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Przewodnik po rozwiązaniach w zakresie mobilności opartej na współpracy  

1. Wstęp 
Dlaczego powinieneś przeczytać 

ten przewodnik? 

Mieszkasz na wsi? Czy doświadczasz 

niekorzystnych warunków w zakresie 

mobilności i jej dostępności? Chcesz coś zrobić 

z tą sytuacją? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”,  

to ten podręcznik jest dla Ciebie. Zawiera 

wskazówki, w jaki sposób podmioty oddolne  

i sektor publiczny mogą współpracować, aby 

stawić czoła wyzwaniom związanym  

z mobilnością na własnych obszarach 

wiejskich. Współpraca ta umożliwia: 

⚫ uzyskać głębsze zrozumienie potrzeb 

mieszkańców, 

⚫ maksymalizować i wykorzystać zasoby 

dostępne dla obywateli i podmiotów 

sektora publicznego 

⚫ opracowanie bardziej kreatywnych, 

wydajnych i opłacalnych rozwiązań  

w zakresie mobilności, które są dobrze 

wykorzystywane i zrównoważone  

w perspektywie długoterminowej. 

Niezależnie od tego, czy próbujesz zainicjować, 

koordynować lub wdrożyć rozwiązanie 

mobilności oparte na współpracy, ten 

przewodnik pomoże Ci pokazać, jak to zrobić. 

 

Źródło: Wes Hicks/Unsplash. 

Co to jest MAMBA? 

Wraz ze starzeniem się i spadkiem populacji  

w wielu wiejskich częściach regionu Morza 

Bałtyckiego, coraz trudniej jest utrzymać 

transport publiczny i inne usługi zależne  

od mobilności, takie jak opieka w domu  

i dostawy towarów. Tak ograniczona 

dostępność usług wpływa na jakość życia osób 

mieszkających poza ośrodkami miejskimi. 

Perspektywy dla takich regionów wydają się 

na pierwszy rzut oka ponure. Niekorzystne, 

samonapędzające się i współzależne procesy 

(np. Starzenie się społeczeństw, migracja 

zewnętrzna, niekorzystne warunki 

gospodarcze, napięte budżety miejskie) 

wciągają wiele odległych regionów w całej 

Europie w samonapędzający się „krąg 

upadku”, który ma negatywny wpływ  

na jakość życia na wsi. Przyglądając się jednak 

bliżej, istnieje duży ukryty potencjał, który 

tylko czeka na rozwinięcie (w postaci 

istniejących sieci społecznych, zasobów  

i infrastruktury), a wszystko to jest w zasięgu 

lokalnych podmiotów społecznych i sektora 

publicznego. 

Projekt MAMBA ma na celu sprostanie temu 

wyzwaniu poprzez promowanie 

zrównoważonych rozwiązań w zakresie 

mobilności typu „usługi dla ludzi” i „ludzie  

dla usług” na obszarach wiejskich. W praktyce 

partnerzy MAMBA pracowali razem  

nad poprawą integracji istniejących struktur 

mobilności z innowacyjnymi rozwiązaniami 

mobilnymi, takimi jak autobusy obywatelskie, 

mobilność jako usługa (MaaS) i aplikacje  

do współdzielenia przejazdów. Ich celem jest 

maksymalizacja mobilności i dostępności usług 

na obszarach wiejskich przy jednoczesnym 

zaangażowaniu użytkowników w ten proces. 
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Ostatecznie MAMBA pokazuje, jak małe 

interwencje - oparte na kreatywności, 

innowacjach, zaangażowaniu i pasji - mogą 

wpłynąć na zmianę i przeciwdziałać temu 

(błędnemu) kołu. 

 

W jaki sposób MAMBA sprawia,  
że regiony wiejskie są lepszymi 
miejscami do życia? 

MAMBA promuje zrównoważony rozwój  

ludzie do obsługi  i  usługi dla ludzi  

rozwiązania mobilności na obszarach 

wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego  

- i angażują w ten proces użytkowników. 

Trzyletni projekt starał się odpowiedzieć  

na następujące pytania: 

⚫ Jak w przyszłości możemy zorganizować 

usługi mobilności i pomocy społecznej  

na obszarach wiejskich, aby docierały  

do osób, które ich potrzebują? 

MAMBA rural mobility and accessibility solutions. 



 

Przewodnik po rozwiązaniach w zakresie mobilności opartej na współpracy  

⚫ Jak możemy opracować usługi mobilności 

na obszarach wiejskich, które będą  

jak najbardziej przydatne i dostępne  

dla wszystkich mieszkańców? 

⚫ Jak można wykorzystać technologię  

do wspierania i ulepszania usług w zakresie 

mobilności na obszarach wiejskich? 

⚫ W jaki sposób użytkownicy mogą być stale 

zaangażowani, abyśmy mogli rozwijać 

usługi mobilności na obszarach wiejskich, 

które są dla nich odpowiednie i spełniają 

ich potrzeby? 

Wraz z konsorcjum 15 partnerów z sześciu 

krajów, MAMBA przeanalizowała te pytania  

i przedstawiła potencjalne rozwiązania. 

Konsorcjum współtworzyło ponad  

13 interwencji, angażując lokalnych 

interesariuszy w odległych regionach, 

miastach i wsiach w całym regionie Morza 

Bałtyckiego. Czasami wszystkie te interwencje 

stawiały czoła własnym wyzwaniom  

- finansowym, społeczno-kulturowym, organiza-

cyjnym, politycznym lub legislacyjnym. Jednak 

dzięki odwadze, pomysłowości i elastyczności 

większość wyzwań została pokonana. 

Więcej informacji na temat projektu MAMBA 

Lmożna znaleźć pod adresem: 

 https://www.mambaproject.eu/  . 

Wiele inspirujących rozwiązań z projektu 

MAMBA znajdziesz również w raporcie 

„Mobilność dla wszystkich na obszarach 

wiejskich: inspirujące rozwiązania  

od MAMBA”.  

 

 

  

https://www.mambaproject.eu/
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2. Urok i wyzwanie wspólnych 

rozwiązań w zakresie mobilności 
Punktem wyjścia dla MAMBA było 

uświadomienie sobie, że tradycyjne formy 

transportu publicznego na niektórych 

obszarach wiejskich stają się coraz trudniejsze 

do utrzymania. Definicja „tradycyjny” zakłada 

jasny, umowny podział ról między trzech 

głównych aktorów: 

⚫ Sektor publiczny, który przedstawia oferty 

i subsydiuje usługi transportowe na stałych 

trasach z mniej więcej regularną 

częstotliwością  

⚫ Prywatni przewoźnicy, którzy zapewniają 

te połączenia  

⚫ Użytkownicy, którzy pokrywają część 

kosztów poprzez zakup biletów.  

Kłopot w tym, że sektor publiczny nie zawsze 

istnieje - i faktycznie maleje wsparcie 

finansowe, aby wesprzeć tę formę transportu 

publicznego. Ponadto wiele osób przenosi się  

z obszarów wiejskich do miast - głównie 

młodych ludzi pracujących. Wśród tych, którzy 

pozostają, wielu ma i korzysta z własnego 

samochodu, co jeszcze bardziej zmniejsza 

liczbę użytkowników transportu publicznego.  

Źródło: Janis Bikshe 

 

Ponadto liczba tych, którzy nie mają 

alternatywy, jest po prostu niewystarczająca, 

aby utworzyć „masę krytyczną”, aby utrzymać 

opłacalne finansowo usługi autobusowe. 

Skutkiem może być wykluczenie społeczne  

z powodu braku mobilności. To sprawia,  

że niektóre obszary wiejskie są jeszcze mniej 

atrakcyjne dla przyjezdnych, kończąc w ten 

sposób tzw. „Krąg schyłku”. 

Jednak jest jeszcze nadzieja. W wielu 

przypadkach społeczności wiejskie podjęły 

własną inicjatywę, generując nowe, zwykle 

niekomercyjne projekty dotyczące wspólnych 

przejazdów, kluby car-sharingu, autobusy 

obywatelskie i inne programy - często 

polegające na ochotnikach. Szczególnie 

godnym uwagi przykładem takiego 

samoorganizującego się projektu jest 

„Valmiera  -Riga Ridesharing” - Grupa  

na Facebooku na Łotwie. Dzięki temu 

powstała platforma internetowa,  

za pośrednictwem której ponad 3900 osób 

oferuje i wyszukuje opcji współdzielenia 

przejazdów. 

https://www.facebook.com/groups/braucamkopa/about
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W innych przypadkach organizacje lokalne, 

takie jak grupy obywateli, banki spółdzielcze, 

organizacje charytatywne, grupy wyznaniowe 

i inne organizacje, przyczyniają się 

do podobnych inicjatyw samopomocy poprzez 

zapewnienie know-how, pojazdów, personelu, 

przestrzeni, a nawet po prostu linii 

telefonicznej. 

Podobnie niektórzy usługodawcy, nawet 

komercyjni, zaczęli ponownie rewidować 

usługi, gdzie i jak są one oferowane. Niektórzy 

z nich nie oczekują już, że mieszkańcy wsi 

przyjdą do nich, więc zamiast tego dostarczają 

swoje usługi mieszkańcom. Dotyczy to 

bibliotek, klinik medycznych, usług 

pielęgniarskich, banków, sprzedawców 

detalicznych i nie tylko. Chociaż mieszkańcy 

obszarów wiejskich zwykle nie odgrywają 

aktywnej roli w tego typu inicjatywach, jasne 

jest, że taki model odbiega od tradycyjnego 

podziału ról przedstawionego powyżej. 

Istnieje również wiele obiecujących 

przykładów, w których sektor publiczny 

zrozumiał, że praca z podmiotami 

obywatelskimi może zaoferować wyjście  

z kręgu upadku, dlatego też wspiera pewne 

inicjatywy na różne sposoby - czy to poprzez 

nowe zasady, zapewnienie przestrzeni, 

kanałów komunikacji, wiedzy, infrastruktury  

i (przynajmniej czasami) finansowo.  

Przykładem takiej inicjatywy jest 

„Dörpsmobil”w Klixbüll, Niemcy. Tutaj 

stowarzyszenie non-profit wynajmuje mały 

pojazd elektryczny, z którego mogą korzystać 

zarówno pracownicy gminy, jak i ogół 

społeczeństwa. Nawet turyści mogą go 

wypożyczyć. Takie rozwiązanie zapewnia 

mobilność osobom nieposiadającym 

samochodu. Jego wykorzystanie przez gminę 

(tj. Sektor publiczny) zapewnia minimalne 

wskaźniki wykorzystania, a tym samym 

zapewnia finansową rentowność programu. 

Innym interesującym przykładem jest  

Mobilsamåkning AB społeczność współ-

dzielących przejazdy w Szwecji. Projekt ten 

zgromadził ludzi, którzy mają podobny punkt 

początkowy i docelowy swojej podróży,  

i działał po prostu poprzez połączenia  

za pośrednictwem telefonów stacjonarnych, 

komputerów, SMS-ów i smartfonów. 

Fundusze publiczne (europejski program 

LEADER) pomogły w uruchomieniu programu. 

Celem wszystkich tych schematów jest to,  

że tradycyjna forma transportu publicznego,  

z towarzyszącym jej sztywnym podziałem ról, 

została zastąpiona przez nowe ustalenia oparte 

na współpracy, w których biorą udział różne 

podmioty: indywidualni mieszkańcy, grupy 

obywateli, firmy (usługodawcy, sprzedawcy, 

przewoźnicy itp.), organizacje pozarządowe  

(w tym organizacje charytatywne) oraz  

w zdecydowanej większości przypadków sektor 

publiczny. To ostatnie jest szczególnie 

interesujące z punktu widzenia polityki.  

Ilustruje to diagram poniżej (zob. Figura 1), 

koncentrując się na współpracy między 

sektorem publicznym a innymi podmiotami 

(zaliczanymi do „oddolnych”). Rozróżnia rolę 

inicjującą i wdrażającą, a każdy konkretny 

Sektor publiczny pozostaje 

odpowiedzialny!

