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Wstęp

Śmiało można powiedzieć, że Koła Gospodyń

Wiejskich (KGW) stanowią aktualnie jedną                   

z najszybciej i najprężniej rozwijających się

form aktywności społecznej w środowiskach

wiejskich naszego kraju. Przestrzeń publiczna

coraz częściej i z powodzeniem

zagospodarowywana jest przez działalność

KGW. Ten obszar, te miejsca, które mają

szczególne znaczenie dla mieszkańców

organizują Koła, które starają się zaspokajać

potrzeby mieszkańców, poprawiać jakość ich

życia oraz sprzyjać nawiązywaniu kontaktów

społecznych.

Jednak Koła Gospodyń Wiejskich potrzebują

też zainteresowania i wysłuchania, tak aby

mogły skuteczniej działać i realizować

stawiane im zadania. 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badań

kondycji i potrzeb kół gospodyń wiejskich                   

w województwie warmińsko-mazurskim,

przeprowadzonych w ramach projektu

„MOCna SIEĆ” realizowanego przez

Stowarzyszanie Teraz MY.  Projekt

realizowany z dotacji programu Aktywni

Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w

ramach Funduszy EOG.
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Raport składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział prezentuje kontekst

badania, opisuje założenia i przebieg procesu

badawczego oraz jego metodologię.                         

W drugiej części Raportu przedstawione

zostały najważniejsze wyniki badań. Trzeci

rozdział poświęcony jest prezentacjom

wyników badań dotyczących kondycji KGW, tj.

charakterystyka KGW, diagnoza sytuacji                

i potrzeb KGW, ich znaczenia                          

 w społeczności lokalnej. Rozdział zakończy

prezentacja planów na przyszłość KGW.

Podsumowanie opracowane na podstawie

badania znajduje się w czwartej części. 



CEL BADANIA

Celem badania było zdiagnozowanie aktualnej sytuacji oraz

potrzeb kół gospodyń wiejskich w województwie warmińsko-

mazurskim. Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą

do prowadzenia skuteczniejszych działań wynikających               

z projektu „MOCna SIEĆ”. Wykorzystane zostaną również do

planowania strategicznego powstałej w ramach projektu

Warmińsko-Mazurskiej Sieci KGW. 
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Badanie, o którym traktuje niniejszy raport, zostało przeprowadzone w ramach projektu „MOCna

SIEĆ” realizowanego przez Stowarzyszanie Teraz MY. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni

Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię                      

 w ramach Funduszy EOG.

Wykonawcami badania i autorami raportu są członkowie zespołu badawczego Federacji Organizacji

Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w składzie: Anna Książak-Gregorczyk, Marta

Liberadzka, Marek Zbytniewski – badacze społeczni, ewaluatorzy, członkowie tink thanka Federacji

FOSa – Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych.

Celem badania było zdiagnozowanie aktualnej sytuacji oraz potrzeb kół gospodyń wiejskich                      

w województwie warmińsko-mazurskim. Wnioski wynikające z zebranego materiału posłużą do

prowadzenia skuteczniejszych działań wynikających z projektu „MOCna SIEĆ”. Wykorzystane zostaną

również do planowania strategicznego powstałej w ramach projektu Warmińsko-Mazurskiej Sieci

KGW. 

ROZDZIAŁ I
Przebieg badania
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Zastosowane metody i narzędzia badawcze: w badaniu zastosowano metodę triangulacji, zarówno

danych, jak i metod oraz badaczy. Dane zbierane były za pomocą sondażu diagnostycznego                      

z wykorzystaniem ankiety oraz zogniskowanych wywiadów grupowych, tzw. focusów. Podczas

badania korzystano z metodologii badań ilościowych, jak i jakościowych. Zespół badawczy składał się

z 3 osób. 

Pierwszy etap badania zrealizowany został z wykorzystaniem metodologii badań ilościowych.

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z użyciem techniki ankiety (CAVI), narzędzie

stanowił kwestionariusz ankiety. Badanie zostało przeprowadzone w formie on-line, za pomocą

elektronicznego kwestionariusza ankiety (Załącznik 1.). Badanie prowadzone było w okresie od

sierpnia do września 2021 roku. Do udziału w badaniu zostały zaproszone wszystkie koła gospodyń

wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego. W rezultacie pozyskano odpowiedzi od 55

respondentów badania – przedstawicieli/-ek kół gospodyń wiejskich. Stanowi to 14% spośród 393

zarejestrowanych w województwie kół. 
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Drugi etap badania zrealizowany został z wykorzystaniem metodologii badań jakościowych. Badanie

przeprowadzono metodą zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI), tzw. fokus. Wywiad

prowadzony był wg przygotowanego uprzednio scenariusza. Fokusy prowadzone były w grudniu

2021 r. Przeprowadzono  4 wywiady, w których wzięło łącznie udział 29 osób – przedstawicielek (były

to same kobiety) Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) funkcjonujących w województwie warmińsko-

mazurskim, w subregionach: olsztyńskim, ełckim i elbląskim, w tym:

·1 KGW w subregionie elbląskim (14 respondentów) 

·1 KGW w subregionie ełckim (5 respondentów)

·2 wywiady w subregionie olsztyńskim (6 respondentów, w tym wywiad uzupełniający – 4 osoby). 

Pierwszy wywiad zrealizowano w subregionie ełckim. Wzięły w nim udział przedstawicielki pięciu Kół

Gospodyń Wiejskich, tj.: KGW Nowe Monasterzysko gm. Młynary, KGW Słoneczniki, KGW Brzydowo,

gm. Ostróda, KGW Komorowska Słodycz, Komorowo, gm. Biała Piska, KGW Regiel, gm. Ełk. 

Drugi wywiad zrealizowano w subregionie elbląskim, wzięły w nim udział przedstawicielki sześciu Kół

Gospodyń Wiejskich, tj.: KGW Drewnowo, KGW „To My” Lipowina, KGW Gronowianki, KGW „Zgodni”

w Rusach, KGW „Szlachcianki Na Obcasach” w Rogitach, KGW „Nasze Krzewno”.

Trzeci i czwarty wywiad zrealizowano w subregionie olsztyńskim. Wzięły w nim udział

przedstawicielki pięciu Kół Gospodyń Wiejskich, tj.: KGW Borki Wielkie gm. Biskupiec, KGW Tuławki,

gm. Dywity, KGW Gady, gm. Dywity, KGW „Wójtowianki”, gm. Barczewo, KGW Napoleonki Barkweda,

gm. Dywity (w trakcie badania Koło na etapie zakładania).

