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WPROWADZENIE

INFORMACJE NA TEMAT
PRZEPROWADZONEGO
BADANIA

Niniejszy raport jest podsumowaniem bada-

nia będącego częścią projektu „Od diagnozy do strategii

– model planowania rozwoju usług publicznych”. Projekt,

realizowany we wszystkich dzielnicach Warszawy oraz
czterech gminach podmiejskich – zakłada partycypacyjne
stworzenie strategii rozwoju wybranej usługi publicznej.
Praga Południe, wraz z dwoma innymi dzielnicami: Pragą

Północ i Targówkiem została objęta rozszerzonym modułem badawczym. Oznacza to, że obok zrealizowanych
w całej Warszawie badań ilościowych dotyczących jakości

życia mieszkańców i ich opinii na temat najważniejszych

usług publicznych, przeprowadzono także dedykowane

badanie poświęcone wybranej przez dzielnicę dziedzinie –
usługom kulturalnym. Badanie to objęło swoim zakresem

użytkowników tej usługi – mieszkańców korzystających

(w różnym stopniu) z oferty kulturalnej dzielnicy, w tym
konkretnych placówek.

Aby planowanie strategiczne nie było działaniem

oderwanym od istniejących uwarunkowań, niezwykle

istotne jest zdiagnozowanie potrzeb użytkowników danej usługi i zebranie ich opinii na temat dotychczasowej

jakości usług . Temu właśnie służyły zrealizowane i pod-

sumowane w tym dokumencie badania. Poniższy raport
zawiera opis najważniejszych wyników i wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy – zarówno w odniesieniu
do sygnalizowanych przez mieszkańców potrzeb, jak i ich
recenzji świadczonych usług.

Mamy nadzieję, że zebrany w tym dokumencie ma-

teriał pozwoli spojrzeć na dostarczane usługi oczami jej
odbiorców i pomoże tak zaplanować jej rozwój, by trafnie

i skutecznie zaspokajała potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Zrealizowany w styczniu i lutym 2014 r. pro-

ces badawczy składa się z dwóch typów badań: badania
ilościowego (ankietowego) oraz badania jakościowego
(bezpośrednich rozmów z wybranymi osobami).

Na terenie dzielnicy zrealizowano dwa niezależne

badania ilościowe. Pierwsze z nich polegało na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadu kwestionariuszowego

w domach respondentów (technika CAPI). Wywiady przeprowadzona na próbie 400 mieszkańców Pragi Południe

w wieku powyżej 15 roku życia dobranej w taki sposób, by

odzwierciedlała strukturę wieku i płci wszystkich mieszkańców dzielnicy. Analogiczne badanie przeprowadzono także

na Pradze Północ i Targówku, co pozwala na porównanie
niektórych danych z tymi dzielnicami.

W drugim badaniu ilościowym wykorzystano dwa

typy ankiety: papierową (dostępną na terenie dzielnicy

w 37 punktach, przede wszystkim w bibliotekach publicznych, wypożyczalniach książek, domach kultury, klubach
osiedlowych oraz w parafiach) oraz internetową, dostępną

na stronie www.um.warszawa.pl/badanie. Do udziału

w badaniu zaproszono osoby korzystające z domów kultury i/lub bibliotek publicznych, wypożyczalni książek
znajdujących się na terenie Pragi Południe. W ramach

badania efektywnie zostało wypełnionych 538 ankiet (z
czego przeważająca ilość w wersji papierowej). Niektóre osoby nie odpowiedziały na wszystkie pytania (np.

„porzuciły” ankietę przed jej końcem), dlatego czasami

liczba odpowiedzi na dane pytanie jest mniejsza niż 538.

Uzupełnieniem badań ilościowych były badania

jakościowe. Polegały one na bezpośredniej rozmowie

z użytkownikami usług kulturalnych - osobami spełniającymi odpowiednie kryteria, które zdaniem autorów
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KORZYSTANIE Z USŁUG
KULTURALNYCH NA
PRADZE POŁUDNIE
badania mogły różnicować sposób korzystania z usług

kulturalnych. Rozmowy miały formę wywiadu grupowego
(FGI). Każdorazowo oprócz badacza wzięło w nim udział

min. osiem osób. W sumie odbyły się cztery takie spotkania. Poszczególne grupy różniły się między sobą wiekiem
badanych: jeden wywiad przeprowadzono z mieszkańcami

dzielnicy w wieku 18-23, dwa z osobami 24-55 (z czego
w jednej grupie uczestniczyły osoby posiadające dzieci,

a w drugiej osoby bezdzietne) i jeden wywiad z osobami
powyżej 55 roku życia.

Dodatkowo przeprowadzono dwanaście wywia-

dów indywidualnych z pracownikami instytucji kultury

(Centrum Promocji Kultury i jego filie, osiedlowe domy
kultury), lokalnymi inicjatorami działań kulturalnych oraz
pracownikiem Urzędu Dzielnicy.

Zanim przejdziemy do szczegółowego omó-

wienia usług kulturalnych oferowanych przez Pragę Południe i ich oceny przez użytkowników, warto przyjrzeć się
kto i w jakim sposób korzysta z tego typu usług.

Warto podkreślić już na początku, że istnieją wy-

raźne różnice pomiędzy mieszkańcami Pragi Południe
a Pragi Północ i Targówka jeśli chodzi o uczestnictwo

w wydarzeniach kulturalnych. Wśród tych pierwszych
jest wyraźnie więcej osób, które nie tylko wzięły udział

w działaniach kulturalnych w ciągu ostatniego roku, ale
również uczestniczyły w kilku różnych wydarzeniach.

Może to świadczy nie tylko o ich ogólnym zaangażowaniu kulturalnym, ale również potrzebie zróżnicowanych
aktywności. Należy przy tym pamiętać, że przytoczone

poniżej dane nie wprowadzają rozróżnienia na aktywności
podejmowane na terenie dzielnicy i poza nią.

Warto przyjrzeć się kim są mieszkańcy Pragi Połu-

dnie, którzy uczestniczyli najaktywniej w wydarzeniach
kulturalnych (brali udział w dużej liczbie wydarzeń). Dominują wśród nich osoby wykształcone (wykształcenie
wyższe oraz licencjat), które nie borykają się z poważnymi

problemami materialnymi. Na dużą aktywność kulturalną wpływa również wielkość gospodarstwa domowego
i liczba posiadanych dzieci – rodzice jednego lub dwójki
dzieci częściej korzystają z wielu różnych rodzajów usług
kulturalnych. Wiek mieszkańców także różnicuje sposób

korzystania z kultury – dorośli mieszkańcy dzielnicy (od

25 do 34 lat) najrzadziej deklarowali zupełny brak udziału
w jakichkolwiek wydarzeniach kulturalnych.