Programy samopomocy obejmujące wyłącznie 

lokalnych mieszkańców (np. Grupa  

na Facebooku na Łotwie) również należy uznać 

za rozwiązania w zakresie mobilności opartej  

na współpracy. Nie należy go jednak mylić jako 

sposobu umożliwiającej pozbycia się sektora 

publicznego. Grupy obywateli rzadko będą  

w stanie samodzielnie znaleźć rozwiązania  

dla wszystkich rodzajów wykluczenia  

z mobilności na obszarach wiejskich. Wręcz 

przeciwnie, sektor publiczny z pewnością ma  

do odegrania rolę: na przykład jako moderator, 

osoba przekazująca informacje, dostawca 

przestrzeni i know-how - i na pewno jako 

 (współ) fundator, choć prawdopodobnie o wiele 

mniejszy w porównaniu z tradycyjnymi 

dotacjami na transport publiczny. W końcu 

sektor publiczny będzie i powinien pozostać 

odpowiedzialny za podstawowe potrzeby 

swoich obywateli. 

https://www.klixbuell.de/seite/277432/die-dörpsmobile.html
https://www.mambaproject.eu/wp-content/uploads/2018/07/WP2_good-practice-cases_Mobilsamåkning-FINAL.pdf
https://www.mambaproject.eu/wp-content/uploads/2018/07/WP2_good-practice-cases_Mobilsamåkning-FINAL.pdf
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przypadek można „odwzorować” na tym 

diagramie. Nie oznacza to, że którykolwiek  

z czterech rogów ma być postrzegany jako 

lepszy lub gorszy od drugiego, ale podkreśla, że 

obie role są ważne i że prawdziwa współpraca 

ceni obie. 

Takie podejścia oparte na współpracy mogą 

mieć szczególny urok lub atrakcyjność. Mogą 

być odświeżająco kreatywne i prowadzić  

do rozwiązań „nieszablonowych”. Mogą łączyć 

ludzi, nie tylko poprzez wiążącą umowę,  

ale także wokół idei i wizji lepszego 

społeczeństwa. Mogą budować społeczność  

i często pozwalać na oszczędność pieniędzy.  

Jednak takie podejścia mogą również stanowić 

wyzwanie właśnie dlatego, że odbiegają  

od ustalonych wzorców. Na przykład niektórzy 

denerwują się, gdy nie mogą już polegać  

na tradycyjnych procedurach, gdy kwestionuje 

się konwencjonalne role lub gdy od dawna 

obowiązujące zasady przestają obowiązywać. 

Może to stanowić wyzwanie dla osób 

pracujących w sektorze publicznym, ale także 

dla przewoźników i użytkowników. Ponadto 

niektórym z tych podmiotów brakuje zasobów, 

sieci i kluczowych kompetencji (takich jak 

zarządzanie, planowanie biznesowe lub 

umiejętności komunikacyjne) niezbędnych do 

przemyślnego świadczenia usług. To kolejny 

punkt widzenia, z którego staje się jasne, że 

wspólna praca ma sens, ponieważ różni aktorzy 

mają różne mocne strony.  

Ważne jest, aby wykorzystać ich mocne strony 

- jako generator pomysłów, godny zaufania 

społeczny komunikator, posiadacz know-how, 

mechanik samochodowy, organizator, 

fundator lub zbierający fundusze, planista itp. 

Zasadniczo wymagany jest cały zakres 

umiejętności, od inicjatora do realizatora.   

Rozwiązania w zakresie mobilności oparte  

na współpracy wymagają otwartości na nowe 

pomysły, rozwijanie nowych umiejętności, być 

może na naukę nowego oprogramowania, 

negocjowanie nowych umów i robienie rzeczy 

w inny sposób. Największą zmianą dla sektora 

publicznego jest przejście z roli „dostawcy”  

do nowej roli partnera i moderatora,  

przy jednoczesnym zachowaniu pewnej 

odpowiedzialności prawnej i finansowej. 

Społeczeństwo obywatelskie musi również 

odegrać nową rolę - potencjalnie bardzo 

satysfakcjonującą, ponieważ ludzie nie muszą 

być biernymi odbiorcami usług publicznych, ale 

mogą aktywnie przyczyniać się do tworzenia 

lepszych rozwiązań w zakresie mobilności czy 

to jako kierowca-wolontariusz, czy jako 

„personel” odpowiedzialny za infolinie,  

jako członek zarządu nowego stowarzyszenia, 

jako dostarczyciel nowych pomysłów, jako 

„ambasador” nowej inicjatywy itp. Takie 

partnerstwo zazwyczaj oznacza, że sektor 

publiczny musi „odpuścić” pewien stopień 

kontroli, co może być trudne. Należy uważać, 

aby ta nowa sytuacja nie tworzyła próżni  

w zakresie podejmowania decyzji, 

odpowiedzialności lub długoterminowej 

niezawodności.  

Takie wyzwania często można przezwyciężyć, 

ale wymagają one cierpliwości, kreatywności  

i ciężkiej pracy. Jak pokazuje doświadczenie  

w MAMBA, a także w wielu innych badanych 

przez nas przypadkach - warto! 

Dlatego zaleceniem MAMBA jest nie tylko 

lobbowanie za powrotem do starych dobrych 

czasów, ale także praca z innymi obywatelami, 

grupami obywatelskimi, firmami i sektorem 

publicznym nad nowymi, opartymi  

na współpracy rozwiązaniami! 

Figura 1: Diagram przedstawiający współpracę między 
sektorem publicznym a innymi podmiotami oraz ich rolę 
jako inicjatorów lub realizatorów (źródło: Ralf Brand, 
Rupprecht Consult). 
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Poprawa dostępności obszarów wiejskich,  

MarktTreff Schleswig-Holstein, Niemcy 

Przykładem takiego nowego, kreatywnego  

i opartego na współpracy podejść  

do dostępności jest MarktTreff. To rozwiązanie 

oparte na usługach i usługach dla ludzi zostało 

zapoczątkowane w 1999 r. w obszarze 

Szlezwik-Holsztyn. Projekt powstał przy 

pomocy lokalnej społeczności tego wiejskiego 

regionu Niemiec. MarktTreff to punkt 

kompleksowej obsługi produkt ów, usług  

i informacji, pomysłów i inicjatyw. Działa jako 

centralny punkt spotkań na wsi, pomaga 

promować życie społeczne i zaangażowanie 

obywatelskie oraz tworzyć miejsca pracy  

- wszystko w jednym miejscu. Zwykle oferuje 

następujące opcje „pod jednym dachem”: 

⚫ Mały sklep spożywczy, czasem też małe 

bistro 

⚫ Usługi oparte na potrzebach regionu np. 

Poczta, usługi socjalne, informacja 

turystyczna, usługi medyczne, kursy 

edukacyjne, second handy, kawiarnie, 

AMT, fryzjerzy, fizjoterapia, pracownie 

kosmetyczne itp. 

⚫ Centralne miejsce spotkań dla mieszkańców. 

Różnorodni ludzie z sektora publicznego, 

lokalnego biznesu i lokalnej społeczności 

współpracują, aby MarktTreff był możliwy.  

Za przeprowadzenie studium wykonalności 

odpowiada gmina. Po zatwierdzeniu 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 

Obszarów Wiejskich i Integracji zapewnia 

wsparcie finansowe dla infrastruktury.  

W okresie wdrażania głównym udziałowcem 

MarktTreff jest społeczność, a impuls dla start-

upów pochodzi od lokalnych mieszkańców  

i firm. 

Obecnie 39 gmin wiejskich w Szlezwiku-

Holsztynie prowadzi MarktTreff. 

To szczególne innowacyjne rozwiązanie 

pomogło stworzyć szeroką i silną sieć 

społecznościową. Bazując na jego sukcesie, 

inne kraje, takie jak Austria i Finlandia, 

wykazały zainteresowanie przyjęciem tej 

koncepcji. 

Źródło: MAMBA 
CASE 

STUDY 
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3. Jak poprawić mobilność  

i dostępność w moim regionie? 

Przewodnik krok po kroku 
 

Jak posługiwać się niniejszym 

przewodnikiem 

Na następnych stronach dowiesz się więcej  

o tym, jak opracowywać i wdrażać rozwiązania 

mobilności oparte na współpracy w Twojej 

okolicy.  Rozdział 2  przygotowuje Cię  

do rozpoczęcia tej podróży, omawiając urok 

wspólnych rozwiązań w zakresie mobilności  

i wyzwania, przed którymi stoją. 

Nawet najdłuższa podróż zaczyna się  

od pierwszego kroku. Przyjęliśmy to jako 

motto  Rozdział 3, który jest rdzeniem tego 

przewodnika MAMBA. Jest to próba obrania 

długiej ścieżki w kierunku udanego 

rozwiązania mobilności opartej na współpracy 

i podzielenia go na mniejsze części, aby proces 

stał się łatwiejszy do zarządzania. Przede 

wszystkim przydatne wydaje się rozróżnienie 

między następującymi czterema głównymi 

„fazami”: 

1. Zrozum swoją lokalną sytuację. 

2. Sformułuj wizję i generuj pomysły. 

3. Zaplanuj szczegółowo swoje rozwiązanie. 

4. Wdrażaj i monitoruj swoje rozwiązanie. 

Przed każdą fazą i po niej podkreślamy, jak ważna 

jest kluczowa decyzja, powód do świętowania  

lub oznaczenie ważnego osiągnięcia. Nazywamy 

te ważne punkty w czasie „kamieniami milowymi”. 

W sumie jest ich pięć, jak widać na poniższej 

ilustracji (zob. Diagram 2). 

Aby wszystko usprawnić, podzieliliśmy każdą 

fazę na mniejsze elementy, tak zwane „Kroki”.  

W opisie każdego kroku znajdziesz trzy krótkie 

sekcje:  

⚫ Podstawowa idea i pytania przewodnie 

istotne w tym kroku dla całego procesu 

⚫ Główne cele kroku 

⚫ Zadania, które należy wykonać w ramach 

danego kroku. 

Wraz z kamieniami milowymi na końcu każdej 

fazy znajduje się lista kontrolna, aby zapewnić 

ukończenie ważnych elementów. Informacje  

o odpowiednich badaniach i wskazówki 

podane w kategorii „Narzędzia” mogą pomóc 

w inicjowaniu i wdrażaniu samo-

organizujących się rozwiązań w zakresie 

mobilności.  

Uwaga: niektóre zadania w ramach pewnych 

kroków są ponumerowane, a inne nie. Ma to 

na celu zasygnalizowanie, że czasami ważne 

jest wykonanie pewnych czynności  

w określonej kolejności. Jednak w innych 

sytuacjach często nie jest możliwe (lub nawet 

zalecane) zakończenie jednego zadania przed 

rozpoczęciem następnego. W rzeczywistości, 

sytuacja w terenie często wymaga robienia 

kilku rzeczy równolegle lub w innej kolejności. 

Powstrzymaliśmy się zatem od numerowania 

niektórych zadań. W praktyce wystarczy 

kierować się własnym osądem i twórczo 

reagować na każdą sytuację, z którą masz  

do czynienia. 
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Rozpoczęcie (kamień milowy 0): 

decyzja o stworzeniu  

rozwiązania  

mobilności  

opartego  

na współpracy Faza 1: 

Zrozumieć lokalne 

uwarunkowania 

Faza 2: 

 Budowanie wizji, 

generowanie  

i  selekcja 

pomysłów 

Faza 3: 

 Dostosowanie  

i przygotowanie 

metod 

Faza 4: 

Wdrażanie, 
eksploatacja  

i monitorowanie 

Kamień milowy 1: 

Analiza lokalnych 

uwarunkowań 

Kamień milowy 2: 

Wizje, cele i rozwiązania 

są uzgodnione 

Kamień milowy 3: 

Zaadoptowanie 

rozwiązań mobilności 

opartych na współpracy 

Kamień milowy 4: 

Rozwiązania mobilności 

oparte na współpracy są 

wdrożone i monitorowane 

Diagram 2 : Przegląd faz, kroków i kamieni milowych dla rozwiązania mobilności opartego na współpracy. Źródło: Projekt MAMBA. 
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Źródło:Arnaud Gillard/Unsplash. 