Każdy z wywiadów trwał około dwóch godzin. Podczas wywiadów, prowadzące posługiwały się

scenariuszem zogniskowanego wywiadu grupowego. Każdy z wywiadów rozpoczął się tzw. rundką

zapoznawczą, podczas której przedstawicielki KGW prezentowały swoje Koła. 
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54 z 55 badanych KGW zarejestrowanych jest w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa;

Średni przychów za ostatni zamknięty rok budżetowy KGW to 5 327, 39 zł. 17 z 55 badanych
KGW osiąga średni przychód 3627,66 zł (w przedziale 1000 - 5000 zł);

Średnia liczba członków w badanych organizacjach to 19 osób;

Mężczyźni również zasilają szeregi Kół Gospodyń Wiejskich. Średni ich udział w KGW to                       
2 osoby;

Najczęściej członkami KGW są osoby w wieku 41-60 lat (44,02%) badanych), najrzadziej
osoby poniżej 20 roku życia;

Zdecydowana większość badanych KGW powstała po wejściu w życie Ustawy z dnia
9.11.2018                         o kołach gospodyń wiejskich;

Główne obszary działalności KGW to organizacja zajęć, spotkań i warsztatów, działalność
edukacyjna, rękodzieło i inne sztuki plastyczne oraz kulinaria;

KGW swoją sytuację oceniają jako przeciętną (zob. Tabela nr 3). Stabilizację finansową –                       
w skali od 1 do 5 – oceniają średnio na 2,94, popyt na swoje usługi na 3,00. Najwyżej – bo
na 3,55 - oceniane było poczucie rozpoznawalności;

Badane KGW nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Większość przedstawicielek
badanych KGW pracuje społecznie, nie osiągają one dochodu                             w związku z
pracą na rzecz koła;

Koła Gospodyń Wiejskich jako główne źródło finansowania traktują składki członkowskie;

KGW praktycznie nie posiadają własnych miejsc spotkań czy siedzib swojej działalności.
Najczęściej (46 wskazań) korzystają z gościnności świetlic wiejskich, straży pożarnej,
sołectw czy miejsc zamieszkania swoich członków;

Impulsem do powołania KGW dla wszystkich uczestniczek badania była przede wszystkim
możliwość dofinansowania działań;

Obszary działalności podejmowanych przez KGW są dość jednorodne (zob. Tabela nr 8).
Głównie wiążą się z kulinariami i rękodziełem (73% respondentów – 40 wskazań);

KGW najczęściej swoją aktywność podejmują podczas lokalnych imprez jako uczestnicy
i/lub współorganizatorzy) czy biorąc udział w konkursach o zasięgu lokalnym;

                                

 

ROZDZIAŁ II
Podsumowanie wyników
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KGW najczęściej podejmują współpracę z lokalnymi instytucjami administracji publicznej
(gmina, powiat) oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Często działają                      
z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i instytucjami kulturalno-oświatowymi;

Zaledwie 1/3 KGW współpracuje z innymi kołami;

Współpraca z lokalnym samorządem zdaniem większości badanych KGW układa się różnie  
i nie rzadko ta współpraca nie należy do najłatwiejszych;

Władze lokalne mają oczekiwania wobec KGW głównie w zakresie reprezentowania gminy
na różnego rodzaju spotkaniach, festynach, dożynkach, wspierania promocji gminy oraz
budowania pozytywnego wizerunku gminy na zewnątrz;

Główne trudności KGW to problemy finansowe i brak środków na podejmowanie działań
oraz brak zainteresowania młodych osób uczestnictwem w KGW i niską liczbą członków;

Większość KGW posiada profil na portalu Facebook (aż 42 z 55 badanych);

Zaledwie 8 z 55 badanych KGW posiada stroną internetową;

Największe potrzeby KGW dotyczą dywersyfikacji form prowadzonej działalności
(warsztaty praktyczne z zakresu rękodzieła i kulinariów -32 wskazania) i pozyskiwania
środków finansowych (edukacja na temat źródeł finansowania – 31 wskazań);

Ważnym obszarem okazuje się również edukacja na temat możliwości nawiązywania
partnerstw lokalnych z samorządem, prywatnym biznesem, organizacjami
pozarządowymi, z którymi współpraca jest oceniana przez KGW jako przeciętna lub słaba
(21 wskazań);

KGW preferują podnoszenie kwalifikacji w formie szkoleń wyjazdowych (37 wskazań) lub
wizyt studyjnych u innych kół (34 wskazania), często wskazują również na potrzebę
wsparcia w formie doradztwa indywidualnego (26 wskazań);

Wszystkie Koła biorące udział w wywiadach grupowych planują kontynuować
dotychczasowe działania i bieżące tematy w najbliższej przyszłości. Chcą też się rozwijać      
i poszerzać zakres swojej działalności;

Uczestniczki badania podkreślają, że aktywność na rzecz lokalnej społeczności jest
najważniejszą rolą KGW.
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ROZDZIAŁ III
Kondycja Kół Gospodyń Wiejskich w woj. 
warmińsko-mazurskim - szczegółowe wyniki 
badań.
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CHARAKTERYSTYKA KÓŁ1.
     GOSPODYŃ WIEJSKICH BIORĄCYCH
     UDZIAŁ W BADANIU

Koło Gospodyń Wiejskich Drogosze

Koło Gospodyń Wiejskich "Malwy" w Silcu 

Koło Gospodyń Wiejskich „Kogel-Mogel” w Jamielniku

Koło Gospodyń Wiejskich NAPROM

Koło Gospodyń Wiejskich Skitnowe

Koło Gospodyń Wiejskich w Borzymach

Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gaju

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzydowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wegielsztynie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Durągu

Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe ziółka”

Koło Gospodyń Wiejskich "Kreatywne Niestojanki"

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Iskra"

Koło Gospodyń Wiejskich „Nasze Krzewno”

Koło Gospodyń Wiejskich „Wyszkowianki”

W badaniu ankietowym wzięły udział
następujące KGW (3 koła nie wskazały swojej
nazwy - nie było to obowiązkowe):
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Koło Gospodyń Wiejskich „Praktyczne Panie” w Brodowie

Koło Gospodyń Wiejskich wsi Ostrowite

Koło Gospodyń Wiejskich „O!rzesz Babki” w Orzechowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Podleśnej

Koło Gospodyń Wiejskich Jesionowianki

Koło Gospodyń Wiejskich w Bęsi

Koło Gospodyń Wiejskich „Gronitczanki” w Gromitach

Koło Gospodyń Wiejskich w Przykopce

Koło Gospodyń Wiejskich „Klewnianki" w Klewnie 

Koło Gospodyń Wiejskich „Wójtowianki" w Wójtowie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gadach

Koło Gospodyń Wiejskich „Kruszynki" w Linkach 

Koła Gospodyń Wiejskich Tomaryny

Koło Gospodyń Wiejskich w Jurkach 

Koło Gospodyń Wiejskich „Markowe Warmianki" w 

Markowie 

Koło Gospodyń Wiejskich Drogorze

Koło Gospodyń Wiejskich w Marzeciach

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Lipianki

Koło Gospodyń Wiejskich "Skajbabki

Koła Gospodyń Wiejskich „Helenki” w Miłostajkach

Koło Gospodyń Wiejskich w Kromarkach

Koło Gospodyń Wiejskich „Kije i Wianki” w Wólce Kijewskiej

Koło Gospodyń Wiejskich "Gaudy" w Kamieńcu

Koło Gospodyń Wiejskich „Komorowska Słodycz" w 

Komorowie 

Koło Gospodyń Wiejskich „Kwiecewianki" w Kwiecewie 

Koło Gospodyń Wiejskich „Słonecznik”