Warto także przyjrzeć się bliżej w jakim typie wy-

darzeń mieszkańcy dzielnicy uczestniczyli najchętniej
i najczęściej. Mieszkańcy Pragi Południe zdecydowanie
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10%
Wykres 1
Uczestnictwo w wydarzeniach
kulturalnych

Praga Południe

Praga Północ

Targówek

30%

50%

70%

90%

Wykres 2
Wykształcenie a udział
w wydarzeniach kulturalnych
– Praga Południe
ogółem Praga Południe
wyższe
licencjat
pomaturalne / policealne
średnie (liceum, technikum)
zasadniecze zawodowe
gimnazjalne lub niższe

50%

40%

Wykres 3
Sytuacja materialna a udział
w wydarzeniach kulturalnych
– Praga Południe
ogółem Praga Południe

30%

jestem w ciężkiej sytuacji materialnej

powodzi mi się raczej źle
powodzi mi się znośnie, średnio
powodzi mi się raczej dobrze
powodzi mi się bardzo dobrze

20%
Wykres 4
Liczba dzieci a udział
w wydarzeniach kulturalnych
– Praga Południe
10%

3 dzieci
2 dzieci
1 dziecko
bez dzieci

brak udziału w wydarzeniach
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W ilu rodzajach wydarzeń kulturalnych uczestniczyli respondenci?
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11 wydarzeniach

10%

30%

50%

70%

90%
najczęściej wybierali kino (studyjne/ w multipleksach oraz
pokazy na otwartym powietrzu) – niemal 40% badanych

Wykres 5
Liczba dzieci a udział
w wydarzeniach kulturalnych
– Praga Południe

uczestniczyło w tym typie imprez więcej niż raz. Kolejnym

rodzajem wydarzenia dość często wybieranym przez

mieszkańców są imprezy plenerowe – ponad 30% brało
udział w takiej imprezie, z czego 10% więcej niż raz. Być

może znajdują się wśród nich uczestnicy Święta Saskiej

ogółem Praga Południe

Kępy – znanego w dzielnicy wydarzenia plenerowe-

75 lat i powyżej
60 - 74 lata
45 - 59 lat
35 - 44 lata
25 - 34 lata
15 - 24 lata

go. Ciekawie przedstawiają się również dane mówiące

o uczestnictwie w spektaklach teatralnych. Nieco ponad

30% badanych zadeklarowało uczestnictwo w tego typu
wydarzeniu w minionym roku. Być może wynika to z kwalifikowania przez badanych spektakli dla dzieci do tej

kategorii wydarzeń, bądź bliskości Teatru Powszechnego.
Należy jednak przy tym pamiętać, że ten typ wydarzeń

brak udziału w wydarzeniach

udział w 1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 wydarzeniach

kulturalnych jest wciąż aspiracyjny dla wielu osób, dlatego
wskazany odsetek może być zawyżony.

Wykres 6
Aktywność uczestnictwa
w różnych typach wydarzeń
kulturalnych
– Praga Południe
kino
impreza plenerowa
teatr
impreza dla dzieci
koncert muzyki roz.
wystawa
spotkanie z autorem
festiwal muzyczny
kabaret
koncert muzyki poważnej
happening itp.

nie wiem / trudno powiedzieć

ani razu

1 raz

2 – 5 razy

6 razy lub więcej
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KULTURALNA MAPA
DZIELNICY – WIEDZA
MIESZKAŃCÓW NA
TEMAT USŁUG
KULTURALNYCH

Wykres 7
Wiek a świadomość istnienia
placówek kulturalnych na
terenie dzielnicy

45%

40%

35%

Przyglądając się usługom kulturalnym

oferowanym przez dzielnicę warto zastanowić się nad

tym jaką wiedzę na ich temat posiadają mieszkańcy Pragi

30%

Południe. Takich informacji dostarczyło nam badania ilościowe (na reprezentatywnej próbie mieszkańców) oraz
zrealizowane wywiady grupowe, w trakcie których badani

tworzyli dzielnicowe Co jest grane – spis znanych im miejsc

25%

i wydarzeń kulturalnych na terenie dzielnicy. Ćwiczenie

to pomogło w odtworzeniu spontanicznej wiedzy miesz-

kańców na temat istniejącej oferty kulturalnej dzielnicy.
Na terenie Pragi Południe istnieje dość dużo miejsc

20%

związanych z kulturą. Są to przede wszystkimi siedziby

Centrum Promocji Kultury (na ul. Podskarbińskiej) i jego

filii: Klub Kultury Saska Kępa, Klub Kultury Gocław, Klub

Kultury Seniora. Dodatkowo funkcjonują osiedlowe kluby

15%

kultury związane z dużymi spółdzielniami mieszkaniowy-

mi. Placówki takiej jak Klub Orion czy Klub Relax działają przede wszystkim dzięki dofinansowaniom z Urzędu
Dzielnicy i stanowią pewne uzupełnienie oferty CPK-u.

10%

Jednak nie wszystkie z wymienionych miejsc są rów-

nie dobrze znane mieszkańcom. Warto więc przyjrzeć się
jaka jest świadomość istnienia poszczególnych placówek

wśród różnych grup odbiorców. Wiek jest cechą, która

5%

wyraźnie różnicuje świadomość istnienia poszczególnych
placówek. Można zauważyć, że najmłodsza grupa mieszkańców ma wyraźnie mniejszą wiedzę na temat istniejących

na terenie dzielnicy placówek kulturalnych. Placówkami
powszechnie rozpoznawalnymi niezależnie od wieku mieszkańców są Klub Kultury Saska Kępa oraz główna siedziba
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15 - 24 lata

25 - 34 lata

Klub Kultury
Gocław

35 - 44 lata

Dom Kultury
Seniora

45 - 59 lat

60 - 74 lata

Centrum Promocji
Kultury

75 lat i powyżej

Klub Kultury
Saska Kępa

Wykres 8
Wiek a świadomość istnienia
osiedlowych klubów kultury

45%

Centrum Promocji Kultury – o ich istnieniu wie niemal

50% mieszkańców w każdym z wymienionych przedziałów wiekowych. Taką „popularność” tych dwóch placó-

wek potwierdzają również badania jakościowe – te dwa

miejsca były pierwszymi spontanicznie wymienianymi

40%

placówkami przez wszystkich badanych.

Analiza pokazuje również, że Klub Kultury Seniora

(zgodnie z założeniami) jest znany przede wszystkimi

35%

wśród starszych mieszkańców dzielnicy.

Warto przyjrzeć się także rozpoznawalności funk-

cjonujących bardzo lokalnie klubów osiedlowych.

