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Słownik pojęć
•

•
•

•

•

•
•

•

•

aktywności „blisko domu” – aktywności podejmowane w odległości 15-minutowego
dojścia od miejsca zamieszkania na potrzeby programu ustalono, że odległość do
miejsca wydarzenia bądź podmiotu kultury, którą można pokonać w 15 minut
piechotą to 1000 m,
dobrostan – poczucie szczęścia, zadowolenie ze stanu życia,
dostępność – możliwość korzystania z określonego dobra (np. oferty, informacji,
obiektu, przestrzeni) przez wszystkich ludzi, z uwzględnieniem zasad uniwersalnego
projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia pod względem
architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym, co najmniej
w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6,
Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
z 19 lipca 2019 r.,
osoba ze szczególnymi potrzebami – osoba, która ze względu na swoje cechy
zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje,
musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu
przezwyciężenia bariery aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie
równości z innymi osobami 1,
osoby w trudnej sytuacji życiowej – osoby potrzebujące pomocy ze względu na
bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność,
bezradność opiekuńczo-wychowawczą rodziny, przemoc, trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, uzależnienie od alkoholu i narkotyków,
cudzoziemcy doświadczający trudności w integracji lub z innego powodu wskazanego
w Ustawie 2, niezależnie od tego, czy faktycznie otrzymują taką pomoc,
logika zmiany – założenia opisujące, w jaki sposób i w zależności od czego działania
zaplanowane w Programie doprowadzą do osiągnięcia zakładanego efektu,
oferta – program działań (na przykład zajęć edukacyjnych czy wydarzeń
kulturalnych); pojęcie zastosowano, by uniknąć niejasności w sytuacji, gdy
„Programem” nazywany jest niniejszy dokument,
oferta lokalna podmiotu kultury – oferta (np. wydarzeń kulturalnych lub zajęć
edukacyjnych z zakresu edukacji kulturowej) skierowana przede wszystkim do osób
mieszkających w okolicy, w której działa dany podmiot,
osoby starsze – osoby, które ukończyły 60 rok życia,

1

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm., art. 7.
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partycypacyjne (współ)tworzenie oferty – wszelkie działania włączające
odbiorców/odbiorczynie we współtworzenie oferty, idące dalej niż tylko zasięganie
opinii lub niezobowiązujące konsultacje,
podmiot kultury – instytucja kultury, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo,
grupa nieformalna lub osoba prowadząca działalność kulturalną, przy czym nie musi
to być jedyna ani główna działalność tego podmiotu,
praktyki kulturalne –w kontekście Programu są to aktywności związane
z kulturą artystyczną (poznawaniem, doświadczaniem, tworzeniem sztuki) lub
dziedzictwem kulturowym, nieograniczone do udziału w tzw. kulturze wysokiej,
uwarunkowane doświadczeniami i kompetencjami uczestniczek i uczestników,
warszawianki/warszawiacy – osoby mieszkające w Warszawie.

5

Założenia i kontekst Programu
Konstrukcja Programu
Program Kultura blisko domu ma wpłynąć na dobrostan warszawianek i warszawiaków
poprzez zwiększenie możliwości ich angażowania się w aktywności kulturalne w pobliżu
miejsca zamieszkania. W ten sposób Program przyczyni się do osiągnięcia celu 2.2 Aktywnie
spędzamy czas wolny blisko domu, sformułowanego w „Strategii #Warszawa2030”. Zgodnie
z jej założeniami na poprawę samopoczucia mieszkańców i mieszkanek Warszawy wpłynie
uczestnictwo w różnorodnych praktykach kulturalnych, a także nawiązywanie
i podtrzymywanie dzięki temu dobrych relacji z osobami mieszkającymi w tej samej okolicy.
Program realizuje koncepcję rozwoju Warszawy jako miasta policentrycznego, czyli mającego
wiele lokalnych centrów. Policentryczność jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze jest
to sposób niwelowania barier związanych z odległością. W myśl modernistycznej idei osiedla
społecznego jest to ważne szczególnie w przypadku tych członków wspólnoty, którym
najtrudniej jest się przemieszczać. Do tej grupy należą małe dzieci i ich opiekunowie oraz
osoby (często starsze), którym zły stan zdrowia utrudnia funkcjonowanie. Przybliżenie oferty
kulturalnej do miejsca zamieszkania przyczyni się do eliminowania dwóch najczęściej
wskazywanych barier ograniczających udział warszawiaków w praktykach kulturalnych:
braku czasu i zmęczenia. Zlokalizowanie oferty bliżej domu pozwoli zaoszczędzić zarówno
czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Po drugie rozwijanie możliwości
aktywnego spędzania wolnego czasu blisko miejsca zamieszkania zmniejsza obciążenie
systemu transportowego i związane z nim koszty ekologiczne – i także w ten sposób wpływa
pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców miasta.
Aktywność kulturalna zależy od tego, czy mieszkańcy chcą uczestniczyć w kulturze (mają
takie potrzeby), znają ofertę kulturalną oraz czy napotykają na bariery, które to uczestnictwo
utrudniają. Zachodzi tu sprzężenie zwrotne: podjęcie aktywności nie tylko zależy od potrzeb,
ale również je uświadamia i rozwija. Oprócz zmęczenia i braku czasu do szczególnie istotnych
ograniczeń aktywności kulturalnej należy ograniczona sprawność (często związana
ze starszym wiekiem), zła sytuacja materialna oraz brak nawyków i pozytywnych
doświadczeń w zakresie udziału w praktykach kulturalnych. Rozwijanie oferty i niwelowanie
barier ograniczających aktywne spędzanie czasu blisko domu zależy od potencjału
podmiotów, które tę ofertę tworzą, oraz od mieszkańców, do których jest adresowana 3.

3

Mieszkańcy mogą zarówno realizować Program, jak i korzystać z rozwijanej dzięki niemu oferty.
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Schemat 1: Logika zmiany w ramach programu Kultura blisko domu
DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW
OFERTA PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH PROGRAM

UŚWIADOMIONE
AKTYWNE
POTRZEBY MIESZKAŃCÓW
SPĘDZANIE
CZASU BLISKO
BARIERY
DOMU

POTENCJAŁ PODMIOTÓWREALIZUJĄCYCH PROGRAM /MIESZKAŃCÓW
Przedstawiona logika zmiany jest podstawą, na której opiera się konstrukcja Programu.
Punktem wyjścia do jej opracowania był opis celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko
domu w Strategii. Zachowanie logiki zmiany wymaga, żeby Program nie obejmował wszelkich
działań kulturalnych lub rekreacyjnych, lecz jedynie ich określone rodzaje.
Program składa się z czterech Celów szczegółowych oraz z przypisanych do nich Działań
i Szczegółowych typów projektów 4.
W ramach pierwszego Celu szczegółowego, Zainteresowani mieszkańcy, promowane jest
aktywne spędzanie czasu wolnego oraz upowszechniane są informacje o lokalnej ofercie
kulturalnej. Dzięki temu rozwijane jest zainteresowanie mieszkańców aktywnym spędzaniem
czasu w ich okolicy i przezwyciężana bariera niewiedzy o dostępnych możliwościach.
Drugi szczegółowy Cel Programu, Różnorodna i dopasowana oferta, służy rozwojowi oferty
aktywnego spędzania czasu wolnego m.in. poprzez różne formy włączania mieszkańców
w jej współtworzenie. W ten sposób podmioty kultury będą realizować inicjatywy
szczególnie bliskie mieszkańcom ze względu na swój lokalny charakter. Do takich
przedsięwzięć należą dzielnicowe odsłony wydarzeń ogólnomiejskich, działania poza siedzibą
(np. aktywności plenerowe) oraz projekty angażujące środowiska lokalne. Nowym
elementom oferty (w tym rozwojowi form jej współtworzenia) będzie towarzyszyło
rozwijanie i doskonalenie dotychczasowych działań. Może to polegać np. na organizowaniu
wydarzeń lub zajęć w godzinach dostosowanych do potrzeb odbiorców lub poszerzaniu opcji
korzystania z oferty w domu.
Trzeci szczegółowy Cel Programu, Miejsca aktywności blisko domu, oraz Cel czwarty,
Realizatorzy z potencjałem, są nastawione na rozwój potencjału realizatorów. Zakładają one
zwiększanie dostępności i wykorzystywanie infrastruktury, rozwój kadr i kultury
organizacyjnej oraz współpracę podmiotów kultury, które tworzą możliwości aktywnego
spędzania czasu blisko domu.

4

W Programie wyróżniono dużą literą nazwy Celów szczegółowych, Działań i Szczegółowych typów projektów.
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Związek Programu z innymi dokumentami programującymi rozwój
m.st. Warszawy
Kultura blisko domu jest jednym z programów wykonawczych „Strategii #Warszawa2030” 5.
Wraz z programem Sportowo blisko domu zmierza do osiągnięcia celu operacyjnego 2.2
Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu. Ten cel Strategii stanowi zarazem główny cel
Programu.
Tabela 1: Wskaźnik głównego Celu Programu
Nazwa 6
Odsetek
mieszkańców
korzystających
z oferty wolnego
czasu i rozwoju
w swojej dzielnicy
zamieszkania

Jednostka
miary

%

Rok dla
wartości
początkowej

Wartość
początkowa

2021

10

Rok dla
wartości
docelowej

2025

Wartość
docelowa

Źródło

20

Badanie
ilościowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
Warszawy

Zgodnie z założeniami Strategii aktywności, które zaplanowano w ramach Programu,
są realizowane lokalnie. Na potrzeby Programu przyjęto, że termin „blisko domu” oznacza
odległość 15-minutowego spaceru od miejsca zamieszkania. Określenie dystansu w ten
sposób jest inspirowane ideą „15-minutowego miasta” 7 i wiąże się z postulowanym
w Strategii maksymalnym dystansem dojścia pieszego do domów kultury i bibliotek 8.
Należy zaznaczyć, że tworzenie nowej infrastruktury nie jest w Programie głównym
sposobem przybliżania oferty kulturalnej do domów warszawianek i warszawiaków.
Zapewnienie możliwości aktywności kulturalnej blisko miejsca zamieszkania (i tym samym
decentralizacja spędzania czasu wolnego) powinno doprowadzić do ograniczenia barier
uczestnictwa związanych z odległością oraz wyrównania terytorialnych różnic w dostępie
do wartościowej oferty spędzania czasu wolnego 9.
5

Dokument przyjęty Uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z 10 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje o wskaźniku zawiera Załącznik 6 Wskaźniki monitoringu do „Strategii
#Warszawa2030”.

6

Zob. https://www.15minutecity.com/ [dostęp:12.07.2021]. W przywołanej koncepcji dystans 15 minut
oznacza odległość, jaką można w tym czasie pokonać pieszo lub na rowerze. W programie Kultura blisko domu
uwzględniono wyłącznie dostępność pieszą, uznając, że dystans, jaki można przejechać w ciągu 15 minut
rowerem, nie zapewnia wystarczającego dostępu osobom, które mają trudności z przemieszczaniem się.
7

Postulowany w załączniku nr 4 do „Strategii #Warszawa2030” (Wytyczne dla Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, s. 3) dystans dojścia pieszego do domów, ośrodków kultury
i bibliotek wynosi od 1000 do 1400 m, w zależności od gęstości zaludnienia na danym terenie. Przyjęty
w Programie 15-minutowy dystans odpowiada odległości 1000 m przy tempie 4 km/h, przy czym przyjmuje się,
że średnia prędkość chodu osoby starszej jest niższa (por. Ewa Lechowska, Piesza dostępność wybranych
przestrzeni miasta w dobie starzejącego się społeczeństwa na podstawie Poznania, Poznań 2018, s. 86).
8

9

Więcej w Załączniku nr 5 Koncepcja rozwoju infrastruktury.
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Program łączy ze Strategią również idea, zgodnie z którą miarą sukcesu polityk publicznych
jest dobrostan i poczucie szczęścia obywateli, a także założenie, że mieszkańcy stanowią siłę
sprawczą, od której zależy rozwój miasta.
Treść Programu wynika również z Polityki kulturalnej m.st. Warszawy 10. Dokument ten
określa priorytety, wartości i zasady, które mają nadać kierunek planowaniu, prowadzeniu
i wspieraniu działalności kulturalnej w Warszawie. Program wyznacza działania służące
wspieraniu tych lokalnych aktywności, które są niezbędne, żeby kultura miała szansę odegrać
rolę, jaka została jej przypisana w Polityce.
Wskazany w niej wymiar, który jest szczególnie ważny dla programu Kultura blisko domu,
to przyjemność. Określa on „wpływ kultury na dobrostan warszawianek i warszawiaków”
i wiąże się m.in. z „radością wynikającą z relaksu, swobodnego i dobrego spędzania czasu”.
Z punktu widzenia realizacji niniejszego Programu najważniejszą ze wskazanych w Polityce
wartości jest zakorzenienie. W swoim założeniu Kultura blisko domu przyczynia się do
urzeczywistniania tej wartości 11, zgodnie z przyjętym w Polityce kulturalnej m.st. Warszawy
założeniem, według którego „Chęć mieszkańców do aktywnego spędzania czasu jest
wzbudzana i wzmacniana przez lokalne podmioty kultury (…) poprzez włączanie w procesy
twórcze i orientowanie na wspólne cele. Rozwiązywanie problemów sąsiedzkich, działania na
rzecz otoczenia, dbanie o atrakcyjność przestrzeni wzmacniają poczucie obywatelskiej
podmiotowości. Mieszkańcy są »u siebie«, czują odpowiedzialność za miejsce zamieszkania,
tworzą i pielęgnują relacje dobrosąsiedzkie” 12.
Każdy ze Szczegółowych celów Programu wiąże się również z innymi wartościami
przywołanymi w Polityce: różnorodnością, otwartością, odpowiedzialnością oraz wolnością.
Tabela 2: Związek Szczegółowych celów Programu z wartościami wskazanymi w Polityce
kulturalnej m.st. Warszawy

1.
2.
3.
4.

Szczegółowy cel
Programu
Zainteresowani
mieszkańcy
Różnorodna
i dopasowana oferta
Miejsca aktywności
blisko domu
Realizatorzy
z potencjałem

Otwartość

Wartość wskazana w Polityce
Odpowiedzialność Różnorodność
Wolność
+

+

Zakorzenienie
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dokument przyjęty Zarządzeniem nr 1007/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 sierpnia 2020 roku.
Zakorzenienie wskazane w Polityce kulturalnej oprócz uwzględnionego w Programie wymiaru związanego
z najbliższą okolicą obejmuje również wspieranie więzi pomiędzy mieszkańcami a całym miastem (w tym szansę
„uwolnienia się od lokalności”).
12
Polityka kulturalna m.st. Warszawy, s. 35.
10
11
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Program bezpośrednio realizuje zawarty w Polityce kulturalnej m.st. Warszawy priorytet
Troska o środowisko pracy i życia, oznaczający „dostrzeżenie roli kultury jako znaczącego
wymiaru przyjaznego środowiska społeczno-przyrodniczego” 13.
W polityce klimatycznej Warszawy 14, koncentrującej się na zagadnieniu reagowania na
przewidywane zagrożenia klimatyczne, program Kultura blisko domu nie został wskazany
jako służący w szczególny sposób realizacji jej celów. Niemniej, dzięki swojemu lokalnemu
charakterowi i działaniom ograniczającym konieczność dojazdów do miejsc aktywności
kulturalnej, Program jest ukierunkowany na zmniejszenie presji wywieranej przez
warszawianki i warszawiaków na środowisko.
Dodatkowo Program wspiera realizację polityki turystycznej 15. Wprawdzie nie jest on
skierowany bezpośrednio do odwiedzających Warszawę turystów, ale sprzyja podążaniu we
wskazanych w Polityce turystycznej m.st. Warszawy kierunkach: Turystyka jako sfera
aktywności lokalnej oraz Turystyka w dzielnicach. W przywołanym dokumencie dostrzeżono,
że „Turystyka to sfera posiadająca potencjał kreowania centrów lokalnych, które mają
stanowić obszary ogniskujące życie społeczne mieszkańców w dzielnicach. Ważne jest
zachęcanie do budowania innowacyjnych ofert, które wzmocnią unikatowość miasta
i poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców” 16. Zawarta jest w nim także wskazówka,
że „poznawanie lokalności poszczególnych dzielnic jest atrakcyjne z punktu widzenia
turysty”, w związku z czym warto „skoncentrować się na rozwijaniu wszelkich produktów
opartych na idei »czuć się jak mieszkaniec«” 17.
Kultura blisko domu jest jednym z dwóch programów służących realizacji celu 2.2 Aktywnie
spędzamy czas wolny blisko domu „Strategii #Warszawa2030”. Drugim jest Sportowo blisko
domu. Programy te są wzajemnie komplementarne. Ponadto jednym ze szczegółowych
typów projektów przewidzianych w programie Kultura blisko domu są innowacje w łączeniu
oferty kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
W osiągnięciu założeń Programu pomoże realizacja innych celów operacyjnych Strategii.
Wzmocnienie relacji społecznych mieszkańców (cel 1.1) oraz podniesienie ich twórczego
potencjału (cel 4.1) zwiększy zainteresowanie ofertą miejsc aktywności kulturalnej oraz
możliwością jej współtworzenia. Wielofunkcyjność infrastruktury, zapewniana w ramach
poszerzenia dostępności podstawowych usług (cel 2.3.), przyczyni się do zwiększenia zasobu
przestrzeni sprzyjających aktywnościom blisko domu.
Z kolei programy wykonawcze do celu 2.2 wspierają osiągnięcie innych celów operacyjnych
Strategii. Nawiązywanie kontaktów, wynikające z korzystania z miejsc aktywności blisko
miejsca zamieszkania, wpłynie na wzmocnienie relacji sąsiedzkich (cel 1.1). Podjęcie
Tamże, s. 24.
Wśród dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy tę rolę pełni Strategia adaptacji do zmian
klimatu dla m.s.t. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.
15
Por. Polityka turystyczna m.st. Warszawy, wprowadzona Zarządzeniem nr 1189/2020 Prezydenta
m.st. Warszawy z 30 września 2020 roku.
16
Polityka turystyczna, s. 19.
17
Tamże, s. 24.
13
14
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aktywności kulturalnej w pobliżu domu wymaga mniejszego wysiłku, może być więc
wstępem do korzystania z kultury czy edukacji w szerszym zakresie i rozwijania w ten sposób
indywidualnego potencjału (cel 4.1) 18.

18

„Strategia #Warszawa2030”, s. 31.
11

Wnioski z diagnozy19
Potrzeby warszawianek i warszawiaków
Dbanie o dobrostan
Oczekiwanym efektem programu Kultura blisko domu jest poprawienie dobrostanu
warszawianek i warszawiaków. Osiągnięcie tego założenia staje się jeszcze istotniejsze
w świetle negatywnych skutków pandemii i związanych z nią restrykcji 20. W ogólnopolskich
badaniach większość respondentów stwierdziła, że pandemia wywarła negatywny wpływ
na stan ich zdrowia psychicznego. Lockdown przyczynił się do wzrostu poczucia samotności
i spadku zadowolenia z życia. Z badań przeprowadzonych na zamówienie Urzędu
m.st. Warszawy wynika, że także wśród warszawiaków oraz (zwłaszcza) warszawianek liczne
są osoby, które w okresie pandemii doświadczyły sytuacji kryzysowej, np. pogorszenia stanu
zdrowia psychicznego 21.
Badania dowodzą, że aktywności kulturalne wpływają pozytywnie na samopoczucie i stan
zdrowia. Jest to istotne w przypadku wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy –
również osób, które ze względu na trudną sytuację życiową dotychczas rzadko w nich
uczestniczyły.
Aktywne spędzanie wolnego czasu ma szczególne znaczenie dla osób silnie narażonych
na depresję. Grupami, w przypadku których problem złej kondycji psychicznej był szczególnie
częsty już przed pandemią, są osoby starsze oraz młodzież. W skali całego kraju pandemia
miała silny negatywny wpływ na kondycję psychiczną obu tych grup. Na początku 2021 roku
trzy piąte osób starszych deklarowało, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed
pandemią, a prawie połowa ograniczyła w czasie jej trwania relacje społeczne 22, przy czym
już przed pandemią prawie jedna trzecia osób powyżej 65 roku życia nie miała prawie
w ogóle lub w ogóle kontaktów towarzyskich z osobami spoza rodziny 23.
Sytuację osób starszych pogarszało wykluczenie cyfrowe, blokujące możliwości
kompensowania, dzięki internetowi, ograniczeń dotyczących przebywania i kontaktowania
się z innymi. W 2020 roku z internetu korzystało regularnie około cztery piąte ogółu
Zasadnicza część diagnozy została sporządzona przez firmę Dyspersja w ramach prac nad Programem
i została zaakceptowana przez Radę Programu 6 marca 2020 roku. W niniejszym rozdziale pominięto odwołania
do wykorzystanych i wskazanych w tej diagnozie źródeł informacji. Diagnoza jest dostępna jako odrębny
dokument i stanowi Załącznik nr 1 do Programu. Żeby odpowiedzieć na potrzebę uaktualnienia diagnozy
w związku z pandemią – podkreśloną w ewaluacji ex-ante oraz przez uczestników konsultacji społecznych –
wnioski z diagnozy zawarte w Programie zostały uzupełnione na podstawie przeglądu raportów z badań
dotyczących skutków pandemii i wprowadzonych w związku z nią restrykcji. Uwzględniono wyniki dotyczące
zagadnień mieszczących się w Programie, których zakres wynika z opisu celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny
blisko domu „Strategii #Warszawa2030”.
20
Katarzyna Hamer, Maria Baran, Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania, postawy i dobrostan Polaków,
2021, s. 18.
21
Sytuacja rodzinna i osobista warszawianek/warszawiaków w czasie pandemii, ASM – Centrum Badań i Analiz
Rynku, 2021. Badanie przeprowadzone na zamówienie Urzędu m.st. Warszawy.
22
Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19, Senior Hub – Instytut Polityki
Senioralnej, 2021, s. 12-14.
23
Jakość życia osób starszych, Główny Urząd Statystyczny, 2020, s. 73.
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mieszkańców Polski, przy czym o ile w grupie osób w wieku 16–24 lata było to 99%, o tyle
w grupie 65–74 lata tylko 40% (przy czym w ostatnich latach odsetek ten systematycznie
rośnie) 24. Internet nie zastępuje osobom starszym aktywności realizowanych off-line, ale
pomaga im lepiej funkcjonować 25. Zdaniem części autorów instytucje kultury nie podjęły
wystarczających działań na rzecz umożliwienia wykluczonym cyfrowo seniorom uczestnictwa
w kulturze w okresie, kiedy stacjonarny udział w zajęcia i wydarzeniach nie był możliwy 26.
Podczas pandemii pogarszała się również kondycja psychiczna dzieci i młodzieży 27. Autorzy
badań dotyczących tego problemu wśród rekomendowanych działań służących wspieraniu
uczniów wskazują umożliwianie podejmowania aktywności kulturalnej oraz udział
w zajęciach pozalekcyjnych, w tym artystycznych 28.

Relaks
Warszawianki i warszawiacy do najważniejszych dla siebie wartości najczęściej zaliczają
relaks – jest on istotny dla blisko dwóch trzecich z nich. Zarazem aż trzy czwarte
mieszkańców Warszawy deklaruje chęć angażowania się w aktywności kulturalne bardziej
intensywnie niż dotychczas. Z perspektywy zwiększania aktywności blisko domu powszechne
zainteresowanie większym angażowaniem się w praktyki kulturalne stanowi istotną szansę.

Kluczowe wyzwania
Dotarcie do „nieuczestników”
Z badania przeprowadzonego w ostatnim kwartale 2017 roku wynika, że znaczna część
(przeszło dwie piąte) warszawianek i warszawiaków nie odwiedza żadnych instytucji kultury.
Ustalono, jakie cechy mieszkańców lub sytuacja, w której się znajdują, zmniejszają
podejmowanie przez nich aktywności kulturalnej. Są to przede wszystkim: starszy wiek,
przynależność do tzw. „klasy ludowej” 29, zła sytuacja materialna, słabe wykształcenie,
a także zły stan zdrowia i niepełnosprawność.
Wśród uczestników wydarzeń kulturalnych oraz wśród publiczności odwiedzającej różne
podmioty kultury osoby w średnim wieku i starsze były mniej liczne niż wynikałoby to z ich
procentowego udziału wśród ogółu warszawianek i warszawiaków. Jednak w przypadku
publiczności domów kultury i dzielnicowych bibliotek zjawisko to występowało w mniejszym
stopniu.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2021, s. 138-139. Por. także:
Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19, dz. cyt., s.16; Anna Buchner i in.,
Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2021, s. 56.

24

25

Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19, dz. cyt., s. 18.

Anna Buchner i in., dz. cyt., s. 56.
Szymon Grzelak, Dorota Żyro, Jak wspierać uczniów po roku pandemii?, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej,
Warszawa 2021, s. 9; Katarzyna Hamer, Maria Baran, dz. cyt., s. 18.

26
27

28

Jak wspierać uczniów po roku pandemii?, dz. cyt., s. 91, 105.

Termin socjologiczny oznaczający osoby bez wykształcenia średniego, pracujące fizycznie lub wykonujące
prace w sektorze usług niewymagających wysokich kwalifikacji.

29
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Wśród warszawianek i warszawiaków odwiedzających dzielnicowe instytucje kultury
większość stanowiły osoby chodzące również do kin, teatrów, muzeów, galerii sztuki lub
instytucji muzycznych. Potencjał wynikający z lokalnej skali działania domów kultury
i bibliotek był tylko w ograniczonym stopniu wykorzystywany do angażowania w aktywność
kulturalną osób, dla których inne instytucje są trudniej dostępne.
Potrzebne jest większe ukierunkowanie instytucji działających w skali lokalnej na osoby,
których dotychczasowa aktywność kulturalna była niewielka. Spośród segmentów
wyróżnionych w Badaniu uczestnictwa warszawianek i warszawiaków w kulturze grupami
docelowymi, na które z tego względu warto zwrócić uwagę, są Tradycyjni nieuczestnicy,
Towarzyscy nieuczestnicy oraz Niewzruszone (stanowiące, odpowiednio, 22%, 7% i 9% osób
mieszkających w Warszawie) 30.
Zaangażowanie grup wykluczonych z aktywności kulturalnej wymaga działań z zakresu
animacji kulturowej. Natomiast z perspektywy włączenia w korzystanie z oferty również
szerszych grup ważne są działania informacyjne oraz zachęcanie samych mieszkańców
zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w kulturze do kształtowania oferty. Badania
sygnalizują niewystarczającą znajomość oferty kulturalnej wśród potencjalnej publiczności.
Wynika z nich także, że dotychczas zaledwie 7% warszawianek i warszawiaków przekazywało
podmiotom kultury swoje opinie lub sugestie.
Ograniczenia związane z pandemią Covid-19 zmieniły uczestnictwo w kulturze. Wpływ ten
różnił się w zależności od dziedziny. W roku 2020, w porównaniu z 2019, odsetek
czytelników wypożyczających książki z bibliotek spadł w skali kraju o niespełna jedną czwartą
(z 18% do 14%) 31, nastąpił natomiast niewielki wzrost czytelnictwa (odsetek osób, które
przeczytały co najmniej 7 książek wzrósł z 39% do 42%) 32. Z kolei zamknięcie sal
koncertowych i teatralnych, a potem otwarcie ich z ograniczoną liczbą miejsc, spowodowało
przeniesienie wielu wydarzeń kulturalnych do internetu.

Tradycyjni nieuczestnicy: „Mało aktywni w sferze kultury oprócz oglądania filmów i seriali. Bardzo rzadko są
zainteresowani innymi dziedzinami sztuki. Filmy i seriale oglądają przeważnie w telewizji. W niewielkim stopniu
korzystają z dostępu do kultury przez Internet. Sztukę traktują jako odrębną od codziennego życia. Religia jest
dla nich ważniejsza od zabawy”. Towarzyscy nieuczestnicy: „Oglądają filmy i seriale oraz słuchają muzyki.
Niektórych interesuje jeszcze literatura. Natomiast pozostałe rodzaje sztuki mogłyby dla nich nie istnieć.
Telewizor i radio towarzyszą im szczególnie często. Rzadko korzystają z dostępu do kultury przez internet.
Nie bywają w salach teatralnych, kinowych ani koncertowych. Nie ma wśród nich osób zajmujących się własną
twórczością. Szczególnie ważne są dla nich relacje z innymi. Chętnie rozmawiają o obejrzanych filmach. Jeżeli
coś mogłoby ich zachęcić do udziału w wydarzeniach kulturalnych, to prawdopodobnie względy towarzyskie”.
Niewzruszonym „brakuje (…) powodu do głębszego zaangażowania się w uczestnictwo w kulturze. Kultura ich
nie porusza. Dają jej do tego niewiele okazji, zajęte obowiązkami zawodowymi i nauką. Tylko w niewielkim
stopniu zapoznają ze sztuką dzieci, którymi się opiekują”. Cyt. za: Michał Kotnarowski i in., Tradycyjni, masowi,
superkulturalni? Segmentacja warszawiaków i warszawianek pod względem uczestnictwa w kulturze, w: Relacje
i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze, red. Tomasz Płachecki, Biennale Warszawa,
Warszawa 2019, s. 104-115.
31
Roman Chymkowski, Zofia Zasacka, Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, Biblioteka Narodowa,
Warszawa 2021, s. 12.
32
Tamże, s. 1.
30
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Przed pandemią najczęstszą barierą ograniczającą aktywność kulturalną mieszkańców
Warszawy był brak czasu. Ten deficyt dotyczył co drugiej osoby, natomiast wśród osób
starszych był wskazywany przez niespełna trzy na dziesięć. Na drugim miejscu znalazło się
zmęczenie, ograniczające aktywność kulturalną około jednej trzeciej warszawianek
i warszawiaków (pod tym względem nie odnotowano istotnych różnic ze względu na wiek).
Przybliżenie oferty kulturalnej do miejsc zamieszkania może przyczynić się do zredukowania
tych barier, a ponadto zmniejszyć problem niedogodności godzin, w jakich odbywają się
wydarzenia kulturalne.
Autorki i autorzy przeprowadzonych podczas pandemii badań jako kluczową zaletę
prezentowania wydarzeń kulturalnych w internecie wskazują ich większą dostępność.
Udostępnianie wydarzeń on-line obniża koszty ponoszone przez publiczność, nie wymaga
poświęcenia czasu na dojazd ani zapewnienia opieki nad dziećmi. Rejestracje umożliwiają
dopasowanie godzin oglądania do innych zajęć oraz powrót do wydarzeń, których nie ma już
w bieżącym repertuarze. Ponadto niektórym widzom bardziej odpowiada oglądanie
spektaklu z dala od innych osób, mogących zakłócać ich odbiór 33.
Autorzy raportu dotyczącego funkcjonowania podmiotów kultury w okresie pandemii
wskazują także, że „Ważnym odkryciem czasu pandemii (…) jest rosnąca rola przestrzeni
wspólnych, sąsiedzkich, na przykład parków i skwerów. Paradoksalnie kryzys sprzyja
deglomeracji kultury i wzrastaniu jej roli na poziomie mikrospołeczności” 34.
Niepewność dotycząca tego, w jakim stopniu publiczność zechce powrócić do korzystania
na miejscu z oferty podmiotów kultury 35, podnosi rangę aktywnych form włączania
mieszkanek i mieszkańców w korzystanie z różnego rodzaju aktywności blisko domu.

Asymetria pomiędzy dzielnicami pod względem oferty dla ich mieszkańców
Skala udziału mieszkańców poszczególnych dzielnic w odbywających się tam wydarzeniach
kulturalnych jest bardzo zróżnicowana (szczegółowe dane na ten temat są zawarte
w diagnozie stanowiącej załącznik do Programu).
Odsetek osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych na terenie dzielnicy, w której
mieszkają, w przypadku Wawra, Białołęki, Targówka, Wilanowa, Pragi-Północ, Wesołej,
Rembertowa, Włoch i Pragi-Południe jest niższy od średniej wartości tego wskaźnika dla
ogółu mieszkańców Warszawy. Przy tym wśród zamieszkujących Targówek odnotowano
wyjątkowo niski udział w wydarzeniach kulturalnych – zarówno we własnej, jak i w innych
dzielnicach. Targówek wyróżnia się także, wraz z Mokotowem, wysokim odsetkiem osób
cechujących się małą aktywnością kulturalną (w każdej z tych dzielnic odsetek Tradycyjnych
Bogna Kietlińska, „Kiedy skończy się kwarantanna i będzie można wrócić do teatru, ja wrócę”. Raport
z badania publiczności teatralnej w czasie pandemii koronawirusa w Polsce, Instytut Teatralny, Warszawa 2020,
s. 21-27; Anna Buchner i in., dz. cyt., s. 51.

33

Krzysztof Czyżewski i in., Raport Kultura. Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia. Kultura w czasie
pandemii Covid-19, Fundacja GAP, Kraków 2020, s. 16.
35
Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie
pandemii. Raport z badania z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce, Instytut Teatralny,
Warszawa 2021, s. 110.
34
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nieuczestników, Towarzyskich nieuczestników oraz Niewzruszonych wynosi łącznie 48%
mieszkańców). Przywołane wyniki przemawiają za dodatkowymi działaniami służącymi
wzmacnianiu oferty aktywności blisko domu w wymienionych dzielnicach.
W części przypadków uzasadnione są przedsięwzięcia inwestycyjne – na przykład utworzenie
domów kultury w dzielnicach, których mieszkańcy, żeby dotrzeć do takich placówek, muszą
pokonać największą odległość. Według danych na koniec 2016 roku takimi dzielnicami były
Żoliborz i Białołęka, a w dalszej kolejności Ursynów, Bielany, Rembertów i Wilanów.
Pod względem przestrzennej dostępności placówek bibliotecznych sytuację gorszą
od warszawskiej średniej odnotowano na Białołęce, w Wawrze oraz w Wilanowie.
Zwiększeniu dostępności infrastruktury mogą służyć także rozwiązanie organizacyjne,
rozszerzające możliwości korzystania z zasobów różnych instytucji.
Należy również pamiętać, że dzielnicowe domy kultury nie są jedynymi podmiotami, których
działalność ma charakter lokalny. Taka rola została powierzona również na przykład
instytucjom ogólnomiejskim, włączonym w realizowanie programu rewitalizacji (badania
potwierdzają skuteczność co najmniej części prowadzonych przez nie przedsięwzięć). Mogą
ją również odgrywać organizacje pozarządowe, realizujące zadania publiczne w ramach
konkursów dotacyjnych, których celem jest zapewnienie regularnej oferty w stałych
miejscach, a także Miejsca Aktywności Lokalnej.