Koło Gospodyń Wiejskich w Drewnowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Kazanicach 

Koło Gospodyń Wiejskich wsi Ostrowite

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Ach te baby"

Koło Gospodyń Wiejskich „Wilamowianki" w Wilamowie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku 

Koło Gospodyń Wiejskich „Zgoda” w Reglu 

Koło Gospodyń Wiejskich w Klimach

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Dworze Super Babki
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Forma prawna badanych Kół Gospodyń Wiejskich to:

Zarejestrowane 
w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa 

– 54 KGW
 

Zarejestrowane w KRS 
jako stowarzyszenie 

– 1 KGW
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9 spośród badanych KGW funkcjonowało przed formalną rejestracją wcześniej. 5 KGW

funkcjonowało w strukturze grup nieformalnych, 2 jako grupy wsparcia przy sołtysie, 1 jako związek

rolników, kółek i organ rolniczych. Głównymi przyczynami zmiany formy prawnej (zob. Rys. 1)

respondenci wskazywali głównie (wg częstotliwości odpowiedzi):

RYS. 1 Główne przyczyny zmiany formy prawnej KGW

Źródło: Wyniki badań własnych

Do udziału w badaniach zgłosiły się jedynie stosunkowo nowe KGW. Data założenia i rejestracji kół,

których przedstawiciele wzięli udział w badaniu to najczęściej rok 2019 (23 KGW), 12 KGW powstało

w 2018 r., 7 KGW w 2017 r., 6 w 2021 i 1 w 2017 r. Może to oznaczać, że starsze Koła mniej chętnie

uczestniczą w badaniach tego typu i/lub badanie ich sytuacji wymaga innych metod komunikacji niż

te, przyjęte w niniejszym badaniu (np. poprzez sieć kontaktów bezpośrednich).

Badane KGW pochodzą z 15 powiatów woj. warmińsko mazurskiego. Szczegółowe zestawienie

znajduje się w Tabeli nr 1.



 
  Powiat

  

 
  Liczba KGW

  

 
  Olsztyński

  

 
  11
  

 
  Ostródzki

  

 
  10
  

 
  Nowomiejski

  

 
  6
  

 
  Działdowski

  

 
  5
  

 
  Kętrzyński

  

 
  4
  

 
  Ełcki

  

 
  4
  

 
  Braniewski

  

 
  3
  

 
  Iławski

  

 
  3
  

 
  Piski

  

 
  2
  

 
  Bartoszycki

  

 
  2
  

 
  Elbląski

  

 
  1
  

 
  Giżycki

  

 
  1
  

 
  Lidzbarski

  

 
  1
  

 
  Olecki

  

 
  1
  

 
  Węgorzewski

  

 
  1
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Źródło: Wyniki badań własnych

  Tabela nr 1 
Powiaty, z których pochodzą badane KGW



 
  Wiek

  

 
  Ogólna liczba członków w 

KGW
  

 
  Procentowy 

  udział grup wiekowych
  

 
  poniżej 20 lat

  

 
  15
  

 
  1,56

  

 
  21 – 40 lat

  

 
  278

  

 
  28,65

  

 
  41-60 lat

  

 
  427

  

 
  44,02

  

 
  61 lat i więcej

  

 
  250

  

 
  25,77
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Gminy, z których pochodzą badane KGW to Barciany, Barczewo (2KGW), Bartoszyce                      

(2 KGW), Biała Piska, Biskupiec (5 KGW), Braniewo, Dąbrowno, Dobre Miasto (3KGW), Dywity,

Działdowo, Ełk (2KGW), Frombork, Gietrzwałd, Giżycko, Gmina Gietrzwałd, Iłowo-Osada (2KGW),

Kalinowo (2KGW), Kisielice, Kolno, Kurzętnik, Lelkowo, Lidzbark, Lubawa, Małdyty (3KGW),Młynary,

Morąg, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Orneta, Ostróda (3KGW), Pisz, Reszel, Rybno, Srokowo,

Susz, Świątki, Węgorzewo. 

Strukturę wieku członków KGW prezentują dane przedstawione w Tabeli nr 2. Średnia liczba

członków w badanych KGW wynosi 19 osób (970 członków we wszystkich badanach KGW). Mężczyźni

w KGW stanowią 11,03% członków zasilających szeregi kół. Średnio ich udział w KGW to 2 osoby.

Najczęściej członkami KGW są osoby w wieku 41-60 lat ( 44,02% badanych), najrzadziej osoby poniżej

20 roku życia.

Źródło: Wyniki badań własnych

   Tabela nr 2 
Struktura wieku
 członków KGW



Koła biorące udział w badaniu FGI powstały w okresie 2018-2021,

w czasie tzw. boomu, który rozpoczął się pod koniec 2018 roku       

i związany był z wprowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji       

i Modernizacji Rolnictwa Ustawą z dnia 9 XI 2018 r. o kołach

gospodyń wiejskich, która wprowadziła wiele udogodnień       

i rozwiązań dla nowych KGW. Co istotne z punktu widzenia

badania, wszystkie Koła wcześniej funkcjonowały jako grupy

nieformalne, podejmujące działania prospołeczne.

Zdecydowana większość Kół biorących udział w badaniu liczy

minimalną liczbę członków – 11 osób, potrzebną do formalnej

rejestracji Koła. Są też takie, które gromadzą większa liczbę

członków – nawet 40 osób, jednak jak podkreślają ich

przedstawicielki, nie wszyscy członkowie angażują się w równym

stopniu. Choć w społeczeństwie utarło się przekonanie, że KGW, to

miejsce zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kobiet, to uczestniczki

badania łamią ten stereotyp, gdyż wśród ich członków są także

mężczyźni.

Biorące udział w badaniu FGI, przedstawicielki Kół, na pytanie, o to

czym zajmują się ich Koła, niemal zgodnie odpowiadają: Co my

robimy? – wszystko co potrzeba. Wśród głównych obszarów

działania przedstawicielki Kół wskazują integrację i wsparcie

lokalnej społeczności poprzez organizację festynów, spotkań,

celebrowanie różnych dat, czy wydarzeń historycznych. Ponadto

Koła organizują warsztaty, spotkania, szkolenia dla przedstawicieli

różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, osób dorosłych

Koła biorące udział w badaniu FGI powstały w okresie 2018-2021, w czasie
tzw. boomu, który rozpoczął się pod koniec 2018 roku i związany był     
z wprowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawą z dnia 9 XI 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, która wprowadziła
wiele udogodnień i rozwiązań dla nowych KGW. Co istotne z punktu widzenia
badania, wszystkie Koła wcześniej funkcjonowały jako grupy nieformalne,
podejmujące działania prospołeczne.
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 i seniorów. Pojawiają się także działania kulinarne, jednak jak

mówią przedstawicielki Kół, nie chcą, aby współczesne Koła były

kojarzone tylko i wyłącznie z gotowaniem potraw                                

i pieczeniem ciast, gdyż cytując: (…) realizujemy tez dużo innych

działań. 

