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Wyniki arkusza obserwacji



Pod koniec roku 2013 Miasto poddało przyszłe zasady korzystania z
Ogrodu Krasińskich konsultacjom społecznym. Ponieważ ich
uczestnicy byli podzieleni w takich kwestiach jak zamykanie parku
na noc, możliwość jazdy na rowerze i wprowadzenie do parku
psów, Zarząd Terenów Publicznych zdecydował, że w okresie
próbnym, od grudnia 2013 r. do końca czerwca 2014 r., będzie tu
obowiązywał regulamin tymczasowy. W tym czasie Ogród
Krasińskich będzie otwarty w dzień i noc, będzie można na jego
terenie jeździć na rowerze i wprowadzać do niego psy.



Ogród Krasińskich jest obecnie monitorowany w celu sprawdzania
czy respektowane są zasady korzystania z parku, obowiązujące w
okresie próbnym. Jednym z działań monitorujących są spacery po
Ogrodzie, zapowiedzianie podczas konsultacji społecznych. Spacery
odbywają się co miesiąc, a może w nich wziąć udział każdy
użytkownik parku. Podczas spaceru studenci psychologii
środowiskowej wręczają każdej osobie uczestniczącej specjalnie
przygotowany formularz, na którym może ona zaznaczać jakie
zniszczenia i zanieczyszczenia zaobserwowała.



Obecnie trwa remont parku i dostępna jest tylko jego część.
Cały park po remoncie ma być otwarty na wiosnę. Stały regulamin
zostanie wprowadzony w połowie roku, po zakończeniu okresu
próbnego.

Informacje o pierwszym
spacerze monitorującym


Pierwszy spacer monitorujący Ogród Krasińskich odbył się
25 stycznia 2014 roku, w sobotę, między godziną 11 a 12.



W czasie spaceru temperatura wynosiła -11 stopni Celsjusza
a Ogród pokryty był grubą warstwą śniegu.



Spacer spotkał się z dość dużym zainteresowaniem.
Rozdano 30 formularzy monitorujących stan Ogrodu
Krasińskich, zebrano ich 25. Formularze wypełnili
użytkownicy Ogrodu w różnym wieku: od 15 do 82 lat.
Większość stanowiły kobiety. Obecne były także osoby
reprezentujące Centrum Komunikacji Społecznej i Zarząd
Terenów Publicznych, studenci psychologii środowiskowej,
którzy rozdali formularze oraz przedstawiciele mediów.


Nie wszyscy uczestnicy spaceru wypełnili arkusz w
całości ze względu na niesprzyjające warunki
pogodowe.

Arkusz obserwacji



Arkusz obserwacji umożliwiał uczestnikom spaceru
wskazanie liczby i rodzaju zniszczeń oraz dokonanie
oceny stanu czystości.



Obejmował następujące elementy:





Zniszczenia zieleni



Zniszczenia poszczególnych sprzętów parkowych



Zanieczyszczenia, takie jak graffiti, śmieci, psie odchody



Przestrzeganie regulaminu przez właścicieli psów



Obecność rowerzystów



Inne negatywne zachowania mogące mieć wpływ na komfort
korzystania z Ogrodu Krasińskich

Uczestnicy spaceru mieli także możliwość wpisania w
arkuszu własnych uwag.

Wyniki arkusza
obserwacyjnego
I. Zniszczenia i zanieczyszczenia
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Uczestnicy spaceru nie zauważyli żadnych zniszczeń zieleni. Ich zdaniem
wynikało to częściowo z faktu, że trawniki pokryte były śniegiem i
nawet gdyby zieleń była w jakimś stopniu zniszczona, nie dałoby się
tego zaobserwować.



Osoby, które zaznaczyły odpowiedź „bardzo dużo” odnosiły się do
wycinki drzew, a nie do obecnego stanu zieleni.

Graffiti i niepożądane napisy
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Zdania na temat ilości graffiti i niepożądanych napisów w Ogrodzie
Krasińskich były podzielone.


Część osób nie zauważyła żadnych napisów lub ich niewielką ilość.



Kilka osób zaznaczyło odpowiedź „dużo” lub „bardzo dużo”, lecz z
uwag niektórych uczestników spaceru, przekazanych studentom
zbierającym arkusze, wynikało, że odpowiedzi te odnosiły się do
zniszczeń
sprzed
okresu
rewaloryzacji
Ogrodu
(schron
Starzyńskiego).

Porzucone butelki
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W przybliżeniu połowa osób twierdziła, że w Ogrodzie nie ma żadnych
butelek.



Pozostałe osoby zauważyły porzucone butelki.

Niedopałki papierosów
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Część osób nie zauważyła żadnych niedopałków papierosów.



Pozostałe osoby twierdziły, że jest ich niewielka lub umiarkowana ilość.

Psie odchody
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Znaczna większość osób zauważyła w Ogrodzie niewielką ilość psich
odchodów. Choć nie było ich wiele, oznacza to jednak, że nie wszyscy
użytkownicy sprzątają po swoich psach.

Inne śmieci
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Osoby uczestniczące w spacerze nie zauważyły żadnych innych śmieci
lub zauważyły ich niewielką ilość.



Pojedyncze osoby wymieniły:


Chusteczki papierowe



Plastikowe torby

Zniszczenia sprzętów parkowych


Uczestnicy spaceru monitorującego nie zauważyli żadnych
zniszczeń sprzętów parkowych.