Domowe praktyki kulturalne
Znaczna część aktywności kulturalnej już przed pandemią odbywała się poza siedzibami
podmiotów kultury i bez bezpośredniego udziału publiczności w wydarzeniach. W przypadku
choćby filmów i muzyki (dziedzin kultury artystycznej, z których warszawiacy i warszawianki
korzystają najczęściej) podobne liczebnie były dwie grupy odbiorców. Pierwsza oglądała
filmy lub słuchała muzyki zarówno podczas publicznych wydarzeń (seansów kinowych,
koncertów), jak i prywatnie (przez internet lub z nośników), natomiast druga – wyłącznie
prywatnie.
Do Programu włączono działania służące zwiększaniu możliwości korzystania z wartościowej
oferty lokalnych instytucji kultury również w domu, przede wszystkim przez internet
(ale w przypadku osób o ograniczonej mobilności również przy wykorzystaniu dostarczanych
im nośników). Decyzja o włączeniu takich działań do Programu wiąże się z założeniem, że
domowy charakter praktyk kulturalnych wprawdzie utrudnia, ale nie wyklucza, włączania ich
uczestników w relacje społeczne. Co więcej, dla części mieszkańców i w niektórych okresach
(takich jak pandemia) praktyki kulturalne w domu stanowią jedyną dostępną opcję.
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Potencjał, który wymaga wzmocnienia
Zgodnie z logiką zmiany 36 warunkiem zrealizowania Celów Programu, które odnoszą się do
mieszkańców Warszawy, jest wzmocnienie potencjału podmiotów kultury. Zidentyfikowano
pięć obszarów, w których jest potrzebne wzmocnienie potencjału podmiotów kultury:
1. Strategia, wiedza, sposoby działania i kultura organizacyjna podmiotów kultury,
2. Kwalifikacje pracowników/pracownic,
3. Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów,
4. Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty oraz
zapewnienie jej dostępności,
5. Relacje pomiędzy:
a. podmiotami kultury,
b. podmiotami kultury a podmiotami z innych sektorów, istotnymi z perspektywy ich
działalności,
c. podmiotami kultury a mieszkańcami,
d. podmiotami kultury a ich organizatorami.
Blisko dwie trzecie instytucji kultury doświadczyło (w ostatnim kwartale 2020 roku)
negatywnych skutków pandemii 37. Prawie trzy czwarte organizacji pozarządowych
działających w dziedzinie kultury w związku z pandemią zawiesiło wszystkie lub większość
działań 38.
Z ogólnopolskiego badania funkcjonowania teatrów w okresie pandemii wynika, że około
jedna trzecia całkowicie zawiesiła działalność programową, a blisko trzy piąte zawiesiły ją
częściowo, wprowadzając zarazem nowe formy udostępniania wydarzeń. Najczęściej było
to prezentowanie zarejestrowanych spektakli on-line 39. W odniesieniu do innego rodzaju
podmiotów kultury nie przeprowadzono równie szeroko zakrojonych badań. Jednak biorąc
pod uwagę, że związane z pandemią ograniczenia dotyczyły wszystkich organizatorów
wydarzeń kulturalnych, można założyć, że ich doświadczenia były w dużej mierze podobne.
Zdobycie doświadczeń w prezentowaniu rejestracji lub transmisji może zachęcić część
instytucji do rozszerzenia działalności w tym zakresie 40. Jednakże jakość techniczna wielu
prezentowanych materiałów nie była wystarczająca 41. Trudności dotyczyły także licencji
umożliwiających ich udostępnianie. Do rozwoju działań on-line potrzebny jest sprzęt
do transmisji i rejestracji wydarzeń oraz digitalizacji, techniczne umiejętności w tym zakresie,

36

Zob. fragment Konstrukcja Programu, s. 6.

Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w IV kwartale 2020 r., Główny Urząd
Statystyczny, 2021, s. 1.
38
Beata Charycka, Marta Gumkowska, Organizacje pozarządowe wobec pandemii, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2020, s. 11.
39
Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, dz. cyt., s. 32, 46.
37

Bogna Kietlińska, dz. cyt., s. 59.
Krzysztof Czyżewski i in., dz. cyt., s. 26; Małgorzata Ćwikła i in., Krytyka teatralna w Polsce w czasie pandemii
Covid-19. Raport z badań, Instytut Teatralny, Warszawa 2021, s. 43.

40
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znajomość prawa autorskiego oraz inne kompetencje związane z rozwojem publiczności online 42.
Zmiana sposobu działania dotyczyła także organizacji pracy w podmiotach kultury.
Pandemia wymusiła wykonywanie określonych zadań zdalnie, dla części organizacji była
także impulsem do wprowadzania nowych sposobów zarządzania. Również w tym zakresie
potrzebny jest rozwój kompetencji kadr 43.
Poszukiwanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania w okresie pandemii zwiększyło
wymianę wiedzy i dzielenie się doświadczeniami przez instytucje kultury. Ten pozytywny
efekt może sprzyjać rozwojowi współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi Cele
Programu.

42
43

Anna Buchner i in., dz. cyt. s. 53-60; Krzysztof Czyżewski i in., dz. cyt., s. 30.
Anna Buchner i in., dz. cyt., s. 8; Krzysztof Czyżewski i in., tamże.
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Cele szczegółowe i Działania
Program składa się z Celów szczegółowych oraz przypisanych im Działań i Szczegółowych
typów projektów. Projekty realizowane w ramach Programu wyłaniane są poprzez:
• nabór systemowy, polegający na zgłoszeniu projektu przez podmiot, który zamierza
sfinansować jego realizację w ramach budżetu, jakim dysponuje,
• nabór konkursowy, polegający na ubieganiu się przez podmiot zainteresowany
realizacją projektu o sfinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu m.st. Warszawy.
W obu przypadkach warunkiem włączenia projektu do Programu jest zgodność z opisem
działania oraz wskazanie odpowiedniego typu projektu. Lista projektów będzie corocznie
aktualizowana.
Postępy w realizacji Celów szczegółowych i Działań są mierzone za pomocą wskaźników 44.
Wartości wskaźników dotyczących zaplanowanych w Programie działań są ustalane na
podstawie deklaracji i sprawozdań przekazywanych przez realizatorów. Ci – w uzgodnieniu
z Koordynatorem Programu – dobierają wskaźniki odpowiednie do konkretnego projektu
na etapie zgłaszania projektu.

Cel szczegółowy 1. Zainteresowani mieszkańcy
Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego i zwiększanie wiedzy o lokalnej ofercie
kulturalnej
Relaks, odprężenie, przyjemność mieszkańców oraz mieszkanek miasta będą wynikiem
swobodnego, dobrego spędzania czasu wolnego w pobliżu domu i mają stanowić jedno ze
źródeł ich dobrostanu. Podstawowym warunkiem podejmowania aktywności blisko domu
jest uświadomienie sobie potrzeb w tym zakresie. Będzie temu służyć docieranie do osób
dotychczas nieaktywnych oraz promowanie wśród pozostałych częstszego i lokalnego
uczestnictwa w kulturze. Kolejnym krokiem będzie skuteczniejsze zaznajamianie świadomych
swych potrzeb grup mieszkańców i mieszkanek z lokalnymi możliwościami spędzania
wolnego czasu i rozwijania zainteresowań oraz zachęcanie ich do korzystania z dostępnej
blisko domu oferty. Zamierzenia te będą realizowane poprzez dopasowanie kanałów
informacyjnych i form przekazu do określonych grup odbiorców oraz ich specyficznych
potrzeb i nawyków. Najbardziej zaawansowanym działaniem włączającym w korzystanie
z różnych form aktywności czasu wolnego blisko domu będzie wykorzystanie inicjatyw
lokalnych i rożnych form angażujących mieszkańców.
Realizacja Celu zwiększy wiedzę o pozytywnych skutkach aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz o ofercie lokalnych instytucji i organizacji.
Cel zostanie zrealizowany poprzez:
• upowszechnienie świadomości korzystnego wpływu aktywnego spędzania czasu wolnego
na ogólny dobrostan, zdrowie i jakość życia oraz spopularyzowanie lokalnych aktywności
z zakresu kultury,
44

Załącznik nr 4 (Wskaźniki) zawiera listę wskaźników oraz wskaźników fakultatywnych.
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podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Warszawy o działających lokalnie
instytucjach i organizacjach, dających możliwość dobrego spędzania czasu wolnego,
oraz o ich aktualnej ofercie,
poszerzenie publiczności instytucji i organizacji oferujących aktywności czasu
wolnego poprzez stosowanie różnych form włączania i angażowania lokalnej
społeczności.

Tabela 3: Wskaźnik Celu szczegółowego 1. Zainteresowani mieszkańcy
Nazwa
Odsetek osób
mieszkających
w Warszawie, które
w okresie 12
miesięcy nie
zapoznawały się
z ofertą zajęć
artystycznych ani
wydarzeń
kulturalnych
w okolicy miejsca
zamieszkania, ze
względu na brak
informacji lub brak
zainteresowania
takimi zajęciami lub
wydarzeniami

Jednostka
miary

%

Rok dla
wartości
początkowej

Wartość
początkowa

2021

89

Rok dla
wartości
docelowej

2025

Wartość
docelowa

Źródło

85

Badanie
ankietowe
reprezentatyw
nej próby
mieszkańców
w wieku co
najmniej 15
lat, liczącej co
najmniej 1000
respondentów

Działanie 1.1 Tworzenie mody na kulturę
Działanie obejmie promocję uczestnictwa w kulturze oraz kampanie informacyjne i akcje
edukacyjne uświadamiające korzystny wpływ aktywności kulturalnej na dobrostan
uczestniczek i uczestników. Postawa proaktywna budowana jest m.in. poprzez promowanie
informacji o rosnącej popularności aktywnego spędzania czasu wolnego na świecie, w Polsce
i samej Warszawie oraz o różnych nowych formach takich aktywności. Szczególnie
wartościowe są kampanie, które mają wyraźnie zdefiniowanych odbiorców oraz
dostosowane do nich formy przekazu, a także strategie perswazyjne oparte
na prezentowaniu wielorakich korzyści z bycia aktywnym. Mogą przybierać formę
przedsięwzięć edukacyjnych lub kampanii informacyjnych (jedno- lub wielokanałowych).
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna 45.
Projekty osadzone w przestrzeni wirtualnej, podobnie jak pozostałe, mogą być realizowane w ramach
Programu w takim zakresie, w jakim są skierowane do mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Ta zasada dotyczy
również pozostałych Działań.

45
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Preferowane są projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów (a najlepiej ich
większą liczbę):
• skierowane do osób, które nie podejmują aktywności kulturalnych blisko domu,
• zwiększające wiedzę o pozytywnych ogólnozdrowotnych efektach uczestnictwa
w kulturze wśród osób należących do grup ryzyka (np. nieaktywnych seniorów, osób
zagrożonych depresją itp.),
• promujące różne typy wyżej wymienionych aktywności w sposób innowacyjny
i zachęcający do naśladownictwa (trendsetterskie, kreujące modę).

Działanie 1.2 Informowanie mieszkańców
Zwiększymy dostępność informacji o ofercie przez promowanie podmiotów kultury
w mediach lokalnych. Mogą to być media tradycyjne, portale internetowe, profile lokalnych
instytucji i organizacji w mediach społecznościowych itp., gdzie powstaną np. stałe rubryki
z propozycjami lokalnych podmiotów kultury. Towarzyszyć temu będzie aktywne
poszukiwanie innych popularnych wśród mieszkańców źródeł informacji o sprawach
lokalnych (np. stron lub grup dyskusyjnych lokalnych stowarzyszeń i organizacji). Kanały
informacji będą starannie dobierane do grup odbiorców. Wykorzystane zostaną możliwości,
jakie daje promocja z użyciem nowych technologii, a także podłączanie informacji o lokalnej
ofercie do różnych aplikacji mobilnych.
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane są projekty trafnie „zaadresowane”, tzn. skierowane do konkretnych grup
nowych uczestniczek i uczestników mieszkających w pobliżu podmiotów oferujących
aktywności wolnego czasu.

Działanie 1.3 Włączanie mieszkańców w aktywności lokalne
W tym obszarze planowane są zaawansowane działania animacyjne, włączające
mieszkańców w aktywności czasu wolnego blisko domu. Zadaniem animatorów będzie
odkrywanie potencjału lokalnej społeczności, zachęcanie mieszkańców do tworzenia
własnych inicjatyw, wspieranie zaangażowania i pomoc w realizacji pomysłów. Działania te
mogą opierać się na wykorzystaniu inicjatyw lokalnych, aktywizacji prowadzonej przez grupy
nieformalne lub kluby działające przy instytucjach kultury. Mogą też wykorzystywać różne
formy mieszane, jak np. teatr amatorski w lokalnych szkołach i przedszkolach.
Wykorzystywane będą lokalne sieci społeczne, relacje sąsiedzkie i rodzinne, przekazywanie
informacji w grupach podobnych sobie osób (np. rówieśniczych czy o podobnym profilu
etnicznym). Lokalne publiczności będą tworzone także dzięki projektom dotyczącym
tematów istotnych dla danej społeczności, czy grupy zamieszkującej okolicę (np. odkrywanie
historii danej okolicy, kultura mieszkających w niej mniejszości). Wykorzystywane będą
lokalne relacje, dzięki którym możliwa jest aktywizacja osób niekorzystających z kultury przez
osoby aktywne, a pochodzące z tego samego kręgu towarzyskiego lub grupy społecznej.
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Niepewność dotycząca tego, w jakim stopniu po pandemii mieszkańcy wrócą do korzystania
z oferty kulturalnej „na żywo”, wzmacnia znaczenie pracy animacyjnej.
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna. Preferowane będą projekty:
• skierowane do nowych użytkowników mieszkających w pobliżu instytucji i organizacji
oferujących aktywności wolnego czasu,
• skutkujące wzmocnieniem więzi mieszkańców z lokalnymi podmiotami kultury.

Szczegółowe typy projektów do Celu 1.
Tabela 4: Działania i Szczegółowe typy projektów
Działanie
1.1 Tworzenie mody na
kulturę

1.2 Informowanie
mieszkańców
1.3 Włączanie
mieszkańców
w aktywności lokalne

Szczegółowy typ projektów
A. Kampanie informacyjno-promocyjne zachęcające do uczestnictwa w kulturze
poprzez wskazywanie jej korzystnego wpływu na dobrostan
B. Wydarzenia i zajęcia edukacyjne zachęcające do uczestnictwa w kulturze
poprzez uświadamianie jej korzystnego wpływu na dobrostan
A. Kampanie informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z lokalnej
oferty podmiotów kultury
B. Rozwój kanałów informacji – prezentujących regularnie lokalną ofertę
podmiotów kultury
A. Inicjowanie i animowanie aktywności kulturalnych mieszkańców
B. Wydarzenia kulturalne i zajęcia organizowane przez mieszkańców
C. Budowanie lokalnych publiczności – wydarzenia kulturalne i zajęcia
edukacyjne wokół tematów istotnych dla danej społeczności

Cel szczegółowy 2. Różnorodna i dopasowana oferta
Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz form włączania mieszkańców i mieszkanek
w jej współtworzenie
Podnoszenie jakości życia wymaga zapewnienia różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego
w pobliżu miejsca zamieszkania oraz zaspokajania „na miejscu”, tzn. lokalnie, podstawowych
potrzeb różnych grup mieszkańców w zakresie rozwoju psychicznego, duchowego
i fizycznego. Aby to osiągnąć nowa oferta kulturalna w coraz większym stopniu będzie
współtworzona przez warszawianki i warszawiaków, włączanych w procesy decyzyjne.
Będzie uwzględniać precyzyjnie określone potrzeby odbiorców mniej aktywnych lub
niekorzystających z aktywności czasu wolnego w pobliżu domu. Jednym ze sposobów
uatrakcyjniania dotychczasowej oferty jest wprowadzanie oryginalnych działań
wielofunkcyjnych, łączących kulturę, sport, edukację i wypoczynek.
Realizacja Celu przyczyni się do dalszego rozwoju oferty lokalnie działających podmiotów
kultury, atrakcyjnej dla osób mieszkających w danej okolicy.
Cel zostanie zrealizowany poprzez:
• zwiększenie udziału warszawianek i warszawiaków w kształtowaniu oferty
podmiotów kultury działających w okolicy ich miejsca zamieszkania,
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lepsze dopasowanie oferty podmiotów kultury (w tym oferty użytku domowego) do
potrzeb konkretnych grup, w szczególności osób, których aktywność kulturalną
ograniczają trudności związane z wiekiem lub niepełnosprawnością,
innowacje podnoszące poziom i zwiększające dostępność dotychczasowej oferty
(miejsca realizacji, godziny otwarcia).

Tabela 5: Wskaźnik Celu szczegółowego 2. Różnorodna i dopasowana oferta
Nazwa
Odsetek osób
mieszkających w Warszawie
w okolicy, w której
w okresie 12 miesięcy co
najmniej raz w miesiącu
odbywały się zajęcia
artystyczne lub wydarzenia
kulturalne, którymi byli
zainteresowani

Jednostka
miary

%

Rok dla
wartości
początkowej

2021

Wartość
początkowa

2

Rok dla
wartości
docelowej

2025

Wartość
docelowa

6

Źródło

Badanie ankietowe
reprezentatywnej
próby mieszkańców
w wieku co najmniej
15 lat, liczącej co
najmniej 1000
respondentów

Działanie 2.1 Włączanie mieszkańców w programowanie oferty
Działanie zakłada tworzenie oferty kulturalnej we współpracy z zainteresowanymi
mieszkańcami. W pierwszej kolejności wspierane będą przedsięwzięcia bezpośrednio
włączające warszawiaków we współdecydowanie, czyli partycypacyjne budowanie programu
podmiotów kultury. Uwzględnione zostaną metody nawiązujące do konsultacji społecznych,
warsztaty wydobywcze, włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne w obrębie instytucji
i organizacji (np. uspołecznianie rad programowych). Planowane działania będą uwzględniać
perspektywę odbiorców. Ten sposób projektowania polega na zastosowaniu podejścia
zbliżonego do popularnego w biznesie CX (Customer Experience), w którym uwzględnia się
użytkownika i jego percepcję we wszystkich działaniach organizacji (w każdym miejscu
organizacji, w każdej jednostce i na każdym poziomie zarządzania). W drugiej kolejności będą
rozpatrywane tradycyjne metody oparte na badaniach społecznych i zbieraniu informacji.
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane będą projekty:
• podnoszące liczbę mieszkańców Warszawy wyrażających swoje potrzeby związane
z aktywnym spędzaniem czasu blisko domu lub mających wpływ na kształtowanie
oferty,
• oferujące aktywny i daleko idący zakres włączania osób mieszkających w Warszawie
we współtworzenie oferty podmiotów kultury działających w ich okolicy (tzn.
w pierwszej kolejności partycypacja i współdecydowanie, a w dalszej – konsultowanie
i zbieranie opinii).
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Działanie 2.2 Dopasowywanie oferty kulturalnej do potrzeb
W celu zwiększenia zainteresowania mieszkańców lokalną ofertą kulturalną, podjęte zostaną
starania, aby uczynić ją bardziej atrakcyjną i dostępną. Wiedza zebrana podczas konsultacji
i badań potrzeb lokalnych społeczności zostanie wykorzystana do przygotowania
zróżnicowanej i lepiej dostosowanej oferty, a w programach instytucji i organizacji pojawią
się nowe wydarzenia i zajęcia. Będą one skierowane zarówno do odbiorców mało
aktywnych 46, aby zachęcić ich do udziału, jak również do różnych grup społecznych,
wyróżniających się specyficznymi potrzebami, możliwościami lub ograniczeniami,
mieszkających w okolicy. Takimi grupami mogą być na przykład osoby starsze, młodzież,
środowiska migracyjne lub osoby podobne ze względu na pozycję w strukturze społecznej.
Dostosowanie oferty do potrzeb danej grupy nie oznacza zamykania jej przed innymi
korzystającymi.
Szczególnie istotne są działania organizowane poza siedzibami instytucji, w tym formy
plenerowe, pomagające przybliżyć ofertę kultury mieszkańcom, którzy z różnych przyczyn
nie odwiedzają lokalnych instytucji. Zwiększenie działalności poza siedzibami ma także
uzasadnienie w związku z pandemią i ograniczeniami wspólnego przebywania w zamkniętych
pomieszczeniach. Podnoszenie atrakcyjności lokalnej oferty kulturalnej to także rozwijanie
jakości dotychczasowych działań, pod względem merytorycznym (nowe tematy i formaty)
oraz organizacyjnym – np. więcej wydarzeń i zajęć pojawi się w porach dostosowanych do
potrzeb różnych grup (również wieczorami i w dni wolne od pracy).
Wprowadzane będą także nowe rozwiązania w łączeniu kultury z innymi aktywnościami
czasu wolnego, jak edukacja, sport i rekreacja.
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane będą projekty:
• uzasadniające potrzebę realizacji projektu dla wskazanej grupy docelowej, oparte
o wnikliwe rozpoznanie jej potrzeb,
• w czytelny sposób opisujące ilościową lub jakościową zmianę oferty (nowe
rozwiązania w formie, treści bądź dostępności do wydarzenia lub innych aktywności),
• zwiększające liczbę użytkowników dotychczasowych wydarzeń/istniejącej oferty,
w szczególności wśród osób mieszkających w pobliżu,
• premiujące częstsze uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych poprzez udzielanie
zniżek uczestniczkom i uczestnikom miejskiego programu (obecnie: posiadającym
Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ młodego
warszawiaka).

46

Takimi jak Tradycyjni nieuczestnicy, Towarzyscy nieuczestnicy oraz Niewzruszone.
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Działanie 2.3 Zwiększanie oferty kulturalnej użytku domowego
Wzmocnieniu ulegną działania służące udostępnianiu kultury w domu. Jak pokazała
diagnoza, w przypadku niektórych sposobów uczestnictwa w kulturze (oglądanie filmów,
słuchanie muzyki) liczba warszawiaków i warszawianek podejmujących tego typu praktyki
tylko w domu jest równie duża, jak tych wychodzących. Co więcej, jak pokazują realizowane
od lat badania, korzystanie z kultury i utrzymywanie kontaktów społecznych za pomocą
mediów i nowych technologii może przynosić skutki podobne do tych generowanych przez
tradycyjne formy uczestnictwa. W przypadku osób z ograniczeniami ruchowymi lub
specjalnymi potrzebami, a także w niespodziewanych sytuacjach (np. ograniczenia związane
z pandemią) oferta użytku domowego może być jedyną dostępną formą aktywności.
Rozbudowa oferty wypożyczania/udostępniania treści cyfrowych (e-booki), treści audio
i audio-wideo (seriali i filmów, gier wideo, streaming wydarzeń) czy wypożyczania sprzętu
(np. e-czytniki, głośniki, tablety, telewizory, konsole, laptopy, zestawy 3D) będzie służyła
nawiązaniu lub utrzymaniu kontaktu z sąsiedzką społecznością przez lokalne podmioty
kultury.
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane będą projekty:
• oferujące możliwość domowego korzystania nie tylko z treści, ale także urządzeń
służących do ich odbioru,
• wykorzystujące ofertę użytku domowego do budowania trwalszych więzi odbiorców
z realizatorami (mogące prowadzić do zainteresowania ich innymi formami oferty
lokalnych instytucji i organizacji).

Szczegółowe typy projektów do Celu 2.
Tabela 6: Działania i Szczegółowe typy projektów
Działanie

2.1 Włączanie
mieszkańców
w programowanie oferty

2.2 Dopasowywanie oferty
kulturalnej do potrzeb

Szczegółowy typ projektów
A. Projekty wykorzystujące metody partycypacyjne do angażowania
mieszkańców w programowanie oferty lokalnych podmiotów kultury
B. Badania społeczne lub zbieranie informacji w inny systematyczny sposób,
w celu poznawania potrzeb mieszkańców dotyczących lokalnej oferty
kulturalnej
A. Nowe wydarzenia i zajęcia, przygotowane na podstawie rozpoznania
potrzeb mieszkańców, organizowane przez lokalne podmioty kultury
w swoich siedzibach
B. Nowe wydarzenia i zajęcia, przygotowane na podstawie rozpoznania
potrzeb mieszkańców, organizowane przez lokalne podmioty kultury
w plenerze oraz innych przestrzeniach publicznych
C.

Zwiększanie atrakcyjności lub dostępności dotychczasowych wydarzeń
i zajęć, organizowanych przez lokalne podmioty kultury
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Działanie

Szczegółowy typ projektów
D. Wydarzenia i zajęcia łączące kulturę z edukacją, sportem lub rekreacją
A. Rozbudowa katalogu o nowe pozycje cyfrowe, audio i audio-wideo

2.3 Zwiększanie oferty
kulturalnej użytku
domowego

B. Rozbudowa oferty lokalnych podmiotów kultury dostępnej on-line
C.

Rozbudowa oferty wypożyczania sprzętu (e-czytniki, głośniki, tablety,
konsole, laptopy, zestawy 3D etc.)

Cel szczegółowy 3. Miejsca aktywności blisko domu
Zwiększanie dostępności kultury poprzez rozwój lokalnej infrastruktury kulturalnej
Jednym z kluczowych czynników ograniczających aktywność kulturalną mieszkańców
Warszawy jest – wedle ich własnych deklaracji – brak czasu. Jednym z Celów Programu jest
zniwelowanie tej bariery przez udostępnienie atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności
czasu wolnego zlokalizowanych blisko domu. W efekcie skrócony zostanie czas podróży,
potrzebny, aby skorzystać z oferty. Podmioty kultury będą otwierać się na osoby mieszkające
w sąsiedztwie, stając się integralnym elementem lokalnego środowiska. Istniejące już
miejsca aktywności dzięki remontom oraz inwestycjom w wyposażenie będą rozwijane
i przekształcane w taki sposób, by zoptymalizować ich wykorzystanie. Wszędzie tam, gdzie
nasycenie publicznymi instytucjami kultury oraz infrastrukturą służącą aktywnościom czasu
wolnego jest małe, a średnia odległość do najbliższej instytucji duża, w pierwszej kolejności
tworzone będą nowe miejsca aktywności kulturalnej, aby zmniejszyć międzydzielnicowe
różnice w dostępności do tego typu obiektów.
Realizacja Celu przyczyni się do wyrównania dysproporcji pomiędzy mieszkańcami różnych
dzielnic w dostępie do lokalnej oferty aktywności kulturalnej. Cel zostanie zrealizowany
poprzez:
• tworzenie nowych miejsc oraz uruchamianie działań w nowych miejscach przez
podmioty kultury, które dotychczas w nich nie działały,
• inicjowanie działań nastawionych na zwiększanie dostępności lokalnej oferty
kulturalnej przez podmioty działające dotychczas ponadlokalnie lub poza obszarem
kultury,
• modernizację istniejących obiektów oraz ich doposażenie,
• projektowanie, budowanie obiektów, tworzenie nowych publicznych instytucji
kultury (tj. instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa) na
obszarach o szczególnie niskim nasyceniu placówkami dzielnicowych instytucji
kultury 47.

Pod względem przestrzennej dostępności domów kultury w Warszawie sytuację wyraźnie gorszą od
przeciętnej zdiagnozowano (w 2021 roku) na Mokotowie, Ursynowie, Białołęce i Bielanach, a pod względem
placówek bibliotecznych – na Białołęce i w Wawrze.
47
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Tabela 7: Wskaźnik Celu szczegółowego 3. Miejsca aktywności blisko domu
Nazwa
Odsetek osób
mieszkających
w Warszawie,
dla których
w okresie 12
miesięcy
interesujące
zajęcia
artystyczne
oraz
wydarzenia
kulturalne
w okolicy
miejsca
zamieszkania
były zawsze
lub
przeważnie
dostępne pod
wszystkimi
względami
Odsetek osób
mieszkających
w Warszawie,
które znają co
najmniej
jedno miejsce
aktywności
kulturalnej
w okolicy
swojego
miejsca
zamieszkania

Jednostka
miary

%

%

Rok dla
wartości
początkowej

2021

2021

Wartość
początkowa

2

Rok dla
wartości
docelowej

2025

88

2025

27

Wartość
docelowa

Źródło

6

Badanie
ankietowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
w wieku co
najmniej 15 lat,
liczącej co
najmniej 1000
respondentów

92

Badanie
ankietowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
w wieku co
najmniej 15 lat,
liczącej co
najmniej 1000
respondentów

Działanie 3.1 Poszerzanie przestrzeni dla kultury
Podmioty kultury o charakterze ponadlokalnym będą kierować wybrane działania do
społeczności mieszkającej w ich bezpośrednim sąsiedztwie, mocniej włączając bliskich
mieszkańców w orbitę swojego oddziaływania. Podejmowane będą także działania
poszerzające funkcjonowanie podmiotów pełniących inne funkcje (np. szkoły i inne placówki
edukacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe) o aktywności kulturalne kierowane do osób
mieszkających w sąsiedztwie. Mogą to być przestrzenie wielofunkcyjne, obejmujące
klubokawiarnie, place zabaw i inne tego typu formaty tworzone w przestrzeni teatrów,
muzeów, uczelni lub też czasowe centra działające na terenie szkół. Planowane będą także
lokalne odsłony ogólnomiejskich projektów kulturalnych (np. festiwali).
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane będą projekty:
• realizowane w miejscach o niskim nasyceniu lokalną ofertą aktywnego spędzania
czasu wolnego (w szczególności ofertą zbliżoną do proponowanej w ramach
projektu) 48,
• dające możliwość dotarcia do osób, które w małym stopniu korzystają z tradycyjnej
oferty lokalnych podmiotów kultury.

Działanie 3.2 Dopasowywanie infrastruktury do potrzeb
Istniejąca lokalna infrastruktura lokalowa oferująca aktywności kulturalne i inne formy
spędzania czasu wolnego będzie dostosowywana do potrzeb uczestników. Rozbudowa
i modernizacja dzielnicowych instytucji przyczyni się do zwiększenia dostępności oferty dla
mieszkańców. Natomiast zakup sprzętu czy oprogramowania, pozwoli na sprawniejsze
przygotowywanie i realizację oferty lokalnych instytucji, z uwzględnieniem potrzeb oraz
nawyków lokalnej społeczności. W związku z pandemią szczególnie ujawniły się deficyty
sprzętu potrzebnego do transmisji i rejestracji wydarzeń, digitalizacji zasobów, a także do
prowadzenia wydarzeń i zajęć w plenerze.
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane będą projekty:
• rozszerzające zakres działania instytucji o funkcjonalności odpowiadające na lokalne
zapotrzebowanie w świetle przeprowadzonych diagnoz i badań,
• dające możliwość dotarcia do osób, które dotąd nie korzystały z lokalnej oferty
kulturalnej,

Odsetek osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych na terenie dzielnicy, w której mieszkają, jest (wg
danych z ostatniego kwartału 2017 roku) niższy od średniej wartości tego wskaźnika dla ogółu mieszkańców
i mieszkanek Warszawy w przypadku: Wawra, Białołęki, Targówka, Wilanowa, Pragi-Północ, Wesołej,
Rembertowa, Włoch i Pragi-Południe.

48

28

•

niwelujące deficyty w zakresie wyposażenia w sprzęt potrzebny do transmisji
i rejestracji wydarzeń, digitalizacji zasobów, a także do prowadzenia wydarzeń i zajęć
w plenerze.

Działanie 3.3 Tworzenie nowych obiektów dzielnicowych instytucji kultury
Tworzone będą nowe siedziby (w tym filie) instytucji kultury, których działalność kierowana
jest przede wszystkim do osób mieszkających w danej okolicy.
Planowanie i budowanie nowych obiektów będzie podejmowane w pierwszej kolejności tam,
gdzie nasycenie instytucjami kultury oraz infrastrukturą służącą aktywnościom czasu
wolnego jest szczególnie małe, a średnia odległość do najbliższej placówki stosunkowo duża
(tzn. nie pozwala na dotarcie tam w ciągu 15 minut piechotą). W ten sposób stopniowo
zmniejszane będą międzydzielnicowe różnice w dostępie do placówek oferujących
aktywności czasu wolnego.
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa lub dowolne miejsce w Warszawie, przy
czym w przypadku konieczności wyboru pomiędzy różnymi (jeszcze nie rozpoczętymi ani nie
wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy) inwestycjami:
• w zakresie tworzenia nowych miejsc działalności domów kultury preferowane będą
Mokotów, Ursynów, Białołęka oraz Bielany, 49
• w zakresie tworzenia nowych miejsc działalności bibliotek preferowane będą
Białołęka i Wawer 50.
Jednak każdorazowo powinna być przeprowadzona dokładna analiza biorąca pod uwagę
specyfikę każdej dzielnicy czy MSI (Miejski System Informacji), miejscowe plany
zagospodarowania oraz informacje dotyczące istniejących już placówek. Sytuacje
w poszczególnych obszarach mogą być bardzo złożone, co ma wpływ na zasadność decyzji
inwestycyjnych.

