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O procesie
partycypacyjnego powstawania dokumentu
O projekcie
Treści
prezentowane
w
niniejszym
dokumencie powstały w toku procesu
partycypacyjnego. Ich autorami są uczestnicy
serii spotkań warsztatowych: urzędnicy,
pracownicy
instytucji
kultury,
przedstawiciele rad osiedli, eksperci i sami
mieszkańcy dzielnicy. Warsztaty zostały
przeprowadzone w ramach projektu „Od
diagnozy do strategii – model planowania
rozwoju usług publicznych” realizowanego
przez Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu
m.st.
Warszawy,
przy
współfinansowaniu
Unii
Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Projekt
zakładał
partycypacyjne
przygotowanie
założeń
strategicznych do rozwoju wybranych usług
publicznych w każdej z 18 dzielnic Warszawy
oraz w 7 gminach ościennych. Na Bielanach
po wstępnej diagnozie podjęto decyzję
o pracy nad strategią rozwoju usług
kulturalnych.
O procesie

Na proces partycypacyjny składały się
3 warsztaty otwarte dla mieszkańców:
warsztat strategiczny i dwa warsztaty
konsultacyjne.
Celem
spotkań
było
zbudowanie przestrzeni do wspólnej pracy
nad stworzeniem strategii rozwoju usług
kulturalnych na Bielanach. Sposobem na

osiągnięcie tego celu (celem operacyjnym)
miało być wypracowanie wspólnej koncepcji
myślenia o stanie obecnym: odbiorcach
kultury i ich potrzebach oraz uwspólnianie
wiedzy o istniejącej ofercie kulturalnej.
Kolejnym krokiem działań partycypacyjnych
było sformułowanie wizji opisującej stan
docelowy strategii oraz misji opisującej
sposób realizacji działań strategicznych,
a także zdefiniowanie celów strategicznych
pozwalających misję i wizję zrealizować.
Uczestnicy zbierali także pomysły działań
wpisujących się w realizację założonych
celów strategicznych.

W spotkaniu strategicznym wzięły udział
osoby związane zawodowo z kulturą, w tym
urzędnicy i przedstawiciele instytucji
kulturalnych z siedzibą na Bielanach.
W warsztatach konsultacyjnych wzięła udział
bardziej zróżnicowana grupa osób aktywnie
działających w obszarze kultury, bądź
zainteresowanych tą tematyka, w tym:
urzędnicy
dzielnicy,
przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz instytucji
kultury z siedzibą na Bielanach, a także
dzielnicowi
aktywiści
kulturalni,
przedstawiciele rad osiedli oraz mieszkańcy
dzielnicy. Spotkania prowadziły dwie
moderatorki: Anna Cybulko oraz (zamiennie)
Joanna Stefańska i Anna Wieczorek.

Etapy procesu partycypacyjnego:
Warsztat strategiczny odbył się 12 czerwca 2014 r., w godzinach 17.00-20.00. W warsztacie
uczestniczyło 8 osób i obserwator z Centrum Komunikacji Społecznej (CKS).
Pierwszy warsztat konsultacyjny odbył się 9 października 2014 r., w godzinach 17.00-20.00.
W warsztacie uczestniczyły 23 osoby i obserwator z CKS.
Drugi warsztat konsultacyjny odbył się 30 października 2014 r., w godzinach 17.00-20.00.
W warsztacie uczestniczyło 16 osób i obserwator z CKS.
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O procesie
partycypacyjnego powstawania dokumentu
O dokumencie
Niniejszy dokument zawiera Założenia do
Strategii Rozwoju Usług Kulturalnych 2014 –
2020 wypracowane w toku procesu
partycypacyjnego.
Dane
diagnostyczne
dotyczące dzielnicy, oceny jej funkcjonowania
przez
mieszkańców
oraz
zasobów
infrastrukturalnych pochodzą z kilku źródeł –
badań ankietowych zrealizowanych na próbie
reprezentatywnej,
stron
internetowych
Urzędu Dzielnicy oraz lokalnych instytucji
kultury, wywiadów z ekspertami, opracowań
historycznych i tematycznych, a także
informacji zebranych podczas spotkań
warsztatowych od uczestników.
Na potrzeby niniejszego opracowania,
dokonano syntezy informacji pochodzących
z etapu diagnostycznego. Autorki opracowania
wybrały te informacje, które odnoszą się do
funkcjonowania usług kulturalnych i miały
znaczenie w pracy nad elementami strategii.
Dla płynności wywodu, informacje z różnych
źródeł zostały zebrane tak, by się uzupełniały.
Szczegółowe
dane
dostępne
są
w odpowiednich dokumentach źródłowych.

przeprowadzono badanie ankietowe na próbie
reprezentatywnej zrealizowane przez firmę
Millward Brown na zlecenie Centrum
Komunikacji Społecznej. Wyniki badań
ankietowych
zostały
uczestnikom
przedstawione w toku procesu i stanowiły
podstawę do dalszych prac nad strategią.
Elementy
dotyczące
planowania
strategicznego (wizja, cele strategiczne,
propozycje działań) zostały sformułowane
przez uczestników spotkań warsztatowych
i w niezmienionej formie zostały zapisane
w niniejszym dokumencie.