KGW o swoich działaniach opowiadają z dużym zaangażowaniem

i dumą. Przedstawicielka jednego z Kół z subregionu elbląskiego,

tak opowiada o działaniach swojego Koła: Przyjmujemy wizyty

studyjne. Mamy ofertę spędzania wolnego czasu, gry terenowe,

warsztaty rożnego rodzaju, jeździmy na konferencje i na wizyty

studyjne, które mogą wnieść coś nowego w rozwój organizacji.

Nasze Członkinie rozwijają tez swoje kompetencje osobiste stają

się prezenterkami, aktywnie rozmawiają w innych środowiskach.

Kolejna z Pań dodaje: Staramy się, żeby u nas coś się działo, bo

przez wiele lat nic tak szczególnego się nie wydarzyło. Staramy

się brać udział w szkoleniach warsztatach, żeby coś tam zawsze

wyciągnąć, żeby później coś tam zrobić dla wsi.

Dla Pań biorących udział w badaniu – KGW, to coś więcej niż

sposób spędzania wolnego czasu, to możliwość inicjowania wielu

działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, przy

jednoczesnym rozwijaniu własnych umiejętności                                                  

i kompetencji.
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(…) działalność się przewija 
ale z tego nikt się nie 
utrzyma… jeszcze daleko do 
tego, stąd potrzeba dotacji.

 
  Ocena

  

 
  Średnia ocena 

  (w skali 1 od do 5)
  

 
  jesteśmy rozpoznawalni

  w regionie
  

 
  3,55

  

 
  mamy stabilną sytuację finansową 

  
  

 
  2,94

  

 
  stale poszerzamy swoją

  ofertę o nowe
  

 
  3,27

  

 
  jesteśmy  partnerem dla samorządu

  

 
  2,88

  

 
  jest ciągle popyt na

  nasze usługi
  

 
  3
  

Ogólna ocena sytuacji kół

KGW swoją sytuację oceniają jako przeciętną (zob. Tabela nr 3). Stabilizację finansową –                    

 w skali od 1 do 5 – oceniają średnio na 2,94, popyt na swoje usługi na 3,00. Najwyżej – bo na 3,55 -

oceniane było poczucie rozpoznawalności w regionie, najniżej - obszar współpracy  i partnerskich

relacji  z samorządem.
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2. DIAGNOZA 
    SYTUACJI I POTRZEB KGW 

Źródło: Wyniki badań własnych

 Tabela nr 3 
Aktualna sytuacja KGW 

wg oceny w skali od 1 do 5



 
  Miejsce

  

 
  Liczba

  wskazań
  

 
  w świetlicy wiejskiej

  

 
  21
  

 
  zaplecze ochotniczej straży 

pożarnej
  

 
  1
  

 
  w innym miejscu (stodoła, 

mieszkanie któregoś
  członka, siedziba KGW, sołtysa)

  

 
  24

  

 
  nie posiadamy miejsca do spotkań

  

 
  8
  

KGW praktycznie nie posiadają własnych miejsc spotkań czy siedzib swojej działalności. Najczęściej

(46 wskazań) korzystają z gościnności świetlic wiejskich, straży pożarnej, sołectw czy miejsc

zamieszkania swoich członków (zob. Tabela nr 4). 

KGW swoją sytuację oceniają jako przeciętną (zob. Tabela nr 3). Stabilizację finansową – w skali                  

od 1 do 5 – oceniają średnio na 2,94, popyt na swoje usługi na 3,00. Najwyżej – bo na 3,55 - oceniane

było poczucie rozpoznawalności w regionie, najniżej - obszar współpracy i partnerskich relacji                      

z samorządem.
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Źródło: Wyniki badań własnych

Kondycja finansowa

Średnia przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy badanych KGW to 5 327,39 zł.  Brak

jakichkolwiek przychodów wskazało 5 badanych KGW.  Natomiast niemal połowa respondentów – 25

- wskazała na przychody w przedziale od 0 do 5000 zł (średnio 3627 zł) co wskazuje, że poza

dotacjami z ARiMR nie posiadają one niemal żadnych dodatkowych źródeł gromadzenia środków

finansowych na swoją działalność. Szczegółowy rozkład danych znajduje się w Tabeli nr 5.

 Tabela nr 4
Miejsca spotkań członków
 Koła Gospodyń Wiejskich 



 
  Przychód za ostatni zamknięty 

rok obrotowy w zł.
  

 
  liczba KGW (N)

  

 
  średnia przychodów w zł.

  

 
  0-1000

  

 
  8
  

 
  250

  

 
  1000-5000

  

 
  17
  

 
  3627,666

  

 
  5000-10000

  

 
  8
  

 
  6129,91

  

 
  10000-15000

  

 
  1
  

 
  14500

  

 
  15000-20000

  

 
  2
  

 
  18000

  

 
  20000

  

 
  1
  

 
  35000
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Większość przedstawicielek badanych KGW pracuje społecznie, nie osiągają one dochodu                      

w związku z pracą na rzecz Koła. Z wypowiedzi uczestniczek badania FGI wynika, że

niejednokrotnie partycypują one w kosztach związanych z codziennym funkcjonowaniem Kół.                       

Z kolei jeżeli chodzi o kwestie zarobkowe samego KGW, to działalność gospodarcza większości Kół

ogranicza się do sprzedaży produktów podczas festynów, pikników i innych tego typu wydarzeń.

Jak mówi jedna z uczestniczek badania: Co zarobimy, to od razu wydamy. Inna dodaje: (…)

działalność się przewija ale z tego nikt się nie utrzyma… jeszcze daleko do tego, stąd potrzeba

dotacji.

Wśród badanych KGW było jedno, z subregionu olsztyńskiego, którego członkinie odnalazły swego

rodzaju niszę i zarobkowo, w ramach działalności Koła wypiekają sękacza oraz tłoczą oleje

roślinne. Przedstawicielka Koła, zauważa, że jest to świetny sposób na zarabianie pieniędzy, które

następnie mogą być wydawane na bieżącą działalność Koła. Jak wynika z przeprowadzonego

badania Koła podejmują działania zarobkowe, jednak w głównej mierze, podstawowym źródłem

pokrywającym ich działania są różnego rodzaju granty i dotacje.