49
50

Jako dzielnice, w których przestrzenna dostępność tego rodzaju placówek jest najniższa (stan na 2021).
Jako dzielnice, w których przestrzenna dostępność tego rodzaju placówek jest najniższa (stan na 2021).
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Cel szczegółowy 4. Realizatorzy z potencjałem
Rozwój miękkiego potencjału podmiotów kultury oraz kadr
W tym obszarze priorytetem jest wzmocnienie potencjału podmiotów, które realizują
projekty skierowane do mieszkańców w ramach programu Kultura blisko domu.
Jednym z planowanych efektów wdrożenia Programu jest stworzenie standardu
nowoczesnej instytucji organizującej aktywności czasu wolnego. Chodzi przede wszystkim
o instytucje publiczne, ale także inne podmioty, znaczące w lokalnym środowisku
i wychodzące do mieszkańców z ofertą uczestnictwa w kulturze. W założeniu są to
organizacje uczące i rozwijające się, które optymalizują wykorzystanie swojego potencjału
poprzez inwestycje w pracowników i współpracowników, poszukiwanie najlepszej struktury
organizacyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie najlepszych standardów pracy, a także
współpracę z innymi instytucjami w swoim otoczeniu. Dążąc do stałego podnoszenia jakości
swojego działania, podmioty takie będą planować politykę zatrudnienia w oparciu
o potrzeby użytkowników, pamiętając zarazem nie tylko o dobrostanie odbiorców usług, ale
także realizatorów. Dobre warunki pracy i dobre płace zagwarantują, że w samorządowych
instytucjach kultury zatrudniani będą specjaliści i specjalistki o odpowiednich kwalifikacjach,
nastawieni/nastawione na rozwój zawodowy i zdobywanie nowych kompetencji. Dzięki
wypracowywaniu i wdrażaniu najlepszych standardów pracy nowoczesne instytucje kultury
będą mieć wpisany w swoje DNA nastawiony na sieciowanie sposób „myślenia” i działania.
Realizując swoje działania, korzystać będą z zasobów całej sieci instytucji i organizacji
stanowiących ich otoczenie.
Realizacja Celu przyczyni się do zwiększenia jakości prowadzonych przez podmioty działań
i ich dopasowanie do potrzeb odbiorców poprzez rozwój kapitału ludzkiego i sieciowego.
Cel zostanie zrealizowany poprzez:
• kształtowanie polityki zatrudnienia pod kątem dotarcia do kluczowych grup
odbiorców,
• rozwój kompetencji kadr lokalnych podmiotów kultury, służących lepszemu
dopasowaniu oferty do potrzeb publiczności,
• zacieśnianie współpracy między lokalnymi podmiotami, tak aby z czasem mówić
o sieciach organizacji odpowiadających za aktywności czasu wolnego.
Tabela 9: Wskaźnik Celu szczegółowego 4. Realizatorzy z potencjałem
Nazwa

Jednostka
miary

Rok dla
wartości
początkowej

Wartość
początkowa

Rok dla
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

Źródło

Liczba
podmiotów,
które rozwinęły
swój potencjał
organizacyjny
i dzięki temu
lepiej funkcjonują

sztuka

2021

0

2025

25

Badanie
ankietowe
z uczestnikami
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Działanie 4.1 Wzmacnianie zespołów lokalnych podmiotów kultury
Aktywności w tym obszarze będą polegały m.in. na kształtowaniu polityki zatrudniania
w instytucjach kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, przez pozyskiwanie
pracowników o kluczowych dla instytucji kompetencjach. Dzięki otwartej polityce
zatrudnienia wśród kadry w instytucjach coraz częściej pojawiają się przedstawiciele grup,
których potrzeby są szczególnie istotne przy kształtowaniu oferty (np. mieszkańcy okolicy,
imigranci, seniorzy, młodzież). Sprzyja to nawiązywaniu kontaktów pozwalających na
przyciąganie nowych odbiorców kultury. Działanie obejmuje również poprawę warunków
zatrudnienia oraz rozwój systemów motywacyjnych i premiujących innowacje w tych
instytucjach.
Podmioty kultury będą wspierać rozwój pracowników, inwestując w podnoszenie ich
kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności (kursy, szkolenia, finansowanie dodatkowych
studiów). Uwzględnione zostaną m.in. uwidocznione w okresie pandemii deficyty
kompetencji potrzebnych do prowadzenia działalności on-line (np. realizacja transmisji
i rejestrowanie wydarzeń, digitalizacja, wiedza na temat praw autorskich do udostępniania
treści on-line, pozyskiwanie publiczności w internecie). Niemniej ważne są umiejętności
organizacji pracy w trybie zdalnym (np. wykonywanie i kierowanie pracą w systemie
zadaniowym) oraz dostosowywanie się do zmiennych warunków (np. wiedza
o tzw. zwinnych metodykach zarządzania).
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane będą projekty:
• nastawione na poprawę warunków pracy i współpracy oraz rozwój kwalifikacji
i umiejętności kluczowych z punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności
(np. takich, którymi nie dysponuje nikt wśród obecnych pracowników instytucji),
• służące włączeniu do (współ)pracy przedstawicieli grup, których potrzeby
są szczególnie istotne przy kształtowaniu oferty (np. mieszkańców okolicy
reprezentujących takie grupy, jak imigranci, seniorzy, młodzież, osoby o specjalnych
potrzebach),
• zmniejszające deficyty w zakresie kompetencji potrzebnych do prowadzenia
działalności on-line, pracy zdalnej oraz dostosowywania się do zmiennych warunków
(np. wynikających z pandemii).
Szczegółowe typy projektów A i C są skierowane do instytucji kultury, których organizatorem
jest m.st. Warszawa, natomiast typ B również do innych podmiotów kultury 51.

51

Zob. Tabela 10: Działania i Szczegółowe typy projektów do Celu 4.
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Działanie 4.2 Wprowadzanie standardów działania lokalnych podmiotów
kultury
Działanie obejmuje przedsięwzięcia służące wypracowywaniu, doskonaleniu lub
wprowadzeniu nowych standardów podnoszących poziom działania lokalnych podmiotów
kultury, również w formie procesów objętych certyfikacją. Mieszczą się np. projekty służące
uspójnieniu lub poprawie kultur organizacyjnych instytucji i organizacji, m.in. przez wymianę
dobrych praktyk, wewnętrzne badanie potrzeb, przeprowadzanie audytów społecznych,
autoewaluacje i ewaluacje zewnętrzne.
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane będą projekty:
• służące usprawnieniu zarządzania lokalnymi instytucjami oferującymi aktywności
czasu wolnego,
• wprowadzające uznane i potwierdzone zewnętrznie standardy działania.

Działanie 4.3 Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnej oferty kulturalnej
Działanie polega na tworzeniu i rozwijaniu partnerstw lokalnych i ponadlokalnych oraz sieci
współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oferującymi aktywności czasu wolnego.
Współpraca ta może odbywać się zarówno na polu merytorycznym (np. współorganizowanie
wydarzeń przez instytucje i organizacje z różnych sektorów i dzielnic), jak i organizacyjnym,
poprzez dzielenie się zasobami (np. wzajemne użyczanie przestrzeni, sprzętu, oddelegowanie
pracowników o unikalnych kompetencjach, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami).
Obszarem realizacji projektów jest cała Warszawa, dowolne miejsce w Warszawie lub
przestrzeń wirtualna.
Preferowane będą projekty:
• służące stworzeniu nowych, międzysektorowych, lokalnych partnerstw i sieci
podmiotów oferujących aktywności czasu wolnego,
optymalizujące wspólne wykorzystywanie zasobów ludzkich (czas, zaangażowanie
i kompetencje (współ)pracowników), sprzętowych, infrastrukturalnych w istniejących
sieciach współpracujących ze sobą instytucji i organizacji.
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Szczegółowe typy projektów do Celu 4.
Tabela 10: Działania i Szczegółowe typy projektów
Działanie

4.1 Wzmacnianie zespołów
lokalnych podmiotów
kultury

Szczegółowy typ projektów
A. Tworzenie nowych zespołów lub stanowisk pracy, zatrudnianie
pracowników służące rozwojowi lokalnej oferty
B. Organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjnych rozwijających
kompetencje pracowników służących rozwojowi lokalnej oferty
C.

4.2 Wprowadzanie
standardów działania
lokalnych podmiotów
kultury

Rozwój systemów motywacyjnych premiujących innowacje w celu
rozwoju oferty skierowanej do lokalnej społeczności

A. Wdrażanie rozwiązań kształtujących kulturę organizacyjną podmiotu
(w tym nowych standardów zarządzania)
B. Badanie potrzeb, prowadzenie audytu i ewaluacji (wewnętrznych
i zewnętrznych)

4.3 Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnej oferty kulturalnej
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System realizacji Programu
Odpowiedzialność za realizację
Szczegółowy zakres zadań poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie
Programu jest określony w Systemie zarządzania strategią rozwoju miasta 52.
Za podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania Programu, w tym za coroczne
zatwierdzanie listy projektów przewidzianych na rok kolejny oraz za nadzór nad realizacją
Programu, odpowiada Rada Programu.
Wiodącym we wdrażaniu Programu jest biuro odpowiedzialne za politykę kulturalną.
Powołuje ono Koordynatora Programu oraz Zespół Koordynacyjny wspierający Koordynatora
w realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu. W skład Zespołu Koordynacyjnego
wchodzą co najmniej dwie osoby, łączny wymiar zaangażowania Zespołu wynosi co najmniej
dwa etaty.
Do realizacji Programu są również zobowiązane pozostałe biura Urzędu m.st. Warszawy,
wskazane w Strategii jako „biura odpowiedzialne za cel” lub jako „kluczowi partnerzy
wewnętrzni” w realizacji celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu 53, oraz urzędy
dzielnic m.st. Warszawy. Każde z tych biur i urzędów odpowiada, wraz z biurem wiodącym,
za przebieg Programu i osiągnięcie jego Celów.
Do grona realizatorów Programu należą przede wszystkim podmioty reprezentujące obszar
kultury i prowadzące działalność skierowaną do lokalnej społeczności (mieszkańców danej
okolicy). Działania w ramach Programu mogą być realizowane przez różnego typu podmioty
(przede wszystkim instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, ale także podmioty
prywatne, kościoły i związki wyznaniowe), z wyjątkiem Działań: 3.2, 3.3, 4.1.A i 4.1.C,
przeznaczonych wyłącznie dla dzielnicowych instytucji kultury m.st. Warszawy.
Grono realizatorów jest otwarte: należą do niego podmioty prowadzące w danym roku
projekty w ramach Programu.
Tabela 11: Odpowiedzialność za realizację

Cel szczegółowy
1. Zainteresowani
mieszkańcy

1.1 Tworzenie
mody na kulturę

52
53

Podmioty odpowiedzialne za realizację
projektów

Działanie

Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za:
- politykę kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną,
współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
Urzędy dzielnic.

Wprowadzonym Zarządzeniem nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 sierpnia 2019 roku.
Tj. biura odpowiedzialne za politykę w zakresie sportu, koordynację polityki społecznej, politykę edukacyjną,

politykę informacyjno-promocyjną, politykę przestrzenną oraz politykę w zakresie pomocy społecznej.
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1.2 Informowanie
mieszkańców

1.3 Włączanie
mieszkańców
w aktywności
lokalne

2. Różnorodna
i dopasowana
oferta

2.1 Włączanie
mieszkańców
w
programowanie
oferty

2.2
Dopasowywanie
oferty kulturalnej
do potrzeb

2.3 Zwiększanie
oferty kulturalnej
użytku
domowego
3. Miejsca
aktywności blisko
domu

3.1 Poszerzanie
przestrzeni dla
kultury
3.2
Dopasowywanie
infrastruktury do
potrzeb

Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za:
- politykę kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną,
politykę edukacyjną, współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
Urzędy dzielnic.
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za:
- politykę kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną,
politykę edukacyjną, współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
Urzędy dzielnic.
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za:
- politykę kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną,
politykę edukacyjną, współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
Urzędy dzielnic.
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe, podmioty spoza sektora
kultury.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę
kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną, politykę
edukacyjną, politykę w zakresie sportu i rekreacji,
współpracę z organizacjami
pozarządowymi.
Urzędy dzielnic
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę
kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną, politykę
edukacyjną.
Urzędy dzielnic.
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę
kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną.
Urzędy dzielnic.
Podmioty spoza sektora kultury.
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę
kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną.
Urzędy dzielnic.
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3.3 Tworzenie
nowych obiektów
dzielnicowych
instytucji kultury
1. Realizatorzy
z potencjałem

4.1 Wzmacnianie
zespołów
lokalnych
podmiotów
kultury
4.2
Wprowadzanie
standardów
działania
lokalnych
podmiotów
kultury
4.3 Partnerstwa
na rzecz rozwoju
lokalnej oferty
kulturalnej

Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę
kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną.
Urzędy dzielnic.
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę
kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną, politykę
edukacyjną, współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Urzędy dzielnic.
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę
kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną, politykę
edukacyjną.
Urzędy dzielnic.
Instytucje kultury dzielnicowe i ogólnomiejskie,
organizacje pozarządowe.
Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę
kulturalną, politykę informacyjno-promocyjną, politykę
edukacyjną. Podmioty spoza sektora kultury.
Urzędy dzielnic.

Narzędzia realizacji
W celu realizacji Programu stosowane są cztery narzędzia:
1. Nabór systemowy projektów
W styczniu każdego roku biuro odpowiedzialne za politykę kulturalną przeprowadza na
kolejny rok nabór projektów finansowanych z budżetu realizatorów.
Informację o naborze publikuje każdorazowo co najmniej na stronie internetowej Strategii
oraz w prowadzonych przez siebie mediach społecznościowych, kieruje ją także
bezpośrednio co najmniej do wszystkich jednostek oraz instytucji, nad którymi sprawuje
nadzór oraz do wszystkich Komisji Dialogu Społecznego działających przy danym biurze.
2. Nabór konkursowy projektów
Projekty są wyłaniane również w konkursach dotacyjnych, prowadzonych przez biuro
odpowiedzialne za politykę kulturalną, oraz w konkursach prowadzonych przez urzędy
dzielnic. Jako narzędzia realizacji Programu są wykorzystywane:
• Fundusz Edukacji Kulturalnej,
• Fundusz Instytucji Kultury,
• konkursy na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury przez organizacje
pozarządowe.
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W kolejnych latach realizacji Programu Biuro Kultury oraz urzędy dzielnic doprecyzują zakres
wykorzystywania konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych jako narzędzi
pozyskiwania projektów.
W przypadku konkursów ogólnomiejskich preferowane będą projekty przewidziane do
realizacji na Targówku 54 oraz w dzielnicach: Wawer, Białołęka, Wilanów, Praga-Północ,
Wesoła, Rembertów, Włochy, Praga-Południe 55 i Mokotów 56.
W 2023 roku jako narzędzie realizacji Programu zostanie zastosowany pilotażowo konkurs
przeprowadzony przez co najmniej jeden urząd dzielnicy. W 2024 takie konkursy zostaną
przeprowadzone przez co najmniej jedną trzecią urzędów dzielnic m.st. Warszawy.
3. Finansowanie z budżetu Urzędu m.st. Warszawy inwestycji w lokalną infrastrukturę
kulturalną
W miarę dostępności środków Cele Programu będą wspierane również poprzez finansowanie
z budżetu m.st. Warszawy infrastruktury dzielnicowych instytucji kultury.
W przypadku konieczności wyboru pomiędzy różnymi (jeszcze nie rozpoczętymi ani nie
wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy) inwestycjami preferowane
będą:
• w zakresie tworzenia nowych miejsc działalności domów kultury: Mokotów, Ursynów,
Bielany i Białołęka 57,
• w zakresie tworzenia nowych miejsc działalności bibliotek: Białołęka i Wawer 58.
Co szerzej jest opisane w Załączniku nr 5 Koncepcja rozwoju infrastruktury.
4. Koncepcje programowe dla instytucji kultury, stanowiące załącznik do umowy
pomiędzy ich dyrektorkami i dyrektorami a organizatorem (reprezentowanym przez Biuro
Kultury Urzędu m.st. Warszawy lub urząd dzielnicy)
W przypadku wyłaniania dyrektorki lub dyrektora instytucji w konkursie wymaganym
elementem przedkładanej przez kandydatkę lub kandydata koncepcji programowej będzie
opis udziału danej instytucji w realizacji wskazanych przez organizatora (w ogłoszeniu

Tj. w dzielnicy, którą cechuje 1) wyjątkowo niski odsetek osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych
we własnej dzielnicy, 2) wyjątkowo niski odsetek osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych
w dowolnym miejscu, 3) wyjątkowo wysoki odsetek osób należących do segmentów, których aktywność
kulturalna jest niewielka (Tradycyjny nieuczestnicy, Towarzyscy nieuczestnicy oraz Niewzruszone).
54

Tj. w dzielnicach, które cechuje wyjątkowo niski odsetek osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych
we własnej dzielnicy.

55

Tj. w dzielnicy, którą cechuje wyjątkowo wysoki odsetek osób należących do segmentów, których aktywność
kulturalna jest niewielka (Tradycyjny nieuczestnicy, Towarzyscy nieuczestnicy oraz Niewzruszone).
57
Jako dzielnice, w których przestrzenna dostępność tego rodzaju placówek jest najniższa (stan na 2021).
Ponadto Białołęka jest jedną z dzielnic, w których przewidywany jest najbardziej dynamiczny wzrost liczby
mieszkańców (por. Przemysław Śleszyński i in. 2020. Prognoza demograficzna dla Warszawy, w: „Przegląd
Geograficzny” (2020), tom 90, zeszyt 4, s. 488).
56

Jako dzielnice, w których przestrzenna dostępność tego rodzaju placówek jest najniższa (stan na 2021).
Ponadto Białołęka i Wilanów są dzielnicami, w których przewidywany jest najbardziej dynamiczny wzrost liczby
mieszkańców (por. Tamże).
58
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konkursowym) programów w ramach „Strategii #Warszawa2030” 59. Element ten będzie
uwzględniany przez komisję konkursową podczas oceny oferty.
Zawarty w koncepcji programowej opis udziału danej instytucji w realizacji programów
w ramach „Strategii #Warszawa2030” będzie uwzględniany również przy podejmowaniu
przez organizatora decyzji o ewentualnym przedłużeniu umowy z dotychczasową dyrektorką
lub dyrektorem.

Finansowanie realizacji
Program jest finansowany z budżetu m.st. Warszawy oraz ze źródeł zewnętrznych,
pozyskanych lub przeznaczonych na poszczególne projekty przez ich realizatorów.
Mogą to być:
• budżet państwa, w tym środki w gestii ministrów właściwych do spraw oświaty
i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego,
• Fundusze Europejskie oraz Fundusze Norweskie i inne źródła zagraniczne,
• finansowanie przez podmioty gospodarcze,
• finansowanie społecznościowe,
• prywatni darczyńcy.
Budżet Programu będzie ustalany na poszczególne lata, na podstawie listy projektów
zaakceptowanych na dany rok w naborze pozakonkursowym oraz kwot przeznaczonych na
konkursy wykorzystywane w danym roku jako narzędzia realizacji Programu.

W przypadku zamiaru udziału danej instytucji w realizacji programu Kultura blisko domu oczekiwane jest
wskazanie szczegółowych typów projektów lub konkretnych projektów zaplanowanych do realizacji.
59
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Tabela 12: Szacunkowy budżet Programu 60
Szacunkowy budżet [w PLN]

Szczegółowy cel Programu

Cel szczegółowy 1
Zainteresowani
mieszkańcy
Cel szczegółowy 2
Różnorodna i dopasowana
oferta
Cel szczegółowy 3
Miejsca aktywności blisko
domu
w tym przeznaczonych na
inwestycje 62
Cel szczegółowy 4
Realizatorzy z potencjałem
Program łącznie
w tym przeznaczonych na
inwestycje łącznie

2021

2022

2023

2024

2025

łącznie

60 000

60 000

60 000

30 000

20 000

230 000

1 351 700

1 163 700

555 700

174 700

178 700

3 424 500

3 680 764

1 751 995

8 010 000

10 010 000

6 609 680

30 062 439

3 680 764

1 741 995

8 000 000

10 000 000

6 599 680

30 022 439

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

5 112 464

2 995 695

8 645 700

10 234 700

6 828 380

33 816 939

3 680 764

1 741 995

8 000 000

10 000 000

6 599 680

30 022 439

Szacunkowa
analiza
kosztów
utrzymania
w 5 kolejnych
latach po
zakończeniu
inwestycji 61

135 000 000

Sposób komunikowania
Postępy oraz ewentualne trudności w realizacji Programu są przedstawiane w Raportach
z realizacji Programu. Do ich opracowania wykorzystywane są dane monitoringowe
przekazywane przez realizatorów poszczególnych projektów. Raporty są sporządzane
corocznie przez Koordynatora Programu (zgodnie ze standardami dostępności)
i zatwierdzane przez Radę Programu.
Dokumenty te są publikowane na stronie internetowej „Strategii #Warszawa2030”, w ciągu
miesiąca od zaakceptowania ich przez Radę, oraz anonsowane w mediach
społecznościowych prowadzonych przez biuro odpowiedzialne za politykę kulturalną.
Raporty są prezentowane przez Koordynatora Programu podczas spotkań z ciałami dialogu
obywatelskiego współpracującymi z Urzędem m.st. Warszawy, w tym ze Społeczną Radą
Kultury.

Stan po sesji budżetowej z dnia 18 listopada 2021.
Analiza kosztów utrzymania inwestycji uwzględnia koszty stałe takie jak np. lokale, etaty, media itp.
Opracowane szacunki mogą ulec zmianie np. ze względu na znaczący wzrost inflacji lub na zmiany
w prowadzeniu inwestycji. Koszty utrzymania inwestycji nie są uwzględnione w budżecie Programu.
62
Budżet przeznaczony na inwestycje znajduje się wyłącznie w projektach realizowanych w ramach Celu
szczegółowego 3. Miejsca aktywności blisko domu.
60
61
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System monitoringu i ewaluacji
Monitoring Programu będzie prowadzony zgodnie z założeniami Systemu zarządzania
strategią rozwoju miasta 63. Jego podstawę stanowią informacje na temat poszczególnych
projektów, przekazywane przez ich realizatorów Koordynatorowi Programu w formie
półrocznych i rocznych sprawozdań zawierających:
• dane o poniesionych nakładach finansowych,
• dane o osiągniętej wartości wskaźników,
• informacje o zmaterializowanych ryzykach o poziomie wysokim i bardzo wysokim,
które wpływają na osiągnięcie celów,
• ewentualne wnioski wynikające z realizacji projektu (np. dotyczące dobrych praktyk
oraz napotkanych trudności i rozwiązań proponowanych w celu ich przezwyciężania),
• ewentualne raporty z ewaluacji przeprowadzonej z inicjatywy realizatora danego
projektu.
Koordynator organizuje spotkania realizatorów Programu (niezależnie od posiedzeń Rady
Programu), służące refleksji nad jego przebiegiem oraz sformułowaniu rekomendacji
pozwalających na doskonalenia Programu. Każdy realizator bierze udział w co najmniej
jednym takim spotkaniu w ciągu roku.
W raportach półrocznych i rocznych z realizacji Programu, sporządzanych przez jego
Koordynatora, przedstawiane są co najmniej:
• dane o poniesionych nakładach finansowych (na podstawie danych zebranych od
realizatorów projektów),
• dane o osiągniętej wartości wskaźników (na podstawie danych zebranych od
realizatorów projektów oraz danych uzyskanych w badaniach ankietowych),
• informacje o zmaterializowanych ryzykach o poziomie wysokim i bardzo wysokim,
które wpływają na osiągnięcie celów,
• wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego przebiegu Programu (na podstawie
danych zebranych od realizatorów projektów za pośrednictwem systemu
sprawozdawczego i podczas spotkań).
Ponadto w okresie realizacji Programu przeprowadzana jest jego zewnętrzna ewaluacja. Cały
Program podlega ewaluacji co najmniej dwukrotnie: w połowie okresu realizacji (w 2023
roku) oraz w ostatnim roku realizacji (2025). Oprócz tego mogą być prowadzone dodatkowe
ewaluacje (np. na poziomie wybranych Celów szczegółowych Programu lub Działań). Jest to
wskazane szczególnie w sytuacji, kiedy przemawiają za tym informacje przekazywane przez
realizatorów projektów lub inne przesłanki. Przy precyzowaniu zakresu ewaluacji rozważane
będą spostrzeżenia dotyczące wdrażania Programu, zgłaszane przez realizatorów projektów
(np. w sprawozdaniach lub podczas spotkań).

63

Wprowadzonym Zarządzeniem nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 sierpnia 2019 roku.
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Ewaluacja jest prowadzona zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego 64.
Zadaniem ewaluatora jest przede wszystkim zidentyfikowanie uwarunkowań wpływających
(korzystnie lub niekorzystnie) na osiąganie Celów Programu oraz sformułowanie na tej
podstawie rekomendacji. Uczestnicy systemu zarządzania Strategią 65 oraz ewaluator
dokładają starań, żeby ewaluacja była stosowana jako narzędzie doskonalenia Programu.

Załączniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagnoza
Koncepcja rozwoju infrastruktury
Ocena ryzyka
Wskaźniki
Raport z prac
Założenia – opis skrócony

Obecna wersja standardów jest dostępna na stronie: http://pte.org.pl/wpcontent/uploads/2015/08/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf [dostęp: 19.08.2020].
65
Wskazani w Zarządzeniu nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 sierpnia 2019 roku.
64
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1 Główne wnioski1
UŻYTECZNOŚĆ PROGRAMU
Realizacja programu ma oddziaływać pozytywnie na dobrostan (samopoczucie oraz stan
psychiczny i fizyczny) warszawianek i warszawiaków. Do osiągnięcia zakładanego efektu ma
doprowadzić aktywność kulturalną lub edukacyjną oraz rozwijanie zainteresowań
w wolnym czasie, w pobliżu miejsca zamieszkania. Badania udowadniają, że aktywność
kulturalna wpływa pozytywnie na samopoczucie i stan zdrowia. Ma to szczególnie doniosłe
znaczenie w przypadku osób starszych, jako grupy silnie narażonej na depresję. Drugą grupą
wymagającą szczególnego wsparcia jest młodzież.
Warszawianki i warszawiacy do najważniejszych dla siebie wartości najczęściej zaliczają
relaks –, który jest istotny dla blisko dwóch trzecich osób mieszkających w Warszawie.
Zarazem aż trzy czwarte warszawianek i warszawiaków deklaruje chęć angażowania się
w aktywność kulturalną bardziej intensywnie niż dotychczas. Powszechne zainteresowanie
większym angażowaniem się w praktyki kulturalne stanowi istotną szansę. Osoby opiekujące
się małymi dziećmi pod względem chęci zwiększenia swojego zaangażowania nie ustępują
pozostałym, a osoby starsze ustępują tylko nieznacznie.
Samo przybliżenie oferty kulturalnej do miejsc zamieszkania nie zniweluje wszystkich barier,
które ograniczają aktywność kulturalną. Może jednak przyczynić się do ich częściowego
przezwyciężenia. Najczęstszą barierą jest brak czasu – ten deficyt dotyczy co drugiej osoby
mieszkającej w Warszawie, natomiast wśród osób starszych jest wskazywany przez niespełna
trzy na dziesięć. Na drugim miejscu znalazło się zmęczenie, ograniczające aktywność
kulturalną około jednej trzeciej warszawianek i warszawiaków (pod tym względem nie
odnotowano istotnych różnic ze względu na wiek). Przybliżenie oferty do domu pozwoliłoby
zaoszczędzić zarówno czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Skrócenie
odległości może również przyczynić się do przezwyciężenia problemu niedogodności godzin,
w których odbywają się wydarzenia.
KLUCZOWE WYZWANIA
1) Dotarcie do „nieuczestników”
Znaczna część warszawianek i warszawiaków (przeszło dwie piąte) nie odwiedza żadnych
instytucji kultury. Ograniczającymi aktywność kulturalną cechami mieszkańców lub sytuacji,
w której się znajdują, są przede wszystkim: podeszły wiek, przynależność do klasy ludowej
(identyfikowana na podstawie wykonywanego zawodu), zła sytuacja materialna oraz słabe
wykształcenie, a także zły stan zdrowia i niepełnosprawność.
W celu zachowania przejrzystości, źródła na których opierają się poszczególne wnioski zostały podane
w dalszej części raportu.
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Grupą o szczególnych potrzebach są również mieszkający w Warszawie cudzoziemcy. Brak
czasu, stanowiący najczęstszą barierę ograniczającą aktywność kulturalną warszawianek
i warszawiaków, mieszkających w Warszawie cudzoziemców dotyczy w szczególnym stopniu.
Prawie połowa pracuje powyżej 40 godzin tygodniowo. Część cudzoziemców napotyka
również barierę językową (około jedna czwarta deklaruje słabą znajomość języka polskiego
w mowie).
Wśród publiczności wydarzeń kulturalnych oraz wśród odwiedzających różnego typu
podmioty kultury, osoby starsze (powyżej 45 roku życia) są mniej liczne, niż wynikałoby to
z ich udziału wśród ogółu warszawianek i warszawiaków. Jednak w przypadku publiczności
dzielnicowych domów kultury i bibliotek problem niewielkiej obecności osób starszych
występuje w mniejszym stopniu, niż w przypadku innego typu podmiotów.
Potencjał wynikający z lokalnej skali działania domów kultury i bibliotek jest dotychczas tylko
w ograniczonym stopniu wykorzystywany do angażowania w aktywność kulturalną osób, dla
których inne instytucje (takie jak kina, teatry, muzea, galerie sztuki lub filharmonie) są
trudno dostępne.
Potrzebne jest większe ukierunkowanie instytucji działających w skali lokalnej na osoby,
których dotychczasowa aktywność kulturalna jest niewielka. Spośród segmentów
wyróżnionych w Badaniu uczestnictwa warszawianek i warszawiaków w kulturze (2017)
grupami docelowymi, na które z tego względu warto zwrócić uwagę, wydają się szczególnie
Towarzyscy nieuczestnicy oraz Niewzruszone (stanowiące, odpowiednio, 7% i 9% osób
mieszkających w Warszawie) 2. Niski poziom uczestnictwa w kulturze wiąże się z innymi
wymiarami wykluczenia społecznego, dlatego potrzebne są przedsięwzięcia całościowe,
realizowane wspólnie przez podmioty z różnych sektorów i wykorzystujące wiedzę
ekspercką.

Charakterystykę segmentów przedstawiono w: Michał Kotnarowski i in. 2019. Tradycyjni, masowi,
superkulturalni? Segmentacja warszawiaków i warszawianek pod względem uczestnictwa w kulturze.
W: Tomasz Płachecki (red.). Relacje i różnice. Warszawa: Biennale Warszawa, s. 104-115. „Towarzyscy
nieuczestnicy Oglądają filmy i seriale oraz słuchają muzyki. Niektórych interesuje jeszcze literatura. Natomiast
pozostałe rodzaje sztuki mogłyby dla nich nie istnieć. Telewizor i radio towarzyszą im szczególnie często. Rzadko
korzystają z dostępu do kultury przez internet. Nie bywają w salach teatralnych, kinowych ani koncertowych.
Nie ma wśród nich osób zajmujących się własną twórczością. Szczególnie ważne są dla nich relacje z innymi.
Chętnie rozmawiają o obejrzanych filmach. Jeżeli coś mogłoby ich zachęcić do udziału w wydarzeniach
kulturalnych, to prawdopodobnie względy towarzyskie.” „Niewzruszone Oglądają filmy i seriale oraz słuchają
muzyki. Niektóre interesuje jeszcze literatura. Natomiast pozostałe rodzaje sztuki mogłyby dla nich nie istnieć.
Telewizor i radio towarzyszą im szczególnie często. Rzadko korzystają z dostępu do kultury przez internet. Nie
bywają w salach teatralnych, kinowych ani koncertowych. Nie ma wśród nich osób zajmujących się własną
twórczością. Szczególnie ważne są dla nich relacje z innymi. Chętnie rozmawiają o obejrzanych filmach. Jeżeli
coś mogłoby ich zachęcić do udziału w wydarzeniach kulturalnych, to prawdopodobnie względy towarzyskie.”
2
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Zaangażowanie grup wykluczonych z aktywności kulturalnej wymaga działań z zakresu
animacji kulturowej. Natomiast z perspektywy włączenia w korzystanie z oferty również
szerszych grup ważne są działania informacyjne oraz włączanie mieszkańców
w kształtowanie oferty. Badania sygnalizują niewystarczającą znajomość oferty kulturalnej
wśród potencjalnej publiczności. Wynika z nich także, że dotychczas zaledwie 7%
warszawianek i warszawiaków przekazywało podmiotom kultury swoje opinie lub sugestie.
2) Asymetria pomiędzy dzielnicami pod względem oferty dla ich mieszkańców
Skala udziału mieszkańców poszczególnych dzielnic w odbywających się tam wydarzeniach
kulturalnych jest bardzo zróżnicowana. Mieszkańcy części dzielnic – przede wszystkim
Białołęki, Wawra, Wilanowa i Wesołej – znacznie częściej niż innych opuszczają je, żeby wziąć
udział w wydarzeniach kulturalnych. Z kolei wśród mieszkańców Targówka odnotowano
wyjątkowo niski udział w wydarzeniach kulturalnych zarówno we własnej, jak i w innych
dzielnicach (przy czym badanie było prowadzone przed realizacją programu rewitalizacji,
prowadzonego na obszarze obejmującego część Targówka). Przemawia to za dodatkowymi
działaniami służącymi wzmacnianiu oferty aktywności blisko domu w wymienionych
dzielnicach.
W części przypadków uzasadnione są przedsięwzięcia inwestycyjne – na przykład utworzenie
domów kultury lub ich filii w dzielnicach, których mieszkańcom dotarcie do takich placówek
zajmuje najwięcej czasu. Według danych na koniec 2016 roku takimi dzielnicami były
Białołęka i Żoliborz, a w dalszej kolejności Ursynów, Bielany, Rembertów oraz Wilanów. Pod
względem przestrzennej dostępności placówek bibliotecznych sytuację gorszą od przeciętnej
odnotowano na Białołęce, w Wawrze oraz w Wilanowie. Zwiększeniu dostępności
infrastruktury mogą służyć także rozwiązanie organizacyjne, rozszerzające możliwości
korzystania z zasobów różnych instytucji.
Należy również pamiętać, że dzielnicowe instytucje kultury nie są jedynymi podmiotami,
których działalność ma charakter lokalny. Taka rola została powierzona również na przykład
instytucjom ogólnomiejskim włączonym w realizowanie programu rewitalizacji (badania
potwierdzają skuteczność co najmniej części prowadzonych przez nie przedsięwzięć). Mogą
ją również odgrywać m.in. placówki edukacji pozaszkolnej, organizacje pozarządowe (przede
wszystkim wspierane w ramach konkursów, których celem jest zapewnienie regularnej
oferty w stałych miejscach), a także – prowadzone przez różnego typu podmioty – Miejsca
Aktywności Lokalnej.
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3) Domowe praktyki kulturalne
Znaczna część aktywności kulturalnej odbywa się poza siedzibami podmiotów kultury i poza
bezpośrednim udziałem w wydarzeniach. Na przykład w przypadku filmów i muzyki (dziedzin
kultury artystycznej, z których warszawiacy i warszawianki korzystają najczęściej) podobnie
liczne są dwie grupy odbiorców. Pierwsza ogląda filmy lub słucha muzyki zarówno podczas
publicznych wydarzeń (tj. seansów kinowych lub koncertów), jak i prywatnie (tj. przez
internet lub z nośników), natomiast druga – wyłącznie prywatnie.
Domowe uczestnictwo w kulturze, w kontekście programu służącego realizacji celu 2.2,
można rozpatrywać jako: czynnik ograniczający aktywność „blisko domu”, alternatywną
formę aktywności kulturalnej, szczególnie ważną dla osób o ograniczonej mobilności lub jako
wstęp do uczestniczenia również poza domem.
POTENCJAŁ, KTÓRY WYMAGA WZMOCNIENIA
Powodzenie programu zależy w znacznym stopniu od potencjału, jakim będą dysponowali
jego przyszli realizatorzy – w tym instytucje kultury (zwłaszcza dzielnicowe), placówki
edukacji pozaszkolnej (a także szkoły podejmujące działania na rzecz lokalnej społeczności),
organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, edukacji oraz działalności
hobbystycznej.
Potencjał ten obejmuje pięć obszarów, do których należą:
1) Strategia, wiedza, sposoby działania i kultura organizacyjna poszczególnych
podmiotów.
2) Kwalifikacje pracowników.
3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów.
4) Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty oraz
zapewnienie jej dostępności.
5) Relacje: pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, zwłaszcza działającymi w tej
samej dzielnicy, pomiędzy podmiotami a mieszkańcami, pomiędzy podmiotami a ich
organizatorami i organami prowadzącymi oraz grantodawcami lub donatorami.