Na spotkaniach omawiany był ogólny sposób
działania stanowiący scenariusz osiągania
celów w zakresie kultury, do których dąży
dzielnica Bielany i sposób wykorzystania
otoczenia do osiągania tych celów. Dzięki
temu niniejszy dokument może być
wyznacznikiem
decyzji
merytorycznych,
organizacyjnych, finansowych i pozwala
wyróżniać działania dzielnicy na tle otoczenia.

Podobnie jak w innych dzielnicach i gminach
biorących udział w projekcie, na terenie Bielan
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Pejzaż dzielnicy – lokalny kontekst
Bielany są piątą co do wielkości dzielnicą
Warszawy.
Dzielnica
położona
jest
w
sąsiedztwie
Kampinoskiego
Parku
Narodowego,
unikatowego
kompleksu
leśnego. Znaczna część terenu dzielnicy to
obszary zieleni, które zajmują ponad 28% jej
powierzchni, w tym Las Bielański i Las
Młociński. W dzielnicy mieszka ponad 130 tys.
osób, z czego około 20% mieszkańców jest
w wieku przedprodukcyjnym, a ponad 60%
w wieku produkcyjnym. Zdecydowana
większość osób mieszkających na Bielanach
urodziła się w Warszawie. Mieszkańcy Bielan

są bardzo przywiązani zarówno do dzielnicy,
jak i do swojej najbliższej okolicy. Wiążą z nimi
przyszłość swoją i swoich dzieci.
Na obszarze dzielnicy działają 4 uczelnie
wyższe: Akademia Wychowania Fizycznego,
Papieski Wydział Teologiczny, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższa
Szkoła Turystyki i Rekreacji. W dzielnicy
funkcjonuje też kilkanaście państwowych
i prywatnych ośrodków i domów kultury oraz
bibliotek.
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Pejzaż kulturalny
Oferta kulturalna na Bielanach – atuty:
 W dzielnicy ma miejsce wiele wydarzeń kulturalnych, często organizowanych
cyklicznie od lat. Przykładem takiego wydarzenia są np. pikniki na Chomiczówce.
 Wiele wydarzeń organizowanych jest oddolnie. Wydarzenia te mają często charakter
inicjatyw lokalnych. Przykładem takiego udanego, cyklicznego wydarzenia jest fiesta
sąsiedzka (Fiesta Rodzinna).
 O wyjątkowości Bielan stanowi duża ilość przestrzeni plenerowej, las, place zabaw,
parki. Dostępne tereny zielone na Bielanach budują potencjał dla oferty kulturalnej
dzielnicy – wydarzenia na świeżym powietrzu są ważnym elementem bielańskiej tradycji.

Oferta kulturalna na Bielanach – wyzwania:
 W dzielnicy bardzo słaba jest oferta miejsc spotkań: brakuje klubów i kawiarni
realizujących program komercyjno-kulturalny. Pojawiło się, co prawda, nowe miejsce
spotkań przy Placu Konfederacji, w dalszym ciągu nie zaspokaja to jednak potrzeb
mieszkańców dzielnicy. Brakuje choćby jednego "flagowego" miejsca dla osób w wieku
20-30 lat. Lokali na kulturę brakuje również na Młocinach.

 Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury jest
bardzo małe. Środki finansowe chętniej wydawane są na imprezy masowe o charakterze
popularnym, na kulturę wyższą i niszową pozostaje bardzo niewiele pieniędzy. Potrzebne
jest wsparcie finansowe dla oddolnych inicjatyw kulturalnych.
 Większość wydarzeń kulturalnych organizowanych przez dzielnicę i w dzielnicy
pozostaje niezauważona przez mieszkańców. Mimo że w dzielnicy organizowanych jest
dużo imprez, mieszkańcy Bielan najrzadziej spośród warszawiaków uczestniczą
w lokalnych wydarzeniach. Z tego zapewne wynika ich stosunkowo niska ocena oferty
kulturalnej i przekonanie o braku wystarczających informacji o wydarzeniach
kulturalnych w dzielnicy.
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Pejzaż kulturalny
Oferta kulturalna w ocenie mieszkańców
Osoby mieszkające na Bielanach nie są
zadowolone z oferty kulturalnej dzielnicy oraz
działań realizowanych przez ośrodki kultury,
oceniają je jako jedne z najsłabszych
wymiarów
życia.
Mieszkańcy
Bielan
stosunkowo nisko oceniają ofertę i jakość
wydarzeń kulturalnych oraz instytucji kultury,
do których mają dostęp w okolicy. Wyjątkiem
jest opinia o bibliotekach, jakość ich usług
oraz ich liczba oceniane są bardzo dobrze.

Aby dowiedzieć się o bieżących sprawach,
chętnie sięgają po ogłoszenia wywieszane
przez spółdzielnie czy wspólnoty oraz po
gazety lokalne – robią to częściej niż pozostali
warszawiacy. Zdecydowanie rzadziej w celach
informacyjnych mieszkańcy Bielan wybierają
media ogólnopolskie: prasę, telewizję,
Internet oraz ekrany w środkach komunikacji.
Jako jedyni w Warszawie niemal nie
korzystają z portali społecznościowych, żeby
dowiedzieć się o bieżących sprawach
dzielnicy.