Nadal jest to przewodnik „krok po kroku”, 

ponieważ mamy nadzieję, że może on 

zainspirować Ciebie i inne osoby wokół oraz 

pokazać, że opracowywanie i wdrażanie 

rozwiązań w zakresie mobilności opartej  

na współpracy na obszarach wiejskich nie 

wymaga magii - ale raczej dokładnego 

planowania, kreatywnych pomysłów, 

zaangażowania partnerów, sporej dawki 

umiejętności zarządczych, znajomości pewnych 

wymogów prawnych, zrozumienia kwestii 

finansowych i tak dalej.  

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez te 

aspekty strona po stronie lub krok po kroku, aby 

żaden ważny aspekt nie został przeoczony. 

Struktura i kolejność niniejszych wskazówek 

krok po kroku są inspirowane systematycznym 

planowaniem i podejściem do wdrażania cyklu 

SUMP.1 

Na pierwszy rzut oka ten przewodnik MAMBA 

może wydawać się nieco skomplikowany. Ale 

nie bój się - to wszystko jest dość oczywiste po 

przejrzeniu różnych sekcji.  

W rzeczywistości nie jest konieczne czytanie 

tego Przewodnika od deski do deski, ani nawet 

przemyślenie czterech faz i 15 kroków  

w kolejności sekwencyjnej.  

 

1Rupprecht Consult (redaktor). (2019).  Wytyczne 
dotyczące opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej  (Druga edycja).  

 

 

 

 

 

 

 

 

przemyślenie czterech faz i 15 kroków  

w kolejności sekwencyjnej.  

Rzeczywistość jest zawsze bardziej złożona niż to, 

co można zapisać na papierze. Co najważniejsze, 

bez względu na to, które sekcje czytasz  

w dowolnej kolejności, upewnij się, że zawsze 

„przekładasz” wszystko w lokalnym kontekście. 

Krótko mówiąc, zachęcamy do stworzenia 

własnego Przewodnika i korzystania z niego  

w jakikolwiek sposób, który najbardziej Ci pomoże! 

 

Rozpoczęcie: Decyzja o znalezieniu 
rozwiązań problemów z mobilnością 
Doskonale - zrobiłeś pierwszy krok w kierunku 

poprawy dostępności transportu w swoim 

regionie! Cały proces zaczyna się tutaj. Nawet 

jeśli nie jest jeszcze jasne, jak dokładnie będzie 

wyglądać ta poprawa, wszystko zwykle 

zaczyna się od decyzji o rozpoczęciu podróży. 

Jest to kamień milowy ważny sam w sobie, 

ponieważ dla wielu potencjalnych partnerów  

(tj. „Współpracowników”) wyraźne zobowią-

zanie „pierwszego gracza” jest często 

kluczowym sygnałem przejścia z trybu 

pasywnego do aktywnego.  

  

https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-
guidelines-2019_mediumres.pdf  .  

 

https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf
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Faza 1: Zrozum swoją lokalną 

sytuację  

Pierwsza faza polega na szczegółowym 
poznaniu lokalnej sytuacji, ponieważ ważne 
jest, aby zrozumieć, jakie dokładnie są 
najpilniejsze potrzeby, co myślą ludzie 
najbardziej dotknięci i jakie istnieją możliwości. 
Ale także ważne jest, aby być świadomym tego, 
co zostało wypróbowane wcześniej i zapytać,  
z jakimi zagrożeniami i problemami należy się 
liczyć. 
 
W praktyce tej fazy nie da się wyraźnie oddzielić 
od dyskusji na temat potencjalnych rozwiązań - 
to oczywiście w porządku. Rzeczywistość jest 
zwykle bardziej nieuporządkowana niż liniowy 
ideał „książki kucharskiej” krok po kroku. 
Niemniej jednak zachęcamy do poświęcenia 
trochę czasu i energii na głęboką refleksję nad 
lokalną sytuacją. Radzimy wykonać 
następujące cztery kroki: 
 

⚫ Zidentyfikuj główny problem (y) 
⚫ Weź pod uwagę kontekst lokalny 
⚫ Miej świadomość wyzwań 
⚫ Zidentyfikuj możliwości i mocne strony. 

 
Źródło: Dylan Gillis/Unsplash. 

Krok 1A: Zidentyfikuj główny problem(y) 
 
Podstawowy pomysł: 
Punktem wyjścia do rozwiązań w zakresie 

mobilności opartej na współpracy powinna być 

chęć poprawy obecnej sytuacji w zakresie 

mobilności osób, które nie są dobrze 

obsługiwane przez główny nurt systemu 

transportowego. Zwykle dotyczy to dostępu 

do własnego samochodu jako warunku 

wstępnego dotarcia do różnych miejsc i usług 

scentralizowanych w większych miastach. 

Rodzaje grup społecznych zagrożonych 

wykluczeniem mobilności to zatem często 

osoby starsze, młodzież, osoby 

niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, 

grupy o niskich dochodach, opiekunowie 

(często kobiety), niedawni imigranci itp.  

 

Ważne jest, aby zrozumieć sedno problemu 

dla głównych grup docelowych. Może to być 

trasa autobusu lub jego częstotliwość.  Może 

to być również brak określonego sprzętu  

w autobusie lub słaby zasięg danych 

mobilnych w okolicy, język aplikacji 
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do udostępniania przejazdów lub brak karty 

kredytowej, gdy jest to warunek wstępny 

rejestracji w określonej usłudze itp. 

Dość często osoby, które są zaangażowane  

w poprawę sytuacji, same nie są dotknięte 

problemami z dostępnością lub mobilnością - 

dlatego w takiej sytuacji jeszcze ważniejsze 

jest uważne słuchanie osób, które faktycznie 

są dotknięte. W przeciwnym razie pomysł 

oparty na dobrych intencjach może całkowicie 

mijać się z celem. 

W skrócie: spróbuj zrozumieć problemy 

postrzegane przez osoby, których one 

dotyczą, zanim zaczniesz burzę mózgów  

w celu znalezienia rozwiązań. 

 

Cel:  Celem kroku 1 jest rozwinięcie 

krystalicznie jasnego zrozumienia problemów 

związanych z mobilnością określonych grup 

społecznych w twoim regionie.  

 

Zadania:  

⚫ Pomyśl, którą grupę społeczną chciałbyś 

najbardziej wspierać - są to zazwyczaj grupy 

społeczne, które znajdują się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji lub są wykluczone przez 

istniejący system mobilności. 

Oceń te problemy z mobilnością, słuchając wielu 

różnych członków grupy docelowej. Korzystaj  

z grup fokusowych, ankiet i rozmów twarzą  

w twarz z indywidualnymi osobami  

i przedstawicielami odpowiednich grup, a także 

ze stowarzyszeniami użytkowników, które 

dobrze znają te grupy docelowe. 

⚫ Pomyśl także o konkretnych celach 

wyjazdu do grup docelowych: Czy 

największym wyzwaniem jest wyjazd  

do szpitala, na zakupy spożywcze, kontakty 

towarzyskie, do najbliższego banku itp.? 

 

Krok 1B: Podsumuj lokalne zadania 

Podstawowy pomysł 

Ważne jest, aby wiedzieć o wszystkich 

rodzajach warunków, które mogą mieć 

znaczenie jako część problemu lub jako część 

rozwiązania.  

Na przykład może mieć znaczenie, jaki jest 

średni wiek ludzi w Twoim regionie; jaki  

jest wzorzec osadniczy w Twojej okolicy  

(np. czy większość ludzi mieszka w małych 

wioskach rozsianych po całym regionie?);  

jak wygląda krajobraz - płaski czy 

pagórkowaty? Czy w okolicy jest wiele 

dobrych dróg przyjaznych dla rowerzystów? 

Czy istnieje silne poczucie tożsamości lokalnej 

- czy większość ludzi ufa sobie nawzajem?   

Równie ważne jest dokładne przyjrzenie się 

lokalnej gospodarce. Gdzie są główni pracodawcy i 

główne szkoły? Jaka jest stopa bezrobocia? Jaka 

jest sytuacja finansowa gminy? Te i wiele innych 

pytań pomoże ci podsumować i odkryć mocne i 

słabe strony regionu.  

To podsumowanie powinno również 

obejmować dokładny przegląd różnych 

interesariuszy w twoim regionie. Jak sugeruje 

nazwa „rozwiązanie mobilności oparte  

na współpracy”, takie rozwiązania opierają się 

na wszelkiego rodzaju partnerach. Dlatego 

ważne jest, aby pomyśleć o tym, kto jeszcze 

mógłby być zainteresowany wdrożeniem 

nowego rozwiązania. Pomyśl o mieszkańcach, 

firmach transportowych, administracji 

samorządowej, ale także o podmiotach 

prywatnych, takich jak lokalne firmy, grupy 

interesu, kluby lub stowarzyszenia, 

organizacje charytatywne, grupy wyznaniowe, 

biblioteki i inne organizacje - wszystko to  

i więcej należy wziąć pod uwagę od samego 

początku. Znajomość „podejścia do sprawy” 

regionalnych interesariuszy stanie się ważna  

w fazie 2, kiedy zaczniesz tworzyć sojusze 

strategiczne. 

 

Cele: Celem kroku 1B jest uzyskanie bardzo 

jasnego obrazu wszystkich czynników  

w twoim regionie, które mogą być istotne jako 

część problemu lub jako część rozwiązania. 

Obejmuje to również dogłębną wiedzę  

o  lokalnych interesariuszach. 
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Analiza MAMBA: Północna 

Karelia, Finlandia: Ankieta 

dotycząca potrzeb w zakresie 

mobilności [Faza 1, Krok A1] 

W Północnej Karelii, w odległym obszarze 

wiejskim we wschodniej Finlandii, kilku 

operatorów transportu publicznego od dawna 

korzystało z własnych oddzielnych platform, 

aby zapewnić mieszkańcom informacje o ich 

usługach. Z biegiem czasu dla Rady 

Regionalnej Północnej Karelii stało się jasne, 

że ludzie, którzy mogliby skorzystać z tych 

usług, mieli trudności ze znalezieniem 

informacji potrzebnych do podjęcia różnych 

podróży. 

Aby zrozumieć lokalną sytuację i problemy  

z mobilnością, w ramach projektu MAMBA  

 

 

Rada Regionalna przeprowadziła ankietę 

wśród osób mieszkających w okolicy. Ankieta 

internetowa objęła cały region, a za jej 

promocję i dystrybucję odpowiadała 

konkretna osoba. Mieszkańców zapytano o ich 

potrzeby w zakresie transportu i mobilności. 

Opierając się na wynikach i ogólnej dyskusji  

na ten temat, Północna Karelia zdecydowała 

się na utworzenie cyfrowej platformy  

dla transportu regionalnego, rozwiązania 

technicznego, które łączy różne rodzaje 

transportu publicznego w jedną wygodną 

platformę cyfrową - wirtualne „Centrum 

Mobilności” zapewniające scentralizowane, 

aktualne informacje o możliwościach 

transportu publicznego i prywatnego  

w regionie. 

 

 

 

Figura 3 : Wyniki ankiety dotyczącej potrzeb w zakresie mobilności (Źródło: Zrzut ekranu z Lamminluoto, P. (2018): Raport 
przeglądowy dotyczący wzorców mobilności i potrzeb użytkowników na obszarach wiejskich Północnej Karelii i innych regionów 
Mamba) .

CASE 

STUDY 

Najważniejsze punkty i usługi w kontekście dostępności 

Respondentów poproszono o zaznaczenie 

najważniejszych kierunków na mapie (po lewej) 

oraz podanie powodów wizyty tych miejsc. Liczba 

odpowiedzi wyniosła 65. 