2 Metody diagnozy
Podstawą diagnozy są wyniki analizy dokumentów i danych zastanych, przede wszystkim
raportów oraz danych ilościowych z badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat na
zamówienie Urzędu m.st. Warszawy. Jako źródło danych ilościowych wykorzystane zostały
także inne raporty i dane z badań sondażowych oraz dane ze statystyki publicznej. Listę
źródeł podano w aneksie.
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Ponadto diagnoza opiera się na informacjach uzyskanych od uczestników:
• spotkań z przedstawicielami Biur Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za cel 2.2
lub pełniących w odniesieniu do tego rolę kluczowych partnerów wewnętrznych 3
oraz biura odpowiedzialnego za koordynację polityki rozwoju (12.2019 – 01.2020),
• spotkania grup roboczych (13.01.2020),
• wywiadów jakościowych z przedstawicielami przyszłych realizatorów programu.
Przy sporządzaniu raportu uwzględniono większość uwag i sugestii zgłoszonych w formie
pisemnej oraz podczas spotkania grupy roboczej w dniu 28.02.2020, a także uwagę
z konsultacji społecznych programu Kultura blisko domu dotyczącą nazwy organizacji
prowadzącej jeden z teatrów. Zgłoszone podczas tych konsultacji postulaty dotyczące
diagnozy (przede wszystkim postulat uwzględnienia efektów pandemii) zostały wzięte pod
uwagę przy uzupełnianiu Programu (przede wszystkim części „Wnioski z diagnozy”), bez
wprowadzania zmian w niniejszym raporcie.

3 Zakres programu
3.1 Logika zmiany
Logika zmiany to założenia opisujące w jaki sposób – i w zależności od jakich uwarunkowań
– zaplanowane działania doprowadzą do osiągnięcia zakładanego efektu. W trakcie
tworzenia programu, logika zmiany ułatwia określenie zakresu diagnozy. Następnie
zapobiega arbitralnemu włączaniu do programu przypadkowych przedsięwzięć oraz
pomijaniu takich, które są istotne z perspektywy jego celu. Gdy program jest już wdrażany
jasno określona logika zmiany pomaga zidentyfikować jego ewentualne mankamenty
i skorygować początkowe założenia lub sposobu ich realizacji. Dlatego warto ją stosować.
Poniżej przedstawiamy logikę zmiany we wstępnej wersji. Zakładamy, że będzie rozwijana
w toku dalszych prac nad programem służącym realizacji celu 2.2 – w zakresie, w jakim za
ten cel odpowiada Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z kluczowymi
partnerami.
Program ma oddziaływać pozytywnie na dobrostan (samopoczucie oraz stan psychiczny
i fizyczny) warszawianek i warszawiaków. Do takiego efektu ma doprowadzić aktywność
kulturalna i edukacyjna oraz rozwijanie zainteresowań w wolnym czasie, w pobliżu miejsca
zamieszkania. Zgodnie z opisem celu 2.2, zawartym w Strategii #Warszawa 2030, zakłada się,
że aktywność w czasie wolnym przyczyni się także do duchowego i fizycznego rozwoju
mieszkańców oraz integracji społecznej 4.
Porównaj: Załącznik nr 5 do „Strategii #Warszawa2030”: Realizatorzy celów. Zgodnie z aktualnymi ustaleniami
realizacji celu 2.2 będą służyły dwa programy. Za jeden z nich odpowiada Biuro Kultury, a za drugi Biuro Sportu
i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Niniejsza diagnoza dotyczy pierwszego z tych programów.
3

4

Przy czym integracji społecznej dotyczy przede wszystkim cel 1.1 Dbamy o siebie nawzajem.
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Uczestniczenie w takich aktywnościach zależy z jednej strony od dostępnej oferty, a z drugiej
– od uświadomionych potrzeb mieszkańców (zależność jest dwustronna: uczestniczenie nie
tylko zależy od potrzeb, ale również sprzyja ich rozwijaniu) 5. Potrzeby nie przekładają się
jednak bezpośrednio na aktywność, ponieważ część osób zainteresowanych uczestniczeniem
napotyka różnorodne bariery. Powodzenie programu wymaga niwelowania tych przeszkód.
Na ofertę proponowaną przez realizatorów programu, a także na potrzeby uświadamiane
sobie przez mieszkańców oraz na to jakie bariery napotykają, wpływa potencjał tych
podmiotów (tj. zarówno realizatorów zapewniających ofertę jak i mieszkańców).
Program ma się przyczyniać do realizowania koncepcji rozwoju Warszawy jako miasta
policentrycznego. Policentryczność jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sposób
niwelowania barier związanych z odległością. Zgodnie z modernistyczną ideą osiedla
społecznego jest to ważne szczególnie w przypadku najsłabszych (najmniej mobilnych)
członków wspólnoty mieszkańców 6 – małych dzieci oraz ich opiekunów, osób starszych oraz
tych, którym funkcjonowanie utrudnia zły stan zdrowia. Po drugie, możliwość aktywnego
spędzania wolnego czasu blisko domu zmniejsza obciążenie systemu transportowego
i związane z nim koszty ekologiczne (i także w ten sposób wpływa pozytywnie na stan
zdrowia warszawianek i warszawiaków).
Diagram 1: Logika zmiany w ramach programu

DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW
BARIERY
PROGRAM / OFERTA
PODMIOTÓW
KULTURY, EDUKACJI
(I SPORTU)

UCZESTNICZENIE
/ AKTYWNOŚĆ

UŚWIADOMIONE
POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW

POTENCJAŁ PODMIOTÓW / MIESZKAŃCÓW

Źródło: Dyspersja

Za tym założeniem przemawiają wyniki segmentacji opartej na wynikach Badania uczestnictwa warszawiaków
i warszawianek w kulturze… Osoby najbardziej aktywne i osoby najbardziej zainteresowane zwiększaniem
aktywności kulturalnej należą do tych samych segmentów.
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Helena Syrkus, Ku idei osiedla społecznego, Warszawa 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
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Zastosowany podział na 1) podmioty, które tworzą ofertę oraz 2) mieszkańców, którzy są jej
potencjalnymi odbiorcami, nie oznacza sprowadzenia tych drugich do roli biernych
konsumentów 7. Zgodnie z przyjętą demarkacją (porównaj: rozdział 3.2), działania
podejmowane przez mieszkańców mieszczą się w zakresie innego celu operacyjnego
Strategii #Warszawa2030 (cel 1.1 Dbamy o siebie nawzajem). Natomiast zakładanym
w ramach celu 2.2 sposobem dostosowywania oferty do potrzeb jest kształtowanie jej
w sposób partycypacyjny. Ponadto terminu „oferta” nie należy odczytywać jako symptomu
podporządkowania programu logice rynkowej. Zastosowanie tego terminu wynika z dążenia
do uniknięcia nieporozumień w sytuacji, gdy „programem” nazywamy dokument
programujący rozwój m.st. Warszawy.

3.2 Demarkacja 8
Praca nad programami, począwszy od etapu sporządzania diagnozy, wymaga
doprecyzowania granic pomiędzy celami Strategii #Warszawa2030, których poszczególne
programy mają dotyczyć. Z zestawienia odpowiedzi nadesłanych przez biura i dzielnice, do
których Biuro Kultury skierowało prośbę o zgłoszenie dotychczasowych działań wpisujących
się w zakres celu 2.2, wynika, że zakres tego celu był przez jego potencjalnych realizatorów
rozumiany w różny sposób.
Ćwiczenie przeprowadzone podczas spotkania grup roboczych pozwoliło ustalić czego
dotyczą główne dylematy pojawiające się przy próbie przypisania przedsięwzięć do
określonego celu Strategii #Warszawa2030.
Następnie podczas spotkań z przedstawicielami Biur Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialnych za cel 2.2 oraz biura odpowiedzialnego za koordynację polityki rozwoju
ustalono najważniejsze rozróżnienia:
• program służący realizacji celu 2.2 jest ukierunkowany przede wszystkim na poprawę
dobrego samopoczucia i stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców, natomiast
integracji lokalnych wspólnot oraz podnoszeniu kompetencji poszczególnych
mieszkańców służą inne programy (odpowiednio: do celu 1.1 oraz 4.1),
• wpływanie przez warszawianki i warszawiaków na ofertę podmiotów realizujących cel
2.2 mieści się w zakresie tego celu, natomiast działania prowadzone przez
mieszkańców oraz partycypacyjne zarządzanie miastem przynależą do innych celów
(odpowiednio: do celu 1.1 oraz 1.2),
• program służący realizacji celu 2.2 obejmuje ewentualny rozwój infrastruktury
dzielnicowych instytucji kultury oraz działających lokalnie placówek edukacji
pozaszkolnej (młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej i ogrodów
Byłoby to sprzeczne z założeniem „Strategii #Warszawa 2030”, zgodnie z którym „mieszkańcy są siłą sprawczą
stolicy” (Strategia…, s. 8).

7

Przeprowadzona demarkacja nie polega na wyodrębnieniu polityki sektorowej, lecz na ujednoznacznieniu
granic pomiędzy (ponadsektorowymi) celami „Strategii #Warszawa2030”.
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jordanowskich), natomiast rozwój infrastruktury pozostałych typów instytucji,
istotnych perspektywy realizacji tego programu, należy do zakresu innych celów
(ogólnomiejskich instytucji kultury – do celu 4.1, miejsc aktywności lokalnej – do celu
1.1, infrastruktury edukacyjnej – do celu 2.3).

3.3 Użyteczność programu
Dobre samopoczucie i zdrowie obywateli stają się miarą sukcesu polityk publicznych
• W XXI wieku zyskuje popularność idea, według której miarą sukcesu polityk
publicznych jest nie tylko poziom PKB, lecz także dobrostan i poczucie szczęścia
obywateli. Spektakularnym przykładem jej zastosowania jest wprowadzony
w Buthanie wskaźnik „narodowego szczęścia brutto”. Zasięg tej idei jest jednak
znacznie szerszy i obejmuje również kraje geograficznie i kulturowo nam bliższe.
Satysfakcja z życia jest m.in. jednym z wymiarów Better Life Index, stosowanego przez
OECD 910. Wśród krajów OECD Polska pod względem satysfakcji z życia plasuje się
nieco poniżej średniej 11.
• Jednym z wymiarów wskazanych w projekcie polityki kulturalnej m.st. Warszawy jest
przyjemność. Wymiar ten „określa wpływ kultury na dobrostan warszawianek
i warszawiaków” i wiąże się m.in. z „radością wynikającą z relaksu, swobodnego
i dobrego spędzania czasu” 12.
Warszawianki i warszawiacy mieszkający w Warszawie w większości deklarowali, że są
raczej szczęśliwi. Ale poczucie szczęścia nie obejmuje wszystkich. Grupę, której dobrostan
jest szczególnie zagrożony, stanowią osoby starsze
• Według badania z 2015 roku zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków
jest szczęśliwa. Ponad cztery piąte uważała się za „bardzo” (15%) lub „raczej” (68%)
szczęśliwych 13. Niższy był jednak poziom satysfakcji cząstkowych (w tym sposobów
spędzania wolnego czasu i stanu zdrowia), w odniesieniu do których – jak wskazują
autorzy przywołanego badania – odpowiedzi respondentów są zazwyczaj bardziej
realistyczne,

http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/, dostęp 24.02.2020.

9

JohnHelliwell,, Richard Layard, Jeffrey Sachs, Jeffrey, World Happiness Report 2019. New York 2019:
Sustainable Development Solutions Network.

10

Wynik 6,1 (na skali od 0 do 10) w porównaniu ze średnią 6,8 dla wszystkich rozpatrywanych krajów sytuuje
Polskę na 27 z 40 miejsc.
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Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna. Warszawa 2019, Miasto Stołeczne Warszawa, s. 23.

Janusz Czapiński, Tomasz Panek. Diagnoza społeczna. Warszawa 2015: Rada Monitoringu Społecznego –
obliczenia na podstawie publicznie dostępnych danych wykonane przez Dyspersję.
13
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• Prawie dziewięć na dziesięć (88%) warszawianek i warszawiaków deklarowało silną
chęć życia (wybierając na skali od 1 „w ogóle nie chce mi się żyć” do 10 „bardzo
mocno chce mi się żyć” oceny z zakresu 7-10). Jednak więcej niż co dziesiątej (13%)
osobie mieszkającej w Warszawie w ciągu kilku miesięcy poprzedzających badanie
zdarzało się być załamanym do tego stopnia, żeby pomyśleć o samobójstwie 14.
• Grupę szczególnie zagrożoną stanowią osoby starsze. Autorzy Diagnozy społecznej
wskazują wiek jako najważniejszy czynnik wyjaśniający ogólny dobrostan psychiczny
Polek i Polaków i konkludują, że „Im ktoś starszy w tym gorszej jest kondycji
psychicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o symptomy nieprzystosowania (depresji)”.
Zaznaczają przy tym, że stwierdzona zależność jest wręcz niespotykanie silna 15.
• Drugą grupą wymagającą szczególnego wsparcia jest młodzież. Wśród polskich
piętnastolatków odsetek zadowolonych z życia 16 jest niższy, niż średnia dla krajów
OECD (odpowiednio: 62% i 67%). W Polsce poziom zadowolenia z życia jest niższy
wśród dziewcząt, niż wśród chłopców – różnica wynosi 16 punktów procentowych
(podczas gdy średnio dla wszystkich krajów 11 punktów). W Polsce 8% badanych
piętnastolatków stwierdziło, że zawsze czują się przygnębieni (w krajach OECD
średnio 6%) 17.
Warszawianki i Warszawiacy są często zmęczeni i pragną relaksu
• Blisko dwie trzecie (65%) warszawianek i warszawiaków zalicza relaks i odpoczynek
do wartości, które są dla nich najważniejsze. Relaks i odpoczynek zdecydowanie
wyprzedza pod tym względem inne wartości. Relacje z innymi, które znalazły się na
drugim miejscu, są uznawane za jedną z najważniejszych wartości przez połowę (51%)
osób mieszkających w Warszawie 18.
• Zmęczenie jest drugą wśród najczęściej wskazywanych barier, które uniemożliwiają
warszawiankom i warszawiakom uczestniczenie w praktykach kulturalnych tak
często, jak by chcieli. Zmęczenie zostało wskazane jako ograniczenie aktywności
kulturalnej przez ponad jedną trzecią (37%) osób mieszkających w Warszawie.
Częściej wskazywaną barierą był tylko brak czasu (47%).

14

Tamże.

Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Diagnoza społeczna. Warszawa 2015: Rada Monitoringu Społecznego,
s. 211.
15

16

Tj. tych, którzy na skali od 0 do 10 wybrali odpowiedzi z zakresu 7-10.

17

OECD. 2019. PISA 2018 Results. Combined Executive Summaries. Volume I, II & III, s. 21.

Tomasz Płachecki, (red.), Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek
w kulturze. Warszawa 2019, Biennale Warszawa.
18
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Aktywność kulturalna wpływa na dobrostan uczestniczek i uczestników
• Możliwości uczestnictwa w kulturze bywają uwzględniane w badaniach jako jeden
z wymiarów jakości życia. Teza, że aktywność kulturalna wpływa korzystnie na
dobrostan jednostek jest jednak częściej przyjmowana jako założenie, niż
weryfikowana empirycznie. Istnieją jednak badania w wiarygodny sposób
potwierdzające związek pomiędzy uczestnictwem w kulturze a dobrostanem
uczestniczek i uczestników. Do takich badań należy analiza przeprowadzona w 2018
roku przez organizację Age UK na podstawie sondażu z udziałem 15 tysięcy
Brytyjczyków, którzy ukończyli 60 lat. Intensywność uczestnictwa w kulturze (liczba
aktywności kulturalnych) okazała się głównym czynnikiem wpływającym na
dobrostan osób w tym wieku. Aktywność fizyczna znalazła się na drugim miejscu 19.
W świetle wyników przywołanego badania założenie o pozytywnym wpływie
aktywności na samopoczucie i stan zdrowia można zatem uznać za potwierdzone.

19

Age UK. 2018. Creative and Cultural Activities and Wellbeing in Later Life. London
12

4 Aktywność kulturalna20
4.1 Uczestniczenie poprzez wydarzenia i poza wydarzeniami
Ponad dziewięć na dziesięć osób mieszkających w Warszawie ogląda filmy. Przeszło
połowa słucha muzyki albo poznaje literaturę. W przybliżeniu trzy osoby na dziesięć
oglądają przedstawienia, a co piąta wystawy.
W przypadku filmów i muzyki podobnie liczne są dwie grupy odbiorców. Pierwsza ogląda
lub słucha zarówno podczas publicznych wydarzeń (tj. seansów kinowych lub koncertów),
jak i prywatnie (tj. przez internet lub z nośników), natomiast druga – wyłącznie prywatnie.
W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie filmy lub seriale oglądało 93% warszawiaków
i warszawianek. Na kolejnych miejscach znalazło się słuchanie muzyki (57%) oraz czytanie lub
słuchanie literatury (54%). Oglądanie przedstawień (28%) lub wystaw (19%) było mniej
powszechne.
Pierwszym sposobem kontaktu z kulturą artystyczną jest bezpośredni udział w wydarzeniach
kulturalnych. Oznacza to obecność na publicznych seansach, spektaklach, wystawach
i koncertach. Drugim sposobem jest oglądanie lub słuchanie transmisji albo nagrań.
Blisko połowa (48%) warszawianek i warszawiaków oglądała filmy zarówno podczas
publicznych seansów, jak i w telewizji, przez Internet lub (znacznie rzadziej) z płyt lub kaset.
Jednak niewiele mniej liczna grupa (44%) oglądała filmy nie będąc ani razu w sali kinowej ani
w kinie plenerowym.
Podobnie wyrównane proporcje występują w dziedzinie muzyki. Ponad jedna czwarta
warszawianek i warszawiaków uczestniczyła w koncertach oraz słuchała nagrań lub
transmisji (29%). Natomiast prawie tyle samo (27%) słuchało muzyki nie będąc ani razu
(w ciągu 12 miesięcy) na koncercie.
Wśród widzów przedstawień i wystaw stosunkowo duży udział mają uczestnicy wydarzeń,
którzy nie oglądali ich zdalnie. Publiczność przedstawień składa się jednak w największej
części z osób, które nie tylko oglądały je na żywo, ale także korzystając z nagrań lub
z transmisji (13% warszawianek i warszawiaków).

Jeżeli nie wskazano inaczej, wyniki prezentowane w tym rozdziale pochodzą z Badania uczestnictwa
warszawiaków i warszawianek w kulturze 2017.
20

13

Wykres 1: Bezpośredni udział w wydarzeniach i aktywność kulturalna poza wydarzeniami
w poszczególnych dziedzinach kultury artystycznej
tylko udział w wydarzeniach
udział w wydarzeniach oraz poza wydarzeniami
tylko poza wydarzeniami
oglądanie filmów lub seriali 1
oglądanie przedstawień lub słuchanie sztuk teatralnych
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Źródło: Badanie uczestnictwa w kulturze 2017

Badacze wskazują, że uczestnictwa on-line w kulturze nie należy traktować jako zagrożenia
dla odwiedzania instytucji kultury 21.

4.2 Udział w wydarzeniach kulturalnych
Trzy piąte (61%) osób mieszkających w Warszawie co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy
uczestniczyło bezpośrednio w wydarzeniu kulturalnym 22. Odsetek uczestników znacznie się
jednak różni w zależności od dzielnicy, w której mieszkają.
Jest najwyższy wśród mieszkańców Białołęki (78%), Ursusa (76%), Wesołej (72%) i Wilanowa
(70%), natomiast najniższy wśród mieszkańców Targówka (47%). Rozpiętość wyników wynosi
zatem blisko 30 punktów procentowych.

Ewa Majdecka , Alek Tarkowski . 2019. Jak warszawianki i warszawiacy uczestniczą online
w kulturze?
W: Tomasz Płachecki (red.). Relacje i różnice. Warszawa: Biennale Warszawa, s. 89-90.

21

22

Tj. było na seansie filmowym, przedstawieniu, wystawie lub koncercie (w sali lub w plenerze).
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Mapa 1: Udział mieszkańców poszczególnych dzielnic w wydarzeniach kulturalnych odbywających
się w dowolnym miejscu
Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających udział w badaniu
uczestniczyli w co najmniej jednym wydarzeniu [N=8700]

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Wyniki przedstawione na powyższej mapie dotyczyły udziału mieszkańców poszczególnych
dzielnic w wydarzeniach odbywających się w dowolnym miejscu. Natomiast odsetek
mieszkańców uczestniczących w wydarzeniach odbywających się w dzielnicy, w której
mieszkają 23 – przedstawiony na kolejnej mapie – jest znacznie niższy.
Co piąta (21%) osoba mieszkająca w Warszawie co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy
uczestniczyła bezpośrednio w wydarzeniu kulturalnym w tej dzielnicy, w której mieszka.
Wśród mieszkańców 10 z 12 dzielnic leżących po lewej stronie Wisły odsetek ten jest
wyższy, niż wśród mieszkańców każdej dzielnicy prawobrzeżnej.

23

Ustalony w Badaniu jakości życia w dzielnicach 2015.
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Najwyższym odsetkiem osób, które uczestniczyły w wydarzeniu kulturalnym w dzielnicy,
w której mieszkają, cechują się: Ochota (30%), Śródmieście, Ursynów i Żoliborz (po 27%)
Bemowo (26%).
Mapa 2: Udział mieszkańców poszczególnych dzielnic w wydarzeniach kulturalnych odbywających
się we własnej dzielnicy

Źródło: Badanie jakości życia w dzielnicach (2015)

Mieszkańcy Białołęki, Wawra, Wilanowa i Wesołej żeby wziąć udział w wydarzeniach
kulturalnych szczególnie często opuszczają swoje dzielnice. Wśród mieszkańców tych
dzielnic odsetek osób biorących udział w wydarzeniach odbywających się poza dzielnicą,
w której mieszkają, jest szczególnie wysoki w porównaniu z odsetkiem tych, którzy chodzą na
wydarzenia bliżej domu (porównaj zestawienie prezentowane w poniższej tabeli).
Z kolei udział mieszkańców Ochoty, Bielan, Śródmieścia, Ursynowa, Żoliborza, Woli,
Bemowa i Mokotowa w wydarzeniach kulturalnych jest bardziej lokalny, niż przeciętnie
w Warszawie. Ich mieszkańcy relatywnie często biorą udział w wydarzeniach we własnej
dzielnicy.
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Tabela 1: Udział w wydarzeniach kulturalnych: ze względu na dzielnicę, w której się odbywają i ze
względu na miejsce zamieszkania
Udział w wydarzeniach
w dowolnym miejscu
(por. Mapa 1)

Udział w wydarzeniach
we własnej dzielnicy
(por. Mapa 2)

Proporcja
(w dowolnym miejscu /
we własnej dzielnicy)

Warszawa

61%

21%

2,9

Bemowo

62%

26%

2,4

Białołęka

78%

13%

6,0

Bielany

55%

24%

2,3

Mokotów

58%

22%

2,6

Ochota

62%

30%

2,1

Praga Południe

63%

19%

3,3

Praga Północ

57%

14%

4,1

Rembertów

64%

16%

4,0

Śródmieście

62%

27%

2,3

Targówek

47%

13%

3,6

Ursus

76%

24%

3,2

Ursynów

62%

27%

2,3

Wawer

59%

11%

5,4

Wesoła

72%

14%

5,1

Wilanów

70%

13%

5,4

Włochy

65%

18%

3,6

Wola

51%

22%

2,3

Żoliborz

62%

27%

2,3

Miejsce zamieszkania

Źródło: Badanie jakości życia w dzielnicach 2015

4.3 Udział w zajęciach lub kursach artystycznych
Spośród warszawianek i warszawiaków 6% w ciągu 12 miesięcy brało udział w zajęciach
lub kursach artystycznych lub dotyczących sztuki. Odsetek uczestników takich zajęć był
najwyższy w Wesołej i we Włochach (po 12%) oraz na Żoliborzu (11%).
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Mapa 3: Udział mieszkańców poszczególnych dzielnic w zajęciach lub kursach artystycznych
Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających udział w badaniu
uczestniczyli w co najmniej jednych zajęciach lub kursie artystycznym lub dotyczącym sztuki [N=8700]

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

4.4 Odwiedzanie różnego typu podmiotów kultury
Blisko trzy piąte (58%) mieszkańców w ciągu 12 miesięcy odwiedziło w Warszawie co
najmniej jeden podmiot kultury. Najliczniej odwiedzane są kina, a najmniej licznie –
dzielnicowe instytucje kultury (15%).
Wśród podmiotów kultury wyróżniono trzy grupy, żeby sprawdzić jak liczna jest publiczność
każdej z nich oraz jak duża jest ich wspólna publiczność. Prawie co druga (47%) osoba
mieszkająca w Warszawie odwiedziła kino. Co trzecia (32%) była w teatrze, muzeum, galerii
sztuki, w filharmonii lub na wydarzeniu organizowanym przez OSV, a 15% w domu kultury,
klubie osiedlowym lub w bibliotece dzielnicowej. 7% odwiedziło instytucję z każdej grupy.
Największym udziałem publiczności „swoistej” (tj. takiej, która nie odwiedza innego typu
instytucji) charakteryzują się kina. Około 3% osób mieszkających w Warszawie odwiedza,
spośród wymienionych podmiotów, wyłącznie dzielnicowe instytucje kultury. Natomiast
zdecydowana większość publiczności tych instytucji odwiedza również kina lub teatry,
18

muzea, galerie sztuki lub filharmonie. Okazuje się zatem, że dzielnicowe instytucje kultury
odgrywają obecnie umiarkowaną rolę w poszerzaniu grona publiczności.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby
opracowania planu rozwoju warszawskich bibliotek. Jednym z wniosków była potrzeba
zachęcenia do korzystania z bibliotek (poprzez pokazanie szerokiego spektrum funkcji, jakie
mogą pełnić) m.in. osób obecnie nie czytających lub nie wypożyczających książek (a zatem
spoza grona typowych użytkowników) 24.
Diagram 2: Publiczność różnego typu podmiotów kultury

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

4.5 Odwiedzanie dzielnicowych instytucji kultury przez dorosłych
W przypadku prawie wszystkich dzielnic odsetek mieszkańców, którzy odwiedzają domy
kultury, centra kultury, kluby osiedlowe albo biblioteki dzielnicowe wynosi od kilku do
kilkunastu procent. Zdecydowana większość użytkowników takich placówek odwiedza je
we własnej dzielnicy.

Roman Chymkowski, Weronika Parfianowicz-Vertun, Andrzej Ociepa. Biblioteki publiczne m.st. Warszawy.
Diagnoza i rekomendowane zmiany, Warszawa2016, Miasto Stołeczne Warszawa.
24
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Wśród mieszkańców większości dzielnic odsetek osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy
odwiedziły dom kultury, centrum kultury lub klub osiedlowy wynosi od 3% do 11% (wśród
mieszkańców całej Warszawy: 7%). Wysokim odsetkiem mieszkańców odwiedzających dom
kultury lub podobną placówkę wyróżnia się Ursus. Z kolei mieszkańcy Wesołej zdecydowanie
najczęściej odwiedzają takie miejsca poza własną dzielnicą.
Wykres 2: Odwiedzanie przez dorosłych (15+) mieszkańców Warszawy i poszczególnych dzielnic
domów kultury, centrów kultury lub klubów osiedlowych
w dowolnej dzielnicy (%)
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Warszawa [N=8700]

7

5

Bemowo [N=600]

8

6

Białołęka [N=450]

3

3

Bielany [N=600]

6

5

Mokotów [N=750]

6

5

Ochota [N=450]

7

5

Praga Południe [N=600]

6

5
6
6

Praga Północ [N=450]
Rembertów [N=300]

5

2

Śródmieście [N=600]

6

Targówek [N=450]

4

7

5

Ursus [N=300]

22

Ursynów [N=600]

7

5

Wawer [N=450]

9

Wesoła [N=300]

10

7

1

Wilanów [N=600]

4

5

Włochy [N=300]

11

8

Wola [N=450]

2

4

Żoliborz [N=450]

5
0

23

6

5

10

15

20

25

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)
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Biblioteki dzielnicowe, podobnie jak domy kultury, są odwiedzane przez 5%–12%
mieszkańców poszczególnych dzielnic (wśród mieszkańców całej Warszawy: 9%). Również
użytkownicy bibliotek odwiedzają je przeważnie we własnej dzielnicy.
Wykres 3: Korzystanie przez dorosłych (15+) mieszkańców Warszawy i poszczególnych dzielnic
z oferty biblioteki dzielnicowej – w dowolnej dzielnicy oraz w dzielnicy, w której mieszkają
w dowolnej dzielnicy (%)
w dzielnicy, w której mieszkają (%)
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)
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4.6 Odwiedzanie domów kultury przez dzieci, uczniów i studentów
Wśród dzieci odwiedzanie dzielnicowych instytucji kultury jest bardziej powszechne, niż
wśród dorosłych. Domy kultury, centra kultury i kluby osiedlowe odwiedza nieco więcej niż
co czwarty (28%), natomiast biblioteki pozaszkolne nieco mniej niż co czwarty (22%)
spośród mieszkańców Warszawy, którzy nie ukończyli 15 roku życia.
Przeszło jedna czwarta (27%) młodzieży uczącej się w szkołach objętych badaniem Dzielnica
oczami młodzieży (2018) w ciągu 12 miesięcy korzystała z domu kultury lub młodzieżowego
domu kultury zlokalizowanego w tej samej dzielnicy, w której mieszkają (w przypadku
warszawianek i warszawiaków) lub w której znajduje się szkoła (w przypadku pozostałych).
Domy kultury w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie odwiedziło 23% osób
ankietowanych w ramach Badania warszawskich studentów (2019, s. 31). Jest to wprawdzie
odsetek znacznie niższy, niż w przypadku innego rodzaju instytucji kultury (przede wszystkim
kin, ale także muzeów i galerii oraz teatrów), ale wysoki w porównaniu z odsetkiem, jaki
publiczność domów kultury stanowi wśród ogółu warszawianek i warszawiaków 25. Zwraca
natomiast uwagę, że około dwie piąte warszawskich studentów (41%) nie odwiedziło domu
kultury nigdy.

4.7 Zróżnicowanie publiczności
Wśród publiczności wydarzeń kulturalnych oraz wśród publiczności odwiedzającej różnego
typu podmioty kultury osoby powyżej 45 roku życia są „niedoreprezentowane”. Oznacza to,
że jest ich mniej, niż w całej populacji warszawianek i warszawiaków 26.
Szczególnie niewielki jest udział osób w wieku co najmniej 60 lat wśród publiczności teatrów,
muzeów oraz galerii sztuki. Skala „niedoreprezentowana” najstarszej grupy mieszkańców
jest najmniejsza w przypadku domów kultury i dzielnicowych bibliotek.

25

Zwłaszcza, że w badaniu obejmującym ogół osób mieszkających w Warszawie pytano o dłuższy okres.

Osoby powyżej 69 roku życia stanowiły 8% wśród ogółu badanych. Stanowiły 3% wśród publiczności
wydarzeń kulturalnych, 10% wśród publiczności domów kultury, 6% wśród publiczności bibliotek, oraz po 5%
wśród publiczności teatrów oraz muzeów lub galerii.
26
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Wykres 4: Struktura publiczności wydarzeń kulturalnych i różnego typu podmiotów kultury
grupach wyróżnionych ze względu na wiek 27
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)
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Przypadki niesumowania się wartości do 100% na tego typu wykresach wynikają z zaokrągleń.
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Domy kultury i biblioteki, zarówno we własnej dzielnicy, jak i poza jej granicami, są
relatywnie dostępne również dla osób, które nie są w pełni sprawne (tj. takich, którym stan
zdrowia ogranicza możliwości wykonywania codziennych czynności).
Wykres 5: Struktura publiczności wydarzeń kulturalnych i różnego typu podmiotów kultury
grupach wyróżnionych ze względu na stan zdrowia / niepełnosprawność
mieszkańcy doświadczający poważnych ograniczeń lub
utrudnień w wykonywaniu codziennych czynności
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Udział osób opiekujących się dziećmi poniżej piątego roku życia jest szczególnie wysoki
wśród publiczności domów kultury, centrów kultury i klubów osiedlowych. Wśród
publiczności innego typu instytucji oraz wśród publiczności wydarzeń kulturalnych udział tej
grupy jest proporcjonalny do odsetka, jaki stanowi wśród ogółu warszawianek
i warszawiaków.
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Wykres 6: Struktura publiczności wydarzeń kulturalnych i różnego typu podmiotów kultury
w grupach wyróżnionych ze względu na opiekę nad dzieckiem
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Przedstawione wyniki wskazują na rolę domów kultury i podobnych placówek w stwarzaniu
możliwości aktywności kulturalnej osobom starszym i opiekującym się małymi dziećmi.