Głównym źródłem wiedzy na temat lokalnego
życia kulturalnego są dla mieszkańców Bielan
rozmowy z sąsiadami, rodziną i znajomymi.

Ocena oferty kulturalnej dzielnicy:

Odsetek osób, które odpowiedziały raczej zadowolony
i zdecydowanie zadowolony

Źródło: badanie w ramach projektu „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług
publicznych”, październik – grudzień 2013 r. Wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo
(CAPI)/ N = 400
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Pejzaż kulturalny
Komunikacja i informowanie o ofercie
kulturalnej
W dzielnicy Bielany wykorzystywane są
zróżnicowane
kanały
informowania
o kulturze.

 W prasie lokalnej publikowane są
informacje nt. oferty kulturalnej. Znajdują się
tam relacje z istotnych dla dzielnicy akcji
i działań kulturalnych oraz kalendarium
zbliżających się imprez.
 Przedstawiciele
sektora
kultury
bezpośrednio
przekazują
informacje
i materiały nt. oferty kulturalnej samorządom
mieszkańców.
 Informacje kulturalne – np. o lokalnych
kinach studyjnych są dostępne na stronach
internetowych dzielnicy i biblioteki.
 Informacje przekazywane są także za
pośrednictwem portali społecznościowych
typu Facebook – ogłoszenia wydarzeń
kulturalnych na profilu miasta mają do 300
odsłon.
Informacje nt. wydarzeń kulturalnych nie są
przekazywane
tak
efektywnie,
jak
oczekiwaliby
mieszkańcy.
Przyjęty
w dzielnicy sposób komunikacji ma
następujące słabe strony:

 Nie wszystkie kanały komunikacji są
równie skuteczne w odniesieniu do
poszczególnych grup odbiorców. Duża część
mieszkańców jest przywiązana do tych źródeł
informacji i form komunikacji, z którymi
stykają się na co dzień – preferują
pozyskiwanie informacji poprzez znajomych
oraz tablice informacyjne na klatkach
schodowych.
 Wiele
informacji
można
znaleźć
w Internecie, jednak nie wszyscy korzystają
z tego medium. W sytuacji, w której część
informacji trudno znaleźć poza Internetem
osoby starsze, które nie czują się swobodnie
w przestrzeni wirtualnej lub nie dysponują
odpowiednim sprzętem mogą czuć się
wykluczone.

 Strona internetowa dzielnicy jest mało
przejrzysta, a informacje nt. oferty
kulturalnej bywają głęboko ukryte.
Zdaniem uczestników spotkań warsztatowych
przydatne mogłyby być większe ilości ulotek
promującej działania instytucji kultury. Do
informowania o wydarzeniach kulturalnych
warto wykorzystać publicznie dostępne
gabloty i słupy ogłoszeniowe.
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Potrzeby wybranych grup odbiorców usług
kulturalnych
Zdaniem
uczestników
procesu
partycypacyjnego, Bielany powinny zadbać
o adekwatność swojej oferty kulturalnej,
która powinna być dopasowana do potrzeb
mieszkańców i dostępna blisko ich miejsc
zamieszkania. Zgodnie podkreślano duże
zapotrzebowanie na ofertę kulturalną dla
dzieci i rodzin. Wskazywano, że istotnym
odbiorcą i twórcą kultury powinna być
młodzież, która jak na razie w większości
korzysta z kultury poza swoją dzielnicą.
Istotne byłoby poszerzenie oferty kulturalnej
dla seniorów, będących jedną z najbardziej
aktywnych grup odbiorców kultury, chętnie
uczestniczącą w zajęciach dokształcających –
wykładach, warsztatach i kursach oraz
biorącą udział w różnego rodzaju imprezach
kulturalnych i integracyjnych.
W
dzielnicy
mieszka
wiele
osób
o specyficznych cechach demograficznych,
które często przekładają się na niskie
uczestnictwo w kulturze. Grupami, do
których trudniej niż do innych dotrzeć
z ofertą kulturalną mogą być osoby
z wykształceniem podstawowym lub
zawodowym oraz bezrobotni. Podkreślano,
że osoby słabo wykształcone często chętnie
uczestniczą w kulturze, np. korzystają
z biblioteki.

W kontekście zachęcania tej grupy do
korzystania z oferty kulturalnej istotne
znaczenie odgrywa czynnik ekonomiczny.
Kultura ma w budżetach rodzinnych niski
priorytet: konieczność płacenia za usługi
kulturalne może być istotną barierą
korzystania z tej oferty.
Pewne potrzeby są wspólne dla wszystkich
grup mieszkańców,
którzy oczekują
zaspokajania ich właśnie na poziomie
dzielnicy, blisko miejsca zamieszkania.
Potrzeby wspólne dla różnych grup
mieszkańców to:

 darmowy dostęp do kultury wysokiej,
 możliwość rozwoju pasji i zainteresowań,
 poznawanie nowych ludzi i zjawisk.
Zdecydowanie istnieje także potrzeba
stworzenia miejsc, gdzie będzie się toczyć
lokalne życie kulturalne: klubów czy kawiarni
artystycznych, gdzie konsumpcji towarzyszyć
będzie kameralny program kulturalny.
Uczestnicy procesu podkreślali konieczność
korzystania z nowych, skutecznych metod
docierania do mieszkańców z informacjami
na temat życia kulturalnego.
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Potrzeby wybranych grup odbiorców usług
kulturalnych
Młodzież:

bezpłatny dostęp do usług;

bogata oferta, różnorodność;