Na powyższym wykresie widać rozpoznawalność

trzech najbardziej popularnych klubów osiedlowych:

30%

Orion, Relax oraz Groszek na tle najpopularniejszej

dzielnicowej placówki - Klubu Kultury Saska Kępa we
wszystkich grupach wiekowych. Widać wyraźnie, że są one
rozpoznawalne przez niemal dwa razy mniejszy procent

25%

mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Szczególnie mało

znany wydaje się być klub „Groszek”, którego rozpoznawalność wśród mieszkańców w każdym wieku oscyluje

wokół 10%. Jedynie osoby w wieku 45 – 59 lat znają go

20%

nieco lepiej. Dla tych samych osób najlepiej znanym klubem osiedlowym jest Klub Kultury „Orion”. Potwierdzą

to również badania jakościowe – badani w tym przedziale

wiekowym wspominali o tej placówce i oferowanych

15%

przez nich zajęciach (klub brydżowy lub zajęcia fitness

dla pań). Z kolei najmłodsza grupa mieszkańców najczę-

ściej rozpoznawała klub osiedlowy „Relax” – wskazała go
dwukrotnie częściej niż pozostałe dwie placówki. Tak niska

10%

rozpoznawalność klubów osiedlowych może niepokoić,
jednak wydaje się być również uzasadniona – są to czę-

sto niewielkie instytucje o bardzo lokalnym charakterze
i pełnią tym samym zupełnie inną funkcję w skali całej

5%

dzielnicy.

Na „kulturalnej mapie” dzielnicy tworzonej przez

badanych w trakcie wywiadów grupowych znalazły się
również miejsce w mniej bezpośredni sposób związane

z kulturą. Są to przede wszystkimi tereny zielone, gdzie
15 - 24 lata

25 - 34 lata

Klub Kultury
Saska Kępa

35 - 44 lata

Dom Kultury
„Orion”

45 - 59 lat

60 - 74 lata 75 lat i powyżej

Spółdzielczy Klub
Osiedlowy „Relax”

Klub Osiedlowy
„Groszek”

organizowane są popularne dzielnicowe wydarzenia plene-

rowe. Wśród takich miejsc wskazywano przede wszystkim:
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Park Skaryszewski

spotkań, np. kawiarni. Wyraźnie różna jest sytuacja

wydarzeniami (jak również z różnego rodzaju imprezami

jako kawiarniano – restauracyjne centrum dzielnicy

kojarzony przede wszystkim z dużymi, dzielnicowymi

Saskiej Kępy, która postrzegana jest przede wszystkim,

sportowymi)

(choć bardzo niewiele badanych rzeczywiście korzysta

z tych lokali), a także w pewnym stopniu Grochów,

Jeziorko Balaton

wymieniane przede wszystkim przez mieszkańców Gocławia, kojarzone z wydarzeniami „rodzinnymi” (pikniki,
festyny, dni dziecka)

gdzie znajduje się CPK oraz dwie – mimo, że dość niszowe – klubokawiarnie: Grochownia oraz Kici-Kocia.

Francuska jest najbardziej naszpikowana. Też chy-

ba z tego powodu, że wiele znanych osób tam mieszkało,

plaża nad Wisłą

atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu, oceniane
jako zbyt rzadko wykorzystywane przez dzielnicę

często wystawy ma, że artyści, ogólnie. Z tego względu
[jest to] takie centrum kulturalne Pragi Południe.
o Gocławiu:

Tu nic nie ma, tu jest sypialnia dla wszystkich,

ulica Francuska

wymieniana przede wszystkim w kontekście Święta Saskiej

oprócz tego parku, który jest zrobiony dwa lata temu, czy

Oprócz omawianych już powyżej miejsc najmłodsi

Kolejną częścią dzielnicowego Co jest grane są

Kępy, ale również jako lokalizacja wielu kawiarni

trzy to nic nie ma, żadnego pubu, żadnej kawiarni fajnej…

badani w trakcie badań jakościowych wymienili także trzy

wydarzenia kulturalne organizowane na terenie dziel-

o charakterze kulturalnym:

nych wydarzeniem dzielnicowym jest Święto Saskiej

miejsca komercyjne, które również oferują wydarzenia

nicy. Najmocniej kojarzonym i znanym wśród badaKępy. Określane jest jako wydarzenie znane w całej

klubokawiarnia Kici-Kocia

(ul. Józefa Garibaldiego 5a) (znana przede wszystkim

w najmłodszej grupie badanych, i przez pojedyncze osoby ze starszej grupy)

Warszawie, dobrze wypromowane, zorganizowane na
wysokim poziomie. Równocześnie jednak jest bardzo

silnie związane z tą częścią dzielnicy, co sprawia, że nie

identyfikują się z nim w pełni mieszkańcy pozostałych

klubokawiarnia Grochownia

(ul. Kobielska 75) – znana tylko przez osoby z najmłodszej
grupy

części Pragi Południe.

To z takich inicjatyw Centrum Promocji Kultury

to brałam udział w Święcie Saskiej Kępy w czerwcu, to

Soho Factory

już kawałek czasu, ale uważam, że takie inicjatywy są

postrzegane jako dość ekskluzywne i trudno dostępne

wtedy, zbierają się mieszkańcy.

miejsce znane i dobrze kojarzące się, ale powszechnie
dla kogoś z zewnątrz.

Ciekawa wydaje się ocena rozlokowania miejsc

bardzo tutaj potrzebne, jest taka atmosfera lokalności
Na pewno, i festyn jest taki najbardziej rozpro-

pagowany i ogólnie też mi się wydaje, że to otoczenie

związanych z kulturą na terenie dzielnicy. Warto przy

jest przyjazne. Są największe fundusze na to i najwięcej

dział Pragi Południe na Saską Kępę, Grochów, Gocław

Badanie ilościowe potwierdza bardzo dużą roz-

tym zwrócić uwagę na bardzo wyraźny wewnętrzny po-

ludzi na to przychodzi.

i Kamionek. Są to cztery odrębne i różniące się od siebie

poznawalność tego wydarzenia wśród mieszkańców

powszechne przekonanie, że Gocław należy do najbardziej

ze słyszenia, a nieco ponad połowa (35%) zadeklaro-

kątem miejsc wprost związanych z kulturą, jak i miejsc

jego uczestnicy.

charakterem części dzielnicy. Wśród badanych panowało

dzielnicy - 64% wskazała na nie, jako na znane choćby

„zapomnianych” fragmentów dzielnicy – zarówno pod

wała uczestnictwo w nim. Warto przyjrzeć się kim są
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28%

Wykres 9:
Charakterystyka
demograficzna uczestników
„Święta Saskiej Kępy”