Głównymi powodami podróży rekreacyjnych były: 

⚫ Samodzielnie organizowane zajęcia 

plenerowe (32%) 

⚫ Drobne zadania, sprawunki itp. (27%) 

⚫ Odwiedziny u przyjaciół (21%) 

⚫ Wydarzenia kulturalne (5%) 

⚫ Spotkania stowarzyszeń (3%) 



MAMBA  

Zadania 

⚫ Pomyśl o wszelkiego rodzaju 

czynnikach w twoim regionie, które mogą być 

częścią problemu lub rozwiązania. Obejmuje 

to cechy geograficzne, sytuację polityczną, 

sytuację społeczną i finansową itp.  

⚫ Pomyśl o potencjalnych partnerach - 

nawet tych z pozoru niekonwencjonalnych! 

Pamiętaj: klasyczny podział ról między sektor 

publiczny, prywatnymi operatorami i pasażerami 

nie ma już zastosowania do rozwiązań w zakresie 

mobilności opartej na współpracy. 

 

Krok 1C: Miej świadomość wyzwań 

Podstawowy pomysł 

Jeśli chcesz wdrożyć rozwiązanie mobilności 

oparte na współpracy, musisz także pokonać 

pewne wyzwania, z którymi łatwiej sobie 

poradzić, jeśli wiesz o nich z wyprzedzeniem. 

Tym zajmiemy się w trzecim kroku. 

Możesz napotkać przeszkody, takie jak brak 

pieniędzy lub skomplikowane przepisy 

dotyczące nowego rozwiązania mobilności 

opartego na współpracy. Jeśli rozwiązanie 

zależy od wolontariuszy, problem może 

polegać na tym, że nie ma wystarczającej 

liczby chętnych do pomocy.  
 

 

 

Źródło: MAMBA 

Czy to rozwiązanie jest odpowiednie  

dla mieszkających tam osób? Czy jest 

dostosowany do ich przyzwyczajeń?  

Na przykład w niektórych kulturach / stylach 

życia dzielenie się jest bardzo powszechne  

w przypadku pewnych rzeczy, w innych nie tak 

bardzo lub wcale. Dlatego znalezienie 

odpowiedniego rozwiązania problemu(ów) 

zidentyfikowanego w pierwszym kroku może 

być trudne. 

Wreszcie, jasne jest, że wśród mieszkańców 

może być dużo istniejącej wiedzy, ale  

w niektórych miejscach nadal potrzebna jest 

wiedza ekspercka. Należy to również wziąć 

pod uwagę od samego początku. W jakich 

momentach wiedza lokalna może stać się tak 

rzadka, że potrzebna jest pomoc zewnętrzna?  
 

Cele: Celem kroku 1C jest uświadomienie 

sobie konkretnych wyzwań i ograniczeń 

finansowych, personalnych lub innych, które 

mogą się pojawić, oraz przemyślenie 

rozwiązań pozwalających je pokonać. 
 

Zadania 

⚫ Dotrzyj do potencjalnych interesariuszy, 

aby uzyskać informacje na temat finansowania i 

finansowania rozwiązań w zakresie mobilności 

opartej na współpracy. Rozważ możliwości 

finansowania lokalnego, regionalnego, 

krajowego, unijnego i zewnętrznego  
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⚫ Pomyśl o ograniczeniach, które 

istnieją z powodu braku personelu  

lub pieniędzy  

⚫ Sprawdź zdolności potencjalnych 

interesariuszy i dowiedz się, gdzie mogą być 

wymagane dodatkowe ekspertyzy 

⚫ Upewnij się, że posiadasz dobry 

„przekrój” wszystkich obywateli  

⚫ Sprawdź odpowiedzialność związaną  

z mobilnością / transportem w Twoim regionie. 

⚫ Miej świadomość ograniczeń w swoim 

konkretnym kontekście.  

 

Krok 1D: Określ możliwości i mocne strony 

Podstawowy pomysł 
Rozwiązania w zakresie mobilności oparte  

na współpracy opierają się na pomocy obywateli 

i istniejących strukturach. Dlatego jednym  

z największych zasobów jest społeczność 

lokalna. Rozumiemy przez to aktorów 

społecznych, grupy obywatelskie lub organizacje 

pozarządowe. Pamiętaj, że często 

zaangażowane osoby są jednocześnie 

użytkownikami nowej usługi. To może być jeden 

z mocnych powodów, aby zaangażować się  

i zmotywować do zmiany czegoś w swoim 

sąsiedztwie.  

Ponadto usługi będą już oferowane przez 

stowarzyszenia, społeczności lub lokalne 

przedsiębiorstwa, takie jak przewoźnicy.  

Z usług tych można korzystać, budując na nich 

lub aktywując nieużywane zasoby. Zadaj sobie 

pytanie: które instytucje, w tym 

stowarzyszenia lub lokalne firmy, mogą mieć 

zasoby, które są obecnie niedostatecznie 

wykorzystywane (lub w ogóle nie są 

wykorzystywane) w Twojej społeczności?  

W przypadku istniejących struktur szczególnie 

ważne jest zbadanie, jak dotychczas 

funkcjonowała komunikacja między 

poszczególnymi aktorami. To samo dotyczy 

instytucji publicznych. Mobilność to temat, 

który ma wpływ na wiele działów i dlatego 

należy do niego podejść w sposób 

interdyscyplinarny. Należy zbadać 

komunikację między różnymi działami i być 

może zreorganizować ją, aby zapewnić dobry 

„przepływ społeczności”.  

Cele 
Celem kroku 1D jest zrozumienie potencjalnych 

zasobów lokalnych, a także zrozumienie relacji 

między różnymi zasobami, tak aby można je 

było aktywować w kolejnych fazach.  

Zadania 
⚫ Zidentyfikuj istniejące zasoby lokalne, 

lokalnie ukształtowane struktury i zwyczaje 

mieszkańców.  

⚫ Spróbuj przewidzieć mocne i słabe 

strony, szanse i potencjalne zagrożenia 

(SWOT), aby opracować rozwiązanie 

mobilności w Twoim konkretnym kontekście.  

Lista kontrolna dla fazy 1 

Oto pomocna lista kontrolna podsumowująca 

najważniejsze rzeczy, które należy zrobić w fazie 1:  

⚫ Zdefiniuj główne grupy docelowe 

⚫ Zrozum różne potrzeby grup 

docelowych 

⚫ Zidentyfikuj miejsca docelowe, czas  

i cele problematycznych podróży 

⚫ Zrozum ogólny kontekst regionalny 

lub lokalny  

⚫ Zidentyfikuj wszystkich typowych 

interesariuszy i partnerów mobilności 

⚫ Zacznij kreatywnie myśleć  

o potencjalnych nowych partnerach 

⚫ Wygeneruj przegląd zasobów 

finansowych i kwestii zobowiązań 

⚫ Sprawdź, kto jest, a kto nie jest częścią 

lokalnej społeczności i czy zaakceptuje 

rozwiązanie 

⚫ Zidentyfikuj obszary, w których może 

być wymagana dodatkowa wiedza 

⚫ Zidentyfikuj zasoby i struktury 

społeczności lokalnej 

⚫ Zidentyfikuj niedostatecznie 

wykorzystywane lub nieużywane zasoby, 

które mogą być przydatne w przypadku 

wspólnych rozwiązań w zakresie mobilności.  
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Narzędzie: 
Analiza SWOT:  SWOT - o którym mowa 

powyżej - oznacza mocne strony, słabe strony, 

szanse i zagrożenia. Pomaga w strategicznym 

planowaniu projektu na wczesnym etapie. 

Celem jest wypełnienie każdego  

z kwadrantów (patrz Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. ), dzięki czemu 

masz jasny obraz swoich zasobów i potrzeb. 

Ostatecznie pomoże ci to jak najlepiej 

wykorzystać dostępne zasoby, jednocześnie 

przewidując - i łagodząc - wyzwania, które 

możesz napotkać w przyszłości. 

 

ANALIZA SWOT 
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Figura 4 : Schemat analizy SWOT (źródło: Xhienne / CC 
BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)) 

 
Kamień milowy 1: Analiza kontekstu 

lokalnego (zasoby i potrzeby)  

Gratulacje - teraz wiesz już o zasobach  
i potrzebach swojego lokalnego kontekstu! 
Jesteś na dobrej drodze do znalezienia 
rozwiązania, które poprawi jakość życia  
w Twoim regionie. 
 

Faza 2: Przedstaw wizję i generuj 
pomysły 

Druga faza to wypracowanie pozytywnej wizji  
i pomysłów na rozwiązania, aby zachęcić 
wszystkich do zgłaszania kreatywnych, a nawet 
niekonwencjonalnych pomysłów. 

Systematyczne poszukiwanie inspiracji z innych 
przykładów dobrych praktyk jest również 
częścią tego procesu. Faza 2 powinna również 
obejmować zorganizowaną refleksję na temat 
tego, które organizacje, grupy i osoby mogłyby 
lub powinny być zaangażowane. Pod koniec 
Fazy 2 zakres możliwych rozwiązań powinien 
zostać zawężony do jednego konkretnego 
rozwiązania (lub zestawu kilku 
komplementarnych rozwiązań w ramach 
zintegrowanego podejścia). Sugerujemy 
wykonanie tych czterech kroków:  
⚫ Stwórz sieć interesariuszy 

⚫ Wspólnie opracuj wizję i porozmawiaj  

o różnych scenariuszach dla swojego regionu 

⚫ Pomysły na burzę mózgów 

⚫ Wybierz najbardziej obiecujący 

pomysł(y). 

 

Krok 2A: Stwórz sieć interesariuszy   

 
Główna idea 
Nadszedł czas, aby zwrócić się  

do odpowiednich zainteresowanych stron  

i przekonać ich do udziału. Czy możesz 

pomyśleć o osobach ze swojej lokalnej 

społeczności, którzy mogą być pomocni  

i którzy są zmotywowani i zaangażowani  

w taki projekt? Kto jeszcze może mieć 

pomysły, know-how, kontakty lub inne 

zasoby? Spróbuj także pomyśleć  

o potencjalnych interesariuszach, którzy 

zazwyczaj nie są zaangażowani w kwestie 

związane z mobilnością, ale mogą odnieść 

korzyści w taki czy inny sposób i być 

zainteresowani udziałem.  

Ilustracja przedstawia typowe typy 

interesariuszy i może pomóc w przemyśleniu, 

do których aktorów należy się zwrócić. Sektor 

publiczny oczywiście przychodzi na myśl jako 

tradycyjny partner. To jest oczywiście dobre; 

ale innowacyjne rozwiązania mogą równie 

dobrze pochodzić od stowarzyszeń 

obywatelskich, indywidualnych obywateli, 

organizacji pozarządowych lub prywatnych 

przedsiębiorstw. Jeśli od samego początku 

masz na pokładzie różnych interesariuszy, 

mogą pojawić się wizje i pomysły, które już 
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uwzględniają perspektywy tych różnych 

interesariuszy.  

Po utworzeniu wstępnej sieci interesariuszy 

ważne jest, aby podzielić się spostrzeżeniami 

uzyskanymi podczas Fazy 1 i sprawdzić, czy 

wszyscy podzielają ten sam pogląd, czy też są 

rzeczy, które należy dodać. Słowo  wstępny  

jest tutaj ważne, ponieważ inne 

zainteresowane strony powinny zawsze mieć 

możliwość przyłączenia się na późniejszym 

etapie. Może to mieć kluczowe znaczenie, jeśli 

coś nie działa zgodnie z planem i jeśli trzeba 

aktywować „plan B”. 

Cele 
Celem kroku 2A jest uzyskanie jasnego obrazu 

sieci interesariuszy i zmobilizowanie 

odpowiednich interesariuszy do przyłączenia 

się do inicjatywy i wniesienia ich unikalnego 

wkładu.  