 
 Tabela nr 5 

Struktura przychodów badanych KGW

Źródło: Wyniki badań własnych



 
  Źródło finansowania

  

 
  Liczba wskazań

  

 
  ze składek członkowskich

  

 
  45

  

 
  ze sprzedaży lokalnych produktów

  

 
  28

  

 
  Dotacje z ARiMR

  

 
  25

  

 
  nagrody w konkursach

  

 
  20

  

 
  z dotacji gminy

  

 
  10
  

 
  Sponsorzy

  

 
  6
  

 
  ze środków UE

  

 
  3
  

 
  ze środków LGD

  

 
  3
  

 
  wypożyczenie naczyń

   
  

 
  2
  

 
  inne granty

  

 
  2
  

Koła Gospodyń Wiejskich biorące udział                      

w badaniu jako główne źródło finansowania traktują

składki członkowskie. Korzystają także z innych

możliwości, których uszczegółowienie prezentują

wyniki zawarte w Tabeli nr 6.
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Tabela nr 6 
Źródła finansowania

Źródło: Wyniki badań własnych



 
  Forma
  umowy

  

 
  Liczba osób

  zatrudnionych zgodnie z daną formą
  

 
  Umowa 
o  pracę

  

 
  0
  

 
  Umowa cywilnoprawna

  (zlecenie, dzieło)
  

 
  5
  

 
  Porozumienie
  wolontariackie

  

 
  0
  

Zazwyczaj koła nie regulują stosunku współpracy ze

swoimi członkami. Żadne nie zatrudnia osób na

umowy o pracę (na dzień 30.06.2021 r.). W 56

badanych KGW zaledwie 2 zatrudniają osoby na

umowy cywilno-prawne. Żadna z badanych grup nie

ma podpisanego porozumienia wolontariackiego.

Strukturę zatrudnienia w KGW prezentują dane

zawarte w Tabeli nr 7.
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Źródło: Wyniki badań własnych

Tabela nr 7 
Struktura zatrudnienia w KGW

Podczas badania focusowego, jego uczestniczki odniosły się także do swojego zaangażowania

czasowego w działania realizowane przez KGW. Najczęściej powtarzały się odpowiedzi: Tego

czasu się nie liczy (...) oraz (…) tego się nie da określić…zależy co organizujemy, do czego się

przygotowujemy… albo więcej albo mniej – zależy kiedy. Nie jest możliwe, żeby określić średnią

statystyczną zaangażowania członkini/członka KGW w jego prace i działania. Z całą pewnością

jest tego czasu dużo. Nie jest on liczony  przez członkinie, bo nie mają takiej potrzeby, nie

zwracają na to szczególnej uwagi, a nawet pojawiają się głosy, że nie mają czasu nad tym

zastanawiać się.

Uczestnicy ankiety zostali zapytani o główne przyczyny powołania KGW (zob. Rys. 2.).  Wśród

najczęściej pojawiających się odpowiedzi znalazły się: aktywizacja i integracja społeczności

lokalnej, rozwój miejscowości, dostęp do grantów, w tym z ARiMR.



Nie miałyśmy zupełnie nic, a dzięki
dotacji z Agencji Restrukturyzacji             
i Modernizacji Rolnictwa kupiłyśmy
niezbędne rzeczy, potrzebne do realizacji
działań oraz Doposażyłyśmy świetlicę             
i mamy finanse na realizację działań. 

Powyższe potwierdzają wypowiedzi uczestniczek badania FGI. Impulsem, czy zachętą do powołania

KGW dla wszystkich uczestniczek badania była przede wszystkim możliwość dofinansowania działań,

czy dokonania zakupów. Pojawiły się następujące głosy: Nie miałyśmy zupełnie nic, a dzięki dotacji                      

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kupiłyśmy niezbędne rzeczy, potrzebne do

realizacji działań oraz Doposażyłyśmy świetlicę i mamy finanse na realizację działań.

Rys.2 Główne przyczyny powołania KGW
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Źródło: Wyniki badań własnych



 
  Działalność

  

 
  Liczba wskazań 

  

 
  Kulinaria

  

 
  40

  

 
  organizacja

  zajęć/warsztatów/edukacja
  

 
  32

  

 
  rękodzieło, inne sztuki plastyczne  

  

 
  31
  

 
  współorganizacja

  świąt/imprez  
  

 
  23

  

 
  Organizacja wycieczek/pielgrzymek/

wyjazdów
  

 
  12
  

 
  prowadzi

  zespół ludowy – śpiewaczy, taneczny, 
teatralny

  

 
  4
  

 
  rekonstruuje historię i tradycje regionu

  

 
  4
  

Obszary działalności podejmowanych przez KGW są dość jednorodne (zob. Tabela nr 8). Głównie

wiążą się z kulinariami (73% respondentów – 40 wskazań), organizacją zajęć i warsztatów (58% - 32

wskazania) i rękodziełem (56% - 31 wskazań). 23 koła podejmują się współorganizacji imprez

okolicznościowych,  a 12 wycieczek/pielgrzymek. Tylko pojedyncze koła wykraczają poza te ramy –

4 prowadzą zespoły ludowe a kolejne 4 zajmują się rekonstrukcją historii i pielęgnacją tradycji

regionu. 
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Główne obszary działalności Kół Gospodyń Wiejskich

 Tabela nr 8
 Główne obszary działalności KGW 

 

Źródło: Wyniki badań własnych



 
  Aktywności

  

 
  Liczba
  KGW

  

 
  udział w lokalnych imprezach

  

 
  50

  

 
  organizacja

  lokalnych imprez
  

 
  42

  

 
  udział w lokalnych konkursach

  

 
  32

  

 
  udział

  w konkursach 
wojewódzkich/regionalnych

  

 
  5
  

  inne produkcja kosmetyków, 
pozyskiwanie funduszy)

 

 
  3
  

Na Rysunku 3 przedstawiono przykładowe działania w powyższych obszarach to, m.in.:
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  RYS. 3 Przykładowe działania KGW wg częstotliwości odpowiedzi

Źródło: Wyniki badań własnych

Badane koła najczęściej swoją aktywność

podejmują podczas lokalnych imprez jako

uczestnicy i/lub współorganizatorzy) czy

biorąc udział w konkursach o zasięgu

lokalnym. Rzadziej uczestniczą                                                  

w konkursach ponadlokalnych czy

podejmują się działalności wytwórczej (zob.

Tabela 9).