Jak można zaobserwować na powyższym wykresie,
Święto Saskiej Kępy jest wydarzeniem, w którym uczestniczą bardzo różni mieszkańcy dzielnicy – nie widać tutaj
zbyt dużych różnic ze względu na najważniejsze zmienne
demograficzne. Cechą różnicująca jest wykształcenie
– wśród osób deklarujących uczestnictwo przeważały
osoby z wyższym wykształceniem. Taka zależność może
wynikać z silnego związania tego wydarzenia z częścią

21%

dzielnicy kojarzoną z kulturą wyższą i nieco elitarnym
charakterem tej okolicy. Można dostrzec także, że osoby
oceniające swoją sytuację materialną jako raczej złą lub
złą rzadziej deklarowały uczestnictwo w Święcie Saskiej
Kępy, niż te, które oceniały ją lepiej. Wydaje się jednak,
że taka zależność jest dość powszechna – osoby znajdujące się w gorszej sytuacji materialnej relatywnie rzadziej
uczestniczą w jakichkolwiek wydarzeniach kulturalnych.
Innym wydarzeniem znanym powszechnie i ocenia-

14%

nym jednoznacznie pozytywnie jest rekonstrukcja Bitwy
o Olszynkę Grochowską. Rozpoznaje je niemal połowa
mieszkańców dzielnicy, ale uczestnictwo w nim zadeklarowało już wyraźnie mniej, bo tylko 12% z osób rozpoznających wydarzenie. Dość powszechna znajomość
tego wydarzenia nie dziwi – jest ono związane z lokalną
tożsamością i dumą. Z kolei na zdecydowanie rzadsze
niż w przypadku Święta Saskiej Kępy uczestnictwo może

7%

wpływać specyficzny charakter rekonstrukcji historycznej
– forma ta nie jest powszechnie postrzegana jako bardzo
atrakcyjna, mimo tego osiągnięte 13% uczestnictwo powinno cieszyć – może ono świadczyć o silnym lokalnym
patriotyzmie mieszkańców i potrzebie posiadania „własnych” powodów do świętowania. Mieszkańcy uczestniczący w tym wydarzeniu to przede wszystkim osoby
dorosłe (35 – 44 lata). Być może wśród nich przywiązanie
do lokalnej historii jest najsilniejsze. Warto zauważyć

płeć

dzieci

wiek

stan cywilny

wykształcenie

liczba osób w
gosp. domowym

bardzo dobra
raczej dobra
znośna/średnia
raczej zła
bardzo zła/ciężka

1 osoba
2 osoby
3 -4 osoby
5 osób +

gimnazjum lub niższe
zasadnicze zawodowe
średnie(liceum/technikum)
pomaturalne/policealne
licencjat
wyższe

kawaler/panna
żonaty/zamężna
w związku/konkubinat
separacja/rozwiedziony/a
wdowiec/wdowa

15 - 24 lata
25 - 34 lata
35 - 44 lata
45 - 59 lat
60 - 74 lata
75 lat+

brak
1
2
3

kobieta
mężczyzna

także, że inaczej niż w przypadku Święta Saskiej Kępy,

sytuacja
materialna

wykształcenie nie różnicuje uczestników wydarzenia tak
silnie – osoby z wykształceniem zawodowym lub średnim
deklarowały udział w rekonstrukcji podobnie często, jak
mieszkańcy z wyższym wykształceniem.
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60%
Wykres 10
Charakterystyka
demograficzna uczestników
„Rekonstrukcji Bitwy
o Olszynkę Grochowską”

Wśród pozostałych wymienianych w trakcie badań

jakościowych wydarzeń pojawiło się Święto Gocławia

(nazywane także Dniami Gocławia). Porównywane do

swojego pierwowzoru z Saskiej Kępy oceniane było dość
ambiwalentnie. Z jednej strony jako wydarzenie o charakterze bardzo lokalnym przyciąga swoją „sąsiedzką”

atmosferą, z drugiej strony ma to także odbicie na profesjonalizmie organizacji, a ten oceniany był raczej kry-

45%

tycznie. Od Święta Saskiej Kępy negatywnie wyróżniała

go również mała różnorodnoś oferowanych rozrywek.
Wydarzenie kojarzone przede wszystkim z festynem dla

rodzin z małymi dziećmi, na którymi pozostałe osoby
nie znajdą dla siebie zbyt wiele atrakcji. Mimo tego dość
krytycznego odbioru, sama idea tego typu wydarzenia
spotkała się z bardzo pozytywnymi reakcjami.

Bo to malutkie takie było. Chyba pierwszy raz robio-

ne… o tym festynie nie słyszałem wcześniej, nie było żadnej

30%

reklamy nigdzie, z przypadku zobaczyłem.

Tutaj był festyn organizowany na podobnej zasadzie,

tylko na dużo mniejszą skalę, tu przy Wodniku, podobny
wzór, był koncert, były konkursy

Pozostałe wydarzenia kulturalne związane z dzielni-

cą wymieniane przez badanych to m.in. Święto Pragi (przez
część badanych postrzegane jako święto organizowane

wspólnie przez obie dzielnice) oraz Noc Muzeów (choć

15%

15 - 24 lata
25 - 34 lata
35 - 44 lata
45 - 59 lat
60 - 74 lata
75 lat+

kawaler/panna
żonaty/zamężna
w związku/konkubinat
separacja/rozwiedziony/a
wdowiec/wdowa

gimnazjum lub niższe
zasadnicze zawodowe
średnie(liceum/technikum)
pomaturalne/policealne
licencjat
wyższe

dzieci

wiek

stan cywilny

wykształcenie

bardzo dobra
raczej dobra
znośna/średnia
raczej zła
bardzo zła/ciężka

brak
1
2
3

płeć

1 osoba
2 osoby
3 -4 osoby
5 osób +

kobieta
mężczyzna

ogólnomiejskie, ale wyraźnie „aktywizujące” dzielnicę).

liczba osób w
gosp. domowym

sytuacja
materialna

OFERTA KULTURALNA
DZIELNICY
OGÓLNE ZADOWOLENIE
Zanim przejdziemy do szczegółowego omó-

na terenie dzielnicy/gminy

uczestnicy 3 – 5
wydarzeń
uczestnicy
6 lub więcej
wydarzeń

ściowych) warto przyjrzeć się co może wpływać na ogólny

ogółem

poziom zadowolenia z usług kulturalnych. Jak pokazuje

w Warszawie

uczestnicy 1 – 2
wydarzeń

wienia zadowolenia mieszkańców Pragi Południe z oferty

kulturalnej dzielnicy (głównie na podstawie badań jako-

Wykres 11:
Ogólny poziom zadowolenia
z wydarzeń kulturalnych na
terenie dzielnicy/w Warszawie
a aktywność uczestnictwa
w kulturze

poniższy wykres czynnikiem silnie różnicującym poziom
zadowolenia z wydarzeń kulturalnych organizowanych

3,0

na terenie dzielnicy i poza jej obrębem jest częstotliwość

3,40

3,80

4,20

4,80

uczestnictwa w kulturze w ogóle.