5 Potrzeby i bariery
5.1 Ocena oferty kulturalnej i poziom zaspokojenia potrzeb
Od pięciu lat co najmniej cztery piąte mieszkańców ocenia pozytywnie ofertę kulturalną
w Warszawie. W tym okresie odsetek pozytywnych ocen wynosił od 80% do 96%.
Przypomnijmy, że w wydarzeniach kulturalnych uczestniczy około trzy piąte mieszkańców
(porównaj: Tabela 1). W kontekście tej informacji wydaje się prawdopodobne, że ofertę
ocenia pozytywnie nawet część osób, które same z niej nie korzystają.
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Wykres 7: Ocena oferty kulturalnej w Warszawie w latach 2015-2019
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Źródło: Badanie Barometr Warszawski 2015-2019

Zarazem około trzy czwarte mieszkańców (76%) chciało angażować się w aktywność
kulturalną częściej, niż mogli to robić28.
Osoby opiekujące się małymi dziećmi (poniżej 5 roku życia) nie różnią się pod tym względem
od pozostałych warszawianek i warszawiaków. Wśród mieszkańców w wieku co najmniej
60 lat odsetek osób, których potrzeby w tym zakresie nie są w pełni zaspokojone, jest tylko
nieznacznie niższy, niż wśród ogółu osób mieszkających w Warszawie.
Wykres 8: Niezaspokojona potrzeba aktywności kulturalnej w co najmniej jednej dziedzinie
tak
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Tomasz Płachecki (red.), Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek
w kulturze. Warszawa 2019: Biennale Warszawa, s. 35.
28
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5.2 Bariery i grupy ze szczególnymi potrzebami
Prawie połowa (47%) mieszkańców Warszawy jako barierę ograniczającą ich aktywność
kulturalną wskazuje brak czasu. Na drugim miejscu znalazło się zmęczenie (37%), a na
trzecim zbyt wysokie koszty (27%).
Przybliżenie miejsc aktywności do miejsc, w których warszawianki i warszawiacy mieszkają,
jest szansą ograniczenia dwóch najczęściej wskazywanych barier, ponieważ pozwala
zaoszczędzić czas i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. „Zbyt długi dojazd” sam
w sobie został zresztą wskazany jako jedna z barier (choć znacznie rzadziej wymieniana).
Skrócenie odległości może również przyczynić się do przezwyciężenia problemu
niedogodności godzin, w których odbywają się wydarzenia.
Brak interesującej oferty oraz brak informacji na temat oferty znalazły się na liście barier
wskazywanych przez warszawianki i warszawiaków relatywnie nisko. Jednak z innych badań
wynika, że również to ograniczenie jest istotne. Młodzież z warszawskich szkół jako
przyczynę niekorzystania w większym stopniu domów kultury oraz z młodzieżowych domów
kultury wskazuje przede wszystkim „brak interesującej oferty lub niewiedzę na temat
istnienia takiej placówki” 29. Także z badania przeprowadzonego z mieszkańcami obszaru
rewitalizacji wynika, że potrzebne jest zwiększenie znajomości oferty instytucji kultury,
działających m.in. na rzecz lokalnej społeczności, wśród osób mieszkających w ich pobliżu.
W przypadku żadnej instytucji odsetek mieszkańców znających ofertę „bardzo dobrze” nie
przekroczył 5%, a od 69% do 88% (w zależności od instytucji) mieszkańców nie znało jej
wcale. Niewielka wiedzę na temat placówek i oferty zidentyfikowano również w badaniu
dotyczącym bibliotek („biblioteki warszawskie często pozostają niewidzialne dla
mieszkańców”) 30.
Z prawie całej Warszawy do centrum można dojechać komunikacją publiczną w czasie
krótszym niż godzina (z większości jej obszaru: w ciągu maksymalnie 40 minut).
Na Ursynowie, w Wawrze i na Białołęce są jednak również miejsca słabo skomunikowane 31.
Osoby opiekujące się dziećmi do 5 roku życia częściej niż ogół warszawiaków i warszawianek
wskazują jako ograniczenie „konieczność opieki nad dzieckiem lub inną osobą”, natomiast
rzadziej – zbyt wysokie koszty. Z kolei osobom w wieku co najmniej 60 lat rzadziej niż
młodszym brakuje czasu (w przypadku tej grupy problem braku czasu ustępuje zmęczeniu
i zbyt wysokim kosztom).

29

Urząd m. st. Warszawy. Dzielnica oczami młodzieży. Warszawa 2018. Miasto Stołeczne Warszawa, s. 2, 26.

Roman Chymkowski, Weronika Parfianowicz-Vertun, Andrzej Ociepa,. Biblioteki publiczne m.st. Warszawy.
Diagnoza i rekomendowane zmiany. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa 2016, s. 51-52.
30

31

https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-prawie-cala-w-60-minut-56119.html,.
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Wykres 9: Bariery ograniczające aktywność kulturalną w co najmniej jednej dziedzinie (%)
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osoby opiekujące się dzieckiem w wieku do 5 lat
osoby 60+
47

brak czasu

29

51

37
35
34

zmęczenie
za duże koszty

15

brak interesującej oferty / repertuaru

15
14
13

brak informacji na temat oferty / repertuaru

8

27
32

10
10

6
5
6

zbyt długi dojazd na miejsce wydarzenia
brak odpowiedniego sprzętu np. telewizora, komputera

3

5
5
15
13
11

niedogodne terminy/godziny
brak osoby towarzyszącej

6

komuś nie podobałoby się, że tak Pan spędza czas

6
6
6

12
14

9

konieczność opieki nad dzieckiem lub inną osobą

34

5

stan zdrowia

13

6

25

większa chęć robienia czegoś innego

17
0

10

20

21
21
30

40

50

60

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Poleganie na deklaracjach respondentów nie jest jedynym sposobem diagnozowania barier
ograniczających aktywność kulturalną. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analiz
statystycznych (modeli regresji) dotyczących zależności pomiędzy cechami lub położeniem
warszawianek i warszawiaków a ich aktywnością kulturalną. Wyniki tych analiz przemawiają
przeciwko uznaniu barier wskazywanych najczęściej przez respondentów za wymówki.
Wyniki tych analiz przemawiają przeciwko uznaniu barier wskazywanych najczęściej przez
respondentów za wymówki: zaabsorbowanie pracą, nauką lub obowiązkami domowymi oraz
zła sytuacja materialna znalazły się wśród czynników obniżających aktywność kulturalną.
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Aktywność kulturalna zależy przede wszystkim od wieku, klasy społecznej (identyfikowanej
na podstawie wykonywanego zawodu), sytuacji materialnej oraz wykształcenia.
Tabela 2: Cechy warszawianek i warszawiaków wpływające na ich aktywność kulturalną
O = ograniczenie / S = czynnik sprzyjający / jeżeli nie da się tak zakwalifikować – wyjaśnienie w przypisie

Aktywność kulturalna
Cecha osoby lub położenie,
w jakim się znajduje

Liczba praktyk
kulturalnych

Udział
w
wydarzeniach

Korzystanie
z domów
kultury

Korzystanie
z bibliotek

poświęca dużo czasu na pracę,
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O
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O

O
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33
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O

O
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

„Zależność jest tutaj dość nieoczekiwana. Największe szanse korzystania z domów kultury mają osoby
posiadające pewne minimalne oszczędności, to znaczy takie, które pozwalają na przeżycie od kilku dni do kilku
tygodni. (…) W pozostałych grupach prawdopodobieństwo to jest istotnie statystycznie mniejsze, przy czym nie
ma różnic w szansach na korzystanie z domów kultury miedzy osobami o najmniejszych i największych
oszczędnościach.” Michał Kotnarowski; Przemyslaw Piechocki . Co wpływa na zaangażowanie w kulturę?
W: Tomasz Płachecki (red.). Relacje i różnice. Warszawa2019, Biennale Warszawa, s. 45).
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„Najwyższe prawdopodobieństwo korzystania z bibliotek dzielnicowych odnotowujemy wprawdzie u osób
mających największe oszczędności (…) Jednakże niewiele mniejsze prawdopodobieństwo obserwujemy u osób
mających raczej niewielkie oszczędności.” (Tamże, s. 47).
33

„Korzystanie z domów kultury zależy też od wieku badanych. Najwyższe prawdopodobieństwo (…)
odnotowano w najmłodszej grupie badanych (15-29 lat) (…) najniższe prawdopodobieństwo odwiedzania
domów kultury uzyskano dla osób w wieku 45-59 lat.” (Tamże, s. 45).
34

„(…) grupą najczęściej korzystająca z bibliotek są osoby w wieku 30-44 lat (…). Grupą najrzadziej korzystającą
z bibliotek okazały się osoby w wieku 45-59 lat.” (Tamże, s. 47).

35

29

Należy również zwrócić uwagę na negatywny wpływ problemów zdrowotnych
i niepełnosprawności na udział w wydarzeniach kulturalnych. W badaniu problemy
zdrowotne zostały ujęte jako „stan zdrowia, który ogranicza lub poważnie utrudnia
wykonywanie codziennych czynności” – jest to zatem kategoria obejmująca
niepełnosprawność (o którą bezpośrednio nie pytano).
Grupą o szczególnych potrzebach są również mieszkający w Warszawie cudzoziemcy.
Grupa cudzoziemców zameldowanych w Warszawie (na pobyt stały lub czasowy) wynosi
około 40 tysięcy osób 36. Badacze szacują, że liczba cudzoziemców faktycznie mieszkających
w Warszawie jest znacznie (co najmniej dwukrotnie) wyższa, niż zameldowanych 37.
Najliczniejsza grupą mieszkających w Warszawie cudzoziemców – ponad jedną trzecią –
stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (36% według danych meldunkowych, 42% w badaniu
przeprowadzonym na zamówienie IOM 38).
Brak czasu, stanowiący najczęstszą barierę ograniczającą aktywność kulturalną
warszawianek i warszawiaków, mieszkających w Warszawie cudzoziemców dotyczy
w szczególnym stopniu. Spośród mieszkających w Warszawie cudzoziemców 46% pracuje
powyżej 40 godzin tygodniowo (podczas gdy spośród pozostałych warszawianek
i warszawiaków 29%)39. Przy tym około jedna trzecia cudzoziemców (33%) – a wśród
Ukraińców prawie połowa (47%) pracuje poniżej swoich kwalifikacji (spośród pozostałych
osób mieszkających w Warszawie zaledwie 7%) 40. Cudzoziemcy w porównaniu z pozostałymi
mieszkańcami Warszawy znajdują się także w nieco gorszej sytuacji materialnej 41. Spośród
mieszkających w Warszawie cudzoziemców swoją znajomość języka polskiego w mowie jako
dobrą lub bardzo dobrą ocenia 31% (w piśmie: 21%), jako średnią 41% (w piśmie: 25%) a jako
słabą lub bardzo słabą 26% (w piśmie: 43%) – nie zna 2% (w piśmie: 9%) 42. Z żadnej oferty
kulturalno-oświatowej miasta nie korzysta 38% 43.

Odpowiedź Sekretarza m.st. Warszawy z 14 marca 2019 na zapytanie nr 562 z 4 marca 2019 r., skierowane
przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy.

36

Magdalena
Dudkiewicz,
(red.),
Cudzoziemcy
z nieuniknionym. Raport, Warszawa 2016, s. 50.

37

International Organization for Migration (IOM)..
w Warszawie”, Warszawa 2019, s. 24.
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zmierzyć

Wyniki badania sondażowego „Cudzoziemcy

39

Tamże, s. 32.

40

Tamże, s. 33-34.

41

Tamże, s. 28.

42

Tamże, s. 37-38.

43

Tamże, s. 46. Przy czym do takiej oferty w badaniu zaliczono m.in. zajęcia sportowe i siłownie plenerowe.
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5.3 Udział w kształtowaniu oferty
Ze względu na zakładany w programie partycypacyjny sposób kształtowania oferty jego
realizatorów, warto zaznaczyć, że taki udział mieszkańców dotychczas nie był powszechny.
Zaledwie 7% warszawianek i warszawiaków przekazało którejkolwiek instytucji kultury swoją
odpowiedź, uwagę lub opinię (w dowolny sposób).
Wykres 10: Przekazywanie sugestii instytucjom kulturalnym (%)

7
93

tak
nie

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Zarazem część instytucji w znacznym stopniu włącza osoby korzystające z ich oferty w jej
kształtowanie. Za przykład może posłużyć działająca w jednym z domów kultury grupa
seniorek, która decyduje o tym jak zostanie wykorzystana kwota przeznaczona na zajęcia,
w których uczestniczy oraz ma wpływ na wybór instruktorów. Inna tego typu instytucja jako
ważny element swojej oferty postrzega przedsięwzięcia proponowane i realizowane, przy jej
wsparciu, przez mieszkańców. Zaletą takiego rozwiązania jest również korzystanie z relacji
społecznych osób włączonych w kształtowanie oferty do jej promowania.
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6 Podmioty i placówki oraz ich rozmieszczenie
6.1 Ze względu na typ podmiotu
6.1.1 Dzielnicowe domy kultury
Liczba domów kultury w poszczególnych dzielnicach jest zróżnicowana.
Tabela 3: Rozmieszczenie dzielnicowych domów kultury w dzielnicach

Dzielnica

Dzielnicowe domy
kultury

Jednostki podrzędne
dzielnicowych domów kultury
(w tym filie)

Razem

Bemowo

1

1

2

Białołęka

1

2

3

Bielany

1

2

3

Mokotów

4

1

5

Ochota

1

6

7

Praga Południe

2

4

6

Praga Północ

1

0

1

Rembertów

1

1

2

Śródmieście

1

7

8

Targówek

3

0

3

Ursus

1

3

4

Ursynów

1

0

1

Wawer

1

7

8

Wesoła

1

1

2

Wilanów

1

5

6

Włochy

1

3

4

Wola

1

5

6

Żoliborz

0

0

0

Źródło: Dane Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Pomiędzy dzielnicami Warszawy występują znaczne różnice pod względem dystansu
dzielącego centra, domy i ośrodki kultury, a także kluby i świetlice (łącznie z filiami) od
miejsc zamieszkania ich potencjalnych użytkowników. Sytuacja jest pod tym względem
zdecydowanie najgorsza na Białołęce i Żoliborzu.
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Do oceny dostępności infrastruktury dzielnicowych instytucji kultury wykorzystano wyniki
pracy badawczej GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych
obiektów użyteczności publicznej, opartej na danych na koniec 2016 roku. 44
Dla mieszkańców Białołęki wartości wskaźników dostępności wynoszą 3144 metrów
(dostępność przestrzenna) oraz 475 sekund (dostępność czasowa – czas dojazdu).
W przypadku Żoliborza analogiczne wartości to 3011 metrów i 444 sekundy. Na kolejnych
miejscach pod względem niedostępności znajdują się: Ursynów 45, Bielany, Rembertów oraz
Wilanów.
Dokładniejsza analiza dostępności przestrzennej domów kultury i podobnych placówek
pokazuje, że najgorsza sytuacja występuje w kilku obrzeżnych obszarach MSI – są to:
Białołęka Dworska, Szamocin i Kobiałka (położonych w północnej części Białołęki), Wólka
Węglowa (zachodnia część Bielan) oraz Jeziorki Południowe (południowa część Ursynowa)
oraz styk obszarów Powsin, Powsinek i Kępa Zawadowska (południowa część Wilanowa).

Iwona Cieciora i in. 2018. Wskaźniki dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych obiektów
użyteczności publicznej. Warszawa: GUS.

44

Na Ursynowie sytuacja wkrótce ulegnie poprawie w wyniku, planowanego na rok 2020, otwarcia
Ursynowskiego Centrum Kultury.

45
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Mapa 4: Wskaźnik dostępności przestrzennej centrów, domów i ośrodków kultury, klubów, świetlic
w dzielnicach Warszawy

Źródło: GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej (2016)
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Mapa 5: Wskaźnik dostępności przestrzennej centrów, domów i ośrodków kultury, klubów, świetlic

Źródło: GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej (2016)

6.1.2 Placówki edukacji pozaszkolnej
W Warszawie działają również placówki edukacji pozaszkolnej, w tym: 7 młodzieżowych
domów kultury, 8 ognisk pracy pozaszkolnej, 5 ogrodów Jordanowskich oraz 4 inne placówki
(oprócz 5 międzyszkolnych ośrodków sportowych) 46. Na zajęciach w tych placówkach
aktualnie jest przyjętych 17 114 osób. W ramach programu PEgaz – Pozaszkolna Edukacja
w Warszawie, prowadzonym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, przyznano
wsparcie na realizację 15 projektów realizowanych przez placówki wychowania
pozaszkolnego. Prawie wszystkie są realizowane we współpracy z partnerami – najczęściej ze
szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury, a także z uczelniami
i podmiotami komercyjnymi. W projektach zaplanowano udział 1758 aktywnych uczestników
oraz 34 189 odbiorców47.
Działania placówek pozaszkolnych wspierają i uzupełniający szkolną ofertę edukacyjną
i wychowawczą, ale również szkoły prowadzą działalność, która wykracza poza edukację
formalną, wspieraną przez Urząd m.st. Warszawy m.in. w ramach programów Warszawskie
Pałac Młodzieży, Państwowe Ognisko Artystyczne, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Bielańskie
Centrum Edukacji Kulturalnej.
46

47

Źródło: dane Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
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Inicjatywy Edukacyjne 48, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz Klasa w Warszawie,
Warszawa z klasą.

6.1.3 Biblioteki dzielnicowe
Pod względem dostępności do bibliotek dzielnicowych, ponownie niekorzystną sytuacją
wyróżnia się Białołęka. Wartość wskaźnika dostępności przestrzennej sięga tu 2145 metrów,
a dostępności czasowej 309 sekund (czas dojazdu). Najlepsza sytuacja cechuje z kolei
Śródmieście i dzielnice ościenne oraz Ursus.

Obecnie 125 projektów, w których zaplanowano udział 11 317 aktywnych uczestników oraz 62 791
odbiorców.

48
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Mapa 6: Wskaźnik dostępności przestrzennej bibliotek publicznych w dzielnicach Warszawy

Źródło: GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej (2016)
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Jeżeli za kryterium dostępności bibliotek w dzielnicach przyjąć liczbę mieszkańców
przypadających na placówkę biblioteczną to najlepszy dostęp do bibliotek publicznych mają
mieszkańcy Śródmieścia, Mokotowa i Wesołej. Najmniej placówek bibliotecznych jest na
Białołęce, Bemowie oraz w Ursusie. Dostępność infrastrukturalna pomiędzy tymi skrajnymi
przykładami jest bardzo zróżnicowana – mieszkańcy Śródmieścia mają 7-krotnie lepszy
dostęp do oddziałów bibliotek niż mieszkańcy Białołęki (odpowiednio: 2 509 i 17 735
mieszkańców przypadających na placówkę biblioteczną). Również pod względem liczby
czytelników w przeliczeniu na 1000 mieszkańców pierwsze miejsce zajmuje Śródmieście, ale
za nim plasują się Ochota, Ursynów i Wilanów, natomiast Wawer, Bemowo i Mokotów
plasują się pod tym względem na ostatnich miejscach (w Śródmieściu na 1000 mieszkańców
przypada 384 czytelników, podczas gdy w Wawrze 160).
Biblioteki różnią się także wielkością księgozbioru w relacji do liczby mieszkańców. Pod tym
względem inne dzielnice wyprzedza zdecydowanie Śródmieście, gdzie na 1000 mieszkańców
przypada 16 557 woluminów. Na Bemowie, gdzie sytuacja pod tym względem jest najmniej
korzystna, wartość omawianego wskaźnika jest przeszło jedenastokrotnie niższa (1473).
Z kolei najwięcej wypożyczonych książek przypada na czytelnika z Pragi-Północ (przeszło 20),
Rembertowa lub Bemowa, a najmniej na czytelnika z Ursynowa (niespełna 12), Ursusa lub
Ochoty.
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Tabela 4: Dostępność i użytkowanie bibliotek w dzielnicach
Ludność na 1
placówkę
biblioteczną

Księgozbiór
bibliotek na 1000
ludności
(woluminy)

Czytelnicy
bibliotek
publicznych na
1000 ludności

Wypożyczenia
księgozbioru na 1
czytelnika w
woluminach

1

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Praga-Północ

2

Mokotów

Praga-Północ

Ochota

Rembertów

3

Wesoła

Ochota

Ursynów

Bemowo

4

Warszawa

Bielany

Wilanów

Żoliborz

5

Ochota

Warszawa

Wola

Białołęka

6

Praga-Północ

Praga-Południe

Ursus

Mokotów

7

Targówek

Rembertów

Praga-Południe

Wola

8

Praga-Południe

Wilanów

Rembertów

Praga-Południe

9

Rembertów

Wola

Bielany

Włochy

10

Bielany

Mokotów

Warszawa

Wawer

11

Wola

Targówek

Wesoła

Wilanów

12

Ursynów

Włochy

Żoliborz

Warszawa

13

Wilanów

Żoliborz

Włochy

Wesoła

14

Żoliborz

Wawer

Targówek

Śródmieście

15

Włochy

Ursynów

Białołęka

Bielany

16

Wawer

Wesoła

Praga-Północ

Targówek

17

Ursus

Ursus

Mokotów

Ochota

18

Bemowo

Białołęka

Bemowo

Ursus

19

Białołęka

Bemowo

Wawer

Ursynów

Źródło: BDL GUS > Kultura i Sztuka > Biblioteki > Biblioteki publiczne > 2018
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6.1.4 Inne (niż dzielnicowe) instytucje kultury m.st. Warszawy
Działalność skierowaną do lokalnych społeczności mogą prowadzić również podmioty inne
niż dzielnicowe instytucje kultury.
Przykładem takiego zaangażowania jest działalność czterech ogólnomiejskich instytucji
kultury, zaangażowanych w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
m.st. Warszawy do 2022 roku. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających Badanie jakości życia
mieszkańców obszaru ZPR spośród mieszkańców obszaru rewitalizacji Muzeum Warszawskiej
Pragi odwiedziło 13%, Teatr Powszechny i Teatr Rampa po 7% a Orkiestrę Sinfonia Varsovia
6% 49. Lokalny wymiar działalności OSV potwierdza fakt, że spośród publiczności koncertów
i potańcówek organizowanych przez OSV latem 2019 roku w pawilonie koncertowym przy
ul. Grochowskiej ponad dwie piąte stanowili mieszkańcy Pragi Południe (dzielnicy, w której
znajduje się jej siedziba) 50.
Dlatego z perspektywy wspierania aktywności blisko domu istotne uwarunkowanie stanowi
również rozmieszczenie instytucji innych niż dzielnicowe domy kultury i biblioteki. Miejsca
stałej działalności instytucji kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest
m.st. Warszawa 51, skoncentrowane są w Śródmieściu.
Tabela 5: Rozmieszczenie instytucji kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest
m.st. Warszawa
Oprócz głównych siedzib uwzględniono również file i oddziały. Zestawienie uwzględnia Centrum Nauki
Kopernik. Nie uwzględniono Stołecznej Estrady ze względu na wiele lokalizacji realizowanych wydarzeń.

Dzielnica
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Śródmieście
Targówek
Wola
Żoliborz
Suma

Liczba
3
1
2
4
27
1
5
1
44
Źródło: Dane Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy

PBS Sp. z o. o., Jakość życia mieszkańców obszaru Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR). Warszawa:
Miasto Stołeczne Warszawa2019 .
49

Dyspersja. 2019. Publiczność wydarzeń organizowanych przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia przy Grochowskiej.
Warszawa.
50

51

17 teatrów, 7 muzeów oraz 9 instytucji kultury innego typu.
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6.1.5 Organizacje pozarządowe
W Warszawie po przeszło 2 tysiące organizacji pozarządowych działa w obszarze kultury,
sztuki i tradycji oraz edukacji i wychowania, a ponad tysiąc zajmuje się sportem, turystyką,
rekreacją i działalnością hobbystyczną (przy czym liczb tych nie należy sumować, ponieważ ta
sama organizacja może działać w różnych obszarach). Odsetek organizacji, które kierują
swoje działania do lokalnej społeczności, jest największy w pierwszej grupie – wynosi 10%.
Tabela 6: Organizacje pozarządowe działające w Warszawie w obszarach związanych z programem
Odsetek organizacji
kierujących swoje
działania do lokalnej
społeczności

Obszar działalności

Liczba działających
organizacji

Liczba organizacji
kierujących swoje
działania do lokalnej
społeczności

Kultura, sztuka,
tradycja

2124

211

10%

Edukacja, wychowanie

1195

67

6%

Sport, turystyka,
rekreacja, hobby

2053

34

2%
Źródło: spis.ngo.pl, odsłona 14.02.2020

W latach 2017-2019 projekty dotowane przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
realizowało 208 organizacji 52. Obecnie projekty wspierane przez Biuro Kultury w konkursach,
których celem jest zapewnienie stałej działalności wybranych podmiotów 53 realizuje
18 organizacji – z czego ponad połowa ma siedzibę, salę lub scenę w Śródmieściu 54.

6.2 Ze względu na dziedzinę działalności
6.2.1 Wybrane teatry
Rozmieszczenie podmiotów kultury można analizować również w innym ujęciu, ze względu
na dziedzinę działalności. Poniżej przedstawiamy rozmieszczenie scen teatralnych –
prowadzonych przez m.st. Warszawę, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub
Samorząd Województwa Mazowieckiego, a także wybranych teatrów prywatnych
i prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Również w takim ujęciu widoczna jest
koncentracja podmiotów kultury w Śródmieściu.
Warszawskie sceny teatralne są skoncentrowane w Śródmieściu.

52

Nie licząc tzw. małych dotacji.

Tj. w konkursach Stały Program Kulturalny 2019-2022, Społeczna Instytucja Kultury 2018-2022 oraz Społeczna
Instytucja Kultury 2019-2022.
53

Kolejnych 27 organizacji zostało wyłonionych do prowadzenia takiej działalności w konkursie rocznym
Warszawskie Kalendarium Kultury, rozstrzygniętym w 2020 roku.
54
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Tabela 7: Rozmieszczenie scen teatralnych w dzielnicach
Adresy pod którymi działa więcej niż jedna scena uwzględniono jednokrotnie. Spośród teatrów prowadzonych
przez organizacje pozarządowe uwzględniono te, które prowadzą stałą działalność dotowaną obecnie przez
Urząd m.st. Warszawy 55.

Dzielnica
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy

Wojewódzkie lub
narodowe

NGO - stałe dotacje

3 57
1 60
1 61
1 62

1 58

3 59

11 64
2 68

11 65

Miejskie

Prywatne

2 56

1 63
7 66

4 67

1 69
2 70

W ramach konkursów: Stały Program Kulturalny 2019-2022 oraz Społeczna Instytucja Kultury 2018-2022
i 2019-2022.
55

56

Teatr Baj występujący w dwóch lokalizacjach.

57

Nowy Teatr, Teatr Dramatyczny – Przodownik, Teatr Guliwer.

58

Polska Opera Królewska w Polskim Radiu.

59

Fundacja Scena Współczesna, Stowarzyszenie Druga Strefa, Stowarzyszenie Scena 96.

60

Teatr Ochoty.

61

Teatr Powszechny.

62

Teatr Baj występujący w jednej lokalizacji.

63

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury (w Kinie Praha).

Teatr Ateneum, Teatr Dramatyczny, Teatr Kwadrat, Teatr Lalka, Teatr Roma, TR, Teatr Studio, Teatr Syrena,
Teatr Współczesny, Teatr Żydowski w dwóch lokalizacjach.
64

Teatr Mazowiecki (MIK), Mazowiecki Teatr Muzyczny (w Palladium i Zamku Królewskim), WOK w trzech
lokalizacjach, Polska Opera Królewska w dwóch lokalizacjach, TWON, Teatr Polski, Teatr Narodowy.

65

Teatr 21, Fundacja Imka, Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, Fundacja Teatru Małego Widza,
Stowarzyszenie Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, Fundacja Artystyczna ME/ST.

66

67

Teatr 6.piętro, Teatr Capitol, Teatr Kamienica, Teatr Palladium.

68

Teatr Rampa, Teatr Baj w jednej lokalizacji.

69

Teatr Wolandejski.

70

TR w ATM, Teatr Baj w jednej lokalizacji.
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Dzielnica
Wola
Żoliborz
Łącznie

Miejskie
1 71
1 72
25

Wojewódzkie lub
narodowe

13

NGO - stałe dotacje

Prywatne

10

5

Źródła: Instytucje kultury: Rejestr instytucji kultury m.st. Warszawy ; Rejestr instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 74 Rejestr instytucji kultury dla których
organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego 75, Organizacje pozarządowe: Rozstrzygnięcia
konkursów Stały Program Kulturalny 2019-2022 oraz Społeczna Instytucja Kultury 2018-2022 i 2019-2022;
Prywatne: Portal e-teatr.pl, Instytut Teatralny: Teatr w Polsce 76
73

6.2.2 Miejsca aktywności lokalnej
W Warszawie istnieje również 107 miejsc aktywności lokalnej. W odróżnieniu od wcześniej
przedstawionych instytucji, MAL nie są skoncentrowane w Śródmieściu. Działalność takich
placówek została wskazana w opisie innego celu Strategii #Warszawa2030 (1.1 Dbamy
o siebie nawzajem), jednak stanowią potencjał, który może zostać wykorzystany również do
realizacji celu 2.2.

71

Dramatyczny – Scena na Woli.

72

Teatr Komedia.

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/KU/Ewidencje_rejestry/Rejestr+instytucji+kultury
+m.st.+Warszawy.htm , odsłona 17.02.2020.
73

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury.php ,
odsłona 17.02.2020.
74

https://www.mazovia.pl/zaatwspraw/prawo--przepisy/ewidencje-rejestry-archiwa/rejestrypubliczne/art,10,rejestr-instytucji-kultury-dla-ktorych-organizatorem-jest-samorzad-wojewodztwamazowieckiego-art-14-ustawy-z-dnia-25-pazdziernika-1991-r-o-organizowaniu-i-prowadzeniu-dzialalnoscikulturalnej-.html, odsłona 17.02.2020.
75

http://www.e-teatr.pl/pl/instytucje/lista.html , http://www.twp2020.e-teatr.pl/cities/1/types/1 , dostęp:
14.02.2020.

