artykułów, w tym:
1. Zajda K., Pasikowski S. (2020). Traits of Leaders of Rural Non-governmental
Organisations as Predictors of Collaboration Between NGOs and Rural Gmina
Offices: Voices from Central Poland, Voluntas, International Journal of Voluntary
and Nonprofit Organizations, 31, s. 345–358.
Link do artykułu: https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-018-9999-5
2. Zajda K., Pasikowski S., Kretek-Kamińska A. (2020). The implementation of
grassroots product-oriented social innovations by non-governmental organisations:
proposal of a measurement tool, Innovation: The European Journal of Social Science
Research, DOI: 10.1080/13511610.2020.1742668, s.1-15.
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3. Zajda K., Pasikowski S. (2018). Inter-Sectoral Cooperation for the Implementation of
Social Policy in Rural Areas. Proposal of Research Tool, Wieś i Rolnictwo, 4 (181),
s.149-161.
Link do artykułu: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/47/16
4. Pasikowski S., Zajda K. (2018). A Validation of the Inventory of Attitute Towards
Social Innovations, New Educational Review, 53(3), s. 49-61.
Link do artykułu: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/tner/201803/tner5304.pdf
5. Kretek-Kamińska A., Zajda K. (2018). Collaboration between local social policy
entities and their readiness to implement social innovations, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 510, s. 102-110.
Link do artykułu: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=45507
6. Zajda K., Pasikowski S. (2018). Individual characteristics of non-govermental
organizations’ leaders and the organizations’ readiness to implement social
innovations, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 510, s.
207-216.
Link do artykułu: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=45516
7. Zajda K., Kretek-Kamińska A. (2018). Między działaniami zrutynizowanymi a
innowacjami społecznymi. Praktyki funkcjonowania gminnych ośrodków pomocy
społecznej z gmin wiejskich województwa łódzkiego, Problemy Polityki Społecznej,
40 (1), s.107-120.
Link do artykułu: file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Temp/PPSiD-40-107-120.pdf
8. Zajda K. (2018). Konsultacje społeczne a proces wdrażania innowacji społecznej,
Samorząd Terytorialny, 7-8 (331-332), s. 98-108.
Link do artykułu: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow26/1350przeglad-prawa-handlowego-5-2021
9. Zajda K., 2021, Sieci współpracy kół gospodyń wiejskich, Kultura Współczesna
4(116), s. 59-74. DOI: 10.26112/kw.2021.116.05
Rezultatem realizacji projektu jest również monografia autorstwa Katarzyny Zajdy pt.:
„Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe i lokalne grupy
działania” wydana w 2022 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Rezultaty projektu były prezentowane na:
 5 międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym jednej organizowanej w
ramach podsumowania projektu przez Uniwersytet Łódzki
 1

międzynarodowym

seminarium

naukowym

(współorganizowanym

przez

Uniwersytet Łódzki).
 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 2 krajowych konferencjach naukowych
 5 krajowych seminariach naukowych.
W 2017 i 2018 r. rezultaty projektu były promowane podczas:
 seminarium pt.: „Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich" (1213.10. 2017, Smardzewice) organizowanym przez Katedrę Geografii Regionalnej i
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Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Katedrę
Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego.
 konferencji naukowej pt.: „Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju"
(19-20.10.2017 r., Łódź) organizowanej przez Katedrę Socjologii Wsi i Miasta
Uniwersytetu Łódzkiego.
 międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Polityka społeczna. Kontrowersje i
paradoksy"

organizowanej

przez

Katedrę

Socjologii

i

Polityki

Społecznej

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Polityki
Społecznej (25-27.09.2017 r, Wrocław).
(dr K. Zajda współorganizowała sesję tematyczną pt.: „Innowacje społeczne a lokalna
polityka społeczna").
W 2019 r. rezultaty projektu były promowane podczas:
 konferencji międzynarodowej pt.: ‘Social Innovation: Local Solutions to Global
Challenges’ organizowanej w Glasgow (2-4.09.2019r.) m.in. przez Glasgow
Caledonian University, University of York, ASHOKA, University of Oxford,
Swinburne University of Technology
 XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.
W 2020 r. rezultaty projektu były promowane podczas:
 konferencji międzynarodowej pt.:

‘SMART COUNTRYSIDE for the 21st

CENTURY’ organizowanej w dniu 26.10.2020 r. przez Mendel University in Brno.
 konferencji krajowej pt.: „Innowacje społeczne na wsi" organizowanej on-line w dniu
27.11.2020 r. przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 seminarium naukowym pracowników Instytutu Socjologii UŁ (seminarium on-line
27.11.2020 r. za pośrednictwem Ms Teams)
W 2021 r. rezultaty projektu były prezentowane na dwóch konferencjach międzynarodowych:
1. ‘Social Innovations. Theories, Research. Practices’ organizowanej w dniu 29.06.2021
r. (w formie on-line) przez Wydział Nauk o Wychowaniu oraz Wydział EkonomicznoSocjologiczny UŁ. Była to konferencja podsumowująca rezultaty projektu. W
komitecie organizacyjnym uczestniczyli badacze z University of Alcalá (Madrid).
Strona konferencji : https://sitrl2020.wixsite.com/conference/about-conference
2. ‘Enabling the change. Social innovations and enterprises for a better future. 13th
International Social Innovation Research Conference’ organizowanej w dniach 810.09.2021 r. (w formie zdalnej oraz stacjonarnej) przez ISIRC, Universita Cattolica
del Sacro Cuore, E4Impact Foundation.
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W 2021 r. rezultaty projektu były również zaprezentowane na 4 seminariach naukowych:
a) „Działania obywatelskie - praktyka, nowe rozwiązania i badania społeczne”,
organizator: Centrum OPUS oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ, 4.11.2021.
b) ‘Social innovations and NGO sector in Poland and Russia’, organizator: National
Research University Higher School of Economics, Moscow oraz Katedra Socjologii
Wsi i Miasta UŁ, 30.11.2021.
c) „Wokół książki pt.: Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje
pozarządowe i lokalne grupy działania”, organizator: Katedra Socjologii Wsi i Miasta
UŁ, 12.04.2021.
d) „Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie instytucje publiczne”,
organizator: Katedra Socjologii Wsi i Miasta UŁ, 31.05.21.
Kierownik projektu uczestniczyła również w wydarzeniu międzynarodowym (w formie online) organizowanym w dniach 26-27.04.21 pt.: ‘We just wanna have fundamental rights’ w
ramach projektu pt. ‘Supporting Democratic Union and Active Citizenship’, przez ‘Digital
Democracy Network’. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 uczestników z wielu krajów
europejskich.
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