Zadania 
⚫ Pomyśl o potencjalnych 

interesariuszach - typowych i nie tak typowych  

⚫ Zastanów się, jak dotrzeć  

do potencjalnych interesariuszy 

⚫ Skontaktuj się z nimi i zaproś  

do aktywnego udziału  

⚫ Udostępniaj i omawiaj spostrzeżenia z 

fazy 1 ze wszystkimi zainteresowanymi 

stronami. 

 

 

Źródło: Ryan Darin/Unsplash. 

  

Figura 5 : Diagram przedstawiający typy podmiotów 
zaangażowanych we wspólne rozwiązania mobilności 
(Źródło: Ralf Brand, Rupprecht Consult)  . 
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Źródło: http://www.pro-buergerbus-nrw.de/ 

 

Stowarzyszenie parasolowe „Pro 
Bürgerbus NRW eV” - wspiera 
projekty - wiedzą, na przykład jak 
zbudować sieć interesariuszy  . 

Autobusy obywatelskie to 8-osobowe 

minibusy prowadzone przez wolontariuszy. 

Poruszają się po ustalonej trasie na obszarach 

wiejskich i pół-wiejskich w Nadrenii Północnej-

Westfalii (NRW, Niemcy) z ustalonym 

rozkładem jazdy i wyznaczonymi 

przystankami. Stanowią uzupełnienie 

istniejącej sieci transportu publicznego  

na innych obszarach i w innym czasie, 

zwłaszcza tam, gdzie regularne połączenie 

autobusowe nie byłoby opłacalne finansowo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie w NRW istnieje ponad 140 aktywnych 

inicjatyw autobusów obywatelskich, a co roku 

powstają kolejne. Program autobusów 

obywatelskich jest zazwyczaj wspierany  

i finansowany przez gminę ze środków 

Ministerstwa Transportu NRW, a pojazdy są 

często dostarczane przez lokalnego 

przewoźnika. To sprawia, że kluczowe 

znaczenie ma budowanie każdego programu 

autobusowego dla obywateli wokół ścisłej 

współpracy między tymi interesariuszami  

a grupami obywateli i wolontariuszami. 

Stowarzyszenie parasolowe „Pro Bürgerbus 

NRW eV” zapewnia wsparcie dla tego rodzaju 

współpracy poprzez swoje kontakty  

i doświadczenie.  

Dalsza informacja: www.pro-buergerbus-nrw.de  

 

Narzędzie 

Analiza i segregowanie interesariuszy: 

Najpierw przeprowadź burzę mózgów  

na temat wszystkich osób (osób lub grup), 

które mogą być zaangażowane (lub na które 

miał wpływ) na Twój projekt. Następnie 

posegreguj interesariuszy, grupując ich 

według poziomu zainteresowania projektem, 

ich potencjalnych ról i poziomów wpływu. 

(Zobacz na przykład Figura 6, więcej 

informacji::  

https://www.smartsheet.com/what-

stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-

do-you-do-it-effectively  )  

 

CASE 

STUDY 

http://www.pro-buergerbus-nrw.de/
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https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively
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Mapa interesariuszy: kto czego potrzebuje? 
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Figura 6 : Szablon segregacji  interesariuszy (źródło:  
https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-
and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively  )  .  

 

Krok 2B: Wspólnie opracuj wizję  
i porozmawiaj o różnych scenariuszach 
dla twojego regionu  . 

Podstawowa idea 
Kiedy wszyscy kluczowi interesariusze już 

zrozumieli aktualną sytuacje, nadszedł czas, aby 

opracować wspólną wizję. Dyskusja -  

a następnie dosłownie spisanie - wizji tego, jak 

sytuacja w zakresie mobilności słabszych grup 

społecznych może wyglądać za pięć  

lub dziesięć lat może być bardzo pomocna. Wizja 

powinna dawać atrakcyjne odpowiedzi  

na pytania takie jak: Gdzie powinny być 

zlokalizowane podstawowe usługi (sklep 

spożywczy, bank, służba zdrowia itp.)?  

W jakiej okolicy osoby chcą mieszkać? Czy każdy 

powinien mieć dostęp do własnego samochodu, 

czy wspólne przejazdy powinny stać się bardziej 

powszechne? Czy mieszkańcy powinni pomagać 

sobie nawzajem w zakupach? To, co naprawdę 

mogłoby wywołać ciekawe dyskusje na drodze 

do wspólnej wizji, to różne scenariusze. Ktoś 

mógłby opowiadać się za zaawansowaną 

technologicznie wizją z autonomicznymi 

pojazdami i innymi „inteligentnymi” 

rozwiązaniami. Ktoś inny mógłby promować 

wizję opartą na interakcji społecznej, 

samopomocy i wolontariuszach. Może to 

wprowadzić pomocny kontrast do dyskusji  

i pomóc w zrozumieniu, czego ludzie naprawdę 

chcą - a czego nie. Pomocne może być 

nakreślenie scenariuszy przez strony 

zewnętrzne, np. Lokalny uniwersytet, zwykle 

strony wnoszą ważne know-how i są zwykle 

akceptowani jako neutralni moderatorzy. 

Cele 
Celem kroku 2B jest wspólne uzgodnienie  
ze wszystkimi interesariuszami wspólnej - lub 
przynajmniej szeroko uzgodnionej - wizji oraz 
ocena atrakcyjności różnych scenariuszy.  

Zadania 
⚫ Organizuj dyskusje ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami. Mogą to być 

spotkania twarzą w twarz lub online. Często 

najlepsze jest połączenie obu formatów. 

⚫ pracuj scenariusze, aby interesariusze 

mogli zorientować się, jak może wyglądać 

region za kilka lat. Warto zaprojektować kilka 

scenariuszy.  

⚫ Rozważ skorzystanie z zewnętrznego 

wsparcia w celu moderowania takiego 

procesu, procesu tworzenia wizji i tworzenia 

scenariusza. 

⚫ Nie ignoruj ani nie odsuwaj na bok 

poglądów mniejszości - takie aspekty mogą 

później odegrać pomocną rolę. Na przykład 

podejście oparte na wolontariacie może 

wymagać komponentu high-tech  

(np. aplikacji do rezerwacji). 

⚫ Uzgodnij ze wszystkimi 

interesariuszami wspólną lub przynajmniej 

szeroko podzielaną wizję.  

Narzędzia 

Przyszłe warsztaty („Zukunftswerkstatt”):  

Warsztaty Future Search gromadzą wielu 

różnych interesariuszy - z różnymi 

autorytetami, zasobami, wiedzą i potrzebami - 

w jednym pomieszczeniu, aby zaangażować  

się w dialog na określony temat. Celem jest 

znalezienie wspólnej płaszczyzny między  

https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively
https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively
https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively
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uczestnikami. Jednak, chociaż celem jest 

uzgodnienie pożądanej przyszłości, głównie 

przez tych którzy przekazują doświadczenia  

ze swojej przeszłości i teraźniejszości,  

co wspiera proces wzajemnego uczenia się. 

(Aby uzyskać więcej informacji, zobacz  

 http://futuresearch.net/about/methodology/  .  ) 

 

Krok 2C: Przeprowadź burzę mózgów  . 

Podstawowa idea 
Mówiąc o wizjach i scenariuszach, można było 

już dyskutować o pierwszych pomysłach 

na innowacyjne rozwiązania mobilne. Teraz 

nadszedł czas, aby (ponownie) rozpalić ducha 

kreatywności i zachęcić wszystkich do wyrażania 

swoich pomysłów. Stwórz atmosferę, w której 

każdy może zaproponować dowolny pomysł, 

nawet szalony. Jeśli zbierzesz 100 pomysłów,  

a 99 z nich okaże się szalonymi, ale jeden 

genialny, to wszystko było tego warte. Upewnij 

się również, że poszukiwanie pomysłów nie 

koncentruje się tylko na nowych sposobach 

dotarcia ludzi do określonych usług. Niektóre 

bardzo efektywne rozwiązania obracają się 

wokół idei dostarczania usług ludziom (patrz 

rozdział 2).  

Istnieje wiele metod, które mogą stymulować 

taką burzę mózgów w kontekście warsztatów lub 

innych interaktywnych formatów.  

W wydarzeniach tych powinny uczestniczyć 

zarówno zainteresowane strony, jak i przyszli 

użytkownicy nowej usługi. Na tym etapie nie 

„wyrzucaj” żadnego pomysłu, ale raczej 

dokładnie je udokumentuj - to pokazuje,  

że naprawdę każdego traktuje się poważnie.  

W ramach tego procesu, dobrym pomysłem jest 

również przyjrzenie się temu, co już robią inne 

społeczności w innych miejscach. Ale nie tylko 

kopiuj to, co zrobili inni, ale wykorzystaj je jako 

inspirację do czegoś, co można dostosować  

do konkretnej sytuacji w Twoim regionie. 

http://futuresearch.net/about/methodology/
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Źródło: MAMBA project. 
 
Cele 
Celem kroku 2C jest zebranie wielu dobrych 

pomysłów na innowacyjne / oparte  

na współpracy rozwiązania mobilności  

od szerokiego grona interesariuszy  

i obywateli.  

Zadania 
⚫ Organizuj spotkania i interaktywne 

warsztaty lub inne formaty w celu 

przeprowadzenia burzy mózgów.  

⚫ Zaangażuj interesariuszy i potencjalnych 

użytkowników w ten proces. 

⚫ Stwórz atmosferę, w której ceni się 

wszystkie pomysły (także te niekonwencjonalne). 

⚫ Przyjrzyj się rozwiązaniom w zakresie 

mobilności w innych regionach, aby się na nich 

uczyć.  

Narzędzia 

Szereg pomocnych formatów burzy mózgów 

można znaleźć w Podręczniku uczestnictwa  

w SUNRISE, zwłaszcza na stronach 23-45. 

Należą do nich Komitet Doradczy 

Obywatelskich, Jury Obywatelskie, Okrągłe 

Stoły, Grupy Fokusowe i „World Café”,  

by wymienić tylko kilka.   https://civitas-

sunrise.eu/wp-

content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-

Handbook.pdf  .  

Krok 2D: Wybierz najbardziej obiecujący 
pomysł (y). 

Podstawowa idea 
Po burzy mózgów na temat innowacyjnych  

i kreatywnych pomysłów na rozwiązania 

mobilności, teraz nadszedł czas, aby pomyśleć 

również o praktyczności i wykonalności. 

Sprawdź, które pomysły naprawdę rozwiązałyby 

problemy zidentyfikowane w kroku 1. Które  

z proponowanych rozwiązań wykorzystują 

możliwości znalezione w kroku 4 i nie posiadają 

słabych stron. Pieniądze to oczywiście kolejny 

ważny aspekt wykonalności; to samo dotyczy 

kwestii prawnych i odpowiedzialności. Zastanów 

się również, które proponowane rozwiązanie 

mobilności może być szczególnie ekscytujące  

w sposób, który może wygenerować silną 

motywację wśród kluczowych interesariuszy do 

wdrożenia i utrzymania go w dłuższej 

perspektywie.  

Pytanie przewodnie w tym kroku brzmi: Które 

z tych pomysłów rzeczywiście rozwiązałby 

główne problemy i ma największe szanse 

powodzenia? Czasami odpowiedź składa się  

z  kilku rozwiązań, które wzajemnie się 

uzupełniają. Nieuchronnie jednak taki proces 

selekcji oznacza również, że większość innych 

pomysłów musi zostać odrzucona. Ważne jest, 

aby robić to wspólnie z innymi partnerami, aby 

rozumieli i wspierali ostateczny wybór. 

Cele 
Celem kroku 2D jest zobowiązanie się  

do rozwiązania, które można zaplanować,  

a następnie wdrożyć w kolejnych krokach, przy 

aprobacie wszystkich interesariuszy.  