 Tabela nr 9 
Aktywności podejmowane przez badane KGW

Źródło: 
Wyniki badań własnych



 
  Instytucje

  

 
  Liczba

  wskazań
  

 
  Gmina,
  powiat

  

 
  46

  

 
  instytucje kulturalno-oświatowe

  

 
  21
  

 
  Ochotnicza

  Straż Pożarna
  

 
  24

  

 
  inne KGW

  

 
  16
  

 
  Parafia

  

 
  10
  

 
  Lokalna Grupa
  Działania (LGD)

  

 
  8
  

 
  Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa
  (ARiMR)

  

 
  26

  

 
  organizacje

  pozarządowe
  

 
  4
  

KGW najczęściej podejmują współpracę

lokalnymi instytucjami administracji publicznej

(gmina, powiat) oraz Agencją Restrukturyzacji                                

i Modernizacji Rolnictwa. Często działają                        

z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej                        

i instytucjami kulturalno-oświatowymi. Niestety,

zdecydowanie rzadziej nawiązuje się

współpraca pomiędzy lokalnymi kołami –

jedynie 16 (niespełna 1/3) spośród

respondentów wskazało, na podejmowanie

współpracy z innymi KGW w przeszłości.

Wskazuje to wyraźnie na potrzebę wzmocnienia

kooperacji i sieci kontaktów pomiędzy kołami,

które, biorąc pod uwagę  w miarę spójny zakres

działalności podejmowanych obszarów

tematycznych, mogłyby podejmować wspólne

działania i inicjatywy o silniejszym i szerszym

zasięgu. Co również warte podkreślenia, koła

niezwykle rzadko maja kontakt z organizacjami

pozarządowymi – jedynie 4 z nich deklarowało

taką współpracę.
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Instytucje, z którymi najczęściej, regularnie współpracuje Koło 
Gospodyń Wiejskich (zob. Tabela 10)

 Tabela nr 10 
Instytucje, z którymi najczęściej, 

regularnie współpracuje 
Koło Gospodyń Wiejskich

Źródło: Wyniki badań własnych



W związku z uzyskaniem powyższych wyników, ważnym wątkiem badania FGI stała się współpraca

KGW oraz jej poziom z lokalnym samorządem. Uczestniczki badania zostały zapytane o to, jak ta

współpraca wygląda. Analizując odpowiedzi przedstawicielek KGW należy stwierdzić, że przedstawia

się ona, cytując: (…) różnie i (…) nie należy do łatwych. Taka sytuacja ma miejsce w każdym z trzech

regionów. Najbardziej zadowolone ze współpracy z samorządem są KGW z subregionu

olsztyńskiego. Ponadto bardzo wyraźnie podkreślany jest trend promowany przez samorządy, które

wg uczestniczek badania, są bardzo mocno ukierunkowane na tzw. twarde działania, na inwestycje

gospodarcze i infrastrukturalne. To powoduje, że kwestie społeczne bywają spychane na drugi plan        

i często traktowane pomacoszemu. 

Z kolei wśród oczekiwań, które władze lokalne stawiają KGW ich przedstawicielki wymieniają

następujące: reprezentowanie gminy na różnego rodzaju spotkaniach, festynach, dożynkach,

wspieranie promocji gminy oraz budowanie pozytywnego wizerunku gminy na zewnątrz. 
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  Trudności

  

 
  Liczba wskazań

  

 
  problemy

  z finansowaniem działań
  

 
  35

  

 
  brak zainteresowania młodych osób

  członkostwem w Kole
  

 
  25

  

 
  brak

  wolnego czasu członków Koła
  

 
  21
  

 
  niewielu członków

  

 
  21
  

 
  brak własnego lokalu

  

 
  17
  

 
  brak wsparcia

  ze strony gminy
  

 
  15
  

 
  konkurencja innych kół

  

 
  3
  

 
  nie mamy

  żadnych trudności
  

 
  2
  

 
  inne trudności – brak współpracy ze strony sołtysa, 

różnice
  zdań członków KGW

 
  2
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Trudności, z którymi mierzy się Koło Gospodyń Wiejskich 
(zob. Tabela 11)

Problemy, z jakim borykają się KGW dotyczą głównie dwóch obszarów. Pierwszy z nich to problemy

finansowe i brak środków na podejmowanie działań. Podczas wywiadów grupowych przedstawicielki

kół najczęściej skarżyły się na brak w tym zakresie współpracy ze strony gmin, ale przede wszystkim

wskazywały na brak kompetencji z zakresu dywersyfikacji źródeł dochodów, fundraisingu czy pisania

projektów. Wielokrotnie podkreślały potrzebę szkoleń w tym zakresie oraz wsparcia

merytorycznego/mentorskiego w pozyskiwaniu środków z innych niż ARiMR źródeł. Problemy

finansowe mają wpływ na inne często wskazywane problemy, jak np. brak własnego lokalu czy

stałego miejsca do spotkań.

 Tabela nr 11 
Instytucje, z którymi najczęściej, 

regularnie współpracuje Koło Gospodyń Wiejskich

Źródło: 
Wyniki badań 
własnych
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Drugi obszar problemowy to trudności natury „ludzkiej”. Przedstawiciele kół wskazują na brak

zainteresowania młodych osób uczestnictwem w KGW i ogólnie na niską liczbę członków - jak

wskazano powyżej KGW liczą najczęściej 11 członków, co stanowi minimum niezbędne do rejestracji

grupy. Członkowie kół mają również niewiele czasu, który mogą poświęcić na zaangażowanie w nie.

Z wypowiedzi uczestniczek wywiadów grupowych wynika, że często w spotkaniach regularnie

uczestniczy tylko niewielki odsetek spośród wszystkich oficjalnych członków, nieliczni również

angażują się w stałe czy nawet incydentalne działania.

(…) uczą się od starszych - jak mama, babcia,
ciocia się angażują, to dzieci i młodzież też.,
kolejna dodaje: (…) jeśli zaczęli, jako małe
dzieci, to działają też później, jak to mówią –
czym skorupka za młodu (...) . 

Przedstawicielki KGW biorące udział w badaniu zauważają, że jeżeli chodzi o młodzież                      

i ich zaangażowanie w działania KGW, to ma w tym przypadku duże znaczenie, to czy osoby dorosłe

z ich rodziny się angażują. Jedna z uczestniczek badania z subregionu olsztyńskiego, tak mówi: (…)

uczą się od starszych - jak mama, babcia, ciocia się angażują, to dzieci i młodzież też., kolejna

dodaje: (…) jeśli zaczęli, jako małe dzieci, to działają też później, jak to mówią – czym skorupka za

młodu (...) Ponadto, cytując uczestniczkę focusa: (…) jeżeli chodzi o chęci, to bardziej dziewczęta                 

i bardziej akcyjnie…to jest dla nich wiedza, doświadczenie, których nigdzie nie zdobędą… trzeba

tylko ofertę dopasować i trzeba myśleć ich potrzebami.

Uczestniczki badania zwracają też uwagę na kolejny trend, tym razem związany z angażowaniem

młodych osób. Mianowicie, jak mówi przedstawicielka KGW z subregionu elbląskiego: (…) "uciekła"

nam grupa wiekowa 13-20 lat, których podkupili nasi strażacy, działają w młodzieżowej OSP, oni coś

robią, nie robią głupich żartów, nie chodzą na piwko – a się angażują. Uwidacznia się tutaj

szczególna potrzeba charakteryzująca młodych, czyli potrzeba bycia ważnym, ale też potrzeba

poczucia odpowiedzialności i sprawczości, o które młodzież bardzo dba. 