„żeby było fajnie”;

charyzmatyczni liderzy i osoby prowadzące zajęcia;

korzyści z udziału w kulturze (nagrody);

możliwość pokazania innym siebie i swoich osiągnięć;

samorozwój.
Seniorzy:

bezpłatny dostęp do usług;

zainteresowanie ze strony innych;

kontynuacja, ciągłość zajęć;

1-dniowe wycieczki poza dzielnicę.
Matki z małymi dziećmi:






odpoczynek – miejsce „mamo odpocznij”, gdzie doświadczony animator
zajmie się dzieckiem;
akceptacja dla obecności w miejscu publicznym z dziećmi,
rozrywka – np. kino dla mam (w grupie znajomych);
zajęcia wspólnie z dzieckiem – pobudzanie kreatywności i wyobraźni,
animacje rodzinne;
relaks – w plenerze, na leżaku, z książką, spektaklem.
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Wizja rozwoju usług kulturalnych na Bielanach
do roku 2020
Efektywnie wykorzystujemy zasoby i wspieramy
oddolne inicjatywy mieszkańców oraz NGO
działających w obszarze kultury i edukacji
kulturalnej. Dzielnica Bielany jest rozpoznawalna
i buduje prestiż w oparciu o działającą na jej
terenie unikatową instytucję kultury.
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Wizja rozwoju usług kulturalnych na Bielanach
do roku 2020
Wizja
rozwoju
usług
w kontekście potrzeb dzielnicy

kulturalnych

projekty wysokiej jakości o znaczeniu
ogólnowarszawskim lub ogólnopolskim.

Wizja usług kulturalnych dla dzielnicy Bielany
do roku 2020 została sformułowana w oparciu
o specyfikę pejzażu kulturalnego dzielnicy.

Realizacja
wizji
sformułowanej
przez
uczestników warsztatów partycypacyjnych
zakłada uzgodnienie konkretnego kierunku
działania dotyczącego np. dużej inwestycji
infrastrukturalnej. Uczestnicy nie przesądzali
jednak, jakiego typu miałby to być obiekt.
Pomysły padały następujące:

Moment tworzenia nowej wizji jest okazją do
jakościowej zmiany, wyznaczenia nowego
kierunku myślenia o kulturze w dzielnicy
Bielany, ustalenia czego chcą mieszkańcy
i rozpoczęcia działań mających na celu
realizację przyjętej koncepcji.

 budowa galerii Młociny mieszczącej m.in.
kino lub teatr,

Wizja przyjęta w toku działań partycypacyjnych
zakłada, że kultura na Bielanach kreowana jest
wspólnie przez urzędników, mieszkańców
i przedstawicieli instytucji dzięki efektywnemu
wykorzystaniu dwustronnej komunikacji. Za
ważną kwestię uznano zadbanie, by pojawił się
i sprawnie działał mechanizm wspierający
oddolne, niezależne inicjatywy obywatelskie.

 budowa osobnego kina,

Kluczowym elementem wizji jest budowanie
nowej tożsamości kulturalnej Bielan, jako
miejsca goszczącego prestiżową instytucję
kultury, w której realizowane są ambitne

 wykreowanie ogólnopolskiego centrum
rozrywkowego na najwyższym poziomie.

 stworzenie na Bielanach obiektu kultury
wyższej na światowym poziomie – np. muzeum
Beksińskiego lub muzeum jazzu,
 stworzenie obiektu
muzycznym stolicy,

będącego

centrum

Dylematy: Centrum Życia Kulturalnego
Wiodącym motywem planowania strategicznego rozwoju usług kulturalnych na Bielanach było
utworzenie centrum życia kulturalnego – miejsca łączącego usługi kulturalne i inne usługi
przyciągające mieszkańców. W obecnej chwili trudno ocenić, czy ten pomysł jest adekwatny do
potrzeb i możliwości dzielnicy.
Pomysł budowy centrum rodzi wiele pytań związanych z tym, czy rzeczywiście powstanie jednej
centralnej instytucji zwiększy dostępność kultury na poziomie psychologicznym, ekonomicznym
i fizycznym. Dzielnica jest wewnętrznie zróżnicowana i trudno ocenić, na ile jedna, centralna
instytucja kulturalna będzie w stanie realnie zaspokoić potrzeby kulturalne mieszkańców.
Wątpliwości budzi również aspekt finansowy: koszty inwestycji i utrzymania obiektu tego typu są
bardzo wysokie, a efektywność ich funkcjonowania w zakresie zwiększania dostępu do usług
kulturalnych jest niepewna. Otwartą kwestią pozostaje też możliwy wpływ dużej, zcentralizowanej
instytucji kultury na istniejące już małe, lokalne inicjatywy kulturalne w rodzaju klubokawiarni.
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Wartości
Wartości są ważnym elementem dokumentu strategicznego, ponieważ definiują, jakiego rodzaju
działania powinny być realizowane oraz wskazują, o czym należy pamiętać przy realizacji celów
strategicznych i planowaniu sposobów wdrażania ich w życie.