76

43

Wykres 11: Rozmieszczenie Miejsc Aktywności Lokalnej w dzielnicach77
Białołęka

1

Bielany

3

Mokotów

10

Ochota

5

Praga-Południe

13

Praga-Północ

7

Rembertów

2

Śródmieście

10

Targówek

10

Ursus

3

Ursynów

4

Wawer

14

Wesoła

1

Wilanów

3

Włochy

4

Wola

10

Żoliborz

2
0

77

2

4
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8

Źródło: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/znajdzmal, dostęp: 14.02.2020.
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7 Potencjał potrzebny do realizacji programu
Powodzenie programu zależy w znacznym stopniu od potencjału, jakim będą dysponowali
jego przyszli realizatorzy – w tym:
• instytucje kultury (zwłaszcza dzielnicowe),
• placówki edukacji pozaszkolnej (a także szkoły podejmujące działania na rzecz
lokalnej społeczności),
• organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, edukacji oraz działalności
hobbystycznej.
Potencjał ten obejmuje pięć obszarów:
1) Strategia, wiedza, sposoby działania i kultura organizacyjna poszczególnych
podmiotów.
2) Kwalifikacje pracowników (zależne m.in. od wynagrodzeń, zwłaszcza w sytuacji
konkurencji pomiędzy różnymi podmiotami).
3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów – istotne
zarówno ze względu na skalę i zakres działalności, ale także z perspektywy
realizowania przedsięwzięć skierowanych do grup, które nie są atrakcyjne jako klienci
przedsięwzięć komercyjnych. Ważna jest nie tylko wysokość finansowania, lecz
również jego stabilność.
4) Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty (sale spotkań,
pracownie, sale widowiskowe) oraz zapewnienie jej dostępności (rozwiązania
zapewniające fizyczną dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz
ewentualnie korzystanie z oferty również z domu – np. transmisje, dostarczanie
książek).
5) Relacje:
a) pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, zwłaszcza działającymi w tej samej
dzielnicy (w tym relacje związane z wymianą materialnych i niematerialnych
zasobów, a także umożliwiające dotarcie z ofertą do mieszkańców, którzy
dotychczas jej nie znali lub nie byli nią zainteresowani)
b) pomiędzy podmiotami a mieszkańcami (zapewnienie ich wpływu na ofertę
oraz wykorzystanie potencjału relacji do jej upowszechniania)
c) pomiędzy podmiotami a ich organizatorami i organami prowadzącymi (m.in.
kryteria oceny działalności instytucji, zakres ich autonomii) oraz
grantodawcami lub donatorami (mechanizmy zapewniające zgłaszanie, wybór
i realizację wartościowych projektów).
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8 Aneks: publikacje oraz inne wykorzystane źródła
Dokumenty i raporty:
• Age UK.. Creative and Cultural Activities and Wellbeing in Later Life, London 2018.
• Chymkowski Roman, Parfianowicz-Vertun Weronika, Ociepa Andrzej, Biblioteki
publiczne m.st. Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany. Warszawa2016,
Miasto Stołeczne Warszawa.
• Cieciora Iwona i in., Wskaźniki dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do
wybranych obiektów użyteczności publicznej, Warszawa2018 ,GUS.
• Czapiński Janusz, Panek Tomasz, Diagnoza społeczna, Warszawa 2015, Rada
Monitoringu Społecznego.
• Dudkiewicz Magdalena (red.), Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się
z nieuniknionym. Raport, Warszawa 2016.
• Dyspersja, Publiczność wydarzeń organizowanych przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia
przy Grochowskiej. Warszawa 2019.
• Helliwell John, Layard Richard, Sachs Jeffrey, World Happiness Report 2019. New York
2019, Sustainable Development Solutions Network.
• International Organization for Migration (IOM),. Wyniki badania sondażowego
„Cudzoziemcy w Warszawie” – badanie zrealizowane przez Biuro Badań Społecznych
Obserwator, Warszawa 2019.
• Kotnarowski Michał i in. Tradycyjni, masowi, superkulturalni? Segmentacja
warszawiaków i warszawianek pod względem uczestnictwa w kulturze.
W: T. Płachecki (red.), Relacje i różnice. Warszawa2019, Biennale Warszawa.
• Kotnarowski Michał, Piechocki Przemysław, Co wpływa na zaangażowanie
w kulturę? W: T. Płachecki (red.), Relacje i różnice, Warszawa2019, Biennale
Warszawa.
• M.st. Warszawa, Warszawa wielu kultur, Polityka kulturalna,Warszawa 2019,
m.st. Warszawa.
• Majdecka Ewa, Tarkowski Alek,  Jak warszawianki i warszawiacy uczestniczą
online w kulturze? W: T. Płachecki (red.), Relacje i różnice, Warszawa 2019, Biennale
Warszawa.
• OECD. PISA 2018 Results. Combined Executive Summaries. Volume I, II & III.
• PBS Sp. z o. o. 2019, Jakość życia mieszkańców obszaru Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji (ZPR), Warszawa 2019, Miasto Stołeczne Warszawa.
• Syrkus Helena, Ku idei osiedla społecznego, Warszawa 1976, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
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• Urząd m. st. Warszawy. Dzielnica oczami młodzieży, Warszawa 2018, Miasto
Stołeczne Warszawa.
Dane (zbiory lub tabele):
• Badanie uczestnictwa w kulturze, w ostatnim kwartale 2017 roku na losowej próbie
8700 osób w wieku co najmniej 15 lat, mieszkających w Warszawie . Na zamówienie
Urzędu m.st. Warszawy badanie przeprowadziły firmy Danae sp. z o.o. oraz Realizacja
sp. z o.o., według koncepcji zespołu w składzie: dr Michał Kotnarowski, Przemysław
Piechocki, Tomasz Płachecki, prof. dr. hab. Tomasz Szlendak.
• Analiza dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych obiektów
użyteczności publicznej, przeprowadzona przez GUS na podstawie danych aktualnych
na koniec 2016 roku – tabele dotyczące poszczególnych dzielnic Warszawy.
Witryny internetowe:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/
https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-prawie-cala-w-60-minut-56119.html
https://inicjatywa.um.warszawa.pl/znajdzmal
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Zaplanowane inwestycje

3

1. Budowa domu kultury wraz z niezbędną infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu
przy ul. Gierdziejewskiego
Budowa domu kultury wynika z konieczności przeniesienia Ośrodka Kultury Arsus do
nowej siedziby. Wynajem dotychczasowej siedziby w budynku z 1950 roku przy
ul. Traktorzystów, niebędącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy, nie będzie
możliwy począwszy od 2023 roku, ponieważ właściciel planuje jego wyburzenie.
Nowy budynek zapewni odpowiednie zaplecze działalności edukacyjno-kulturalnej
dla mieszkańców dzielnicy Ursus, których liczba rośnie bardzo szybko ze względu na
zasiedlanie osiedli powstających na terenach po nieistniejących już Zakładach
Mechanicznych Ursus. Istniejące obiekty nie są w stanie sprostać wyzwaniom, jakie
stoją przed dzielnicowymi instytucjami kultury. Stworzenie atrakcyjnego
i przyjaznego miejsca aktywności czasu wolnego umożliwi mieszkańcom dostęp do
kultury w pobliżu miejsca zamieszkania.
W roku 2021 rozpoczną się prace przygotowawcze inwestycji, polegające na
wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku
domu kultury przy ul. Gierdziejewskiego.
Szacunkowy budżet inwestycji 1:
Rok 2021: 983 764 zł
Rok 2022: 1 000 000 zł

2. Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115—
"Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia
Remont lokalu przy ul. Nowolipki 21 w Warszawie umożliwi przeniesienie do niego
Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – „Poliglotka”. Wypożyczalnia jest
pierwszą i jedyną Wypożyczalnią Obcojęzyczną w lewobrzeżnej części stolicy.
Jej księgozbiór jest bogaty przede wszystkim w literaturę piękną i klasyczną dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz książki popularnonaukowe z zakresu historii,
geografii, nauk społecznych, literatury faktu i biografii. Zbiory zawierają również
1

Stan budżetów inwestycyjnych wszystkich inwestycji wymienionych w dokumencie, podany jest na
dzień sesji Rady m.st Warszawy z 18 listopada 2021 roku.

4

kursy do nauki języków obcych oraz lektury uproszczone na różnych poziomach
znajomości języków
z nagraniami na płytach CD, dzięki którym podczas czytania wspomagane jest
zrozumienie i prezentowanie prawidłowej wymowy. Zbiory gromadzone są
w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim,
ukraińskim, czeskim, szwedzkim, duńskim, norweskim i chińskim. Poza
księgozbiorem w Wypożyczalni dostępne są obcojęzyczne czasopisma o tematyce
edukacyjnej, społeczno-politycznej i rozrywkowej. Wypożyczalnia prowadzi również
działania edukacyjne, animację kulturalną, spotkania czytelnicze, kluby dyskusyjne i
warsztaty językowe. W realizacji znacznej części działań wykorzystywane są lokalne
sieci społeczne i społeczności cudzoziemców. Działania Wypożyczalni oparte są
przede wszystkim na wolontariacie młodzieżowym oraz imigranckim.
Dzięki przeniesieniu powierzchnia Wypożyczalni zwiększy się ponad trzykrotnie
(z 49 m2 do 176 m2) i będzie zawierać między innymi: salę biblioteczną
z księgozbiorem i miejscami do siedzenia – czytelnią oraz salę spotkań, przeznaczoną
do kameralnych lekcji języków obcych oraz innych spotkań czytelników. W bibliotece
będzie mogło przebywać jednocześnie do 50 osób.
Inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępności Wypożyczalni dla nowych odbiorców,
osób z niepełnosprawnościami oraz dla grup zagrożonych wykluczeniem.
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 1 207 000 zł.

3. Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury
Śródmieście przy ul. Twardej 8/12
Centrum, o łącznej powierzchni około 9 tys. m², stanie się nową siedzibą Domu
Kultury Śródmieście oraz Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” im C. K.
Norwida. Ma oferować mieszkańcom bogatszy i bardziej zróżnicowany program
kulturalny, niż można zapewnić w obecnych warunkach lokalowych. Inwestycja
pozwoli na rozszerzenie zakresu działania instytucji, zgodnie z lokalnym
zapotrzebowaniem ,a umożliwi dotarcie do osób, które dotąd nie korzystały
z lokalnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej.
5

Nowy budynek będzie znacznie wykraczać poza funkcjonalność zwykłego domu
kultury. Unikalne rozwiązania architektoniczne, wiele otwartych przestrzeni
idealnych do spotkań i tworzenia miejsc aktywności lokalnej oraz przede wszystkim
wzbogacona o nowe technologie oferta usług sprawi, że będzie to miejsce zarówno
pobudzające kreatywność, jak i pełniące funkcję miastotwórczą.
Obiekt zostanie wzniesiony na obszarze dotychczasowego boiska, jednak nie
pozbawi mieszkańców możliwości uprawiania sportu – do aktywności fizycznej
zachęcać będą boisko oraz skatepark umiejscowione w specjalnej strefie sportowej
na dachu budynku. Znajdzie się tam ponadto kino plenerowe oraz ogródek z pasieką.
Daje to ogromne możliwości innowacyjne, polegające na łączeniu oferty kultury,
edukacji, sportu i rekreacji. Sprzyja także włączaniu odbiorców i mieszkańców we
współdecydowanie lub współtworzenie oferty.
Wnętrza Centrum pomieszczą m.in. pracownie tematyczne, sale muzyczne
i teatralne, edukacyjne, rekreacyjne oraz salę widowiskową na ponad 300 miejsc,
podczas gdy obecnie dom kultury dysponuje salą widowiskową jedynie na 80 miejsc.
Będzie to instytucja otwarta, podejmująca działania prowadzące do poszerzania
zakresu funkcjonowania instytucji o aktywności skierowane do społeczności
mieszkającej w jej sąsiedztwie.
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2023: 8 000 000 zł
Rok 2024: 10 000 000 zł
Rok 2025: 6 599 680 zł

6

4. Budowa ośrodka kultury dzielnicy Rembertów przy ul. Cyrulików
Pomieszczenia przeznaczone na cele kulturalne zostaną stworzone na parterze
budynku o przeważających funkcjach mieszkaniowych, w którym znajdą się
24 mieszkania komunalne.
Adaptacja lokali usługowych na cele kulturalne umożliwi stworzenie na największym
osiedlu dzielnicy przestrzeni do prowadzenia działań przez ośrodek kultury.
W najgęściej zaludnionej części Rembertowa (Stary Rembertów – ok. 15 500
mieszkańców) nie ma żadnej instytucji kultury.
Dojazd z tej części dzielnicy do dwóch istniejących domów kultury wiąże się
z przekraczaniem istotnych barier:
• torów kolejowych (bez tunelu i z jednym, zakorkowanym przejazdem
kolejowym – Nowy Rembertów) lub
• lasów i czteropasmowej trasy ul. Żołnierskiej (Kawęczyn-Wygoda).
Dzięki utworzeniu nowej przestrzeni nastąpi wzrost liczby mieszkańców, dla których
w odległości 15 minut spaceru od miejsca zamieszkania będzie dostępna oferta co
najmniej jednego miejsca aktywności kulturalnej.
Oferta ośrodka będzie zróżnicowana i zdywersyfikowana. Program ośrodka zakłada
aktywne formy włączania: animowanie współpracy lokalnej, działania wielogrupowe,
międzypokoleniowe. Planowane są także działania skierowane do osób z grup
w trudnej sytuacji życiowej (ze względu na lokalizację lokalu kulturalnego na terenie
budynku komunalnego).
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 451 000 zł
Rok 2022: 190 000 zł
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5. Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna
Kulturoteka to instytucja, w której mieścić się będzie Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna. Obiekt będzie posiadał niezbędne pomieszczenia do prowadzenia
działalności przez powyższe instytucje kultury, w tym salę widowiskową
o powierzchni 250-300 m2. Powierzchnia obiektu ma wynosić od 1850 m2
do 2000 m2. Obiekt kulturoteki i jego funkcjonalność stworzy nowe możliwości
do poszerzenia i rozwinięcia oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców. Do dziś
dzielnica Wesoła nie posiada np. sali widowiskowej, co powoduje, że jej mieszkańcy
poszukują ofert kulturalnych poza jej granicami. Stale rosnąca liczba mieszkańców
oraz dynamiczny rozwój osiedla Stara Miłosna powoduje, że biblioteka i ośrodek
kultury znajdujące się właśnie w Starej Miłośnie, nie spełniają już swojej funkcji. Duże
zainteresowanie ofertą kulturalną mieszkańców jest ograniczone możliwościami
lokalowymi w/w instytucji. W roku 2021 rozpoczną się prace przygotowawcze
inwestycji, polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej budowy budynku kulturoteki, która znajdować się będzie przy
ul. Klimatycznej 1.
Szacunkowy budżet inwestycji
Rok 2021: 1 029 000 zł
Rok 2022: 551 995 zł
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Przesłanki do decyzji o dalszych inwestycjach
Zgodnie z założeniem Programu tworzone będą nowe miejsca aktywności kulturalnej
oraz obiekty dysponujące ofertą zagospodarowującą czas wolny mieszkańców.
Działania polegające na planowaniu i tworzeniu nowych miejsc aktywności
kulturalnej, o zasięgu przede wszystkim lokalnym, są potrzebne w pierwszej
kolejności tam, gdzie nasycenie instytucjami kultury oraz infrastrukturą służącą
aktywnościom czasu wolnego jest szczególnie małe, a średnia odległość do
najbliższej placówki szczególnie duża (tzn. nie pozwala na dotarcie tam w ciągu
15 minut piechotą). Istotne jest zmniejszanie w ten sposób międzydzielnicowych
różnic w dostępie do placówek oferujących aktywności czasu wolnego. Na potrzeby
Programu ustalono, że odległość do miejsca wydarzenia bądź podmiotu kultury,
którą można pokonać w 15 minut piechotą, to 1000m.
Do oceny dostępności infrastruktury dzielnicowych instytucji kultury wykorzystano
mapy przygotowane przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego.
Pod względem dostępności przestrzennej centrów, domów i ośrodków kultury
w sytuacji gorszej niż inne dzielnice są: Mokotów, Ursynów, Białołęka oraz Bielany.
Są to dzielnice, w których największa liczba mieszkańców mieszka w odległości ponad
1000 m od najbliższego domu kultury. Gdybyśmy jako kryterium traktowali odsetek
mieszkańców mieszkających w odległości ponad 1000 metrów od domu kultury, to
również i te dzielnice zostały by wskazane w innej kolejności 2.
Dokładniejsza analiza dostępności przestrzennej domów kultury pokazuje, że
najgorsza sytuacja występuje w kilku obrzeżnych obszarach MSI – są to 3:
Grochów (44 049), Nowodwory (39 057), Natolin (38018), Bródno (38006), Ursynów
Północny (34 542), Sielce (31 118).

Dzielnica Żoliborz nie została wskazana, gdyż w najbliższym czasie zostanie tam powołany dom
kultury.
3
W nawiasie liczba osób mieszkająca w odległości ponad 1000 m od domu kultury.
2
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Tabela 1. Liczba mieszkańców oraz ich odsetek niemających dostępu do domu kultury
wg dzielnic

Dzielnica

Liczba
mieszkańców
w dzielnicy

Liczba mieszkańców
niemających dostępu do
domu kultury

Odsetek mieszkańców
z brakiem dostępu 1000 m
do domu kultury

Wesoła
Wilanów
Rembertów
Włochy
Praga-Północ
Ursus
Bemowo
Ochota
Wawer
Żoliborz
Śródmieście
Wola
Targówek
Praga-Południe
Bielany
Białołęka
Ursynów
Mokotów

26511
45062
26999
47911
70651
67033
137332
91225
82137
57922
125963
162615
136166
200054
146016
136670
164364
242709

15520
15540
17315
21371
25573
27810
36158
46051
53178
57922
59890
84576
84722
110030
111647
113635
129767
178183

58,54%
34,49%
64,13%
44,61%
36,20%
41,49%
26,33%
50,48%
64,74%
100,00%
47,55%
52,01%
62,22%
55,00%
76,46%
83,15%
78,95%
73,41%
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Wskaźnik braku dostępności przestrzennej centrów, domów i ośrodków kultury
w dzielnicach Warszawy oraz w MSI (mapy 1 i 2)

Źródło: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
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Źródło: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Pod względem dostępności do bibliotek dzielnicowych ponownie niekorzystną
sytuacją wyróżnia się Białołęka oraz Wawer. Wartość wskaźnika liczby osób
mieszkających ponad 1000 m od biblioteki lub filii wynosi odpowiednio 79 296 oraz
47 994.
Najlepsza sytuacja pod tym względem jest z kolei w Śródmieściu i na Pradze - Północ.
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Jeżeli za kryterium dostępności bibliotek w dzielnicach przyjąć liczbę mieszkańców
przypadających na placówkę biblioteczną, to najlepszy dostęp do bibliotek
publicznych mają mieszkańcy Śródmieścia, Mokotowa i Wesołej 4. Najmniej placówek
bibliotecznych jest na Białołęce, Bemowie oraz w Ursusie. Mieszkańcy Śródmieścia
mają 7-krotnie lepszy dostęp do oddziałów bibliotek niż mieszkańcy Białołęki
(odpowiednio: 2 509 i 17 735 mieszkańców przypadających na placówkę
biblioteczną). Również pod względem liczby czytelników w przeliczeniu na 1000
mieszkańców pierwsze miejsce zajmuje Śródmieście, ale za nim plasują się Ochota,
Ursynów i Wilanów, natomiast Wawer, Bemowo i Mokotów plasują się pod tym
względem na ostatnich miejscach
(w Śródmieściu na 1000 mieszkańców przypada 384 czytelników, podczas gdy
w Wawrze 160).
Tabela 2. Liczba mieszkańców oraz ich odsetek niemających dostępu do bibliotek wg
dzielnic

4

Dzielnica

Liczba
mieszkańców
w dzielnicy

Liczba mieszkańców niemających
dostępu do biblioteki

Odsetek mieszkańców z brakiem
dostępu 1000 m do biblioteki

Śródmieście
Praga-Północ
Żoliborz
Ursus
Wesoła
Bielany
Rembertów
Ochota
Wola
Wilanów
Włochy
Targówek
Bemowo
Mokotów
Ursynów
Praga-Południe
Wawer
Białołęka

125963
70651
57922
67033
26511
146016
26999
91225
162615
45062
47911
136166
137332
242709
164364
200054
82137
136670

1653
5633
6950
10454
10992
11560
11651
11717
15293
18911
20478
21511
28592
31615
34905
35622
47994
79296

1,31%
7,97%
12,00%
15,60%
41,46%
7,92%
43,15%
12,84%
9,40%
41,97%
42,74%
15,80%
20,82%
13,03%
21,24%
17,81%
58,43%
58,02%

Por.: BDL GUS > Kultura i Sztuka > Biblioteki > Biblioteki publiczne > 2018.
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Wskaźnik braku dostępności przestrzennej bibliotek publicznych w dzielnicach Warszawy
oraz MSI (mapy 1 i 2)

Źródło: GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej (2016)
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Źródło: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Przygotowane opracowanie może być traktowane jako jedna z przesłanek przy
podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach w obiekty kulturalne. Jednak
każdorazowo powinna być przeprowadzona dokładna analiza biorąca pod uwagę
specyfikę każdej dzielnicy czy MSI, miejscowe plany zagospodarowania oraz
informacje dotyczące istniejących już placówek. Sytuacje w poszczególnych
obszarach mogą być bardzo złożone, co ma wpływ na zasadność decyzji
inwestycyjnych.
15

Załącznik nr 3
do Programu Kultura blisko domu do roku 2025

Ocena ryzyka

Realizacja celów szczegółowych oraz działań Programu Kultura blisko domu do roku 2025 jest uzależniona od
wykonania wpisanych w programie projektów. Na projekty, podczas ich wdrażania, będą oddziaływać różne
i zmieniające się w czasie czynniki o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym – tj. ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem ma na celu zapobieganie jego wystąpieniu, a jeśli wystąpi – minimalizowanie jego
negatywnego wpływu na Program. Ocena ryzyka realizacji celów i działań programu jest zgodna z systemem
zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, na potrzeby tego opracowania została zaprezentowana w formie
uproszczonej.
Ryzyka zostały określone na poziomie Celów szczegółowych oraz Działań, nie wykazuje się natomiast ryzyk
ogólnych, których natura jest związana z celem ogólnym, monitorowanym na poziomie "Strategii #Warszawa2030".
W ramach analizy ryzyka oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia danego czynnika oraz siłę jego
oddziaływania na osiągnięcie Celów Programu. Poziom oddziaływania został określony z uwzgledniniem
mechanizmów kontrolnych.
Ryzyka zostały ocenione w skali zgodnej z systemem zarządzania ryzykiem m.st. Warszawy. Posłużono się przy tym
następującą skalą:
Ocena - Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka - Siła oddziaływania ryzyka
1 - prawdopodobieństwo znikome - oddziaływanie nieznaczne
2 - prawdopodobieństwo niskie - oddziaływanie małe
3 - prawdopodobieństwo średnie - oddziaływanie średnie
4 - prawdopodobieństwo wysokie - oddziaływanie poważne
5 - prawdopodobieństwo bardzo wysokie - oddziaływanie katastrofalne dla wyznaczonych celów
Źródło: na podstawie Zarządzenia nr 828/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 10 czerwca 2015 r. w sprawie systemu zarządzania
ryzykiem w m.st. Warszawie

CEL 1 Zainteresowani mieszkańcy

1
CEL 1 Zainteresowani mieszkańcy

2
CEL 1 Zainteresowani mieszkańcy

3

Niewielkie zainteresowanie części potencjalnych realizatorów
Programu zgłaszaniem projektów, w szczególności
finansowanych z ich budżetu (bez otrzymywania dodatkowych
środków) lub najtrudniejszych w realizacji, ograniczyłoby zakres
oraz skalę planowanych działań i w efekcie obniżyłoby stopień
pozostały realizacji założonego celu Programu.

Brak gotowości u potencjalnych realizatorów celu do
wprowadzania faktycznych zmian w działalności, którą
prowadzą lub kultura organizacyjna, w której strategie
i programy nie są faktycznie realizowane, sprawiałyby, że
Program byłby fasadowy lub włączane byłyby do niego
przedsięwzięcia niezgodne z jego zakresem lub logiką
interwencji. Obniżyłoby to stopień realizacji założonych celów
pozostały Programu.

Dziełanie 1.1 Tworzenie mody na
kulturę

4

5

6

pozostały
Dziełanie 1.2. Informowanie
mieszkańców
Dziełanie 1.3 Włączanie
mieszkańców w aktywności lokalne

pozostały

pozostały

CEL 2 Różnorodna i dopasowana
oferta

7

pozostały

Wyzwanie związane ze zmianą nawyków związanych
z korzystaniem z oferty kulturalnej może wymagać
prowadzenia działań na wielu płaszczyznach. Brak
różnorodnych projektów będzie skutkował brakiem
osiągnięcia synergi przekazów i tym samym brakiem efektów.
Zbyd dużo źródeł informacji o ofercie kulturalnej, może
skutkować nieprzebijaniem się do mieszkańców informacji
o dedykowanych dla nich wydarzeniach lokalnych.
Zbyt mała liczba animatorów o wysokich kompetencjach, które
pozwolą zainteresować i zaangarżować mieszkańców do
uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.
Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy
lub konieczność ﬁnansowania przez m.st. Warszawę
dodatkowych zadań mogłyby spowodować deﬁcyt funduszy na
realizację celu. Ograniczyłoby to zakres i skalę planowanych
działań i w efekcie obniżyłoby stopień realizacji założonych
celów Programu.
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13

14

Poziom ryzyka
rezydualnego

Reakcja na ryzyko

Dyrektor Biura
Kultur
5

3
bardzo wysoki

akceptacja

Dyrektor Biura
Kultur
3

4

wysoki

akceptacja

wysoki

ograniczanie

wysoki

ograniczanie

Dyrektor Biura
Kultur

3

4

Dyrektor Biura
Kultur
3

4

Dyrektor Biura
Kultur

4

2

Dyrektor Biura
Kultur

3

3

5

3

średni

ograniczanie

średni

akceptacja

bardzo wysoki

akceptacja

Dyrektor Biura
Kultur

15
Opis reakcji na ryzyko

11

Siła oddziaływania
ryzyka

Opis ryzyka
rezydualnego

Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy
lub konieczność ﬁnansowania przez m.st. Warszawę
dodatkowych zadań mogłyby spowodować deﬁcyt funduszy na
realizację celu. Ograniczyłoby to zakres i skalę planowanych
działań i w efekcie obniżyłoby stopień realizacji założonych
pozostały celów Programu.
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Prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka

8

Właściciel ryzyka

3
Rodzaj celu
(zadaniowy, pozostały)

2

Cel/zadanie

Lp.

1

Przeprowadzenie przez Radę Programu analizy szczegółowych typów
projektów pod względem 1) wpływu na realizację celu 2) kosztów.
Wybranie do realizacji w pierwszej kolejności szczegółowych typów
projektów ocenionych jako najbardziej efektywne i odroczenie
realizacji pozostałych.

A. Wprowadzenie dodatkowych konkursów wspierających realizację
szczegółowych typów projektów, w przypadku których liczba zgłoszeń
jest niewystarczająca. B. Identyﬁkowanie potencjalnych realizatorów
projektów określonego typu i zachęcanie ich do podjęcia się realizacji
projektu. C. Zapewnienie wsparcia (m.in. kompetencyjnego oraz
w zakresie promocji) realizatorom projektów uznawanych za
najtrudniejsze w realizacji.
A. Promocja założeń celu wśród jego potencjalnych realizatorów.
B. Stosowanie przy naborach projektów kryteriów zapewniających
włączanie do Programu tylko projektów zgodnych z jego zakresem
i logiką interwencji.
C. Wspieranie potencjalnych realizatorów Programu poprzez
doradztwo lub szkolenia rozwijające kompetencje w obszarze
zarządzania zmianą.
D. Spotkania Rady Programu, wzmacniające poczucie wspólnej
odpowiedzialności za realizację Programu.
A. Próba koncentracji realizowanych projektów w jednym czasie.
B. Wsparcie/konsultacja przy realizacji projektów ze strony Biura
Markengu Miasta, by uzyskać jak najlepsze efekty przeprowadzonych
kampani.

A. uświadamianie organizatorów o konieczności tworzenia strategi
komunikacyjnych oraz dobrym doborze grup docelowych.
A. Sieciowanie podmiotów kultury działających na podobnym terenie
by wspólnie intenensyﬁkowały działąnia animacyjne dla publiczności,
która docelowo może być ich wspólna.
Przeprowadzenie przez Radę Programu analizy szczegółowych typów
projektów pod względem 1) wpływu na realizację celu 2) kosztów.
Wybranie do realizacji w pierwszej kolejności szczegółowych typów
projektów ocenionych jako najbardziej efektywnych i odroczenie
realizacji pozostałych.

CEL 2 Różnorodna i dopasowana
oferta

8
CEL 2 Różnorodna i dopasowana
oferta

9
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Dziełanie 2.1. Włączanie
mieszkańców w programowanie
oferty
Dziełanie 2.2 Dopasowanie oferty
kulturalnej do potrzeb
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12

Dziełanie 2.3 Zwiększanie oferty
kulturalnej użytku domowego
CEL 3 Miejsca aktywności blisko
domu

13
CEL 3 Miejsca aktywności blisko
domu

14
Dziełanie 3.1 Poszerzanie
przestrzeni dla kultury
15
Dziełanie 3.2. Dopasowywanie
infrastruktury do potrzeb
16

Dyrektor Biura
Niewielkie zainteresowanie części potencjalnych realizatorów
Kultur
Programu zgłaszaniem projektów, w szczególności
ﬁnansowanych z ich budżetu (bez otrzymywania dodatkowych
środków) lub najtrudniejszych w realizacji, ograniczyłoby zakres
oraz skalę planowanych działań i w efekcie obniżyłoby stopień
pozostały realizacji założonego celu Programu.
Dyrektor Biura
Brak gotowości u potencjalnych realizatorów celu do
Kultur
wprowadzania faktycznych zmian w działalności, którą
prowadzą lub kultura organizacyjna, w której strategie
i programy nie są faktycznie realizowane, sprawiałyby, że
Program byłby fasadowy lub włączane byłyby do niego
przedsięwzięcia niezgodne z jego zakresem lub logiką
interwencji. Obniżyłoby to stopień realizacji założonych celów
pozostały Programu.
Dyrektor Biura
Zbyt mała gotowość wsród mieszkańców Warszawy w aktywne Kultur
pozostały włączanie się w programowanie działań podmiotów kultury.
Zbyt mała wiedza o użytkownikach podmiotów kultury może
Dyrektor Biura
powodować tworzenie oferty która tylko pozornie będzie
Kultur
wpisywać się w ich potrzeby.
pozostały
Mała liczba atrakcyjnych rejestracji wydarzeń kulturanych
Dyrektor Biura
dostępnych online
Kultur
pozostały
Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy Dyrektor Biura
lub konieczność ﬁnansowania przez m.st. Warszawę
Kultur
dodatkowych zadań mogłyby spowodować deﬁcyt funduszy na
realizację celu. Ograniczyłoby to zakres i skalę planowanych
działań i w efekcie obniżyłoby stopień realizacji założonych
pozostały celów Programu.
Dyrektor Biura
Niewielkie zainteresowanie części potencjalnych realizatorów
Kultur
Programu zgłaszaniem projektów, w szczególności
ﬁnansowanych z ich budżetu (bez otrzymywania dodatkowych
środków) lub najtrudniejszych w realizacji, ograniczyłoby zakres
oraz skalę planowanych działań i w efekcie obniżyłoby stopień
pozostały realizacji założonego celu Programu.
Brak systemowych rozwiązań ułatwiających podjęcie współpracy Dyrektor Biura
między podmiotami kultury a placówkami oświatowymi ws.
Kultur, Dyrektor
wykorzystania infrastruktury w czasie pozalekcyjnym.
Biura Edukacji
pozostały
Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy Dyrektor Biura
lub konieczność ﬁnansowania przez m.st. Warszawę
Kultur
dodatkowych zadań mogłyby spowodować deﬁcyt funduszy na
realizację celu.
pozostały

3

3

3

4

4

2

5

3

4

wysoki

ograniczanie

średni

ograniczanie

2

2

3

akceptacja

4

4

3

wysoki

średni

ograniczanie

średni

akceptacja

bardzo wysoki

akceptacja

4

wysoki

akceptacja

wysoki

ograniczanie

4

2
średni

A. Wprowadzenie dodatkowych konkursów wspierających realizację
szczegółowych typów projektów, w przypadku których liczba zgłoszeń
jest niewystarczająca. B. Identyﬁkowanie potencjalnych realizatorów
projektów określonego typu i zachęcanie ich do podjęcia się realizacji
projektu. C. Zapewnienie wsparcia (m.in. kompetencyjnego oraz
w zakresie promocji) realizatorom projektów uznawanych za
najtrudniejsze w realizacji.
A. Promocja założeń celu wśród jego potencjalnych realizatorów.
B. Stosowanie przy naborach projektów kryteriów zapewniających
włączania do Programu tylko projektów zgodnych z jego zakresem
i logiką interwencji.
C. Wspieranie potencjalnych realizatorów Programu poprzez
doradztwo lub szkolenia rozwijające kompetencje w obszarze
zarządzania zmianą.
D. Spotkania Rady Programu, wzmacniające poczucie wspólnej
odpowiedzialności za realizację Programu
A. Wspieranie podmiotów kultury poprzez dokumentowanie i dzielenie
się najlepszymi przykładami działań włączających mieszkańców.
A. Informowanie podmiotów kultury o dostępnych badaniach
segmentacyjnych mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Budowanie
świadomości wsród podmiotów o konieczności prowadzenia badań
użytkowników.
A. Promowanie oferty kulturalnej użytku domowego, której liczba
dostępnych materiałów jest duża i wysokiej jakości tj. związanych
z czytelnictwem, muzyką.
Przeprowadzenie przez Radę Programu analizy szczegółowych typów
projektów pod względem 1) wpływu na realizację celu 2) kosztów.
Rekomendowanie do realizacji w pierwszej kolejności projektów
ocenionych jako najbardziej efektywnie i odroczenie realizacji
pozostałych.

A. Wprowadzenie dodatkowych konkursów wspierających realizację
szczegółowych typów projektów, w przypadku których liczba zgłoszeń
jest niewystarczająca. B. Identyﬁkowanie potencjalnych realizatorów
projektów określonego typu i zachęcanie ich do podjęcia się realizacji
projektu. C. Zapewnienie wsparcia (m.in. kompetencyjnego oraz
w zakresie promocji) realizatorom projektów uznawanych za
najtrudniejsze w realizacji.
Podjęcie wspólnie z Biurem Edukacji starań w celu stworzenia ram
prawnych pozwalających i zachęcających dyrektorów placówek
oświatowych do nawiązywania partnerstw z podmiotami kultury.
Przeprowadzenie przez Radę Programu analizy szczegółowych typów
projektów pod względem 1) wpływu na realizację celu 2) kosztów.
Rekomendowanie do realizacji w pierwszej kolejności projektów
ocenionych jako najbardziej efektywnie i odroczenie realizacji
pozostałych.

Dziełanie 3.3. Tworzenie nowych
obiektów dzielnicowych instytucji
kultury

Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy
lub konieczność ﬁnansowania przez m.st. Warszawę
dodatkowych zadań mogłyby spowodować deﬁcyt funduszy na
realizację celu.

Dyrektor Biura
Kultur

Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy
lub konieczność ﬁnansowania przez m.st. Warszawę
dodatkowych zadań mogłyby spowodować deﬁcyt funduszy na
realizację celu. Ograniczyłoby to zakres i skalę planowanych
działań i w efekcie obniżyłoby stopień realizacji założonych
pozostały celów Programu.

Dyrektor Biura
Kultur

pozostały

17
CEL 4 Realizatorzy z potencjałem

18
CEL 4 Realizatorzy z potencjałem

pozostały

19
Dziełanie 4.1. Wzmacnianie
zespołów lokalnych podmiotów
kultury

pozostały

20
Dziełanie 4.3. Wprowadzanie
standardów działania lokalnych
podmiotów kultury

pozostały

21
Dziełanie 4.4. Partnerstwa na rzecz
rozwoju lokalnej oferty kulturalnej
22

pozostały

Niewielkie zainteresowanie części potencjalnych realizatorów
Programu zgłaszaniem projektów, w szczególności
ﬁnansowanych z ich budżetu (bez otrzymywania dodatkowych
środków) lub najtrudniejszych w realizacji, ograniczyłoby zakres
oraz skalę planowanych działań i w efekcie obniżyłoby stopień
realizacji założonego celu Programu.
Ograniczone środki ﬁnansowe w budżetach zadaniowych
podmiotów kultury wpływaja w pierwszej kolejności na
ograniczenie działań w obszarach innych niż działania
artystyczne co będzie skutkować brakiem projektów w tym
działaniu.
Ograniczone środki ﬁnansowe w budżetach zadaniowych
podmiotów kultury wpływaja w pierwszej kolejności na
ograniczenie działań w obszarach innych niż działania
artystyczne co będzie skutkować brakiem projektów w tym
działaniu.
Ograniczone środki ﬁnansowe w budżetach zadaniowych
podmiotów kultury wpływaja w pierwszej kolejności na
ograniczenie działań w obszarach innych niż działania
artystyczne co będzie skutkować brakiem projektów w tym
działaniu.