(…) "uciekła" nam grupa wiekowa 13-20
lat, których podkupili nasi strażacy,
działają w młodzieżowej OSP, oni coś
robią, nie robią głupich żartów, nie chodzą
na piwko – a się angażują.  

(…) jeżeli chodzi o chęci, to bardziej dziewczęta              
i bardziej akcyjnie…to jest dla nich wiedza,
doświadczenie, których nigdzie nie zdobędą…
trzeba tylko ofertę dopasować i trzeba myśleć ich
potrzebami.
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Są jednak też takie miejscowości, jak zauważają uczestniczki badania, gdzie młodzieży jest bardzo

mało ale również takie, gdzie młodzież się nie angażuje i jednocześnie utrudnia pracę. Jedna                    

z przedstawicielek KGW w subregionie olsztyńskim, tak mówi: (…) u mnie jest to duży problem... to

znaczy dzieci członkiń się angażują, pozostali nie chcą się angażować, bo nie mają na przykład czasu,

poza tym dewastują, to co my budujemy oni niszczą (…) .

Powyższe wypowiedzi wskazują, że

włączanie młodych ludzi do działań

prospołecznych jest możliwe, choć nie jest

łatwe. Jak podkreślają uczestniczki

wywiadów – przykład idzie z góry. Wspólny

sukces i jednocześnie odpowiedzialność za

"coś" pozwala na osiąganie wielu korzyści

dla całej wspólnoty.

Przedstawicielki Kół, biorące udział w badaniu FGI jako trudność w prowadzeniu KGW określają

również niskie zainteresowanie społeczności udziałem w inicjatywach KGW, brak zainteresowania ze

strony nowych kandydatek i kandydatów oraz brak integracji i ograniczoną współpracę pomiędzy

KGW nie tylko z województwa, ale także z powiatu, czy gminy. Uczestniczki badania mówią: (…) żeby

się wszystkim chciało chcieć, wówczas byłaby większa motywacja i sens działania. Z kolei

problemem nadrzędnym jest prowadzenie księgowości/rachunkowości Kół, zmieniające się przepisy

i towarzysząca im biurokracja. Problem ten wynika najczęściej z braku osób wewnątrz Koła, które

posiadają umiejętności, aby zająć się prowadzeniem księgowości Koła. Bardzo często Koła muszą

wynajmować biura rachunkowe do prowadzenia i rozliczania finansów, co wiąże się z kosztami. Inne

problemy artykułowane przez przedstawicielki Kół, to na przykład: brak umiejętności pisania

projektów, prowadzenia fundraisingu, czy działań promocyjnych.



 
  Narzędzie

  

 
  Liczba wskazań

  

 
  strona internetowa

  

 
  8
  

 
  profil w portalu społecznościowym (np. 

Facebook)
  

 
  42

  

 
  organizowanie spotkań

  

 
  39

  

 
  udział w lokalnych lub branżowych 

wydarzeniach
  

 
  33

  

 
  wywieszanie

  plakatów  
  

 
  10
  

 
  obecność w mediach tradycyjnych (prasa, 

radio, telewizja)
  

 
  7
  

 
  wysyłka e-mail,

  newsletter
  

 
  0
  

 
  wysyłka listów tradycyjnych

  

 
  0
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Narzędzia komunikacji KGW

Koła najczęściej korzystają z najbardziej powszechnych kanałów komunikacji. Większość posiada

profil  na portalu Facebook - cały czas popularnym, jednak osiągającym coraz słabsze wyniki w

kontekście promocji i zasięgów, wypierane przez takie media jak Tik-Tok, Snapchat czy inne.

Poza tym organizują spotkania z lokalną społecznością i biorą udział w lokalnych wydarzeniach.

Tylko nieliczne posiadają własną stronę Internetową, rzadko pojawiają się                        w

lokalnych mediach (7 wskazań). Nie korzystają również z form komunikacji bezpośredniej                  

z potencjalnymi odbiorcami swoich działań, które są podstawą fundraisingu i tworzeniem bazy

stałych klientów.

Powyższe wnioski potwierdzają, że obecność KGW w mediach i Internecie skupia się przede

wszystkim na chwaleniu się swoimi osiągnięciami i informowaniu o działaniach, a nie na

docieraniu do potencjalnych darczyńców czy ewentualnych nowych członków.

 
 Tabela nr 12

Narzędzia służące do komunikacji 
i promocji działań, z których najczęściej

korzysta KGW 
 

Źródło: Wyniki badań własnych



 
  Cele

  informacyjne
  

 
  Liczba wskazań 

  

 
  pochwalić

  się swoimi osiągnięciami, poinformować o 
efektach swoich działań

  

 
  39

  

 
  Informować o swoich działaniach

  

 
  35

  

 
  żeby prowadzić przejrzystą działalność

  

 
  16
  

 
  żeby pozyskać

  nowych członków
  

 
  7
  

 
  żeby znaleźć darczyńców

  

 
  7
  

 
  zrekrutować

  uczestników do projektów
  

 
  4
  

 
  żeby pozyskać wolontariuszy do działań

  

 
  3
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 Tabela nr 13
Główne cele informacyjne 

w publikowanych treściach w Internecie
 

Źródło: Wyniki badań własnych



 
  Potrzeby

  

 
  Liczba wskazań

  

 
  warsztatów

  praktycznych z zakresu rękodzieła 
  i kulinariów

  

 
  32

  

 
  edukacji  na temat źródeł 

finansowania KGW
  

 
  31
  

 
  edukacji na temat możliwości 

nawiązywania
  partnerstw lokalnych z 

samorządem, prywatnym biznesem, 
organizacjami

  pozarządowymi
  

 
  21
  

 
  edukacji na

  temat prowadzenia księgowości 
w KGW

  

 
  21
  

 
  mapy miejsc targów, wydarzeń 

w województwie gdzie koło
mogłaby się zaprezentować

  

 
  19
  

 
  poszerzenia

  wiedzy na temat skutecznej 
komunikacji wewnętrznej między 

członkami
  

 
  16
  

 
  zaangażowania

  samorządu w działanie KGW
  

 
  16
  

 
  edukacji z zakresu dziedzictwa 

kulturowego regionu
  

 
  16
  

 
  edukacji prawnej na

  temat prowadzenia KGW
  

 
  15
  

 
  wsparcia w działaniach 

informacyjno – promocyjnych KGW
  

 
  15
  

 
  pomocy w stworzeniu

  świetlicy wiejskiej
  

 
  1
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Potrzeby edukacyjne i rozwojowe KGW (zob. Tabela nr 14)

Ważnym celem niniejszych badań było zbadanie

edukacyjnych i rozwojowych potrzeb kół.