Wykres 12:
Preferencje lokalizacji wydarzenia
(dzielnica/poza dzienicą) a typ
wydarzenia

Osoby, które częściej brały udział w różnego rodzaju

wydarzeniach w minionym roku wykazują się większym
krytycyzmem wobec wydarzeń organizowanych na terenie

dzielnicy przy równoczesnym zadowoleniu z wydarzeń
warszawskich. Może to wynikać z faktu, że wyjściowe

4,4

kultury są większe i trudniej jest je zaspokoić.

4,3

turalnych mieszkańcy częściej uczestniczą lokalnie – na

4,2

oczekiwania wobec wydarzeń wśród aktywnych odbiorców

koncert muzyki
rozrywkowej
koncert muzyki
poważnej

Warto przyjrzeć się, w który typie wydarzeń kul-

terenie dzielnicy.

Wśród usług kulturalnych wybieranych znacznie

częściej (niemal trzykrotnie) na terenie dzielnicy jest kino

(tradycyjne i plenerowe). Wynika to najprawdopodobniej

z wygody (najwygodniej jest iść do kina blisko swoje miejsca

zamieszkania) i/lub z popularności letnich projekcji odbywających się parku Skaryszewskim. Również komfortem

można tłumaczyć większą popularność imprez dla dzieci
organizowanych na terenie dzielnicy, niż w innych częściach

miasta. Często oczekiwania wobec tego typu wydarzeń

spotkanie z autorem

happening

4,0

impreza dla dzieci
festiwal muzyczny

kabaret

wystawa

4,1

impreza plenerowa

3,9
3,8

kulturalnych sprowadzają się do ciekawego zagospodaro-

3,7

ma spore znaczenie. Można więc przypuszczać, że wyda-

3,6

wania czasu wolnego dzieciom, a bliskość samej imprezy

teatr

kino

rzenia organizowane na terenie Pragi Południe spełniają

oczekiwania rodziców i dodatkowo przyciągają swoją dobrą
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3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4
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Wykres 13:
Zadowolenie z wydarzeń
kulturalnych w i poza dzienicą
zamieszkania
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

teatr
wystawa
koncert muzyki
poważnej
spotkanie z autorem

0%

koncert muzyki
rozrywkowej

kabaret
festiwal muzyczny
happening

kino
impreza plenerowa
impreza dla dzieci

Wykres 14:
Badanie urzytkowników
poszczególnych placówek:
ogólny poziom zadowolenia

*średnia „ogółem” z uwzględnieniem respondentów,
którzy nie wskazali na żadną placówkę

Centrum Promocji Kultury
Klub Kultury Gocław

lokalizacją. Również imprezy plenerowe organizowane

na Pradze Południe wybierane są częściej niż te poza nią.
Być może wynika to potrzeby lokalności, która chętnie

przypisywana jest do tego typu wydarzeń.
Ciekawych informacji dostarcza analiza poziomu
zadowolenia z poszczególnych rodzajów wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie dzielnicy i poza nią
(choć dane te należy czytać z ostrożnością ze względu
na dużą rozpiętość poszczególnych odpowiedzi).
Istnieją typy wydarzeń, których dzielnicowe „wersje” są oceniane równie dobrze (lub nieco lepiej), co te
organizowane w innych częściach Warszawy. Należą
do nich przede wszystkim imprezy dla dzieci, imprezy
plenerowe, jak również występy kabaretów, czy spotkania z autorami książek. W przypadku dwóch ostatnich
rodzajów zbieżność ocen nie powinna dziwić – zadowolenie z uczestnictwa w tego typu wydarzeniach opiera
się przede wszystkim na postrzeganej atrakcyjności
występującego (kabaretu, bądź ciekawego człowieka),
dlatego lokalizacja konkretnego wydarzenia nie powinna
mieć zbyt dużego wpływu na ocenę jego atrakcyjności.
Można również zauważyć, że ocena imprez plenerowych
organizowanych na terenie Pragi Południe nie odbiega
od tych z pozostałego obszaru miasta – powodem tego
stanu rzeczy może być pozytywna ocena Święta Saskiej
Kępy. Warto zwrócić uwagę, że wśród lokalnych wydarzeń cenionych porównywalnie do ogólnomiejskich
są te, które również wybierane są przez mieszkańców
najczęściej: imprezy dla dzieci, czy imprezy plenerowe.

OCENA POSZCZEGÓLNYCH
PLACÓWEK
Przechodząc do bardziej szczegółowej
oceny oferty kulturalnej na terenie Pragi Południe należy podkreślić, że ze względu na bardzo silną pozycję
w dzielnicy Centrum Promocji Kultury (wraz ze swoimi
filiami) jest ona sprowadzana przez badanych do oferty
tych instytucji.

Klub Kultury Seniora
Muszla Koncertowa w Parku Skar.
Klub Kultury Saska Kępa
Ogółem*

3,45

3,8

4,24
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Na podstawie wyników badania ilościowego prze-

wzięły udział w tego typu wydarzeniach. Powodem

tucji kultury można przyjrzeć się ocenom poszczególnych

z zainteresowaniami badanych (np. wykład varsavianisty

prowadzonego wśród użytkowników konkretnych instyaspektów funkcjonowania placówek.
Analizując przytaczane wyniki należy pamiętać, że
nie są one reprezentatywne dla mieszkańców całej dzielnicy – w badaniu brały udział tylko zainteresowane osoby
(wypełniając ankietę papierową dostępną w dzielnicowych
placówkach kultury lub internetową).
Ogólny poziom zadowolenia użytkowników z oferty
„ich” placówki jest dobry i podobny dla każdej z dzielnicowych placówek kultury.
Jedyną placówką, której użytkownicy deklarowali
mniejsze zadowolenie był Klub Kultury Saska Kępa. Trudno jednak jednoznacznie określić przyczynę tego stanu
rzeczy – może to zarówno wskazywać na gorszy poziom
placówki, jak i na większe wymagania i oczekiwania jej
użytkowników.
Warto także przyjrzeć się szczegółowym ocenom
poszczególnych aspektów funkcjonowania placówki.
Analizując powyższe wyniki warto pamiętać, że
podobnie jak w przypadku ogólnego poziomu zadowolenia
– należy z dużą ostrożnością porównywać poszczególne
placówki do siebie nawzajem. Jak widać z wykresu różnice
w ocenach poszczególnych aspektów nie są znaczące.
Przeprowadzone badania jakościowe dostarczyły
dodatkowych informacji na temat postrzegania istniejącej oferty kulturalnej. Dość powszechnym skojarzeniem