5

3
bardzo wysoki

5

3
bardzo wysoki

akceptacja

Dyrektor Biura
Kultur
3

Dyrektor Biura
Kultur

Dyrektor Biura
Kultur

4

4

4

wysoki

akceptacja

wysoki

akceptacja

4

A. Wprowadzenie dodatkowych konkursów wspierających realizację
szczegółowych typów projektów, w przypadku których liczba zgłoszeń
jest niewystarczająca. B. Identyﬁkowanie potencjalnych realizatorów
projektów określonego typu i zachęcanie ich do podjęcia się realizacji
projektu. C. Zapewnienie wsparcia (m.in. kompetencyjnego oraz
w zakresie promocji) realizatorom projektów uznawanych za
najtrudniejsze w realizacji.

3

Informowanie podmiotów kultury o pozytywnym wpływie budowania
standardów na jakość przygotowanej przez nie oferty.

3
wysoki

Dyrektor Biura
Kultur

Przeprowadzenie przez Radę Programu analizy szczegółowych typów
projektów pod względem 1) wpływu na realizację celu 2) kosztów.
Rekomendowanie do realizacji w pierwszej kolejności projektów
ocenionych jako najbardziej efektywnie i odroczenie realizacji
pozostałych.
Przeprowadzenie przez Radę Programu analizy szczegółowych typów
projektów pod względem 1) wpływu na realizację celu 2) kosztów.
Wybranie do realizacji w pierwszej kolejności szczegółowych typów
projektów ocenionych jako najbardziej efektywnie i odroczenie
realizacji pozostałych.

ograniczanie

Informowanie podmiotów kultury o możliwości dzielenia się zasobami
i tym samym obniżeniu kosztów przygotowywania oferty kulkuralnej.

3
wysoki

ograniczanie

Załącznik nr 4
Program Kultura blisko domu

Wskaźniki monitoringu

Deﬁnicje

Edukacja kulturowa - proces przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego,
krytycznego uczestnictwa w kulturze. Zob. Marta Kosińska, Edukacja kulturowa
h�p://cpe.poznan.pl/dic�onary/edukacja-kulturowa.
Innowacja w ofercie podmiotu kultury - nowy lub ulepszony element oferty, który różni się
znacząco od jej wcześniejszych elementów i który został udostępniony potencjalnej
publiczności.
Kampania informacyjno-promocyjna - zestaw zaplanowanych działań komunikacyjnych,
służących poinformowaniu lub przekonaniu grupy docelowej.
Lokalna oferta podmiotu kultury - oferta (np. zajęć edukacyjnych lub wydarzeń kulturalnych)
skierowana przede wszystkim do osób mieszkających w okolicy, w której działa dany podmiot,
Lokalne wydarzenie / zajęcia wydarzenie / zajecia skierowane przede wszystkim do osób
mieszkających w okolicy, w której się odbywają.
Młodzież - osoby, które ukończyły 10. rok życia ale nie ukończyły 18. roku życia.
Okoliczni mieszkańcy - osoby, które mieszkają w odległości 15 minut dojścia od miejsca,
w którym odbywa się dane wydarzenie lub zajęcia.
Podmiot kultury - instytucja kultury, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo, grupa
nieformalna lub osoba prowadząca działalność kulturalną (przy czym nie musi to być jedyna
ani główna działalność tego podmiotu).
Publikacja tekstowa - tekst w postaci pisemnej, wydany drukiem lub udostępniony
czytelnikom w wersji elektronicznej.
Seniorzy - osoby, które ukończyły 60 rok życia.
Uczestnicy wydarzeń (liczba) - w wydarzeniu można brać udział w miejscu, w którym się ono
odbywa lub zdalnie. Zdalny udział w wydarzeniu może polegać na oglądaniu lub słuchaniu
transmisji wydarzenia odbywajacego się „na żywo” albo na oglądaniu lub słuchaniu
wydarzenia, które polega na wyemitowaniu (w ogłoszonym terminie i miejscu) nagranego
występu lub prezentacji. Natomiast oglądanie lub słuchanie nagrania wydarzenia po jego
zakończeniu nie jest udziałem w wydarzeniu. Za liczbę uczestników wydarzenia uznaje się:
liczbę osób, które weszły na wydarzenie lub uczestniczyły w wydarzeniu w momencie jego
rozpoczęcia. Jeżeli dokładne policzenie uczestników zgromadzonych w otwartej przestrzeni
nie jest możliwe, należy podać liczbę szacunkową. W przypadku uczestników biorących udział
on-line: a) jeżeli udział wymaga kupienia biletu – zlicza się liczbę sprzedanych biletów; b) jeżeli
udział nie wymaga kupienia biletu – maksymalną liczbę osób uczestniczących w wydarzeniu
jednocześnie; jeżeli uczestnicy biorą udział poprzez różne kanały on-line, należy zsumować
liczby z różnych kanałów. Uczestnicy każdego wydarzenia są liczeni odrębnie, a następnie
sumowani.

Uczestnicy zajęć - w zajęciach można brać udział w miejscu, w którym są prowadzone lub
zdalnie (podczas gdy trwają lub korzystając z nagrania). Za liczbę uczestników zajęć poza
kursami uznaje się: liczbę osób wchodzących na zajęcia lub uczestniczących w zajęciach
w momencie ich rozpoczęcia. Jeżeli dokładne policzenie uczestników zgromadzonych poza
salą nie jest możliwe, należy podać liczbę szacunkową. W przypadku uczestników biorących
udział on-line w czasie trwania zajęć - maksymalną liczbę osób jednocześnie uczestniczących
w zajęciach ; jeżeli uczestnicy biorą udział poprzez różne kanały on-line, należy zsumować
liczby z różnych kanałów. W przypadku uczestników korzystajacych z nagrania zajęć – liczbę
wyświetleń; jeżeli uczestnicy biorą udział poprzez różne kanały on-line, należy zsumować
liczby z różnych kanałów. Uczestnicy każdych zajęć są liczeni odrębne, a następnie
sumowani (np. osoba, która brała udział w dwóch zajęciach jest liczona dwukrotnie niezależnie od tego, czy te zajęcia odbywają się w ramach tego samego kursu).
Wydarzenie - "wydarzeniem jest impreza o charakterze otwartym, ze wstępem wolnym,
biletowanym lub wymagającym rejestracji. Może być realizowana przez różne podmioty
publiczne lub prywatne.
Wydarzeniem są: konferencje, seminaria, warsztaty, targi, wystawy, koncerty, fes�wale,
spotkania sieciujące, spotkania informacyjne, spotkania integrujące, mecze, zawody,
występ przed publicznością, prezentacja lub inna wspólna, jednoczesna publiczna
aktywność
w ogłoszonym terminie i miejscu (w przestrzeni ﬁzycznej lub w internecie). Wydarzenie
kulturalne to koncert, przedstawienie (teatralne, operowe lub taneczne), performans,
seans ﬁlmowy, czytanie lub recytowanie utworów (np. slam), potańcówka, wystawa sztuki,
wernisaż, oprowadzanie po wystawie sztuki albo obiekcie dziedzictwa kulturowego,
spotkanie z twórcą".
Zajęcia edukacyjne - forma edukacji formalnej lub pozaformalnej, polegająca na
przekazywaniu uczestnikom wiedzy lub umiejętności przez osobę prowadzącą
(nauczyciela, instruktora, trenera). Jedne zajęcia to jedno spotkanie, lekcja lub trening.
Źródło informacji - gazeta, czasopismo, stacja telewizyjna, rozgłośnia radiowa, internetowy
portal informacyjny, kanał lub proﬁl w mediach społecznościowych lub nośnik reklamy
zewnętrznej.

Wskaźniki
Częstotliwość sprawozdania: rok
Zakres przestrzenny: Warszawa
Dziedzina: społeczeństwo
Subdziedzina: kultura
Komórka organizacyjna: Biuro Kultury, Adam Sienkiewicz tel. 224430352, asienkiewicz@um.warszawa.pl, Agata Bieniek tel. 224430347, agata.bieniek@um.warszawa.pl
Tytuł
dokumentu

Numer celu/
działania

Nazwa celu/ działania

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Definicja

Odsetek respondentów, którzy na pytanie "Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy zapoznawał(a) się Pan(i) z ofertą
zajęć artystycznych w okolicy Pana(i) miejsca
zamieszkania?" oraz w odpowiedzi na pytanie "Czy w
ciągu ostatnich 12 miesięcy zapoznawał(a) się Pan(i) z
ofertą wydarzeń kulturalnych w okolicy Pana(i) miejsca
zamieszkania?" wybrali odpowiedź "Nie, ponieważ nie
dotarły do mnie informacje na ten temat" lub "Nie,
ponieważ mnie to nie interesowało". Respondentom
ankieterzy odczytują następujące objaśnienia:
"Przyjmijmy, że Pana(i) okolica to miejsca oddalone od
miejsca Pana(i) zamieszkania o nie więcej niż 15 minut
piechotą.", "Proszę uwzględnić zajęcia i wydarzenia na
miejscu oraz organizowane on‐line przez instytucje lub
organizacje, które działają w okolicy miejsca Pana(i)
zamieszkania.", "Wydarzenie kulturalne to na przykład
seans filmowy, przedstawienie, koncert, potańcówka,
wystawa.", "Zapoznanie się z ofertą to dowiedzenie się w
dowolny sposób o tym gdzie i kiedy odbędą się konkretne
zajęcia lub wydarzenie"

Sposób
interpretacji
zmian wartości

Źródło danych

Kultura blisko
domu

1

Zainteresowani mieszkańcy

Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, które w okresie 12
miesięcy nie zapoznawały się z
ofertą zajęć artystycznych ani
wydarzeń kulturalnych w okolicy
miejsca zamieszkania, ze względu
na brak informacji lub brak
zainteresowania takimi zajęciami
lub wydarzeniami

Kultura blisko
domu

1.1

Tworzenie mody na kulturę

Liczba kampanii informacyjno‐
promocyjnych, promujących
uczestnictwo w kulturze poprzez
wskazywanie jego korzystnego
wpływu na dobrostan

sztuka

Łączna liczba (suma) kampanii informacyjno‐
promocyjnych w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 1.1.A.

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

Kultura blisko
domu

1.1

Tworzenie mody na kulturę

Liczba wydarzeń i zajęć
edukacyjnych, promujących
uczestnictwo w kulturze poprzez
uświadamianie jego korzystnego
wpływu na dobrostan

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć edukacyjnych w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 1.1.B.

stymulanta

Kultura blisko
domu

1.2

Informowanie mieszkańców

Liczba kampanii informacyjno‐
promocyjnych zachęcających do
uczestnictwa w kulturze ‐
promowanie lokalnej oferty
podmiotów kultury

sztuka

Łączna liczba (suma) kampanii informacyjno‐
promocyjnych w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 1.2.A.

Kultura blisko
domu

1.2

Informowanie mieszkańców

Liczba źródeł informacji, w
których regularnie zamieszczane
są informacje o lokalnej ofercie
podmiotów kultury

sztuka

Kultura blisko
domu

1.3

Włączanie mieszkańców w
aktywności lokalne

Liczba osób prowadzących
działania animacyjne,
wspierających uczestnictwo w
kulturze blisko domu

Kultura blisko
domu

1.3

Włączanie mieszkańców w
aktywności lokalne

Kultura blisko
domu

1.3

Kultura blisko
domu

destymulanta

Typ wskaźnika

Badanie ankietowe
reprezentatywnej próby
mieszkańców Warszawy
oddziaływania
w wieku co najmniej 15
lat, liczącej co najmniej
1000 respondentów

Częstotliwość
Zakres
sprawozdaw
przestrzenny
ania

jeśli
dzielnice

Dziedzina

Subdziedzina

Rok dla
wartości
bazowej

Wartość
bazowa

Rok dla
wartości
pośredniej

Wartość
pośrednia

Rok dla wartości
docelowej

Wartość
docelowa

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

89%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

85%

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

90

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

40

Łączna liczba (suma) źródeł informacji w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 1.2.B.

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

18

osoba

Łączna liczba (suma) osób prowadzących działania
animacyjne w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 1.3.A

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

60

Liczba godzin pracy animacyjnej,
wspierającej uczestnictwo w
kulturze blisko domu

godzina

Łączna liczba (suma) godzin pracy animacyjnej z
mieszkańcami, w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 1.3.A

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

1600

Włączanie mieszkańców w
aktywności lokalne

Liczba wydarzeń i zajęć
edukacyjnych i/lub kulturalnych
organizowanych przez
mieszkańców

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć edukacyjnych w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 1.3.B

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

12

1.3

Włączanie mieszkańców w
aktywności lokalne

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć edukacyjnych i/lub
kulturalnych organizowanych
przez mieszkańców

osoba

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

180

Kultura blisko
domu

1.3

Włączanie mieszkańców w
aktywności lokalne

Liczba wydarzeń i zajęć
edukacyjnych i/lub kulturalnych
dotyczących tematów lokalnych

sztuka

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

760

Kultura blisko
domu

1.3

Włączanie mieszkańców w
aktywności lokalne

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć edukacyjnych i/lub
kulturalnych dotyczących
tematów lokalnych

osoba

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

11400

%

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć
edukacyjnych, w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 1.3.B. Uczestnicy
każdego wydarzenia i każdych zajęć (spotkania) są liczeni
odrębnie a następnie sumowani
Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć edukacyjnych w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 1.3.C
Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 1.3.C. Uczestnicy
każdego wydarzenia i każdych zajęć (spotkania) są liczeni
odrębnie a następnie sumowani

Kultura blisko
domu

2

Różnorodna i dopasowana oferta

Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, dla których w
najbliższej okolicy w okresie 12
miesięcy co najmniej raz w
miesiącu odbywały się zajęcia
artystyczne lub wydarzenia
kulturalne, którymi byli
zainteresowani

Kultura blisko
domu

2.1

Włączanie mieszkańców w
programowanie oferty

Liczba mieszkańców
uczestniczących w
programowaniu lokalnej oferty
podmiotów kultury

Kultura blisko
domu

2.1

Włączanie mieszkańców w
programowanie oferty

Kultura blisko
domu

2.1

Włączanie mieszkańców w
programowanie oferty

Kultura blisko
domu

2.2

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Kultura blisko
domu

2.2

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Kultura blisko
domu

2.2

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Kultura blisko
domu

2.2

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Kultura blisko
domu

2.2

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Kultura blisko
domu

2.2

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć edukacyjnych i/lun
kulturalnych ‐ ulepszonych w
lokalnej ofercie podmiotów
kultury

Kultura blisko
domu

2.2

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Liczba wydarzeń i zajęć
edukacyjnych ‐ łączących kulturę
z edukacją, sportem lub rekreacją

%

osoba

Odsetek respondentów, którzy na pytanie "Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w okolicy Pana(i) miejsca
zamieszkania odbywały się zajęcia artystyczne, którymi
był(a) Pan(i) zainteresowana?" lub na pytanie "Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w okolicy Pana(i) miejsca
zamieszkania odbywały się wydarzenie kulturalne, którymi
był(a) Pan(i) zainteresowana?" wybrali odpowiedź "Tak,
kilka razy w miesiącu lub częściej" lub "Tak, raz w
miesiącu".
Respondentom ankieterzy odczytują następujące
objaśnienia: "Przyjmijmy, że Pana(i) okolica to miejsca
oddalone od miejsca Pana(i) zamieszkania o nie więcej niż
15 minut piechotą."; "Proszę wziąć pod uwagę
zainteresowanie Pana(i) udziałem lub udziałem dziecka
poniżej 15 roku życia, z którym Pan(i) mieszka." Pytanie
jest zadawane wyłącznie osobom, które w ciagu ostatnich
12 miesięcy co najmniej raz w miesiącu zapoznawały się z
ofertą zajeć artystycznych lub wydarzeń kulturalnych w
Warszawie, natomiast podstawą oprocentowania jest ogół
respondentów
Łączna liczba (suma) mieszkańców uczestniczących w
programowaniu oferty lokalnych podmiotów kultury (z
wyłączeniem pracowników i stałych współpracowników
danego podmiotu) w projektach włączonych do Programu
w ramach Szczegółowego typu projektów 2.1.A

Badanie ankietowe
reprezentatywnej próby
mieszkańców Warszawy
oddziaływania
w wieku co najmniej 15
lat, liczącej co najmniej
1000 respondentów

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

2%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6%

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

120

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

18

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

18

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

15600

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

260

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

3900

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

216

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników ulepszonych (pod
względem atrakcyjności lub dostępności) wydarzeń i zajęć
kulturalnych w lokalnej ofercie podmiotów kultury, w
projektach włączonych do Programu w ramach Działania
2.2 C. Uczestnicy każdego wydarzenia i każdych zajęć
(spotkania) są liczeni odrębnie a następnie sumowani

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

3240

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 2.2.D

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

135

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

1380

Łączna liczba (suma) podmiotów kultury, które włączyły
mieszkańców w programowanie swojej lokalnej oferty w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 2.1.A
Łączna liczba (suma) podmiotów kultury, które uzyskały
Liczba podmiotów kultury, które
od mieszkańców poprzez badania lub w inny
uzyskały od mieszkańców
systematyczny sposób informacje o potrzebach w
podmiot
informacje o ich potrzebach
zakresie lokalnej oferty podmiotów kultury w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
dotyczących lokalnej oferty
projektów 2.1.B
Łączna liczba (suma) nowych (tj. nie będących
Liczba wydarzeń i zajęć
bezpośrednią kontynuacją dotychczasowych) wydarzeń
edukacyjnych i/lub kulturalnych
kulturalnych w lokalnej ofercie podmiotów kultury,
nowych w lokalnej ofercie
sztuka
zorganizowanych w siedzibach podmiotów kultury w
podmiotów kultury w siedzibach
projektach włączonych do Programu w ramach Działania
podmiotów kultury
2.2.A
Łączna liczba (suma) uczestników nowych (tj. nie
będących bezpośrednią kontynuacją dotychczasowych)
Liczba uczestników wydarzeń i
wydarzeń i zajęć kulturalnych w lokalnej ofercie
zajęć edukacyjnych i/lub
podmiotów kultury, zorganizowanych w siedzibach
kulturalnych nowych w lokalnej
osoba
podmiotów kultury w projektach włączonych do Programu
ofercie podmiotów kultury w
w ramach Działania 2.2.A. Uczestnicy każdego wydarzenia
siedzibach podmiotów kultury
i każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a następnie
sumowani
Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych,
Liczba wydarzeń i zajęć
nowych (tj. nie będących bezpośrednią kontynuacją
edukacyjnych i/lub kulturalnych
dotychczasowych) w lokalnej ofercie podmiotów kultury,
sztuka
nowych w lokalnej ofercie
zorganizowanych poza siedzibami podmiotów kultury w
podmiotów kultury ‐ poza
projektach włączonych do Programu w ramach Działania
siedzibami podmiotów kultury
2.2.B
Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć
kulturalnych nowych (tj. nie będących bezpośrednią
Liczba uczestników wydarzeń i
kontynuacją dotychczasowych) w lokalnej ofercie
zajęć edukacyjnych i/lub
podmiotów kultury, zorganizowanych poza siedzibami
kulturalnych nowych w lokalnej
osoba
podmiotów kultury w projektach włączonych do Programu
ofercie podmiotów kultury ‐ poza
w ramach Działania 2.2.B. Uczestnicy każdego wydarzenia
siedzibami podmiotów kultury
i każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a następnie
sumowani
Łączna liczba (suma) ulepszonych (pod względem
Liczba wydarzeń i zajęć
atrakcyjności lub dostępności) wydarzeń i zajęć
edukacyjnych i/lub kulturalnych ‐
sztuka
edukacyjnych i/lub kulturalnych w lokalnej ofercie
ulepszonych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury w projektach włączonych do Programu
podmiotów kultury
w ramach Działania 2.2 C
Liczba podmiotów kultury, które
włączyły mieszkańców w
programowanie lokalnej oferty

stymulanta

podmiot

Kultura blisko
domu

2.2

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć edukacyjnych łączących
kulturę z edukacją, sportem lub
rekreacją

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 2.2.D. Uczestnicy każdego
wydarzenia i każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie
a następnie sumowani

Kultura blisko
domu

2.3

Zwiększanie oferty kulturalnej
użytku domowego

Liczba nowych pozycji
udostępnionych on‐line ‐
publikacji tekstowych

sztuka

Łączna liczba (suma) nowych (w zasobach udostępnianych
przez dany podmiot) publikacji tekstowych
udostępnionych przez internet w projektach włączonych
do Programu w ramach Działania 2.3.A

Kultura blisko
domu

2.3

Zwiększanie oferty kulturalnej
użytku domowego

Kultura blisko
domu

2.3

Zwiększanie oferty kulturalnej
użytku domowego

Kultura blisko
domu

2.3

Zwiększanie oferty kulturalnej
użytku domowego

Kultura blisko
domu

2.3

Zwiększanie oferty kulturalnej
użytku domowegoo

Kultura blisko
domu

2.3

Zwiększanie oferty kulturalnej
użytku domowego

Kultura blisko
domu

3

Miejsca aktywności blisko domu

Łączna liczba (suma) odsłon lub pobrań nowych (w
zasobach udostępnianych przez dany podmiot) publikacji
tekstowych udostępnionych przez internet (w tym
wypożyczeń e‐booków) w projektach włączonych do
Programu w ramach Działania 2.3.A
Łączna liczba (suma) nowych (w zasobach udostępnianych
przez dany podmiot) nagrań wydarzeń lub zajęć
Liczba nowych pozycji
udostępnionych przez internet w projektach włączonych
sztuka
udostępnionych on‐line ‐ nagrań
do Programu w ramach Działania 2.3.B. Każde nagranie
(również w ramach kursu lub cyklu) jest uwzględniane
oddzielnie
Łączna liczba (suma) odsłon lub pobrań nowych (w
Liczba odsłon lub pobrań nowych
zasobach udostępnianych przez dany podmiot) nagrań
odsłona /
pozycji udostępnionych on‐line ‐
wydarzeń lub zajęć udostępnionych przez internet, w
pobranie
nagrań
projektach włączonych do Programu w ramach Działania
2.3.B
Łączna liczba (suma) nowych (w zasobach udostępnianych
Liczba sprzętu do korzystania z
przez dany podmiot) sztuk sprzętu (np. czytników,
treści kultury ‐ przeznaczonego
sztuka
tabletów, konsoli) w projektach włączonych do Programu
do wypożyczania
w ramach Działania 2.3.C
Łączna liczba wypożyczeń nowych (w zasobach
udostępnianych przez dany podmiot) sztuk sprzętu (np.
czytników, tabletów, konsoli) w projektach włączonych do
Liczba wypożyczeń sprzętu ‐ do
Programu w ramach Działania 2.3.C. Wypożyczenie każdej
sztuka
korzystania z treści kultury
sztuki sprzętu jest uwzględniane oddzielnie (zestaw
złożony z elementów, z których nie można korzystać
oddzielnie, np. konsola i gamepad ‐ jest uwzględniany jako
jedna sztuka)
Liczba odsłon lub pobrań nowych
odsłona /
pozycji udostępnionych on‐line ‐
pobranie
publikacji tekstowych

Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, dla których w okresie
12 miesięcy interesujące zajęcia
artystyczne oraz wydarzenia
kulturalne w okolicy miejsca
zamieszkania były zawsze lub
przeważnie dostępne pod
wszystkimi względami

procent

Odsetek respondentów, którzy na pytanie "Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w okolicy P. miejsca zamieszkania
zajęcia artystyczne, którymi był(a) Pan(i) zainteresowana,
były dostępne dla Pana(i) lub dla dziecka, z którym Pan(i)
mieszka, pod względem A. ceny biletów lub innych
kosztów B. godzin, w których się odbywały C. umiejętności
potrzebnych, żeby z nich skorzystać D. udogodnień
związanych z ograniczoną sprawnością E. liczby biletów
lub miejsc F. możliwości pozostawienia dziecka pod
opieką na czas własnego udziału?" oraz na pytanie „Czy w
ciągu ostatnich 12 miesięcy w okolicy P. miejsca
zamieszkania wydarzenia kulturalne, którymi był(a) Pan(i)
zainteresowana, były dostępne dla Pana(i) lub dla dziecka,
z którym Pan(i) mieszka, pod względem A. ceny biletów
lub innych kosztów B. godzin, w których się odbywały C.
umiejętności potrzebnych, żeby z nich skorzystać D.
udogodnień związanych z ograniczoną sprawnością E.
liczby biletów lub miejsc F. możliwości pozostawienia
dziecka pod opieką na czas własnego udziału?" w
przypadku każdego aspektu (A‐F) wybrali odpowiedź
"Zawsze były dostępne", "Przeważnie były dostępne" lub
"To nie ma dla P. znaczenia". Pytanie jest zadawane

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

19050

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

36

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

1800

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

36

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

936

stymulanta

Badanie ankietowe
reprezentatywnej próby
mieszkańców Warszawy
oddziaływania
w wieku co najmniej 15
lat, liczącej co najmniej
1000 respondentów

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

2%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6%

stymulanta

Badanie ankietowe
reprezentatywnej próby
mieszkańców Warszawy
oddziaływania
w wieku co najmniej 15
lat, liczącej co najmniej
1000 respondentów

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

88%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

92%

wyłącznie osobom, które stwierdziły, że w okresie 12
miesięcy w okolicy ich miejsca zamieszkania
odbywały się zajęcia artystyczne lub wydarzenia
kulturalne, którymi byli zainteresowani, natomiast
podstawą oprocentowania jest ogół mieszkańców

Miejsca aktywności blisko domu

Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, które znają co
najmniej jedno miejsce
aktywności kulturalnej w okolicy
swojego miejsca zamieszkania

procent

Odsetek respondentów, którzy na pytanie "Czy w
odległości do 15 minut pieszo od miejsca Pana(i)
zamieszkania znajduje się przynajmniej jedno miejsce
aktywności kulturalnej?" wybrali odpowiedź "Tak"

3.1

Poszerzanie przestrzeni dla kultury

Liczba wydarzeń i zajęć
edukacyjnych ‐ kulturalnych ‐
lokalnych ‐ zorganizowanych
przez ogólnomiejskie instytucje
kultury

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 3.1.A

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

30

Kultura blisko
domu

3.1

Poszerzanie przestrzeni dla kultury

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć edukacyjnych ‐ kulturalnych
‐ lokalnych ‐ w ofercie
ogólnomiejskich instytucji kultury

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 3.1.A. Uczestnicy każdego
wydarzenia i każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie
a następnie sumowani

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

100

Kultura blisko
domu

3.1

Poszerzanie przestrzeni dla kultury

Liczba wydarzeń i zajęć
edukacyjnych ‐ kulturalnych ‐
lokalnych ‐ w ofercie
ogólnomiejskich instytucji kultury

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń lub zajęć w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 3.1.B

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

40

Kultura blisko
domu

3.1

Poszerzanie przestrzeni dla kultury

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć edukacyjnych ‐ kulturalnych
‐ lokalnych ‐ w ofercie
podmiotów spoza sektora kultury

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń lub zajęć w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 3.1.B. Uczestnicy każdego
wydarzenia i każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie
a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

600

Kultura blisko
domu

3.1

Poszerzanie przestrzeni dla kultury

Liczba wydarzeń i zajęć
edukacyjnych ‐ kulturalnych ‐
lokalnych ‐ w ramach
przedsięwzięć ogólnomiejskich

sztuka

Łączna liczba (suma) lokalnych wydarzeń kulturalnychw
ramach przedsięwzięć (np. festiwali) ogólnomiejskich, w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 3.1.C

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

Kultura blisko
domu

3

Kultura blisko
domu

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników lokalnych wydarzeń i
zajęć edukacyjnych kulturalnych zorganizowanych w
ramach przedsięwzięć (np. festiwali) ogólnomiejskich, w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 3.1.C. Uczestnicy każdego
wydarzenia i każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie
a następnie sumowani

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

450

Kultura blisko
domu

3.1

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć edukacyjnych ‐ kulturalnych
Poszerzanie przestrzeni dla kultury
‐ lokalnych ‐ w ramach
przedsięwzięć ogólnomiejskich

Kultura blisko
domu

3.2

Dopasowywanie infrastruktury do
potrzeb

Liczba obiektów kulturalnych ‐
dzielnicowych instytucji kultury ‐
zmodernizowanych

obiekt

Łączna liczba (suma) obiektów przeznaczonych na
działalność dzielnicowych instytucji kultury,
zmodernizowanych w projektach włączonych do Programu
w ramach Szczegółowego typu projektów 3.2.A

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

Kultura blisko
domu

3.2

Dopasowywanie infrastruktury do
potrzeb

Liczba sprzętu ‐ przeznaczonego
do prowadzenia działalności
kulturalnej ‐ przez dzielnicowe
instytucje kultury ‐ zakupionego

sztuka

Łączna liczba (suma) sztuk sprzętu przeznaczonego do
prowadzenia działalności dzielnicowych instytucji kultury,
o wartości jednostkowej ponad 10 tys. złotych netto,
zakupionego w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 3.2.B

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

18

Kultura blisko
domu

3.2

Dopasowywanie infrastruktury do
potrzeb

Liczba stanowisk wyposażonych
w oprogramowanie ‐
przeznaczone do prowadzenia
działalności kulturalnej ‐ przez
dzielnicowe instytucje kultury ‐
zakupione

sztuka

Łączna liczba (suma) stanowisk, na których możliwe jest
jednoczesne korzystanie z oprogramowania zakupionego
w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 3.2.B. Każdy program
komputerowy uwzględniany jest oddzielnie, tzn. np.
stanowisko na którym zainstalowane zostały dwa
programy jest liczone dwukrotnie

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

18

Kultura blisko
domu

3.3

Tworzenie nowych obiektów
dzielnicowych instytucji kultury

Liczba opracowanych projektów
budowlanych ‐ dzielnicowych
instytucji kultury

sztuka

Łączna liczba (suma) projektów budowlanych obiektów
przeznaczonych na działalność dzielnicowych instytucji
kultury, opracowanych w projektach włączonych do
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 3.3.A

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

3

Kultura blisko
domu

3.3

Tworzenie nowych obiektów
dzielnicowych instytucji kultury

Liczba obiektów kulturalnych ‐
dzielnicowych instytucji kultury ‐
wybudowanych

obiekt

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

2

Kultura blisko
domu

3.3

Tworzenie nowych obiektów
dzielnicowych instytucji kultury

Liczba obiektów kulturalnych ‐
dzielnicowych instytucji kultury ‐
utworzonych w wyniku adaptacji

obiekt

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

1

stymulanta

Ankiety z
przedstawicielami
podmiotów ‐ raporty z
realizacji projektów

rezultatu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

25

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

18

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

18

stymulanta

Raporty z realizacji
projektów

produktu

rok

Warszawa

Społeczeństwo

Kultura

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6

Łączna liczba (suma) obiektów przeznaczonych na
działalność dzielnicowych instytucji kultury,
wybudowanych w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 3.2.B
Łączna liczba (suma) obiektów przeznaczonych na
działalność dzielnicowych instytucji kultury, utworzonych
w wyniku adaptacji obiektów o innym przeznaczeniu w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 3.2.B

Kultura blisko
domu

4

Realizatorzy z potencjałem

Liczba podmiotów, które
rozwinęły swój potencjał
organizacyjny i dzięki temu lepiej
funkcjonują

Liczba podmiotów, których przedstawiciele na pytanie
"Czy udział w projekcie [nazwa projektu, w którym
uczestniczyli] przyczynił się do lepszego funkcjonowania
Państwa instytucji/organizacji?" wybrali odpowiedź
"zdecydowanie tak" (spośród odpowiedzi "zdecydowanie
nie", "raczej nie", "raczej tak", "zdecydowanie tak",
"trudno powiedzieć) ‐ wśród wszystkich podmiotów, które
zakończyły korzystanie ze wsparcia w ramach celu
szczegółowego "Realizatorzy z potencjałem".
"Zakończenie korzystania ze wsparcia" należy rozumieć w
kontekście danego projektu: np. w przypadku wsparcia
polegajacego na organizacji kursów rozwijających
podmiot kompetencje kadr oznacza zakończenie udziału w kursie.
Sposób opracowania listy podmiotów, które zakończyły
korzystanie ze wsparcia w ramach celu szczegółowego
"Realizatorzy z potencjałem": realizatorzy projektów
przekazują koordynatorowi Programu listę podmiotów,
których przedstawiciele skorzystali ze wsparcia w ramach
tych projektów wraz z imionami, nazwiskami, służbowymi
telefonami oraz adresami e‐mail tych osób. Liczba
podmiotów, które otrzymały wsparcie, różni się w
zależności od projektu (wynosi co najmniej 1 ‐ np. w
przypadku projektu polegającego na inwestycji w siedzibę
jednej instytucji). Za przeprowadzenie badania odpowiada
koordynator Programu

Kultura blisko
domu

4.1

Wzmacnianie zespołów lokalnych
podmiotów kultury

Liczba podmiotów kultury, które
utworzyły nowe zespoły lub
stanowiska

podmiot

Kultura blisko
domu

4.1

Wzmacnianie zespołów lokalnych
podmiotów kultury

Liczba podmiotów kultury, które
podniosły kompetencje
pracowników poprzez zajęcia
edukacyjne

podmiot

Kultura blisko
domu

4.1

Wzmacnianie zespołów lokalnych
podmiotów kultury

Liczba podmiotów kultury, które
wdrożyły systemy motywacyjne
podmiot
premiujące innowacje w lokalnej
ofercie kulturalnej

Kultura blisko
domu

4.2

Wprowadzanie standardów
działania lokalnych podmiotów
kultury

Liczba podmiotów kultury, które
wdrożyły nowe rozwiązania
podmiot
kształtujące kulturę organizacyjną

