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O PROCESIE

PROCES
W procesie tworzenia dokumentu uczestniczyli mieszkanki i mieszkańcy,
przedstawiciele instytucji kultury, szkół artystycznych, aktywistów
i organizacji pozarządowych. Prace nad nową polityką kulturalną
rozpoczęliśmy w maju 2019 roku. Nad opracowaniem dokumentu czuwał
Zespół ds. koordynacji procesu powstawania polityki kulturalnej.
W lipcu zorganizowaliśmy warsztaty lokalne, podczas których określaliśmy
wartości wyróżniające kulturę w Warszawie. W warsztatach wzięły udział
63 osoby.
We wrześniu spotkaliśmy się na otwartych warsztatach, na których
warszawianki
i warszawiacy definiowali kulturę w naszym mieście.
W tych spotkaniach uczestniczyły 164 osoby. Materiał wypracowany
z uczestnikami warsztatów był podstawą do stworzenia projektu dokumentu,
który przedstawiliśmy do konsultacji społecznych.
W listopadzie Forum Przyszłości Kultury otwierał panel zatytułowany
„Warszawa: kultura dla przyszłości. Prezentacja założeń warszawskiej polityki
kulturalnej”.

Otwarte warsztaty
Przystanek Siarczana

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Wierzymy, że kultura ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta
i nas wszystkich – mieszkanek i mieszkańców stolicy. Inspiruje,
tworzy kapitał społeczny, wspólnotę lokalną, pomaga rozwijać przyjazne miasto
oraz ma konsekwencje dla zmniejszania różnic społecznych.
Dlatego razem z przedstawicielkami i przedstawicielami środowisk kultury
i instytucji, organizacji pozarządowych i szkół artystycznych
oraz z udziałem mieszkańców przygotowaliśmy projekt dokumentu
„Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna”.

W ramach konsultacji społecznych dokumentu zaprosiliśmy do rozmowy
na temat zapisanych w nim wartości i zasad, którymi chcemy się kierować przy
realizacji polityki kulturalnej.
Projekt dokumentu
www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_kultura_w_warszawie
Wstęp w projekcie dokumentu
nowej polityki kulturalnej Warszawy

KALENDARIUM

KALENDARIUM


start konsultacji społecznych // 11 grudnia 2020



spotkanie konsultacyjne, Służewski Dom Kultury // 17 grudnia 2020 (wtorek), godz. 17.00



przesyłanie opinii za pośrednictwem ankiety // 11 grudnia 2019 do 20 stycznia 2020



4 punkty konsultacyjne // 19 grudnia 2019, 9,10,14 stycznia 2020



stały punkt konsultacyjny w Biurze Kultury // 11 grudnia 2019 do 20 stycznia 2020



zakończenie konsultacji społecznych // 20 stycznia 2020

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W ramach konsultacji spotkaliśmy się w grudniu 2019 z mieszkańcami
Warszawy na otwartym spotkaniu w Służewskim Domu Kultury.
W spotkaniu wzięły udział 42 osoby.
Cztery punkty konsultacyjne odwiedziło 7 osób.
W gronie osób znaleźli się przedstawiciele warszawskich instytucji kultury,
organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury, przedstawiciele
dzielnic oraz mieszkańcy nie należący do żadnej z powyższych grup.

Formularz online wypełniło 157 osób.

Spotkanie otwarte
Służewski Dom Kultury

OPINIE I POMYSŁY
Opinie odnosiły się bezpośrednio do treści lub struktury dokumentu.
Dotyczyły ujednolicenia nazewnictwa używanego w dokumencie
z innymi dokumentami miejskimi oraz funkcjonowania kultury
w Warszawie.
Mieszkańcy postulowali m.in.:







wprowadzenie pojęcia dobrosąsiedztwa, które oznacza,
że wartością jest to, że mamy sąsiada, a nie to, kim on jest;
wzmocnienie roli badań i ewaluacji, bez których nie można odkryć
prawdziwych potrzeb mieszkańców, a potem na nie skutecznie
odpowiedzieć;
wykorzystanie zasobów już wypracowanych, które mogą być
ponownie użyte dla dobra warszawiaków;
podkreślenie roli technologii w realizacji założeń polityki kulturalnej.