z CPK (rozumianym przede wszystkim jako dom kultury
na ulicy Podskrabińskiej) jest rozbudowana i różnorodna
oferta kierowana do dzieci. Wielu badanych miało choćby
pobieżną wiedzę na jej temat. Oceniana była bardzo pozytywnie jako zróżnicowana, rozbudowana i dość łatwo
dostępna. Dla wielu badanych to właśnie zajęcia dla tej
grupy odbiorców tworzą „profil” tej instytucji.
Choć badani mają świadomość, że oferta CPK-u nie
ogranicza się jedynie do tej kierowanej do dzieci, innego
rodzaju zajęcia, czy spotkania są mało znane. Jako przykład
wydarzeń kierowanych do osób dorosłych wymieniane są
przed wszystkim spotkania z ciekawymi ludźmi, odczyty,
czy występy kabaretów. Tylko nieliczne osoby kiedykolwiek
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uczestnictwa była zazwyczaj zbieżność danej oferty

na temat Pragi Południe).
Ocena oferty kierowanej do tej grupy odbiorców
była już ambiwalentna. Wielu badanych, miała trudność
z jej oceną ze względu na niewielką wiedzę na ten temat. Pozostali nie odbierali jej już tak pozytywnie jak
w przypadku tej zaadresowanej do dzieci. Wyraźne głosy
krytyki pojawiły się zwłaszcza w najmłodszej grupie
badanych (18 – 24 lata). Odnosiły się przede wszystkim
do powtarzalności i niskiej atrakcyjności oferty. W programie instytucji pojawiają się, według badanych, wciąż
ci sami artyści, a nowości nie są zbyt częste. Oferta jest
zbyt jednostajna (zwłaszcza w porównaniu z różnorodnością oferty ogólnomiejską), by przyciągnąć zwłaszcza
najmłodszych dorosłych.
Jak na przykład jest kabaret, to jest tylko jeden,
który się regularnie pojawia, nie ma czegoś nowego. Tak
mi się wydaje, że to CPK jest zamknięte na pewne rzeczy.
Wyraźnie inny jest stosunek odbiorców oferty
dla seniorów. Nie jest ona zbyt znana wśród osób z innych grup wiekowych, ale sami „zainteresowani” bardzo
pozytywnie ją oceniają. Starsi badani mieli świadomość
kierowanej do siebie oferty zarówno przez CPK na Podskarbińskiej, Centrum Kultury na Brukselskiej, czy Klub
Seniora (choć znajomość tej instytucji nie była zbyt
wielka, nikt z badanych również nie użył jej nazwy –
funkcjonuje raczej jako dom kultury na Pawlikowskiego).
Wśród tej grupy badanych były również osoby, które
wymieniły osiedlowe kluby kultury: Ikar i Relax jako
oferujące zajęcia dla nich.
Zupełnie odmienne było postrzeganie dostępnej
dzielnicowej oferty kulturalnej przez najmłodszą grupę
badanych. Respondenci mieli problem ze wskazaniem
wydarzeń lub zajęć skierowanych specjalnie do nich
i ocenianych przez nich jako atrakcyjne. Pojawiały się
przykłady pojedynczych wydarzeń czy spotkań, które
odpowiadały swoją tematyką zainteresowaniom badanych. Jednak rozmówcy zgodnie wskazali na brak
systematycznej, rozbudowanej oferty dla młodzieży.
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informacja o działalności placówki

Wykres 15:
Badanie urzytkowników
poszczególnych placówek:
zadowolenie z poszczególnych
aspektów funkcjonowania

różnorodność oferty placówki
poziom artystyczny placówki
godziny otwarcia placówki
godziny zamknięcia placówki
dni otwarcia placówki
jakość sprzętu i wyposażenia placówki
stan i czystość budynku
kompetencje prowadzących zajęcia

Ogółem

Klub Kultury Saska
Kępa

Muszla Koncertowa
w Praku
Skaryszewskim

Klub Kultury Gocław

Klub Kultury Seniora

Centrum Promocji
Kultury

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

OCENA
SPOSOBU
INFORMOWANIA
Należy zauważyć również, że nikt spośród roz-

mówców nie wspomniał o Klubie Kultury Gocław, który
– według przedstawicieli Urzędu Dzielnicy – w pewnym
stopniu specjalizuje się w ofercie kierowanej do młodych
mieszkańców dzielnicy. Warto jednak dodać, że brak tego
typu oferty na terenie dzielnicy nie jest bardzo mocno
odczuwalnych dla młodych ludzi. Ze względu na swoją
mobilność i względnie dobre rozpoznanie oferty kulturalnej na terenie całego miasta, nie mają oni zbyt silnych
oczekiwań względem dzielnicy. Mimo tego wydaje się, że
oferta wyraźnie skierowana do nich i odpowiadająca ich
potrzebom na pewno spotkałaby się z zainteresowaniem.
Szczególnie atrakcyjne dla tej grupy odbiorców (ale
również nieco starszych mieszkańców dzielnicy) byłoby
pojawienie się niezobowiązującego miejsca spotkań posiadającego ofertę kulturalną. Miejsce, określanie przede
wszystkim przez młodzież, mianem klubokawiarni odpowiadałoby na potrzebę miejsca do spotkań również na
terenie Pragi Południe. Brak tego typu miejsc jest szczególnie odczuwany przez mieszkańców Gocławia. Choć
pojedynczy badani kojarzyli takie miejsce jak Kici-Kocia,
czy Grochownia z pewnością nie zaspokajają one potrzeb
w tym zakresie. Co ważne, tego typu miejsce spełniałoby
również (podkreślaną przede wszystkim przez młodszych
badanych) potrzebę alternatywy dla CPK-u, które utożsamiane jest ze zinstytucjonalizowaną, „poważniejszą”
kulturą.