Wartości ważne z punktu widzenia strategicznego myślenia o usługach kulturalnych na Bielanach
to rozwój więzi międzyludzkich, dostępność, jakość, edukacyjność i bielańska unikalność.

Rozwój więzi międzyludzkich
przekłada się na wspieranie inicjatyw
lokalnych, stymulowanie mieszkańców
do tworzenia kultury, zgodnie
z założeniem, że udział w kulturze
wzmacnia i rozwija tożsamość lokalną
i lokalne społeczności.

Dostępność oznacza upowszechnianie
kultury, dopasowanie oferty do potrzeb
mieszkańców, efektywne informowanie
o dostępnej ofercie oraz dbałość
o niwelowanie barier finansowych, które
mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać
korzystanie z oferty. Rozumiana jest
także jako łatwość docierania w miejsce
wydarzeń kulturalnych.

Jakość zakłada upowszechnianie kultury
wysokiej oraz dbanie o wartość
i standardy jakości oferty kultury
popularnej.
Edukacyjność opiera się zarówno na edukowaniu
odbiorców kultury (rozumianym jako praca u podstaw
– uczenie mieszkańców jak brać udział w kulturze),
jak i upowszechnianiu wiedzy na temat wytworów
kultury: sztuki, muzyki, filmu, etc.

Bielańska unikalność to czerpanie z tradycji
i historii dzielnicy, wykorzystanie przestrzeni
miejskich i terenów zielonych dla celów
edukacyjnych i kulturowych, wychodzenie z ofertą
w plener.
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Misja głównych podmiotów realizujących
strategię
Podczas dyskusji nad założeniami do dokumentu strategicznego parokrotnie
podejmowano temat roli i zadań głównych grup interesariuszy życia kulturalnego Bielan.
Na podstawie wypowiedzi uczestników można w następujący sposób podsumować rolę
poszczególnych podmiotów na kolejnych etapach tworzenia i realizacji przyjętej strategii:

Mieszkańcy artykułują swoje potrzeby,
a następnie wraz z przedstawicielami
organizacji pozarządowych,
urzędnikami i przedstawicielami
instytucji generują wspólnie wizję oraz
cele strategiczne.

Odpowiedzialność
za
realizację
wspólnie przyjętej strategii spoczywa
na urzędnikach, wspieranych przez
przedstawicieli instytucji kultury.

Mieszkańcy, aktywiści,
przedstawiciele organizacji
pozarządowych współpracują
z przedstawicielami dzielnicy na rzecz
tworzenia satysfakcjonującej oferty
kulturalnej.

GENEROWANIE
WIZJI

REALIZACJA
STRATEGII

TWORZENIE
OFERTY
KULTURALNEJ
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O tworzeniu celów strategicznych
Liczba i brzmienie zapisanych poniżej celów
strategicznych
jest
wypadkową
indywidualnych pomysłów uczestników,
które następnie były omawiane przez grupę
i zapisywane w ostatecznym brzmieniu na
zasadzie konsensusu (drugi i trzeci warsztat
konsultacyjny). Cele były formułowane na
odpowiednim poziomie ogólności i miały
charakter strategiczny. W toku dyskusji
wyodrębniono także cele operacyjne oraz
propozycje konkretnych działań, które
stworzyły zalążek programu operacyjnego.
Stopień
spójności
zapisanych
celów
strategicznych z brzmieniem wizji, danymi
diagnostycznymi i kluczowymi wartościami
jest pochodną
przyjętej metodologii
partycypacyjnej w formule otwartych
spotkań roboczych. Ze względu na to, że
wszystkie spotkania były otwarte i każdy
chętny mógł dołączyć do procesu
w dowolnym momencie, na każdym
kolejnym spotkaniu pojawiali się nowi
uczestnicy. Dzięki temu, każda kolejna grupa
zyskiwała dostęp do nowych opinii,
doświadczeń i pomysłów. Z drugiej strony
wymagało to
jednak każdorazowego
wprowadzenia
nowych
uczestników
w ustalenia z poprzednich spotkań, a często
ich
dokładnego
przedyskutowania
i wprowadzenia zmian.
Pomimo takiego ukształtowania metodologii
prac nad strategią w dzielnicy Bielany udało
się wypracować założenia strategiczne, które
zachowują wewnętrzną spójność.