Część osób odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie o
zniszczenia sprzętów. Ich zdaniem jest za wcześnie na to, by w
Ogrodzie pojawiły się jakiekolwiek akty wandalizmu, ponieważ
monitorowana część Ogrodu została niedawno otwarta.

Wyniki arkusza
obserwacyjnego
II. Przestrzeganie punktów regulaminu dotyczących
wprowadzania psów na teren Ogrodu

Czy widzi Pan/Pani psy na smyczy?

Liczba osób

6
6
5
4
3
2
1
0

5
4
3
1

Czy widzi Pan/Pani psy puszczane wolno?
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Większość psów była
prowadzona
na
smyczy
lub
w
kagańcu. Zdarzały się
też
jednak
psy
puszczane wolno.



Podczas
spaceru
monitorującego
w
Ogrodzie Krasińskich
nie było wielu psów,
dlatego w przypadku
niektórych
osób
odpowiedź „nie widzę
żadnego” oznaczała,
że osoba nie widziała
w Ogrodzie żadnego
psa.

Liczba osób

Czy widzi Pan/Pani psy w miejscach
przeznaczonych dla dzieci?
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Większość Wszystkie



Prawie nikt nie zauważył psów w miejscach przeznaczonych dla dzieci.



Tylko jedna osoba widziała psa w miejscu przeznaczonym dla dzieci.

Czy widzi Pan/Pani psy chodzące po
rabatach lub kompozycjach kwiatowych?
14
14

Liczba osób

12
10
8
6
4
1

2

1

1

0

0
Nie widzę
żadnego

Niektóre

Mniej
więcej
połowę

Większość Wszystkie



Większość osób nie widziała psów chodzących po rabatach lub
kompozycjach kwiatowych.



Tylko 3 osoby zauważyły psy chodzące w niedozwolonych miejscach.

Wyniki arkusza
obserwacyjnego
III. Rowerzyści

Czy w czasie obserwacji zauważył/a
Pan/Pani osoby jeżdżące na rowerze?
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Tylko kilku uczestników spaceru zauważyło osoby jeżdżące
na rowerze.



Choć rowerzystwów było bardzo niewielu, obserwacje
podczas spaceru monitorującego pokazały, że nawet przy
silnym mrozie zdarzają się osoby przejeżdżające przez
Ogród Krasińskich na rowerze.

Wyniki arkusza
obserwacyjnego
IV. Inne zachowania mogące mieć negatywny
wpływ na komfort korzystania z Ogrodu
Krasińskich



Większość osób uczestniczących w spacerze monitorującym nie
zauważyła żadnych zachowań mogących mieć negatywny wpływ
na komfort korzystania z Ogrodu Krasińskich.



Trzy osoby poruszyły problem przestrzegania regulaminu
Ogrodu przez właścicieli psów.


Dwie z nich zwróciły uwagę na to, że nie wszyscy
użytkownicy Ogrodu sprzątają po swoim psie, a jedna
stwierdziła, że punkt regulaminu dotyczący prowadzenia
psów na smyczy nie jest przestrzegany. Te zagadnienia
zostały poruszone w II rozdziale raportu.

„Miejsca zasikane przez psy pod
nowymi krzakami (iglastymi).
Niesprzątnięta kupa.”

„Niesprzątanie po psie.”

„Pieski mogą spacerować”.



Niektórzy uczestnicy spaceru wpisali w arkuszu także inne
komentarze dotyczące Ogrodu Krasińskich:
„Sama zanieczyściłam kilka
miejsc (ławek) sypiąc ziarna dla
ptaków – brak karmników,
skandal. Brak krzewów. Brak
małych ptaków”.

„Jestem zwolenniczką otwarcia
parku”.

„Jest niespójność między
informacją prasową (Gazeta
Wyborcza) a zadaniem!”

„Brak ok. 500 drzew, krzewów –
brak Ogrodu Krasińskich”.

„Przy wejściu muszą być
dostępne plastikowe torebki na
psie odchody”.

„Mało drzew”.

„W przyszłości: 1) park
zamykany na noc, 2) psy mogą
być, 3) rowery małe, np. dla
dzieci do 10 lat, dla dorosłych
jedna alejka wzdłuż”.

Podsumowanie



Podczas spaceru monitorującego:


Nie zaobserwowano zniszczeń zieleni.



Zauważono
nieliczne
zanieczyszczenia
w
postaci
niepożądanych
napisów,
porzuconych
butelek,
niedopałków i psich odchodów.



Nie
zaobserwowano
parkowych.

żadnych

zniszczeń

sprzętów



Większość psów prowadzona była na smyczy lub w kagańcu i
nie chodziła w niedozwolonych miejscach.



Nieliczne
osoby
zauważyły
rowerzystę/rowerzystów.



Znaczna większość osób uczestniczących w spacerze nie
zaobserwowała zachowań mogących mieć negatywny wpływ na
komfort korzystania z parku. Tylko pojedyncze osoby zwróciły
uwagę na to, że nie każdy sprząta po swoim psie.



Na wyniki arkusza obserwacji mogły mieć wpływ obecne
warunki pogodowe. Śnieg uniemożliwiał dostrzeżenie np.
zniszczeń zieleni i niektórych zanieczyszczeń.

na

terenie

Ogrodu