Warsztaty otwarte
Akademia Sztuk Pięknych

OPINIE I POMYSŁY
W ramach konsultacji uruchomiliśmy elektroniczny formularz,
który był dostępny przez 6 tygodni. W ten sposób zbieraliśmy
opinie odnośnie wskazanych w dokumencie wartości i zasad.
Wartości
 Różnorodność
 Otwartość
 Odpowiedzialność
 Wolność
 Zakorzenienie

Zasady
 Partnerstwa i współpracy
 Neutralności
 Jawności, przejrzystości i otwartej komunikacji
 Oceny eksperckiej
 Pomocniczości
 Odpowiedzialnego organizowania i publicznego mecenatu
 Zrównoważonego rozwoju

W formularzu przyjęliśmy skalę od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało bardzo
ważne, a 1 – nieistotne.
Dla osób, które wypełniły formularz, najważniejszą z wartości okazała
się wolność (średnia 4,56), a najmniej istotna zakorzenienie (średnia
3,96).
Spośród zasad określających reguły współpracy w kulturze
najważniejsze były dwie (ex aequo): zasada neutralności (średnia 4,57)
oraz jawności, przejrzystości i otwartej komunikacji (średnia 4,57).
Za najmniej ważną mieszkańcy uznali zasadę oceny eksperckiej
(średnia 3,91).

Zauważyliśmy, że wszystkie zasady i wartości otrzymały relatywnie
wysokie średnie. Może to świadczyć, że w ocenie osób, które wypełniły
formularz, są ważne i powinny być wpisane do dokumentu.
Za pośrednictwem formularza zebraliśmy także uwagi do tekstu
dokumentu, a odpowiedzi na nie zawarliśmy w załączniku nr 2 do
Raportu. Znajdują się tam również odpowiedzi na uwagi, które zgłosili
uczestniczki i uczestnicy konsultacji podczas spotkania w Służewskim
Domu Kultury oraz w punktach konsultacyjnych.

WNIOSKI

WNIOSKI


Prace nad polityką kulturalną Warszawy prowadzone były od samego początku w sposób jak najbardziej partycypacyjny.



Wiele opinii przekazanych w konsultacjach uwzględniliśmy w konsultowanym dokumencie, ponieważ trafiły do nas
na wcześniejszym etapie, kiedy spotykaliśmy się podczas otwartych spotkań czy warsztatów.



Opinie warszawianek i warszawiaków brane były pod uwagę przez cały czas trwania procesu.



Opisane w polityce wartości i zasady mieszańcy Warszawy uznali za ważne.



W ramach konsultacji zostało zgłoszonych dużo szczegółowych rozwiązań, które zostaną uwzględnione w przygotowywanych
programach wykonawczych do Strategii #Warszawa2030.

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Projekt „Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna” zostanie
poprawiony zgodnie z uwagami zgłoszonymi i przyjętymi w ramach
konsultacji społecznych.
Następnie dokument wraz z zarządzeniem o jego wprowadzeniu
będzie konsultowany wewnątrz Urzędu m.st. Warszawy, a na końcu
podpisany przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Będzie stanowił wytyczną do powstających w Urzędzie programów
mających na celu realizację strategii rozwoju miasta #Warszawa2030.
Biuro Kultury jest odpowiedzialne za dwa z nich, są one powiązane
z celami operacyjnymi: 2.2. „Aktywnie spędzamy czas wolny
blisko domu” (wspólnie z Biurem Sportu i Rekreacji) oraz 4.1.
„Rozwijamy nasz twórczy potencjał” (wspólnie z Biurem Edukacji).
Dzięki programom wykonawczym strategia przełoży się na konkretne
działania, które będziemy realizować w najbliższych latach.

Koncert na placu Defilad

INFORMACJE O TYCH
KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!
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OPIS AKCJI
INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
Akcja informacyjna skierowana została do wszystkich mieszkańców
Warszawy, w szczególności do środowisk zajmujących się i
współtworzących kulturę
w naszym mieście, tj. instytucji kultury, szkół artystycznych, organizacji
pozarządowych czy stowarzyszeń twórczych.
Zrealizowane działania:







umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie
www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz na profilu FB
facebook.com/konsultacjespolecznewarszawa,
umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie
kulturalna.warszawa.pl oraz na profilu na Facebooku
facebook.com/KulturalnaWarszawa
i Twitterze @kulturalnawawa,
wysłanie informacji prasowej,
przygotowanie i emisja spotu zachęcającego do udziału
w konsultacjach na potrzeby mediów społecznościowych
(z tłumaczeniem na język migowy i napisami).

AKCJA INFORMACYJNA
Pozostałe działania informacyjne jakie towarzyszyły konsultacjom:







mailing z zaproszeniem do udziału w konsultacjach;
przygotowanie i dystrybucja plakatów informujących
o konsultacjach w Urzędzie Miasta oraz w dzielnicach;
informacja o konsultacjach w newsletterze Urzędu m.st.
Warszawy oraz newsletterze Biura Kultury;
zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronie
internetowej i profilu na FB Strategii #Warszawa2030;
stworzenie wydarzenia na profilu FB Kulturalna Warszawa
zapraszającego na otwarte spotkanie z mieszkańcami.

Grafika promująca konsultacje
w mediach społecznościowych
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LISTA
ZGŁOSZONYCH UWAG
Załącznik w oddzielnym pliku