Zadania 
⚫ Oceń praktyczną wykonalność 

każdego pomysłu z kroku 2C w pisemny  

i przejrzysty sposób 

  

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-Handbook.pdf
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-Handbook.pdf
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-Handbook.pdf
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-Handbook.pdf
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⚫ Pomyśl o potencjalnych grupach 

rozwiązań, które mogłyby być 

uzupełniającymi się elementami projektu 

⚫ Pomyśl o potencjalnych grupach 

rozwiązań, które mogłyby być 

uzupełniającymi się elementami projektu 

⚫ Oceń pomysły (lub pakiety), 

umieszczając te, które mają największe szanse 

powodzenia.  

⚫ Przedyskutuj te zadania wraz z innymi 

interesariuszami 

⚫ Ostatecznie uzgodnij jedno rozwiązanie, 

które należy wdrożyć jako pierwsze.  

Narzędzia2 : 

⚫ Ankieta „Zagłosuj na swojego 

faworyta”: Ankieta umożliwia każdemu 

zainteresowanemu oddanie głosu online  

na ulubione projekty lub działania, które 

powinny zostać wdrożone. Jeśli pojedyncze 

pomysły mają już metkę z ceną, można je 

połączyć z koncepcją koszyka (zakupy 

scenariuszowe), w której użytkownicy mogą 

wypełniać swój koszyk pomysłami do  

 

 

2Oba wymienione narzędzia pochodzą z:  Franta, 
L., Haufe, N., Dangschat, JS i Witthöft,  
G. (3 listopada 2017). D2.1 Podręcznik strategii 
partycypacji w kwestiach mobilności  
w sąsiedztwie. Pobrano 11 czerwca 2020 r.  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

⚫  

 

 

⚫  

 

momentu wykorzystania ustalonego 

wcześniej budżetu hipotetycznego. 

⚫ Zakupy scenariuszowe:  Zakupy 

scenariuszowe to narzędzie internetowe, 

które wspiera odkrywanie złożonych 

rozwiązań i nadaje priorytet zastosowanym 

opcjom. Aby ustalić priorytety, należy 

wcześniej opracować ogólne scenariusze. 

Podobnie jak w przypadku koszyka,  

do koszyka można dodawać różne 

scenariusze. Podejście „przeciągnij i dodaj 

 do koszyka” jest przydatne i motywujące. 

Lista kontrolna Faza 2 
Oto pomocna lista kontrolna podsumowująca 

najważniejsze rzeczy, które należy wykonać  

w fazie 2.  

⚫ Skontaktuj się z potencjalnymi 

interesariuszami 

⚫ Wyjaśnij wspólny punkt wyjścia  

dla potencjalnych interesariuszy  

⚫ Stwórz sieć interesariuszy  

⚫ Opracuj i omów różne scenariusze 

⚫ Dyskutuj na temat wizji  

⚫ Zgódź się na konkretną wizję 

⚫ Organizuj dyskusje i warsztaty,  

aby znaleźć pomysły  

Z https://civitas-sunrise.eu/wp-
content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-
Handbook.pdf   
 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-Handbook.pdf
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-Handbook.pdf
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/D2.1_Participation-Handbook.pdf
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⚫ Pomysły na burzę mózgów  

⚫ Rozważ wykonalność wybranego 

rozwiązania  

⚫ Wymień proponowane rozwiązania  

w kolejności ich ważności.  

 
Krok milowy 3: uzgodnienie, które 
rozwiązanie (a) wdrożyć wspólnie 

Dobra robota! To ogromny krok milowy, 
dający wiele powodów do świętowania  
z interesariuszami. Zobowiązałeś się teraz  
do rozwiązania, które przyniosą korzyści wielu 
osobom w Twoim regionie. 

 

Faza 3: Zaplanuj szczegółowo 
swoje rozwiązanie 

Krok 3 poświęcony jest przygotowaniu  
do wdrożenia wybranego rozwiązania 
(rozwiązań) w bardzo konkretnych warunkach. 
Powinno to prowadzić do szczegółowego 
podziału obowiązków, konkretnego 
harmonogramu, uzgodnień dotyczących 
finansowania, przetargów, sporządzania  
i podpisywania umów itp. Faza 3 powinna 
zakończyć się gotowym do uruchomienia 
planem, który zostanie przekazany opinii 
publicznej w przejrzysty sposób. Sugerujemy 
wykonanie tych czterech kroków:  
 
⚫ Zidentyfikuj elementy składowe 
swojego rozwiązania 
⚫ Rozważ bezpieczne finansowanie  
i rozdziel odpowiedzialność za projekt 
⚫ Opracuj wykonalne zadania  
(lub działania) związane z rozwiązaniem 
(rozwiązaniami) 
⚫ Przedstaw rozwiązanie opinii 
publicznej. 

 

Krok 3A: Zidentyfikuj elementy 
składowe swojego rozwiązania  . 

Podstawowa idea 
Zaangażowane podmioty muszą dostosować 

kolejny krok do rozwiązania. Ważne jest,  

aby określić, które konkretne materiały, 

infrastruktura i kwestie będą najważniejsze 

podczas wdrażania rozwiązania.  

Elementy wymienione w tym kroku są tylko 

przykładami i należy je dostosować 

indywidualnie do kontekstu. Jednym  

z przykładów jest przestrzeń, która może być 

potrzebna. Gdzie można zaparkować pojazdy, 

które mogą być używane do współdzielenia? 

Które budynki mogą być używane, a które nie 

są obecnie używane? W tym miejscu warto 

również spojrzeć wstecz na krok 4 i zastanowić 

się, z jakich możliwości można faktycznie 

skorzystać. Innym przykładem jest 

sezonowość. Nowa interwencja może być 

możliwa tylko latem, ze względu na określone 

warunki klimatyczne - należy to uwzględnić  

w planowaniu. W ten sam sposób może być 

konieczne uzyskanie pewnych uprawnień. 

Jakie one właściwie są i kto może je przyznać? 

Podane tutaj trzy przykłady mogą dotyczyć 

tylko kilku rozwiązań, a w przypadku innych 

mogą nie mieć znaczenia. Ale zawsze będą 

istnieć różne elementy, z którymi należy się 

zapoznać.  

Solidność finansowa i prawna zawsze odgrywa 

ważną rolę, dlatego te dwa aspekty zostały 

przedstawione oddzielnie w kolejnym kroku. 

Cele 
Celem kroku 3A jest zrozumienie rozwiązania 

w jego różnych formach lub elementach.  

Zadania 
⚫ Zidentyfikuj i zrozum poszczególne 

składniki rozwiązania (elementy składowe)  

⚫ Omów potencjalne elementy 

konstrukcyjne z interesariuszami  

i użytkownikami 

⚫ Angażuj się w osobne dialogi  

z osobami lub grupami, które mają specjalne 

know-how, narzędzia, kontakty itp. i dlatego 

mogą być pomocne. 



MAMBA  

Krok 3B: Rozważ bezpieczne 
finansowanie i odpowiedzialność stron. 

Podstawowa idea 
Po zdefiniowaniu poszczególnych elementów 

składowych rozwiązania ważne jest teraz,  

aby zwrócić się do finansowej i prawnej 

solidności rozwiązania projektu.  

To może być pierwszy raz, kiedy ktokolwiek  

w Twoim regionie wdraża takie rozwiązanie 

mobilności oparte na współpracy, więc prawo 

może jeszcze nie być „na bieżąco” dla tego 

typu rozwiązań lub działań. W takim 

przypadku pomocne może być zasięgnięcie 

porady ekspertów zewnętrznych i upewnienie 

się, że rozwiązanie jest zgodne z istniejącymi 

ramami prawnymi. 

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, warto 

przyjrzeć się istniejącemu finansowaniu 

transportu publicznego i być może zgodzić się 

na współpracę z dostawcami usług. Dalsze 

możliwości finansowania mogą obejmować 

wsparcie z Unii Europejskiej (UE), a także 

finansowanie na szczeblu krajowym, 

regionalnym, a nawet lokalnym. Zawsze warto 

też rozważyć zaangażowanie prywatnych 

inwestorów. Ostatecznie ważne jest,  

aby przyjrzeć się, jak sfinansować rozwiązania 

mobilności w krótkim okresie, a następnie 

opracować plan, w jaki sposób można 

zapewnić długoterminowe finansowanie. 

Cele 
Celem kroku 3B jest podkreślenie ważnych 

elementów krótko i długoterminowej 

trwałości rozwiązania mobilności opartej  

na współpracy - zwłaszcza finansowania i ram 

prawnych, a także znalezienie rozwiązań  

i planów awaryjnych.  

Zadania 
⚫ Uzyskaj przegląd kwestii finansowych 

i prawnych związanych z projektem  

⚫ Zidentyfikuj możliwości zaangażowania 

sektora prywatnego 

 
Źródło: Scott Graham/Unsplash. 

 

⚫ Zastosuj i aktywuj różne opcje 

finansowania rozważane w → Krok 1C 

⚫ Uzgodnij podział kosztów  

i przychodów między gminy, władze 

regionalne, rząd krajowy oraz operatorów 

publicznych i prywatnych  

⚫ Dowiedz się o możliwych pułapkach 

prawnych, które mogą być związane  

z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie 

mobilności, a jeśli to konieczne, zasięgnij 

porady zewnętrznej.  

 

Krok 3C: Opracuj wykonalne zadania 
związane z rozwiązaniem 
(rozwiązaniami).  

Podstawowa idea 
Celem tego kroku jest uzgodnienie 

wykonalnych zadań związanych  

z rozwiązaniem (rozwiązaniami). Rozwiązanie 

(a) należy podzielić na pojedyncze, małe 

działania. Zainteresowane strony powinny 

również dzielić się określonymi rolami  

i obowiązkami. W razie potrzeby można to 

również zrobić w formie formalnych, 

podpisanych umów. Niezależnie od formy,  

czy to formalnie w drodze umów, czy 

nieformalnie w inny sposób, podział 

obowiązków ostatecznie zależy  

od indywidualnego rozwiązania.  

Określając te działania, określasz, w jaki 

sposób chcesz osiągnąć wyznaczone cele. 

Faza wdrażania musi być szczegółowo 

przygotowana i pomaga zidentyfikować 

wzajemne powiązania między 
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zaangażowanymi działaniami, a następnie 

musisz zdecydować o kolejności ich 

wykonania. 

Daje to również informacje dotyczące 

planowanego czasu wdrażania. W odniesieniu 

do wszystkich kwestii przemyślanych  

w ostatnich krokach, na tym etapie ważne jest, 

aby zobowiązanie interesariuszy było 

obowiązkowe. Kto co i kiedy zrobi?  

To wszystko prowadzi do kwestii takich jak - 

kiedy chcesz rozpocząć wdrażanie swojego 

innowacyjnego rozwiązania mobilnego?  

Czy jest to program pilotażowy trwający przez 

parę tygodni, czy jest on zaplanowany na kilka 

miesięcy? Do kiedy, dokładnie, kiedy Twoje 

rozwiązanie mobilne w końcu będzie gotowe 

do działania? 

Cele 
Celem kroku 3C jest przygotowanie gotowego 

do uruchomienia planu wdrożenia 

rozwiązania.  

Zadania 
⚫ Szczegółowo definiuj rozwiązania, 

dzieląc je na działania  

⚫ Znajdź związek między różnymi 

działaniami i zastanów się, w jakiej kolejności 

je wykonywać 

⚫ Uzgodnij ramy czasowe i przypisz 

jasne, konkretne role i obowiązki każdemu 

interesariuszowi. 

Krok 3D: Przedstaw rozwiązanie opinii 
publicznej  . 

Podstawowa idea 

Planowane działania powinny być podawane 

do publicznej wiadomości, aby obywatele  

i interesariusze mieli szansę na wyrażenie 

opinii przed podjęciem ostatecznych decyzji.  

Jeszcze lepiej byłoby, gdyby lokalna 

społeczność czuła się zaangażowana  

i od początku wiedziała o innowacyjnym 

rozwiązaniu mobilności; więc upewnij się,  

że stale informujesz opinię publiczną  

we wszystkich fazach.  

Potencjalni użytkownicy nowego rozwiązania 

mobilności opartej na współpracy powinni 

posiadać zapewnienie korzystania z nowej 

usługi. Można to osiągnąć poprzez lokalne 

kanały komunikacji, takie jak telewizja, radio, 

gazety czy spotkania.  