Kultura blisko
domu

4.2

Wprowadzanie standardów
działania lokalnych podmiotów
kultury

Liczba podmiotów kultury, które
przeprowadziły badania potrzeb
pracowników, audyty lub
ewaluacje

podmiot

Kultura blisko
domu

4.3

Partnerstwa na rzecz rozwoju
lokalnej oferty kulturalnej

Liczba utworzonych partnerstw
na rzecz rozwoju lokalnej oferty
podmiotów kultury

podmiot

Łączna liczba (suma) dzielnicowych instytucji kultury,
które utworzyły nowe zespoły lub stanowiska w
projektach właczonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 4.1.A
Łączna liczba (suma) dzielnicowych instytucji kultury,
których etatowi pracownicy lub stali współpracownicy byli
uczestnikami zajęć edukacyjnych w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 4.1.B
Łączna liczba (suma) podmiotów kultury, które wdrożyły
systemy motywacyjne premiujące wprowadzanie
innowacji do lokalnej oferty kulturalne w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 4.1.C
Łączna liczba (suma) podmiotów kultury, które wdrożyły
nowe rozwiązania kształtujące kulturę organizacyjną w
projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 4.2.A
Łączna liczba (suma) podmiotów kultury, które
przeprowadziły badania potrzeb pracowników lub
ewaluacje w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 4.2.B
Łączna liczba (suma) partnerstw utworzonych na rzecz
rozowju lokalnej oferty podmiotów kultury w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 4.3

Tytuł
dokumentu
Kultura blisko
domu

Kultura blisko
domu

Kultura blisko
domu

Kultura blisko
domu

Kultura blisko
domu

Kultura blisko
domu

Kultura blisko
domu

Kultura blisko
domu

Kultura blisko
domu

Numer celu/
działania
2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Nazwa celu/ działania
Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Dopasowanie oferty kulturalnej do
potrzeb

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych i/lub kulturalnych
nowych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury, w siedzibach
podmiotów kultury ‐ młodzież

osoba

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych i/lub kulturalnych
nowych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury, w siedzibach
podmiotów kultury ‐ seniorzy
(osoby starsze)

osoba

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnychi/lub kulturalnych
nowych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury, w siedzibach
podmiotów kultury ‐ lokalni
mieszkańcy

osoba

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych i/lub kulturalnych
nowych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury, poza
siedzibami podmiotów kultury ‐
młodzież

osoba

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych ‐ kulturalnych ‐
nowych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury ‐ poza
siedzibami podmiotów kultury ‐
seniorzy (osoby starsze)

osoba

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych ‐ kulturalnych ‐
nowych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury ‐ poza
siedzibami podmiotów kultury ‐
lokalni mieszkańcy

osoba

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych ‐ kulturalnych ‐
ulepszonych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury ‐ mlodzież

osoba

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych i/lub kulturalnych,
ulepszonych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury ‐ seniorzy
(osoby starsze)

osoba

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych i/lub kulturalnych,
ulepszonych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury ‐ lokalni
mieszkańcy

osoba

Definicja

Sposób
interpretacji
zmian wartości

Łączna liczba (suma) młodzieży uczestniczacej w nowych
(tj. nie będących bezpośrednią kontynuacją
dotychczasowych) zajęć kulturalnych w lokalnej ofercie
podmiotów kultury, zorganizowanych w siedzibach
podmiotów kultury w projektach włączonych do Programu
w ramach Działania 2.2.A. Uczestnicy każdych zajęć
(spotkania) są liczeni odrębnie a następnie sumowani

stymulanta

Łączna liczba (suma) seniorów (osób starszych)
uczestniczących w nowych (tj. nie będących bezpośrednią
kontynuacją dotychczasowych) zajęć kulturalnych w
lokalnej ofercie podmiotów kultury, zorganizowanych w
siedzibach podmiotów kultury w projektach włączonych
do Programu w ramach Działania 2.2.A. Uczestnicy
każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a następnie
sumowani
Łączna liczba (suma) okolicznych mieszkańców
uczestniczących w nowych (tj. nie będących bezpośrednią
kontynuacją dotychczasowych) zajęć kulturalnych w
lokalnej ofercie podmiotów kultury, zorganizowanych w
siedzibach podmiotów kultury w projektach włączonych
do Programu w ramach Działania 2.2.A. Uczestnicy
każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a następnie
sumowani
Łączna liczba (suma) młodzieży uczestniczącej w zajęciach
kulturalnych, nowych (tj. nie będących bezpośrednią
kontynuacją dotychczasowych) w lokalnej ofercie
podmiotów kultury, zorganizowanych poza siedzibami
podmiotów kultury w projektach włączonych do Programu
w ramach Działania 2.2.B. Uczestnicy każdych zajęć
(spotkania) są liczeni odrębnie a następnie sumowani

stymulanta

Łączna liczba (suma) seniorów (osób straszych)
uczestniczących w zajęciach kulturalnych, nowych (tj. nie
będących bezpośrednią kontynuacją dotychczasowych) w
lokalnej ofercie podmiotów kultury, zorganizowanych
poza siedzibami podmiotów kultury w projektach
włączonych do Programu w ramach Działania 2.2.B.
Uczestnicy każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a
następnie sumowani
Łączna liczba (suma) lokalnych mieszkańców
uczestniczących w zajęciach ‐ kulturalnych ‐ nowych (tj.
nie będących bezpośrednią kontynuacją
dotychczasowych) w lokalnej ofercie podmiotów kultury,
zorganizowanych poza siedzibami podmiotów kultury, w
projektach włączonych do Programu w ramach Działania
2.2.B. Uczestnicykażdych zajęć (spotkania) są liczeni
odrębnie a następnie sumowani
Łączna liczba (suma) młodzieży uczestniczącej w
ulepszonych (pod względem atrakcyjności lub
dostępności) wydarzeń i zajęć kulturalnych w lokalnej
ofercie podmiotów kultury w projektach włączonych do
Programu w ramach Działania 2.2 C. Uczestnicy każdych
zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a następnie
sumowani
Łączna liczba (suma) seniorów (osób straszych)
uczestniczących w ulepszonych (pod względem
atrakcyjności lub dostępności) wydarzeń i zajęć
kulturalnych w lokalnej ofercie podmiotów kultury w
projektach włączonych do Programu w ramach Działania
2.2 C. Uczestnicy każdych zajęć (spotkania) są liczeni
odrębnie a następnie sumowani
Łączna liczba (suma) lokalnych mieszkańców,
uczestniczących w ulepszonych (pod względem
atrakcyjności lub dostępności) wydarzeń i zajęć
kulturalnych w lokalnej ofercie podmiotów kultury w
projektach włączonych do Programu w ramach Działania
2.2 C. Uczestnicy każdego każdych zajęć (spotkania) są
liczeni odrębnie a następnie sumowani

stymulanta

stymulanta

stymulanta

stymulanta

stymulanta

stymulanta

stymulanta

Źródło danych
Raporty z realizacji
projektów

Raporty z realizacji
projektów

Raporty z realizacji
projektów

Raporty z realizacji
projektów

Raporty z realizacji
projektów

Raporty z realizacji
projektów

Raporty z realizacji
projektów

Raporty z realizacji
projektów

Raporty z realizacji
projektów

Typ wskaźnika
rezultatu

rezultatu

rezultatu

rezultatu

rezultatu

rezultatu

rezultatu

rezultatu

rezultatu

Częstotliwość
Zakres
sprawozdaw
przestrzenny
ania
rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

jeśli
dzielnice

Dziedzina

Subdziedzina

Rok dla
wartości
bazowej

Społeczeństwo

Kultura

2021

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Kultura

Kultura

Kultura

Kultura

Kultura

Kultura

Kultura

Kultura

Wartość
bazowa

Rok dla
wartości
pośredniej

Wartość
pośrednia

Rok dla wartości
docelowej

Wartość
docelowa

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

n/d

n/d

n/d

2025

n/d

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021
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Wstęp
10 maja 2018 roku uchwalono „Strategię #Warszawa2030” (Uchwała Rady Miasta Stołecznego
Warszawy nr LXVI/1800/2018 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2030). Definiuje ona politykę rozwoju miasta i określa wizję Warszawy w 2030 roku, której
osiągnięcie nastąpi poprzez realizację czterech celów strategicznych oraz trzynastu
przyporządkowanych do nich celów operacyjnych.
Program Kultura blisko domu do roku 2025 jest dokumentem wykonawczym „Strategii
#Warszawa2030” i jego zadaniem jest uszczegółowienie sposobu osiągnięcia celu operacyjnego 2.2.
pn. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu w obszarze kultury. Do realizacji tego celu Strategii
przyczyni się również Program sportowo blisko domu, przygotowany przez biuro odpowiedzialne za
politykę w zakresie sportu. Programy wspólnie będą dążyły do osiągnięcia celu 2.2 Strategii. Prace
nad Programem rozpoczęto złożeniem w dniu 13 sierpnia 2018 roku do biura odpowiedzialnego za
koordynację w zakresie polityki rozwoju "Karty inicjującej program".
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy odpowiada za opracowanie programów wykonawczych dla
dwóch celów operacyjnych Strategii: cel 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu; cel 4.1.
Rozwijamy nasz twórczy potencjał. W tym celu zleciło zewnętrznej firmie Dyspersja opracowanie obu
programów wykonawczych Kultura blisko domu oraz Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy.
Program powstawał w okresie od grudnia 2019 roku do września 2021 roku. W ostatnim kwartale
2021 trwały wewnętrzne prace redakcyjne realizowane przez Biuro Kultury, aby wraz z końcem roku
przedstawić projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia
programu w Urzędzie m.st. Warszawy.
Prace nad Programem były prowadzone w okresie pandemii COVID-19, co istotnie wpłynęło na ich
przebieg — zarówno pod względem formuły, jak i wydłużenia się harmonogramu prac.

Założenia metodyczne
Przy opracowaniu Programu Biuro Kultury, podobnie jak Biuro Sportu i Rekreacji, wyznaczyło
horyzont obowiązywania Programu na lata 2021-2025. Jest on zgodny z większością równolegle
opracowywanych w różnych biurach Urzędu m.st. Warszawy dokumentów wykonawczych. Jak już
wspomnieliśmy powyżej, program Kultura blisko domu do roku 2025 ma uszczegółowić cel 2.2.
Strategii Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu. Program ma na celu zwiększenie możliwości
angażowania się osób mieszkających w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu, a tym
samym przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zadowolenia z życia. W Programie stawiamy
na działania, których głównym celem jest poprawa dobrostanu wszystkich grup mieszkańców
(również tych nieuczestniczących wcześniej w kulturze) poprzez oferowanie im atrakcyjnej
możliwości spędzania czasu wolnego w okolicy zamieszkania (kluczowe znaczenie mają działania
realizowane lokalnie).
Struktura dokumentu oraz kształt poszczególnych części zostały określone na podstawie „Standardów
dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy” (Zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów
programujących rozwój m.st. Warszawy). Program wykonawczy składa się z:
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•

dokumentu głównego,

•

załączników zawierających treści o charakterze pogłębionym.

Dokument główny obejmuje następujące rozdziały:
1.
2.
3.
4.

Założenia i kontekst Programu
Wnioski z diagnozy
Cele szczegółowe i Działania
System realizacji Programu

Załączniki obejmują:
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diagnozę
Koncepcję rozwoju infrastruktury
Ocenę ryzyk,
Wskaźniki monitoringu
Raport z prac nad Programem
Cele szczegółowe Programu – opis skrócony

Sposób i etapy prac
Prace nad dokumentem były realizowane w modelu partycypacyjnym, z udziałem
przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy (biur i urzędów dzielnic) i jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy oraz strony społecznej (radnych, przedstawicieli strony społecznej).

Przygotowanie diagnozy oraz ram Programu
W pierwszej fazie prac ponownie rozważono przygotowanie jednego (a nie dwóch) programu
służącego realizacji celu 2.2 Strategii. Biura odpowiedzialne za realizację tego celu ustaliły
ostatecznie, że powstaną dwa programy, jednak ich wdrażanie jest zatwierdzane
i monitorowane przez jedną wspólną Radę Programową.
Pierwszym zadaniem w pracy nad Programem było doprecyzowanie jego zakresu oraz
naszkicowanie zakładanej w nim logiki zmiany. Zidentyfikowane i rozstrzygnięte zostały
wątpliwości dotyczące rodzaju przedsięwzięć, jakie powinny wejść w zakres Programu, oraz
tych, które powinny zostać przypisane do innych programów służących realizacji Strategii.

Opracowanie pierwszej wersji Programu
Niemal równolegle Biuro Kultury wspólnie z Wykonawcą przystąpili do tworzenia grupy
roboczej Programu 1 oraz powołania – wspólnie z Biurem Sportu i Rekreacji — Rady
Programu 2. W tym celu m.in. zwołano już pod koniec grudnia 2019 roku spotkanie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za realizację
celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu oraz biur będących kluczowymi
1
2

Lista osób wchodzących w skład grupy roboczej znajduje się w Aneksie nr 2.
Lista osób wchodzących w skład Rady Programu znajduje się w Aneksie nr 1.
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partnerami wewnętrznymi w realizacji tego celu oraz – jako reprezentant dzielnic m.st.
Warszawy — burmistrz Dzielnicy Wawer.
Do grupy roboczej zaproszono przedstawicieli Biur oraz Dzielnic Urzędu m.st. Warszawy,
przedstawicieli instytucji kultury, BKDS, strony społecznej.
W skład Rady Programu weszli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy (Biura Kultury, Biura
Sportu i Rekreacji, Biura Rozwoju Gospodarczego, Biura Edukacji, Centrum Komunikacji
Społecznej, Biura Marketingu Miasta, Biura Planowania Budżetowego, Biura Polityki
Zdrowotnej ) wszystkich dzielnic m.st. Warszawy, wybranych jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy, radnych i strony społecznej. Przewodniczącą Rady została Renata
Kaznowska, a zastępczynią przewodniczącej Rady Aldona Machnowska-Góra.
W styczniu 2020 roku odbyły się pierwsze spotkania grupy roboczej oraz Rady Programu.
Na spotkaniu Grupy omawiano teorię zmiany, która jest zbiorem założeń opisujących, w jaki
sposób – i w zależności od jakich uwarunkowań – zaplanowane działania doprowadzą do
osiągnięcia zakładanej zmiany. Jako punkt wyjścia do rozwijania takiej teorii Dyspersja
zaproponowała poniższy schemat, wspólny dla obu programów.

Dodatkowo doprecyzowano demarkację między poszczególnymi celami Strategii, których
zakres zbliżał się do siebie. Druga część spotkania dotyczyła potencjału potrzebnego
przyszłym realizatorom programów. Odbyła się w dwóch podgrupach, oddzielnie dla celu 2.2
i celu 4.1 Strategii.
Po doprecyzowaniu zakresu Programu, co zostało wykonane przez firmę Dyspersja na
podstawie analizy tekstu Strategii (w szczególności opisu celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas
wolny blisko domu), warsztatów z grupą roboczą oraz konsultacji z biurem odpowiedzialnym
za Program i biurem odpowiedzialnym za koordynację polityki rozwoju, Dyspersja
sporządziła odpowiadającą temu zakresowi diagnozę do wykorzystania w dalszych pracach.
Opierała się ona głównie na danych zastanych – w przeważającym stopniu na wynikach
badania uczestnictwa warszawianek i warszawiaków w kulturze, przeprowadzonego w 2017
roku w ramach Programu Rozwoju Kultury w Warszawie.
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Po uwzględnieniu przez Dyspersję większości uwag zgłoszonych przez biuro odpowiedzialne
za realizację Programu oraz przez kluczowych partnerów wewnętrznych diagnoza została
zaakceptowana przez Radę Programu na posiedzeniu w dniu 6 marca 2020.
Opierając się na Strategii, diagnozie oraz propozycjach zebranych podczas kolejnych
warsztatów z grupą roboczą, a także uwzględniając projekt Polityki kulturalnej
m.st. Warszawy, Dyspersja opracowała wstępną strukturę Programu, złożoną z Celów
szczegółowych, Działań i Szczegółowych typów projektów.
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie naboru propozycji projektów do Programu.
Rozróżniono przy tym propozycje, na których realizację podmiot zgłaszający dysponował
budżetem, jak również te, które wymagałyby dodatkowego finansowania. Propozycje
drugiego rodzaju będą stanowiły przesłankę przy podejmowaniu decyzji dotyczących
systemu realizacji Programu (wykorzystania konkursów). Zaproszenie do zgłaszania
propozycji, wraz ze służącym do tego formularzem, zostało 29 czerwca 2020 opublikowane
na stronie Strategii (więcej na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/strategia/programkultura-blisko-domu1). Ponadto biuro odpowiedzialne za realizację Programu skierowało je
mailowo do instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, oraz do
organizacji pozarządowych działających jako społeczne instytucje kultury. Żeby wprowadzić
w tematykę Programu szersze grono potencjalnych realizatorów, na stronie Strategii
umieszczone zostało również nagranie prezentacji Programu.
Do potencjalnych realizatorów Programu, którzy zgłosili propozycje w ramach własnego
budżetu, biuro odpowiedzialne za Program skierowało przygotowane przez Dyspersję
odpowiedzi. W przypadku części propozycji odpowiedzią była informacja, że dana propozycja
pasuje do Programu (wskazywano wówczas szczegółowy typ projektów, do którego została
przypisana). W przypadku innych zgłoszeń odpowiedzią była prośba o rozważenie, do
którego Szczegółowego typu projektów można ją przypisać oraz o uzupełnienie jej założeń,
tak żeby pasowała do wybranego typu. Nieliczne propozycje zostały opatrzone
komentarzem, że prawdopodobnie nie pasują do Programu (w kilku takich przypadkach
proponowano inny program). Podmioty, które zgłosiły swoje propozycje, miały możliwość
odniesienia się do otrzymanych odpowiedzi. Po przeanalizowaniu tych odpowiedzi
sporządzony został załącznik zawierający listę zakwalifikowanych do niego projektów (lista
będzie uaktualniana w trakcie realizacji Programu).
Przedstawiciele podmiotów, które zgłosiły swoje propozycje, oraz osoby należące do grup
roboczych zostały zaproszone na warsztaty zorganizowane przez biuro odpowiedzialne za
politykę kulturalną i przeprowadzone przez Dyspersję. Służyły one doprecyzowaniu typów
projektów, które – zapisane w Programie – będą przyczyniały się do realizacji jego celów.

Ewaluacja Ex-ante i Konsultacje społeczne
Uwzględniając wyniki wcześniejszych prac, Dyspersja przygotowała wstępną wersję
Programu, która po przegłosowaniu przez Radę Programu w dniu 19 października 2020 roku
została poddana zewnętrznej ewaluacji ex-ante oraz konsultacjom społecznym. Ewaluację
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przeprowadziły firmy Ośrodek Ewaluacji i EGO3 pod koniec 2020 roku, a raport z niej został
opublikowany na stronie Strategii.
W ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 23 kwietnia – 18 maja 2021
roku, mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mieli możliwość zgłaszania uwag podczas dyżurów
telefonicznych, mailowo na adres kultura@um.warszawa.pl lub podczas spotkania online
18 maja 2021. W konsultacjach wzięły udział osoby zajmujące się społecznie lub zawodowo
obszarem kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury,
Warszawskiej Rady Seniorów i innych ciał społecznych. Byli na nich także obecni wieloletni
aktywni współpracownicy Biura Kultury. Informacja o wersji Programu przedłożonej do
konsultacji oraz Raport z konsultacji są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta 4.

Przygotowanie ostatecznej wersji Programu
Obecna wersja Programu została przygotowana po rozważeniu i częściowym uwzględnieniu
rekomendacji sformułowanych przez ewaluatorki oraz uwag zgłoszonych podczas konsultacji
społecznych. Najważniejsze zmiany obejmują:
1. Dodane streszczenie, opracowanie krótkiej broszury.
2. Zmniejszenie liczby i doprecyzowanie szczegółowych typów projektów – Działanie
1.1.
3. Dodane wyniki badań dotyczących efektów pandemii:
•

negatywny wpływ na dobrostan, m.in. starszych i młodzieży – Działania 1.1,
2.2,

•

istotność udziału on-line (w 2020 z Internetu korzystało regularnie 81% osób
mieszkających w PL, wśród 16–24: 99%, wśród 65–74: 40%) – Działanie 2.3,

•

potrzeba wzmocnienia potencjału podmiotów kultury do udostępniania oferty
on-line (sprzęt, umiejętności techniczne, kwestie prawne związane
z licencjami etc. – Działanie 3.2) oraz zmian w sposobie zarządzania
(kompetencje kadr – Działanie 4.1),

•

rosnąca rola aktywności w przestrzeniach publicznych – Działanie 2.2,

•

zwiększona wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami kultury – Działanie 4.3.

4. Zastąpienie „instytucji kultury” sformułowaniem „instytucje i organizacje”
lub „podmioty kultury” w częściach dotyczących podmiotów z różnych sektorów.
5. Uzasadnienie założenia, że „blisko domu” oznacza 15 minut piechotą:

Małgorzata Leszczyńska, Agnieszka Szczurek, Ewaluacja ex-ante programu wykonawczego Kultura blisko domu
do strategii #Warszawa2030. Raport końcowy, 2020.
4
www.konsultacje.um.warszawa.pl/programy_kultura.
3
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•

15 minutowe miasto; postulowany dystans dojścia do domów kultury i bibliotek
(1000–1400 m),

•

uwaga: dostępność wydarzeń i zajęć, niekoniecznie infrastruktury.

6. Dodatkowe uwzględnienie rozmieszczenia grup w niewielkim stopniu uczestniczących
w kulturze:
•

rozmieszczenie trzech najmniej aktywnych segmentów  dodanie Mokotowa do listy
dzielnic preferowanych w przypadku konkursów ogólnomiejskich,

•

prognozy wzrostu liczby mieszkańców  dodatkowe uzasadnienie priorytetu rozwoju
infrastruktury w dzielnicach Białołęka i Wilanów.

Podczas dotychczasowych prac odbyły się również cztery posiedzenia Rady Programu
dotyczące programu Kultura blisko domu do roku 2025 (piąte spotkanie Rady poświęcone
było tylko programowi Sportowo blisko domu do 2025 roku), dwa spotkania grupy roboczej,
trzy warsztaty z udziałem przedstawicieli grupy roboczej oraz potencjalnych realizatorów
Programu, a także kilkanaście spotkań osób reprezentujących biuro odpowiedzialne za
Program z firmą Dyspersja (jego Wykonawcą). W kluczowych spotkaniach uczestniczyła
również Pełnomocniczka Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta. Spotkania służyły
rozstrzyganiu kwestii merytorycznych oraz omawianiu postępów i planowaniu dalszych prac.
Informacje o datach i uczestnikach spotkań przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 1: Spotkania w ramach prac nad Programem 5
Uczestnicy

Liczba
uczestników

Rodzaj spotkania

Data

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialnych za realizację celu 2.2 Aktywnie
spędzamy czas wolny blisko domu oraz biur będących
kluczowymi partnerami wewnętrznymi w realizacji tego
celu oraz burmistrz Dzielnicy Wawer

15

Spotkanie robocze

30.12.2019

Grupa robocza

34

Spotkanie robocze

13.01.2020

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialnych za realizację celu 2.2 Aktywnie
spędzamy czas wolny blisko domu oraz biura
odpowiedzialnego za koordynację w zakresie polityki
rozwoju

9

Spotkanie robocze

23.01.2020

Rada Programu

38

Posiedzenie

31.01.2020

Grupa robocza

26

Spotkanie robocze

28.02.2020

Rada Programu

43

Posiedzenie

06.03.2020

Osoby należące do Grupy roboczej oraz przedstawiciele
innych potencjalnych realizatorów Programu

10

Spotkanie robocze

23.07.2020

Osoby należące do Grupy roboczej oraz przedstawiciele
innych potencjalnych realizatorów Programu

17

Spotkanie robocze

24.07.2020
(2
spotkania)

Przedstawiciele Biura Kultury oraz wykonawcy ewaluacji
ex-ante

9

Spotkanie robocze

10.09.2020

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialnych za realizację celu 2.2 Aktywnie
spędzamy czas wolny blisko domu, biura
odpowiedzialnego za koordynację w zakresie polityki
rozwoju oraz wykonawcy ewaluacji ex-ante

10

Spotkanie
warsztatowe

02.10.2020

Rada Programu

24

Posiedzenie

19.10.2020

Osoby należące do Grupy roboczej oraz przedstawiciele
innych potencjalnych realizatorów Programu

28

Spotkanie robocze
dotyczące
wskaźników

12.05.2021

Spotkanie konsultacyjne – otwarte

40

Publiczne spotkanie
on-line

18.05.2021

Nie uwzględniono roboczych spotkań przedstawicieli Biura Kultury z osobami reprezentującymi firmę
Dyspersja (Wykonawcę Programu).

5

9

Osoby należące do Grupy roboczej oraz przedstawiciele
innych potencjalnych realizatorów Programu
Rada Programu
Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy

32

Spotkanie robocze
dotyczące
wskaźników

19.05.2021

34

Posiedzenie

22.11.2021

Posiedzenie

21.12.2021

Zatwierdzenie Programu
Po wprowadzeniu zmian wynikających z konsultacji społecznych oraz ewaluacji ex-ante dokumentu
Program został przedłożony do akceptacji Rady Programu na posiedzeniu 22 listopada 2021 r.
Podczas spotkania omówiono przebieg i wnioski z konsultacji społecznych, a także poprawki
wprowadzone w Programie w efekcie ewaluacji ex-ante oraz uwag z konsultacji. Przedstawiono także
kolejne kroki związane z procedurą przyjęcia programu oraz jego realizacją. Rada przyjęła Program
w głosowaniu i skierowała do dalszego procedowania.
Kolejno Program uzyskał pozytywną opinię Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii
rozwoju miasta w zakresie zgodności ze „Standardami dokumentów programujących rozwój m.st.
Warszawy”, w tym ze strategią rozwoju miasta oraz obowiązującymi politykami i programami.
Następnie został przedstawiony Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, które w dniu 21 grudnia 2021
roku pozytywnie zaopiniowało wniosek o przyjęcie Programu zarządzeniem Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy i skierowało go do dalszego procedowania.
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Aneks 1 - Lista członków Rady Programu
Imię i nazwisko Członek Rady/Osoba upoważniona

Lp.

Instytucja/komórka organizacyjna

1.

Renata Kaznowska – Przewodnicząca Rady Programu

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

2.

Aldona Machnowska-Góra – Zastępczyni Przewodniczącej
Rady Programu

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Biura Urzędu m.st. Warszawy
3.

Janusz Samel

Biuro Sportu i Rekreacji

4.

Artur Jóźwik/Izabela Jasińska

Biuro Kultury

5.

Marlena Happach/Sylwia Kośnik

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

6.

Ewa Kolankiewicz

Centrum Komunikacji Społecznej

7.

Tomasz Pactwa/
Marlena Muszyńska

Biuro Pomocy i Polityki Społecznej

8.

Joanna Gospodarczyk/
Mirosław Sielatycki

Biuro Edukacji

9.

Marzanna Krajewska/Olga Lejk

Biuro Planowania Budżetowego

10.

Olga Pilarska-Siennicka

Biuro Polityki Zdrowotnej

11.

Katarzyna Sokołowska

Biuro Marketingu Miasta

12.

Tamás Dombi

Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym

Radni m.st. Warszawy
13.

Dariusz Dziekanowski

Komisja Sportu i Turystyki Rady m.st. Warszawy

14.

Agata Diduszko-Zyglewska

Komisja Kultury i Promocji Miasta Rady m.st.
Warszawy

Dzielnice m.st. Warszawy
15.

Urszula Kierzkowska

Dzielnica Bemowo

16.

Grzegorz Kuca/Anna Majchrzak

Dzielnica Białołęka

17.

Grzegorz Pietruczuk/Andrzej Malina

Dzielnica Bielany

18.

Rafał Miastowski/Marek Rojszyk

Dzielnica Mokotów

19.

Sławomir Umiński

Dzielnica Ochota
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20.

Tomasz Kucharski

Dzielnica Praga-Południe

21.

Ilona Soja-Kozłowska/
Krzysztof Celiński

Dzielnica Praga-Północ

22.

Agnieszka Kądeja/Bożena Mazurkiewicz

Dzielnica Rembertów

23.

Aleksander Ferens

Dzielnica Śródmieście

24.

Małgorzata Kwiatkowska/
Krzysztof Miszewski

Dzielnica Targówek

25.

Bogdan Olesiński/
Katarzyna Świtalska

Dzielnica Ursus

26.

Robert Kempa

Dzielnica Ursynów

27.

Norbert Szczepański/Radosław Ziółkowski

Dzielnica Wawer

28.

Marian Mahor

Dzielnica Wesoła

29.

Ludwik Rakowski

Dzielnica Wilanów

30.

Jarosław Karcz/Adam Kuszkowski

Dzielnica Włochy

31.

Krzysztof Strzałkowski/
Katarzyna Kosińska

Dzielnica Wola

32.

Paweł Michalec

Dzielnica Żoliborz

Jednostki m.st. Warszawy
33.

Bartosz Kusior/Ewa Paciorek

SCS AKTYWNA WARSZAWA

34.

Grzegorz Górski

Park Kultury w Powsinie

35.

Kamila Nowocin

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

36.

Łukasz Puchalski

Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy

Strona społeczna
37.

Dorota Buchwald

Społeczna Rada Kultury

38.

Rafał Jachimiak

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds.
Rekreacji
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Aneks 2 – Lista członków Grup Roboczych
Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja/komórka organizacyjna

1.

Katarzyna Szymańska-Stułka

Biuro Sportu i Rekreacji

2.

Sylwia Grzegorzewska

Biuro Edukacji

3.

Marta Pęstka

OPS Ochota

4.

Michał Błotny

Młodzieżowa Rada Warszawy

5.

Ewa Kolankiewicz

Młodzieżowa Rada Warszawy

6.

Marta Dermańska

Centrum Komunikacji Społecznej

7.

Aleksandra Skrobowska

Biuro Marketingu Miasta

8.

Anna Michalak-Pawłowska

DK Dorożkarnia

9.

Małgorzata Kozieł

UD Białołęka

10. Milena Migda

UD Bielany

11. Monika Cwyl

UD Ochota

12. Kinga Wiśniewska

UD Ochota

13. Iwona Kaczorowska

UD Praga Południe

14. Krzysztof Celiński

UD Praga Północ

15. Mirosław Pawłowski

UD Śródmieście

16. Marlena Salowowska

UD Targówek

17. Katarzyna Świtalska

UD Ursus

18. Hanna Ochremniak-Sadowska

UD Ursynów

19. Katarzyna Wasiak

UD Wesoła

20. Piotr Daniluk

UD Włochy

21. Robert Lisewski

UD Wola
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22. Agata Diduszko-Zyglewska

Radna m.st. Warszawy – Komisja Kultury

23. Agnieszka Rayss

Społeczna Rada Kultury

24. Marek Chodaczyński

Społeczna Rada Kultury

25. Maria Wilska

Nowy Teatr

26. Natalia Daca

Sinfonia Varsovia

27. Zbigniew Darda

DK Kadr

28. Marcin Jasiński

Staromiejski Dom Kultury

29. Donata Wurst

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

30. Paulina Andruczyk

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

31. Aleksandra Antoniuk

Bemowskie Centrum Kultury

32.
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Załącznik nr 6
do Programu
Kultura blisko domu do roku 2025

Założenia – opis skrócony
Program Kultura blisko domu

Czemu służy Program i jak zostanie to osiągnięte
Program Kultura blisko domu do roku 2025 (dalej: Program) służy osiągnięciu jednego z celów
„Strategii #Warszawa2030” (dalej: Strategia). Ma sprawić, że większa niż dotąd część mieszkańców
miasta będzie aktywnie uczestniczyć w kulturze blisko miejsca swojego zamieszkania. Ułatwi to
korzystanie z oferty kulturalnej osobom, którym trudno się przemieszczać, a także tym, które mają
mało czasu. Aktywność kulturalna ma wywrzeć pozytywny wpływ na samopoczucie warszawiaków,
a także pomóc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych relacji z osobami mieszkającymi w tej
samej okolicy.
Program ma cztery Cele szczegółowe. Pierwszy, Zainteresowani mieszkańcy, obejmuje projekty
zachęcające do aktywnego udziału w kulturze. Należą do nich kampanie promujące korzyści
z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, działania informujące o ofercie kulturalnej dostępnej
blisko domu, a także wykorzystywanie relacji sąsiedzkich do dzielenia się przez mieszkańców
i mieszkanki wiedzą oraz informacjami na temat dostępnych lokalnie aktywności w obszarze kultury.
Cel drugi, Różnorodna i dopasowana oferta, to tworzenie atrakcyjnej propozycji kulturalnej –
adresowanej zarówno do stałych uczestników, jak i osób, które dotychczas z takiej oferty nie
korzystały. W poznaniu ich potrzeb pomogą konsultacje i badania społeczne, dzięki czemu oferta
będzie bogatsza i bardziej różnorodna. Rodzaje, terminy oraz miejsca wydarzeń i zajęć będą
dopasowywane do potrzeb mieszkańców. Osoby różniące się pod względem wieku, zamożności czy
wykształcenia znajdą odpowiednie dla siebie propozycje. Działania te kierowane będą także do grupy
migrantów mieszkających w Warszawie.
Kolejny Cel, Miejsca aktywności blisko domu, służy wspieraniu podmiotów zajmujących się
działalnością kulturalną skierowaną do okolicznych mieszkańców. Tutaj przewidziane jest tworzenie
nowych miejsc, remonty oraz zakup nowego sprzętu.
Cel czwarty, Realizatorzy z potencjałem, adresowany jest do pracowników podmiotów prowadzących
działalność kulturalną dla okolicznych mieszkańców. Zakłada on podnoszenie wiedzy i poprawę
warunków pracy, w tym m.in. tworzenie nowych stanowisk, wprowadzanie zasad zapewniających
wysoką jakość działań oraz szkolenia. W ramach tego celu wspierana będzie także współpraca
pomiędzy podmiotami prowadzącymi lokalną działalność kulturalną.
Program realizowany jest przez publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, biura urzędu
miasta i dzielnic Warszawy oraz inne podmioty działające na rzecz lokalnych społeczności.
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