Dwa podstawowe elementy wizji to:
efektywne
wykorzystanie
dostępnych

zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem
wspierania oddolnych inicjatyw lokalnych
oraz stworzenie unikatowej instytucji kultury,
która stanie się „okrętem flagowym”
budującym rozpoznawalność i prestiż
dzielnicy.
Z założeniami wizji współgrają przyjęte cele
strategiczne. Dwa pierwsze cele: „stworzenie
przestrzeni dla kultury rozrywkowej oraz
kultury wysokiej jakości” oraz „skuteczne
wspieranie inicjatyw oddolnych” stanowią
bezpośrednie rozwinięcie i uszczegółowienie
założeń wyartykułowanych w wizji. Cel
pierwszy podkreśla znaczenie oferowania
mieszkańcom kultury wysokiej jakości, ale
również tej bardziej popularnej, co jest
zgodne z duchem przyjętych wartości:
jakości, dostępności i edukacyjności. Cel
drugi mówiący o skutecznym wspieraniu
inicjatyw
oddolnych
wywodzi
się
bezpośrednio z bardzo istotnej dla
uczestników wartości, a mianowicie rozwoju
więzi międzyludzkich, a jednocześnie
współgra z pozostałymi wartościami, czyli
edukacyjnością, dostępnością, a także
bielańską unikalnością. Cel trzeci „Skuteczne
działanie spójnego i wielokanałowego
systemu informacji kulturalnej w dzielnicy”
oraz cel czwarty „Efektywna współpraca
wszystkich osób i podmiotów działających w
obszarze kultury na Bielanach” wyznaczają
ścieżkę pozwalającą skuteczniej wprowadzać
w życie dwa priorytetowe cele strategiczne.
Dzięki współpracy wszystkich interesariuszy
oraz efektywnej komunikacji możliwe będzie
korzystanie z dostępnych zasobów oraz
stworzenie razem nowej jakości w życiu
kulturalnym dzielnicy.
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Cele strategiczne
Poniżej zapisane cele zostały przedstawione zgodnie z kolejnością priorytetów ustaloną przez
uczestników spotkań warsztatowych.

CEL 1. Stworzenie przestrzeni dla kultury rozrywkowej oraz kultury
wysokiej jakości.

CEL 2. Skuteczne wspieranie inicjatyw oddolnych.
CEL 3. Skuteczne działanie spójnego i wielokanałowego systemu
informacji kulturalnej w dzielnicy.

CEL 4. Efektywna współpraca wszystkich osób i podmiotów
działających w obszarze kultury na Bielanach.
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Program operacyjny: propozycje działań
Przedstawione cztery cele strategiczne zostały
uznane za kluczowe dla realizacji wizji usług
kulturalnych dla dzielnicy Bielany. Poniżej
przedstawiono sposób rozumienia celów oraz
pomysły na ich implementację.

W tabelach zebrano pomysły na działania
realizujące poszczególne cele strategiczne.
Z założenia pomysły te nie były poddawane
weryfikacji pod kątem wykonalności
i budżetu – mają jedynie stanowić źródło
inspiracji i punkt wyjścia do dalszych
rozważań.
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Cel 1: Stworzenie przestrzeni dla kultury
rozrywkowej oraz kultury wysokiej jakości
Cel zakłada, że Bielany staną się dzielnicą
kultury, zarówno tej wysokiej, jak i bardziej
popularnej – rozumianej bardziej jako
rozrywka. Kultura ma być także narzędziem
sprzyjającym rozwojowi więzi międzyludzkich
i edukacji.
Osiągnięciem
będzie
aktywizacja
mieszkańców
i
stworzenie
przyjaznej
atmosfery wokół działań w dzielnicy –
życzliwość urzędników i przedstawicieli
instytucji, wykorzystanie inicjatywy i wsparcia
mieszkańców oraz zaangażowanie organizacji

pozarządowych,
miejscowych
przedsiębiorców i inwestorów oraz zdobywanie
środków finansowych także z programów
unijnych*.
*Cel
został
przeformułowany
przez
przedstawicieli
Centrum
Komunikacji
Społecznej w ramach prac nad ostateczną
wersją Założeń do strategii, zgodnie
z powszechnie przyjętymi założeniami
i
wytycznymi
dotyczącymi
tworzenia
dokumentów strategicznych.

Pomysły działań realizujących założony cel, które zostały zaproponowane podczas
warsztatów
• Bielanalia: cykliczny, doroczny festiwal
• Zabudowanie Serka bielańskiego
• Wybudowanie Galerii Młociny
• Otwarta przestrzeń cyrkowa (na wzór Łodzi i Lublina), organizacja festiwalu sztuki cyrkowej
• Sieć klubów, samofinansujących się obiektów, w których toczyłoby się życie kulturalne

• Stworzenie Bielańskiego Centrum Muzycznego, obejmujące m.in. działania edukacyjne (warsztaty
muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych), koordynującego działania z zakresu muzyki w całej
dzielnicy – np. organizację wydarzeń muzycznych w bibliotekach – jak najbliżej mieszkańców
[pomysł nawiązujący do założeń strategii rozwoju dzielnicy Bielany z 2008-2015, która zakłada

stworzenie Centrum Edukacji Muzycznej na Bielanach]
• Stworzenie miejsca, w którym artyści mieszkający na Bielanach mogliby sie spotkać, poznać i zrobić
coś wspólnego
• Partnerstwo publiczno-prywatne
• Wspieranie inicjatyw z zakresu muzyki klasycznej
• Organizacja tanecznych desek z żywą orkiestrą w ramach Bielańskich Dni Kultury (majówki

bielańskie)
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Cel 2: Skuteczne wspieranie inicjatyw oddolnych