Zgodnie ze zdiagnozowanymi obszarami

deficytowymi, największe potrzeby dotyczą

dywersyfikacji form prowadzonej działalności

(warsztaty praktyczne z zakresu rękodzieła                           

i kulinariów) i pozyskiwania środków

finansowych (edukacja na temat źródeł

finansowania – 31 wskazań). Ważnym obszarem

okazuje się również edukacja na temat

możliwości nawiązywania partnerstw lokalnych

z samorządem, prywatnym biznesem,

organizacjami pozarządowymi, z którymi

współpraca jest oceniana przez KGW jako

przeciętna lub słaba.

W kontekście organizacyjno-logistycznym, KGW

preferują podnoszenie kwalifikacji w formie

szkoleń wyjazdowych (37 wskazań) lub wizyt

studyjnych u innych kół (34 wskazania), często

wskazują również na potrzebę wsparcia                             

w formie doradztwa indywidualnego (26

wskazań). Rzadziej pojawiają się takie formy

kształcenia jak szkolenia on-line i poprzez

przekazywanie materiałów edukacyjnych w

formie papierowej czy elektronicznej (zob.

Tabela nr 15).

 
 

 Tabela nr 14 
Główne potrzeby edukacyjne 

i rozwojowe KGW
 
 

Źródło: Wyniki badań własnych



 
  Formy

  wsparcia
  

 
  Liczba wskazań

  

 
  wyjazdowe
  szkolenie

  

 
  37
  

 
  wizyta

  studyjna u innych Kół Gospodyń Wiejskich
  

 
  34

  

 
  doradztwo indywidualne

  

 
  26

  

 
  szkolenie on-line

  

 
  17
  

 
  materiały informacyjne,

  szkoleniowe w wersji papierowej
  

 
  16
  

 
  materiały informacyjne, szkoleniowe w wersji 

elektronicznej
  

 
  13
  

 
  inne, jakie? newsletter, szkolenie w siedzibie

  KGW
  

 
  3
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 Tabela nr 15 
Preferowane formy wsparcia

 
 

Źródło: Wyniki badań własnych



bo (… ) ważna jest ta 
wspólnota społeczna, 
 w której się żyje (…) 

KGW 
w społeczności 
lokalnej

Rola pełniona przez KGW staje się aktualnie

szczególnie ważna w społecznościach wiejskich.

Uczestniczki badania podkreślają, że aktywność na

rzecz lokalnej społeczności jest najważniejszą rolą

KGW. Należy każdorazowo brać pod uwagę potrzeby

tych społeczności, bo cytując jedną z Pań (…)

zapotrzebowanie na aktywność nie jest stałe, one

fluktuuje (…) , a spełnianie potrzeb i oczekiwań

społeczności lokalnej lub regionalnej powinno być                 

z tymi grupami konsultowane, bo (…) ważna jest ta

wspólnota społeczna, w której się żyje (…)

Społeczność staje się odbiorcą a zarazem

realizatorem działań. Koła Gospodyń wiejskich są

najbliżej i najlepiej znają potrzeby społeczności,                 

a ich działania mają początek w inicjatywach

oddolnych. Dzięki funkcjonowaniu Kół zwiększa się

aktywność sołectwa, stają się one bardziej atrakcyjne

pod względem działalności społecznej, wyróżniają się

na swoistej mapie aktywności województwa. Ponadto

należy wziąć także pod uwagę edukacyjną rolę KGW –

edukują społeczność wiejską, pokazują normy                      

i wartości społeczne, kształtują kompetencje. 
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(…)  nie ważne, czy mówią 
dobrze, czy mówią źle, 
ważne, że w ogóle o nas 
mówią.

(…)  są obserwatorzy, 
są aktywni i są 
krytycy. 

(…) staramy się 
przyzwyczajać ludzi, że nie 
tylko my organizujemy, ale 
inni tez mają się 
angażować – na tym 
polega integracja. 

Przyglądając się postrzeganiu KGW w społecznościach lokalnych bardzo wyraźnie

uwidacznia się niejednoznaczny sposób ich traktowania. Uczestniczka badania                     

 z subregionu olsztyńskiego mówi: są obserwatorzy, są aktywni i są krytycy. Pokazuje przez

to, że stosunek mieszkańców jest bardzo różny – jednym się podoba jakiś nasz pomysł,

innym nie. Kolejna dodaje: (…) staramy się przyzwyczajać ludzi, że nie tylko my

organizujemy, ale inni tez mają się angażować – na tym polega integracja. Przedstawicielka

KGW z subregionu elbląskiego w kontekście postrzegania KGW przez społeczność lokalną

dodaje: (…) jesteśmy po prostu "uniwersalnym organizatorem" – jak coś ma się wydarzyć to

mieszkańcy się nie angażują bo KGW to zrobi. Jedna z uczestniczek wywiadu z subregionu

ełckiego, tak podsumowuje postrzeganie KGW w społeczności: nie ważne, czy mówią

dobrze, czy mówią źle, ważne, że w ogóle o nas mówią. Dodatkowo uczestniczki badania              

z subregionu olsztyńskiego podają swego rodzaju receptę na to, jak angażować ludzi. Jak

mówią, istotne jest podmiotowe, indywidualne traktowanie każdego człowieka dzięki

czemu działa się dla dobra całych społeczności.
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Wszystkie Koła biorące udział w wywiadach grupowych planują kontynuować dotychczasowe

działania i bieżące tematy w najbliższej przyszłości. Chcą też się rozwijać i poszerzać zakres

swojej działalności – (…) piszemy wnioski, żeby dalej działać, angażować mieszkańców. Część

Kół w niedługim czasie planuje przeprowadzkę do nowych, wyremontowanych                      

i doposażonych miejsc. 

Koła Gospodyń Wiejskich, których przedstawicielki wzięły udział w wywiadach grupowych

znajdują się aktualnie na bardzo różnych poziomach rozwoju. Wszystkie łączy jednak ten sam

cel – działanie na rzecz wspólnoty społecznej, której są członkiniami. Uczestniczki badania

pokazują, jak ważna jest rola KGW 

w warstwie nie tylko wsparcia społecznego, ale także edukacji w działaniu, poprzez

pokazywanie i nazywanie, tego w jaki sposób działają Koła, żeby samorząd lokalny zrozumiał,

że praca u podstaw gwarantuje dobre inwestycje.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że aktualnie Koła znajdują się na etapie przebudowy.

Towarzyszy im podejmowanie wielu decyzji, prowadzących do wprowadzania zmian. Kondycję

Kół można określić jako zadowalającą, ze wskazaniem w kierunku jej wzrostu i rozwoju.

Warto obserwować działalność Kół Gospodyń Wiejskich, wspierać je w realizowanych

zadaniach oraz sieciować, aby zintegrowane mogły działać wykorzystując posiadany potencjał

i zasoby.

Plany na przyszłość
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