Cele 
Celem Step 3D jest zapewnienie przejrzystości 

działań, które zostały zaplanowane.  

Zadania 
⚫ Informowanie opinii publicznej  

o działaniach za pośrednictwem lokalnych 

kanałów  

⚫ Adresowanie potencjalnych 

użytkowników. 

 
Lista kontrolna Faza 3 
Oto pomocna lista kontrolna podsumowująca 

najważniejsze rzeczy do zrobienia w fazie 3.  

⚫ Uzyskaj przegląd różnych składników  

i rozwiązań projektu  

⚫ Sporządź i uzgodnij plany finansowe 

wśród interesariuszy  

⚫ Upewnij się, że uwzględniono 

wszystkie potencjalne kwestie prawne  

⚫ Zdefiniuj i opisz szczegółowo działania 

⚫ Zidentyfikuj i zrozum powiązania 

między różnymi działaniami  

⚫ Uzgodnij harmonogram, role  

i obowiązki  

⚫ Informuj opinię publiczną  

o rozwiązaniach i działaniach  

⚫ Upewnij się, że potencjalni 

użytkownicy rozumieją usługę mobilności, 

korzystając z ukierunkowanych kanałów 

komunikacji. 
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Źródło: Klatka z  telewizyjnego programu dokumentalnego o NaboGO. Copyright TVS. Źródło: https://www.tvsyd.dk/ 

 
Analiza: Różne sposoby promowania nowego rozwiązania mobilności w gminie 

Vejle w Danii 

W ramach projektu MAMBA gmina Veijle 

zleciła start-upowi IT NaboGo dostarczenie 

aplikacji mobilnej do udostępniania 

przejazdów dostosowanej do potrzeb regionu 

- w szczególności celem było zapewnienie 

rozwiązania dla młodych ludzi bez prawa jazdy 

podróżujących od Smidstrup / Skærup  

do Vejle. 

 Aby promować tę aplikację do udostępniania 

przejazdów, jednym z pierwszych publicznych 

działań było wydarzenie na żywo w lokalnym 

supermarkecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcja była pozytywna pod względem liczby 

zaangażowanych kierowców. Nadal trzeba 

było rozmawiać z pasażerami, którzy 

faktycznie skorzystają z rozwiązania. 

Dokonano tego, odwiedzając ponownie 

supermarket, a także odwiedzając lokalną 

arenę sportową i rozmawiając z ludźmi 

osobiście. Gmina Vejle wraz z NaboGO  

na bieżąco publikują również informacje  

o aplikacji na Facebooku i w lokalnej stacji 

telewizyjnej.  
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Krok milowy 4: Przyjęto podejście oparte 
na mobilności opartej na współpracy . 

Genialnie! Teraz masz już konkretny plan oraz 
odpowiednie osoby do wykonania zadania. 

 

Faza 4: Wdrożenie  
i monitorowanie rozwiązania 

Faza 4 to czas na działania praktyczne, podczas 
których wybrane rozwiązanie jest wdrażane 
zgodnie z planem ustalonym w Fazie 3. 
Obejmuje to budowę jakiejkolwiek 
infrastruktury fizycznej, zakup pojazdu (-ów) 
(jeśli tego to dotyczy), obsługę nowej usługi 
(mobilnej lub stacjonarnej) itp. Faza 4 obejmuje 
również monitorowanie i dokumentację efektów 
rozwiązania i miejmy nadzieję, że odniesie 
sukces. 3 Bardzo ważne jest również 
rozpowszechnianie pomysłów i wyciągniętych 
wniosków, aby projekt mógł rozwijać się 
 w Twoim regionie oraz aby mógł motywować  
i informować innych ludzi w podobnych 
sytuacjach, bez względu na to, jak blisko  
lub daleko mogą oni się znajdować. 
 

 
 
Źródło:, Olga Serjantu/Unsplash. 

 

 

3Należy jednak wspomnieć, że niektóre aspekty 
działań związanych z monitorowaniem i oceną 
należy rozpocząć wcześniej, w szczególności 

Faza 4 podzielona na odrębne typy działań 
składa się z następujących kroków:  
⚫ Zarządzaj procesem wdrażania 
⚫ Proces monitorowania, oceny i efektów 
projektu 
⚫ Podzielenia się lekcjami, których się 
nauczyłeś, z innymi i zainspirowania ich. 
 

Krok 4A: Zarządzaj procesem wdrażania  

Podstawowa idea 

Na tym etapie odpowiedzialni interesariusze 

wprowadzają plan w życie. Nadrzędnym celem 

jest nadzorowanie i koordynowanie tych działań. 

W zależności od charakteru rozwiązania 

faktyczna realizacja może polegać na budowie 

infrastruktury fizycznej (przystanki autobusowe, 

parkingi, stojaki rowerowe, stacje ładowania, 

prace remontowe itp.), Ewentualnie zakup  

lub wynajem pojazdu (-ów), obsługa nowej 

usługi (taksówka obywatelska, mobilna 

przychodnia lekarska, autobus biblioteczny) lub 

cokolwiek innego, o czym lokalny zespół 

zdecydował we wcześniejszych krokach. Wiele z 

tych działań będzie kosztowne. Dlatego ważne 

jest, aby wiedzieć, skąd pochodzi finansowanie. 

Ważne jest również, aby pomyśleć  

o organizacji, która może wymagać  

w dostosowaniu i w przejściu od planowania 

do wdrożenia. Jak często trzeba się spotykać, 

aby usługa działała dobrze? Kto nadal musi być 

zaangażowany? Proces wdrażania powinien 

być również jak najbardziej przejrzysty  

dla użytkowników, aby przez cały czas czuli się 

dobrze poinformowani i komfortowo.  

Należy również zauważyć, że na początku fazy 

wdrażania zwykle jest kilka rzeczy  

do dostosowania, najlepiej tak szybko jak to 

możliwe. Przygotuj się na zmiany. Należy 

wprowadzić proces szybkiego podejmowania 

decyzji. 

zdefiniowanie kluczowych wskaźników wydajności 
i dokumentacje sytuacji przed wdrożeniem 
projektu - patrz także Krok 4B. 
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Źródło: Kaleidico/Unsplash. 
 
Cele 
Celem kroku 4A jest koordynacja 

rzeczywistego procesu wdrażania  

z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń  

i korekt na wczesnym etapie.  

Zadania 
⚫ Zapewnij koordynację wszystkich działań  

⚫ Rozważ potencjalne wyzwania  

i zagrożenia oraz ustal jasne obowiązki które 

należy podjąć 

⚫ Spraw, aby proces wdrażania był  

jak najbardziej przejrzysty  

⚫ Sprawdź zadowolenie użytkowników  

z projektu i czy potrzebne są drobne poprawki  

Krok 4B: Monitoruj proces i oceniaj 
efekty swojego projektu 

Podstawowa idea 

W trakcie realizacji projektu zaleca się 

regularne sprawdzanie, czy można coś zrobić 

jeszcze lepiej. Może zupełnie nowa 

technologia byłaby uzupełnieniem 

rozwiązania? Może pojawiła się nowa 

platforma internetowa, która może dotrzeć  

do użytkowników lepiej niż dotychczasowa? 

Wszystkie tego typu sprawy powinny być  

na bieżąco monitorowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, aby móc określić efekt 

zastosowanego rozwiązania, warto 

przeprowadzić dokładną ocenę. Upewnij się, 

że podoba Ci się to rozwiązanie, 

przeprowadzając ankietę. Spróbuj też 

uchwycić wpływ projektu w wymierny sposób. 

Najlepiej byłoby, gdybyś udokumentował 

sytuację przed rozwiązaniem (np. Statystyki 

dotyczące liczby mieszkańców narzekających 

na brak możliwości przemieszczania się),  

aby móc porównać to z obecnymi danymi. 

Cele 
Celem kroku 4B jest ciągłe ulepszanie 

rozwiązania i zbieranie obiektywnych danych 

o jego efektach.  

Zadania 
⚫ Dostosuj rozwiązanie i powiązane 

procesy do nowych spostrzeżeń, trendów  

i możliwości  

⚫ Oceń efekty rozwiązania (na przykład 

poprzez ankietę użytkowników).  
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Source: Mobilsamåkning. 

Analiza: Tolg, peryferie miasta 
Växjö w Småland w Szwecji: 
Mobilsamåkning AB - aplikacja  
do udostępniania przejazdów   
w projekcie LEADER, prywatnej 
firmie z udziałowcami. 

Mobilsamåkning powstał w 2011 r. jako  

w 100% oddolna inicjatywa wdrożona przez grupę 

mieszkańców wsi Tolg na peryferiach Växjö  

w Smålandii w południowo-wschodniej Szwecji. 

Początkowo był finansowany w ramach 

europejskiego programu finansowania LEADER. 

Program otrzymał dodatkowe wsparcie  

od różnych osób i grup, np. Grupy IT, która 

stworzyła aplikację mobilną. Transport publiczny  

w okolicy był ograniczony, a głównymi pomysłami 

było stworzenie lepszego dostępu do najbliższego 

centrum miejskiego i zmniejszenie liczby 

samochodów, w których przebywa tylko jedna 

osoba. Mobilsamåkning to rozwiązanie techniczne 

do wspólnego korzystania z przejazdów oraz 

innowacja społeczna na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich. 

Głównymi grupami docelowymi są osoby 

dojeżdżające do pracy, dzieci i młodzieży, osób 

bez prawa jazdy, osoby promujące ekologiczny 

styl życia, emerytów i rolników, którzy chcą 

wyjść i spotkać się z innymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo że program powstał jako część projektu 

finansowanego ze środków UE, Mobilsamåkning 

ostatecznie przekształciło się w firmę społeczną,  

a ostatecznie w spółkę prywatną (AB, szwedzki 

termin „spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”) z udziałowcami - i ambicją 

osiągnięcia bardzo skromnego zysku. Właściciele 

zaczęli opracowywać bardziej intuicyjną wersję 

aplikacji, aby generować dochody wystarczające 

do jej rozprzestrzeniania się na większą część 

obszarów wiejskich w całej Szwecji. 

Mobilsamåkning od tego czasu zaprzestał 

działalności z powodu braku pieniędzy  

na utrzymanie platformy. Dochód uzyskany  

z opłaty 0,25 SEK / km był niewystarczający,  

a liczba pasażerów spadała z powodu ciągłego 

spadku liczby ludności. Podjęto starania,  

aby znaleźć partnera, który mógłby pomóc  

w utrzymaniu działalności, ale niestety 

poszukiwania te nie przyniosły skutku. 

Niniejsze studium przypadku wskazuje  

na ciągłe wyzwania, przed którymi stoją 

obszary wiejskie, gdy pracują nad 

odwróceniem tego, co wcześniej nazywano 

kołem upadku. Mobilsamåkning dostarczył 

bardzo potrzebnego rozwiązania w wiosce 

Tolg i nadal służy jako inspirujący przypadek, 

który można dostosować do innych obszarów 
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wiejskich i uczynić go trwałym w perspektywie 

długoterminowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sam McGhee/Unsplash. 

 

Krok 4C: Podziel się tym, czego się 
nauczyłeś i zainspiruj innych 

 
Podstawowa idea 
Jeśli osoby, które miały odnieść korzyści  

z rozwiązania, korzystają z niego i są w miarę 

usatysfakcjonowane, to wysiłki Twojego 

zespołu można uznać za udane. To główny 

powód do świętowania, a także ważny 

moment, w którym można podzielić się swoim 

doświadczeniem z innymi. Twój projekt może 

zainspirować inne regiony!  

Zgodnie z zaleceniami w Kroku 7, „dobrym 

pomysłem jest przyjrzenie się temu, co już 

robią inne społeczności w innych miejscach”. 