Analizując oceny sposobu informowania
o istniejącej ofercie kulturalnej warto przytoczyć dane
dotyczące najczęstszych przyczyn nie uczestniczenia
w wydarzeniach kulturalnych na terenie dzielnicy.
Najczęściej wskazywaną przyczyną był brak
interesującej oferty kulturalnej (wskazało na niego
nieco ponad 60% nieuczestniczących w wydarzeniach
kulturalnych na terenie Pragi Południe), w drugiej kolejności wybierano brak informacji. Obydwa powody są ze
sobą silnie powiązane i wskazują na niewystarczające
wypromowania istniejącej oferty kulturalnej wśród
mieszkańców. Jedna piąta mieszkańców dzielnicy czuje
się niepoinformowana na temat odbywających się na
terenie Pragi Południe wydarzeń kulturalnych - warto
przyjrzeć tej grupie bliżej, uwzględniając przy tym najczęściej wykorzystywane przez nich źródło informacji
na temat wydarzeń kulturalnych na terenie dzielnicy.
Widać wyraźnie, że najwięcej osób niedoinformowanych jest wśród tych, którzy szukają tego typu
wiedzy w radiu. Z kolei osoby czerpiące informacje na
temat dzielnicowej oferty kulturalnej wśród swoich bliski, na bilbordach i plakatach oraz w internecie czują się
raczej zadowolone ze swojego poziomu wiedzy. Warto
zauważyć, że wśród osób korzystających z portali społecznościowych, jako źródeł informacji o wydarzeniach

Mam wrażenie, że na Gocławiu takiego miejsca

kulturalnych 40% wciąż czuje się niedoinformowana.

klubokawiarnie, restauracje, tego nie ma, naprawdę są

stron internetowych. Może to wynikać z niewystarcza-

nie ma, szczególnie Gocław jest bardzo ubogi w tego typu

Podobną zależność można zaobserwować w przypadku

budynki i sklepy, a kawiarni nie ma.

jąco dobrego promowania oferty kulturalnej z wykorzystaniem tych właśnie kanałów.
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Badania jakościowe potwierdzają wyniki badań

Wykres 16:
Przyczyny rezygnacji z uczestnictwa
w wydarzeniu kulturalnym na terenie dzielnicy

ilościowych – wszyscy uczestnicy wywiadów grupowych (niezależnie od wieku) stwierdzili, że obecny
sposób informowania o działaniach kulturalnych na
terenie dzielnicy jest niewystarczający. Problem niedoinformowania dotyczy przede wszystkim osób, które

brak informacji na temat wydarzenia
brak interesującej oferty
wydarzenie odbywało się tylko poza
terenem dzielnicy/gminy
brak środków finansowych
inne
brak możliwości dotarcia na wydarzenie
lub wydarzenia kulturalne

korzystają rzadko (bądź wcale) z oferty dzielnicowych
instytucji kultury. Dla osób, które uczestniczą w wydarzeniach i działaniach organizowanych na terenie
dzielnicy (zwłaszcza przez CPK) dostęp do informacji
jest prostszy, jednak również nie był on zadowalający.
Badani spójnie wskazywali na brak jednego spójnego
kalendarza prezentującego ofertę wszystkich miejsc
i instytucji związanych z kulturą na terenie dzielnicy.
Wskazuje to na zupełny brak wiedzy na temat
istniejącego narzędzia, jakim jest strona kulturalna

Wykres 17:
Wykorzystywane źródła informacji
o dzielnicowej ofercie kulturalnej a ocena
bycia poinformowanym o ofercie.

Praga Południe. Posiada one bowiem większość wskazywanych przez badanych funkcjonalności – łączy pro-

zdecydowanie niepoinformowany

gramy różnych instytucji, podaje informacje na temat

raczej niepoinformowany

terminu wydarzenia i jego dostępności.

ani niepoinformowany, ani poinformowany

Mieszkańcy czerpią informacje na temat usług

raczej poinformowany

kulturalnych przede od swoich bliskich (deklaruje tak

zdecydowanie poinformowany

ponad 60% badanych), z plakatów dostępnych w popularnych miejscach, które często mijają 40%. W trak-

portale
społecznościowe
strony www
plakaty
bilbordy
radio
bliscy
inne źródła

korzysta

cie rozmów podczas badań jakościowych zauważano

nie korzysta

jednak, że tego informacje w formie plakatów dotyczą

korzysta

przede wszystkim pojedynczych wydarzeń, bądź in-

nie korzysta

stytucji i nie pozwalają się zorientować w całej dziel-

korzysta

nicowej ofercie kulturalnej. Pojawiły się sugestie, by

nie korzysta

oprócz dotychczas wykorzystywanych miejsc, plakaty

korzysta

pojawiały się również na popularnych przystankach

nie korzysta

(autobusowych lub tramwajowych) lub w samych środ-

korzysta

kach komunikacji (np. w lokalnie popularnych liniach

nie korzysta

autobusowych).

korzysta

Wystarczy, że się przejdę Wiatrakiem [rondo Wia-

nie korzysta

traczna], który jest oplakatowany i już wiem…
Natomiast jakby to było na takich bilbordach
jak na skrzyżowaniach są informacje plan miasta, żeby
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był podobny z imprezami w danym miesiącu, gdzie co się
odbywa. To wydaje mi się, że to też by dużo ułatwiało.

Czasami jest dzień wolny, sobota, niedziela, chętnie gdzieś
by się poszło, ale w sumie nie wiadomo gdzie, nic nie kusi.
Albo w autobusach też moim zdaniem powinny
być wywieszone plakaty jak większe są te, bo dużo ludzi
jeździ autobusem.
Jak jest przy przystanku powiedzmy i czeka się na
autobus, czy na tramwaj, to zawsze człowieka zainteresuje
i coś tam przeczyta.

z jej profilu na Facebooku lub strony internetowej
(w przypadku osób w młodych lub w średnim wieku)
oraz z dostępnych na miejscu ulotek (zwłaszcza seniorzy).
Bardziej te wydarzenia chyba mnie znajdują. To nie
jest tak, że jak ja sam szukam, tylko kiedy się coś pojawia
to wtedy się tam idzie.
Do tych, co się chodzi w miarę regularnie to tam
są te plakaty, także jakaś informacja o koncertach czy
imprezach takich większych.

Obok plakatów badani wskazali także na inne źródła informacji. Ponad jedna piąta mieszkańców poszukuje
tego typu informacji w internecie. Wymienianym także
źródłem informacji na ten temat jest Facebook (12%
mieszkańców dzielnicy). Badanie jakościowe pozwala
sądzić, że jest to typowe przede wszystkim dla młodszych mieszkańców. Jednak Facebook wykorzystywany
do tego celu w dość szczególny sposób – odbywa się to
raczej biernie na zasadzie otrzymywania powiadomień lub
zaproszeń od swoich znajomych, bardzo rzadko w formie
samodzielnych poszukiwań.
Ciekawe jest przyjrzenie się preferowanym przez
mieszkańców z poszczególnych grup społecznych źródłom informacji na temat dzielnicowej oferty kulturalnej.
Widać wyraźnie, że najmłodsi mieszkańcy preferują wirtualne źródła informacji – portale społecznościowe
oraz strony internetowe. Z kolei dorośli (osoby w wieku
35 – 44 lat) w widoczny sposób częściej wskazywali na
plakaty i bilbordy.
Z kolei starsi badani wymienili najbliższych oraz
gazetę lokalną, co – jak pokazuje badanie jakościowe –
jest zgodne z dotychczas wykorzystywanymi źródłami
informacji. Seniorzy często wymieniali lokalną gazetę
Mieszkaniec jako popularne źródło dzielnicowych informacji, także w obszarze kultury.
Szczególną grupę stanowią użytkownicy (nawet
incydentalni) konkretnych instytucji kultury – oni czerpią wiedzę na temat najnowszego programu instytucji
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Wykres 18:
Wiek mieszkańców a preferowany kanał
informowania o ofercie kulturalnej
dzielnicy