Skuteczne wspieranie inicjatyw oddolnych
pozwoli osiągnąć większy udział mieszkańców
w budowaniu pozytywnych relacji w małych
społecznościach lokalnych. Ułatwi też
współpracę
niesformalizowanych
grup
społecznych oraz będzie miało walor
edukacyjny, ucząc ludzi, że warto brać na
siebie odpowiedzialność za swoje otoczenie.
Nastąpi „efekt domina” – dobrze zrealizowane
projekty zainspirują realizację kolejnych.
Osiągnięcie celu jest ważne ze względu na
budowę aktywnej, zintegrowanej społeczności

lokalnej. Jego realizacja pozwoli zmienić
bielańskie otoczenie na przyjaźniejsze.
Realizacja tego celu zależy od wsparcia
Urzędu Dzielnicy i aktywności liderów
lokalnych. Na realizację celu składają się takie
czynniki, jak: skuteczne informowanie,
wsparcie ze strony urzędu, propagowanie
dobrych praktyk, możliwości konsultacji
i szkoleń.

Pomysły działań realizujących założony cel, które zostały zaproponowane podczas

warsztatów
• Dzielnicowy koordynator ds. współpracy z mieszkańcami/NGO

• Lokale na kulturę – czynsze maksymalnie obniżone
• Zimowe sale do ćwiczeń (ćwiczenia cyrkowe, gimnastyka itp.)
• Punkt w dzielnicy do wspierania inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych
• Działania realizowane w przestrzeni miejskiej na Bielanach (parki itp.)
• Większy budżet na kulturę, granty na tego rodzaju inicjatywy
• Stworzenie instytucji/Wydziału Kultury w Urzędzie Dzielnicy na Bielanach – powołanie
jednej osoby odpowiedzialnej za kontakt z inicjatywami oddolnymi i rozliczanej ze swojej
działalności
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Cel 3: Skuteczne działanie spójnego
i wielokanałowego systemu informacji
kulturalnej w dzielnicy
Realizacja celu pozwoli doprowadzić do
sytuacji, w której informacja o ofercie
kulturalnej w dzielnicy jest powszechnie
dostępna dla mieszkańców. Sprawi, że
zaistnieje dwukierunkowy przepływ informacji
pomiędzy
instytucjami
kultury,
a
mieszkańcami
i
organizacjami
pozarządowymi oraz pomiędzy różnymi

instytucjami kultury.
Wskaźnikiem osiągnięcia celu mogą być
wyniki w badaniach ankietowych zrobionych
przed rozpoczęciem prac nad wdrożeniem
strategii oraz w roku 2020, które wykażą
wzrost świadomości oferty kulturalnej wśród
mieszkańców.

Pomysły działań realizujących założony cel, które zostały zaproponowane podczas
warsztatów
• Stworzenie wielkiego plakatu z rubrykami dat i miejsc kulturalnych
• Powołanie dzielnicowego koordynatora pracującego dla instytucji kultury na rzecz ich
współpracy
• Centralna strona internetowa mająca całościową informację i koordynująca nowe pomysły
• Jeden portal (strona www) ds. kultury dla wszystkich imprez

• Spójna wizualizacja dzielnicy wybrana w konsultacjach, konkursie
• SMS-owy system informowania o wydarzeniach kulturalnych, dla chętnych – newsletter
• Wykupienie dużych billboardów z promocją miejsc kultury na Bielanach (informacje dla

mieszkańców)
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Cel 4: Efektywna współpraca wszystkich osób
i podmiotów działających w obszarze kultury
na Bielanach
Realizacja celu ma prowadzić do budowania
efektywnych partnerstw na rzecz kultury
między
instytucjami
kulturalnymi,
organizacjami
pozarządowymi,
firmami
i mieszkańcami dzielnicy. Współpraca
wszystkich osób i podmiotów działających
w obszarze kultury na Bielanach pozwoli na
podnoszenie poziomu oferty kulturalnej,
poszerzenie jej i coraz lepsze dopasowywanie
do potrzeb mieszkańców. Przyjęcie zasady
otwartej współpracy pozwoli na jak
najpełniejsze
wykorzystanie
zasobów,
kompetencji i umiejętności poszczególnych
osób i podmiotów. Takie podejście pozwoli

też na jak najpełniejsze wdrażanie w życie
wartości kluczowych dla rozwoju kultury
w
dzielnicy:
bielańskiej
unikalności,
dostępności, jakości, edukacyjności i rozwoju
więzi międzyludzkich.

Ścieżką realizacji tego celu może być
wprowadzenie
programów
grantowych
wspierających partnerstwa na rzecz kultury,
konkursów grantowych, szkoleń dla dyrekcji
instytucji kulturalnych oraz wspólnych szkoleń
i spotkań dla wszystkich podmiotów
tworzących życie kulturalne w dzielnicy.