Być może zainspirowały Cię inne, istniejące 

projekty - teraz Twoje rozwiązanie może być 

przykładem dla innych. Ważne jest, aby 

przekazać swoją wiedzę innym, zwłaszcza jeśli 

rozwiązanie zawiera naprawdę nowe 

elementy i angażuje wielu wolontariuszy. 

Po prostu zastanów się (samo-) krytycznie: 

Czego można się nauczyć z etapów 

planowania i wdrażania? Co byś zrobił inaczej 

następnym razem? Co działało naprawdę 

dobrze? Wszystkie te rzeczy mogą być 

pomocne dla innych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byłoby wspaniale, gdyby takie punkty były 

udostępniane innym społecznościom  

na stronie internetowej, w publikacji lub  

na różnych portalach internetowych. Przykład 

został już utworzony w projekcie MAMBA: 

mapa/baza danych MAMBA (patrz  

https://www.mambaproject.eu/database/  .  )  

 

Cele 

Celem kroku 4C jest zainspirowanie innych 

przykładem udanego rozwiązania, które może 

poprawić mobilność i dostępność transportu 

na obszarach wiejskich.  

 

Zadania 
⚫ Pomyśl o tym, co poszło dobrze,  

a co można poprawić, planując i wdrażając 

rozwiązania mobilności oparte na współpracy  

⚫ Podziel się swoim doświadczeniem  

w odpowiednich formatach. Napisz o tym, 

przedstaw swoje spostrzeżenia  

na spotkaniach i konferencjach, zgódź się  

na udzielenie wywiadów itp. 

 
 
 
 

 

https://www.mambaproject.eu/database/
https://www.mambaproject.eu/database/
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Lista kontrolna Faza 3 

Oto pomocna lista kontrolna podsumowująca 

najważniejsze rzeczy do zrobienia w fazie 3.  

⚫ Zapewnij odpowiednią koordynację 

fazy wdrażania  

⚫ Ustal, kto jest odpowiedzialny  

za wczesną informację zwrotną  

i monitorowanie procesu  

⚫ Wdrożenie procedur szybkiego 

reagowania w celu wczesnego dostosowania  

⚫ Nieustannie wprowadzaj nowe trendy 

i osiągnięcia 

⚫ Przeprowadź ocenę  

⚫ Opublikuj „składniki” udanego 

rozwiązania mobilności opartej na współpracy 

⚫ Dziel się doświadczeniami z procesu, 

w tym jak planować i wdrażać rozwiązanie 

mobilności oparte na współpracy.  

Kamień milowy 5: Wdrożenie  
i monitorowanie rozwiązania mobilności 
opartej na współpracy  

Gratulacje! Twój zespół z powodzeniem 
poprawił dostępność i jakość życia w Twoim 
regionie. Twoja otwartość i zaangażowanie 
w robienie rzeczy w inny sposób, współpraca 
z innymi interesariuszami i mądre 
wykorzystanie zasobów opłaciły się. Teraz 
jest czas na świętowanie! 

 

 
Analiza: Poprawa dostępności usług i transportu na obszarach wiejskich 
dzięki współużytkowaniu samochodów w Pfaffenwinkel w Niemczech  . 
 

Program został założony jako klub 

samochodowy non-profit w 2000 r., Inicjatywa 

„CarSharing Pfaffenwinkel” została 

rozszerzona do 17 lokalizacji w ośmiu różnych 

społecznościach, obsługując łącznie ponad 300 

zarejestrowanych użytkowników  

na stosunkowo wiejskim obszarze zwanym 

Pfaffenwinkel, między Monachium  

a regionem Alp Południowych w Niemczech. 

Jest to niezwykłe, przedsięwzięcie, ponieważ 

współdzielenie samochodów jest zazwyczaj 

postrzegane jako podejście opłacalne 

finansowo tylko w miastach o określonej 

wielkości i popycie na przejazdy. 

Źródło: Martin Heinz/Carsharing Pfaffenwinkel. 

 

CarSharing Pfaffenwinkel posiada 22 pojazdy 

różnych typów i rozmiarów. Wynajmuje je 

swoim członkom, po niemal minimalnych 

kosztach, zaledwie na jedną godzinę. 

Dostępne są również dwa pedeleki (rowery 

elektryczne). Użytkownicy płacą za godzinę 

użytkowania, przejechany kilometr i niewielką 

opłatę miesięczną. Obejmuje wszystkie koszty 

- amortyzację, benzynę, pełne ubezpieczenie, 

podatki samochodowe, VAT, administrację, 

konserwację, coroczne przeglądy, wymianę 

opon i czyszczenie itp. 
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4. Wnioski 
Tworzenie inteligentnych i opartych  

na współpracy rozwiązań w zakresie 

mobilności dla obszarów wiejskich jest 

oczywiście bardziej skomplikowane  

niż pieczenie ciasta. Możesz wyprodukować 

pyszne ciasto, stosując się do dobrze 

napisanego przepisu, ale nie możesz wymyślić 

i wdrożyć rozwiązań w zakresie mobilności, 

wykonując po prostu kroki oparte  

na przewodniku.  

Chociaż ów przewodnik MAMBA został 

napisany z dużą starannością i poświęceniem  

i jest oparty na wielu badaniach  

i doświadczeniu, nie twierdzimy, że jest to jakiś 

magiczny przepis, który zagwarantuje 

skuteczne rozwiązania w zakresie mobilności. 

Mamy jednak nadzieję, że posłuży jako 

inspiracja i jako „narzędzie pomocne  

do przemyśleń” - takie, które pomoże innym 

rozważyć ważne aspekty, które pomogą 

opracować, przeprowadzić burzę mózgów  

o pewnych kluczowych kwestiach, omówić 

poszczególne aspekty z niektórymi 

potencjalnymi partnerami itp. Staraliśmy się 

uporządkować wyniki projektu MAMBA  

w sposób pomocny i uporządkować je  

w sposób, który będzie najbardziej sensowny 

dla naszych czytelników. Jest to, co prawda, 

uproszczona wersja realnego świata,  

w jednym przypadku początkowy impuls  

do lepszych rozwiązań w zakresie mobilności 

może rzeczywiście zacząć się  

od uświadomienia sobie, że niektóre osoby są 

wykluczone z pełnego uczestnictwa  

w społeczeństwie z powodu ograniczonych 

możliwości przemieszczania się. Innymi słowy, 

proces może rozpocząć się od zrozumienia 

palącej natury problemów. 

Jednak w innych przypadkach inicjatywa może 

pochodzić z innego miejsca. Może ktoś  

ma konkretny pomysł. A może fundacja byłaby 

skłonna sfinansować integracyjne rozwiązanie 

w zakresie mobilności. Albo nowy program 

rządowy przyciągnie propozycje nowych 

projektów. Albo lokalna organizacja będzie 

gotowa, aby jej członkowie byli gotowi zgłosić 

się na ochotnika do takiego projektu. 

Wszystko to może być doskonałym punktem 

wyjścia dla rozwiązań w zakresie mobilności 

opartej na współpracy. Bez względu na to, 

skąd bierze się inicjatywa, zawsze dobrze jest 

systematycznie przemyśleć pewne ważne 

aspekty, jak omówiono w tym Przewodniku, 

na przykład, jeśli organizacje obywatelskie 

wyrażają chęć „zrobienia czegoś”, poświęć 

trochę czasu na zastanowienie się, jak sektor 

publiczny mógłby uzupełnić projekt  

- i odwrotnie! 

Podobnie: jeśli ktoś ma konkretny pomysł, 

przyjmij motywację, ale nie zapomnij 

dwukrotnie sprawdzić, czy pomysł naprawdę 

odpowiada potrzebom najbardziej wrażliwych 

obywateli (Krok 1A: Zidentyfikuj główny 

problem). Zawsze angażuj docelową grupę 

docelową na wczesnym etapie, aby upewnić 

się, że wszystko, co jest planowane, 

koncentruje się na użytkownikach. I upewnij 

się, że angażujesz również innych 

interesariuszy, w tym organizacje społeczne, 

firmy i sektor publiczny (Krok 2A: 

Ustanowienie sieci interesariuszy) - ponieważ 

ktoś z tego miejsca może mieć pewne 

umiejętności i zasoby, których potrzebujesz, 

lub nawet lepszy pomysł (Krok 2C : Pomysły  

na burzę mózgów). Ponadto zawsze bierz  

pod uwagę lokalne warunki (Faza 2: Sformułuj 

wizję i generuj pomysły) - zwłaszcza jeśli 

czerpałeś inspirację z innego miejsca. Bądź też 

realistą! Nie spiesz się w kierunku, który może 

okazać się ślepą uliczką. Myśl pozytywnie: 

bądź świadomy wyzwań (Krok 1C: Bądź 

świadomy wyzwań), ale także zidentyfikuj  

i wykorzystaj mocne strony w swojej okolicy  

i społeczności (Krok 1D: Zidentyfikuj 

możliwości i mocne strony projektu). 

Doświadczenie pokazuje, że warto opracować 

wspólną wizję między ważnymi partnerami 

(Krok 2B: Wspólnie opracuj wizję  
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i porozmawiaj o różnych scenariuszach  

dla twojego regionu), ponieważ może to 

zmobilizować zbiorowy entuzjazm. A jeśli  

na stole jest wiele pomysłów, oczywiście 

ważne jest, aby zdecydować, który z nich 

realizować. Ten proces selekcji (Krok 2D: 

Wybierz najbardziej obiecujące pomysły) 

powinien być przejrzysty i partycypacyjny.  

W pewnym momencie konieczne będzie 

przemyślenie wszystkich szczegółów  

i elementów wybranego pomysłu (Krok 3A: 

Zidentyfikuj elementy składowe rozwiązania, 

z wyjątkiem kwestii finansowych i prawnych). 

Oznacza to również sporządzenie planu 

dotyczącego bardzo poważnych aspektów, 

takich jak finansowanie i konsekwencje 

odpowiedzialności, gdyby coś poszło nie tak 

(krok 3B: rozważ bezpieczne finansowanie  

i odpowiedzialność). Oczywiście szczegółowy 

plan musi również odpowiadać na pytanie  

„Kto co robi i kiedy?” (Krok 3C: Opracowanie 

wykonalnych zadań związanych  

z rozwiązaniami) i „Jak najlepiej informować 

opinię publiczną?” (Krok 3D: Przedstaw 

rozwiązanie opinii publicznej). 

Nie trzeba dodawać, że wszystkie powyższe 

kroki przygotowawcze służą jednemu celowi. 

To znaczy, aby uruchomić nowe rozwiązanie 

mobilne i upewnić się, że będzie działało 

płynnie w dłuższej perspektywie. Wymaga to 

planu codziennego zarządzania (krok 4A: 

zarządzanie procesem wdrażania). Będzie  

to również wymagało drobnych korekt  

na wczesnym etapie, aby mieć pewność,  

że ważne lekcje z pierwszych dni lub tygodni 

pracy zostaną szybko zrozumiane. Krok 4B 

(Monitoruj proces i oceniaj efekty swojego 

projektu) dotyczy ewaluacji efektów Twojego 

rozwiązania mobilności, abyś mógł udowodnić 

jego wpływ, na przykład, decydentom.  

W idealnym przypadku oznacza to,  

że udokumentujesz sytuację w sposób 

pokazujący sytuację przed i po wdrożeniu 

projektu. 

I wreszcie, co nie mniej ważne, zawsze dobrze 

jest dzielić się swoim doświadczeniem  

z innymi (Krok 4C: Podziel się tym, czego się 

nauczyłeś z innymi i zainspiruj ich). Większość 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

mobilności czerpie inspirację z innych źródeł. 

Nie ma sensu wymyślać koła na nowo - nawet 

jeśli dostosowywanie go do kontekstu jest 

dobrym pomysłem. Mamy nadzieję,  

że przewodnik MAMBA dostarczył Ci inspiracji 

i chcielibyśmy również podziękować 

wszystkim istniejącym projektom, które 

opublikowały swoje wyniki, podzieliły się 

swoimi historiami i odpowiedziały na nasze 

pytania. 
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