45 - 59 lat
Internet - portale społecznościowe
Internet - strony internetowe
gazeta lokalna

gazeta ogólnopolska
plakaty / bilboardy
radio

telewizja

newsletter

35 - 44 lata

znajomi/przyjaciele/członkowie rodzin

75 lat i powyżej
25 - 34 lata

60 - 74 lata
15 - 24 lata
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OCENA KOMUNIKACJI
I WSPÓŁPRACY
URZĘDU I PARTNERÓW
Na terenie dzielnicy Praga Południe funk-

cjonuje dość dużo instytucji kultury różnego rodzaju. Dla-

tego wydaje się, że dla jakości usług kulturalnych bardzo
ważny jest też sposób komunikacji i współpracy pomiędzy
nimi, a Urzędem Dzielnicy.

Wszystkie instytucje kulturalne na terenie dzielnicy

pozostają w regularnym kontakcie z Urzędem. Dla Cen-

trum Promocji Kultury i jego filii są to relacje o charakterze
stałym i instytucjonalnym. Opierają się one z jednej strony

na zaangażowaniu instytucji w dzielnicowe przedsięwzięcia, a z drugiej na niewielkim wsparciu promocyjnym

oraz symbolicznym (np. poprzez obejmowanie honorowych patronatów przez burmistrza). Niekiedy współpraca przyjmuje także inne formy, np. wtedy gdy Urząd

korzysta z przestrzeni klubów przy organizacji spotkań
z mieszkańcami.

Współpracy nie można określić jako bardzo głębo-

kiej. Należy jednak podkreślić, że respondenci (pracownicy

placówkami jest elementem szerokiej i świadomej
strategii, mającej gwarantować skuteczny dostęp do

instytucji kulturalnych nie tylko skali dzielnicowej czy
rejonowej (Grochów, Gocław, Saska Kępa), ale także najbardziej lokalnej. Kluby osiedlowe to wsparcie dostrze-

gają i bardzo doceniają, mają bowiem świadomość, że
pomoc (przede wszystkim finansowe) ze strony Urzędu
Dzielnicy pozwala im funkcjonować na odpowiednim
poziomie.

Ciekawie przedstawiają się wzajemne relacje po-

między poszczególnymi instytucjami kultury – zarówno

klubami osiedlowymi, jak i filiami CPK. O ile współpraca i komunikacja pomiędzy filiami CPK-u jest dość

sprawna, o tyle kluby osiedlowe raczej nie dostrzegają
siebie nawzajem. Pomimo często podobnej funkcji, jakie
pełnią w swoim otoczeniu (osiedlu), zbliżonej ofercie

– komunikacja ogranicza się do sporadycznej wymiany
informacji na temat swojego programu.

Urzędu Dzielnicy i CPK) nie wykazują takiej potrzeby,
ani też nie widzą sposobu, w jaki dojść miałoby do jej
pogłębienia.

Mniej formalny charakter mają relacje urzędu

z lokalnymi, spółdzielczymi klubami kultury. Kluby te

(w zgodnej opinii osób je prowadzących, jak i przedsta-

wicieli Urzędu Dzielnicy) są elementem infrastruktury
kulturalnej, który wyróżnia Pragę Południe na tle innych
dzielnic. Placówki takie jak Orion, Relax, Groszek oraz

Centrum Edukacji Kulturalnej powstały jako instytucje
kulturalne wielkich praskich spółdzielni mieszkaniowych.
Obecnie pozostają nadal w strukturach spółdzielczych,

ale duża część ich oferty kulturalnej realizowana jest wy-

łącznie dzięki wsparciu Urzędu, dla którego kuratela nad
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NAJWAŻNIEJSZE
WNIOSKI
BRAK OFERTY SKIEROWANEJ
BEZPOŚREDNIO DO
KONKRETNYCH
GRUP ODBIORCÓW:
Pomimo bardzo rozbudowanej

i różnorodnej oferty kulturalnej dzielnicy istnieją wciąż

grupy mieszkańców, które nie odnajdują w niej atrakcyjnych propozycji dla siebie. Być może warto rozważyć

stworzenie nowej lub modyfikację istniejącej oferty kierowanej do:
młodzieży

potrzebę tę sygnalizowali zarówno najmłodsi, jak

starsi – młodzież określana była jako grupa mieszkańców
najczęściej pomijana w ofercie kulturalnej
rodziców z małymi dziećmi

zajęcia dla rodziców, w trakcie których zapewniona

jest opieka nad dziećmi

ZBYT MAŁA LICZBA LOKALNYCH
WYDARZEŃ PLENEROWYCH:
Na Pradze Południe widoczny jest we-

wnętrzny podział: Grochów, Gocław, Saska Kępa, Kamionek

– to części dzielnicy posiadające swój specyficzny charakter. Warto rozważyć organizację lokalnych plenerowych
wydarzeń nawiązujących formą do popularnego Święta
Saskiej Kępy.
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BRAK NIEZOBOWIĄZUJĄCEGO
MIEJSCA SPOTKAŃ:
„Kulturalny krajobraz” dzielnicy zdominowany jest przez prężnie działające instytucje kultury – zapewnia to ciągłość i profesjonalizm proponowanej oferty. „Instytucjonalność” usług kulturalnych odstrasza niektórych
mieszkańców – warto rozważyć stworzenie mniej zobowiązującego miejsca spotkań (lub nawiązanie współpracy
z istniejącymi, choć mało znanymi klubokawiarniami),
otwartego na oddolne inicjatywy mieszkańców.

MAŁA ROZPOZNAWALNOŚĆ
DZIELNICOWEGO INFORMATORA
KULTURALNEGO:
Strona, choć spełnia większość oczekiwań
mieszkańców, jest zupełnie nieznana – warto lepiej szerzej
promować jej istnienie z wykorzystaniem innych kanałów.

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY
INSTYTUCJAMI
Oferta kulturalna dzielnicy dostarczana jest
przez wiele równolegle funkcjonujących instytucji kultury
(CPK i jego filie, kluby osiedlowe) – warto zainicjować
współpracę pomiędzy nimi, która posłuży wymianie doświadczeń, wiedzy i udzielaniu ewentualnego wsparcia.
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