Pomysły działań realizujących założony cel, które zostały zaproponowane podczas
warsztatów
• Tworzenie wspólnych przedsięwzięć (projektów) kulturalnych
• Koordynacja jednostek kultury działających na Bielanach (zespół koordynacyjny)
• Powołanie instytucji Naczelnika Wydziału Kultury, który skutecznie skoordynuje działania i będzie
otwarty na nowe propozycje oddolne
• Stworzenie stanowiska koordynatora, spotkania wspólne z inicjatorami i instytucjami
• Granty na współpracę/budowanie partnerstw
• Fundusz na rzecz współpracy

• Otwartość instytucji kultury na działania NGO i mieszkańców
• Zsieciowanie instytucji kultury (MDK, BOK...)
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Harmonogram
Zrealizowany proces nie pozwolił na
opracowanie szczegółowego harmonogramu
realizacji strategii ze względu na ograniczone
ramy czasowe.
Przyjęta formuła pracy
partycypacyjnej,
zakładająca
udział
wszystkich
zainteresowanych
osób
i instytucji na zasadzie dobrowolności,
pozwalała
na
pracę
koncepcyjną
w atmosferze otwartości, ograniczając przy
tym możliwość podejmowania wiążących
decyzji na poziomie operacyjnym.
W spotkaniach nie uczestniczyły wszystkie
osoby odpowiedzialne za podejmowanie

decyzji finansowych. W dalszych krokach,
z wypracowanym materiałem powinny
pracować osoby, które mając wiedzę
o sytuacji finansowej dzielnicy, byłyby
w stanie ocenić, na ile proponowane zmiany
w funkcjonowaniu sektora kultury będą
możliwe do realizowania w ramach znanych
prognoz budżetowych.
W celu realizacji wyżej opisanych założeń
strategicznych, konieczne jest podjęcie
następujących
działań
w
określonej
kolejności:

Działania, w kolejności wykonania

Sugerowane podmioty
odpowiedzialne

1. Akceptacja wypracowanych założeń strategicznych
(wizji, kierunków i celów strategicznych, kluczowych
wartości) przez podmioty odpowiedzialne za realizację
strategii w latach 2014-2020.
2. Określenie ram finansowych i organizacyjnych
umożliwiających realizację strategii. W tym rozważenie
modelu dalszej pracy nad realizacją strategii (model
partycypacyjny czy ekspercki).
3. Praca nad uzupełnieniem pomysłów na działania
realizujące poszczególne cele strategiczne. Wybór działań
najlepiej realizujących poszczególne cele strategiczne.
Zaplanowanie działań pozwalających na monitorowanie
i ewaluację realizowania strategii.

Zarząd Dzielnicy, Biuro Kultury
Urzędu
m.st.
Warszawy,
Wydział/Zespół Kultury dla
Dzielnicy.
Wydział/Zespół Kultury dla
Dzielnicy, odpowiednie wydziały
Urzędu Dzielnicy, ewentualnie
odpowiednie instytucje kultury.
W modelu partycypacyjnym –
wszyscy interesariusze,
w modelu eksperckim –
zaproszeni eksperci,
w modelu instytucjonalnym –
urzędnicy.
Wydział/Zespół Kultury dla
Dzielnicy, podmioty realizujące
usługi kulturalne w dzielnicy.

4. Opracowanie planów realizacji poszczególnych działań
(grupy docelowe, podmioty odpowiedzialne za
wykonanie, potrzebne zasoby, źródła finansowania,
lokalizacje).
6. Precyzyjne zaplanowanie działań w czasie.

7. Opracowanie szczegółowego budżetu.

Wydział/Zespół Kultury dla
Dzielnicy, podmioty realizujące
usługi kulturalne w dzielnicy.
Wydział/Zespół Kultury dla
Dzielnicy, Główny Księgowy
Dzielnicy, podmioty realizujące
usługi kulturalne w dzielnicy.

8. Uchwała Rady Dzielnicy przyjmująca strategię.

Rada Dzielnicy

9. Realizacja strategii.

Zgodnie z założeniami strategii.

10. Monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych
w ramach strategii.

Zgodnie z założeniami strategii.
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Rekomendacje
Opisane poniżej rekomendacje są autorskim komentarzem osoby odpowiedzialnej za
koordynację prac partycypacyjnych nad założeniami strategicznymi w dzielnicy Bielany. Dotyczą
one przebiegu procesu i organizacji pracy w dzielnicy, zawierają komentarze do wyników pracy
i rekomendacje dalszych działań specyficznych dla dzielnicy.
Bazując na doświadczeniach z pracy w tym procesie, wiedzy na temat lokalnego kontekstu oraz
doświadczeniu w pracy nad dokumentami strategicznymi, sygnalizujemy potencjał i obszary
ryzyka, na które warto zwrócić uwagę w przypadku kontynuacji prac nad strategią i jej realizacją.

Partycypacyjna praca nad założeniami do
strategii rozwoju kultury ujawniła ukryte
zasoby dzielnicy Bielany. Początkowo
frekwencja na warsztatach była niewielka –
na pierwszym spotkaniu pojawiło się jedynie
kilka osób związanych zawodowo z kulturą
w dzielnicy. W miarę rozwoju projektu,
któremu towarzyszyła rosnąca aktywność
organizatorów, odpowiedzialnych za proces
zapraszania uczestników, na kolejnych
spotkaniach pojawiało się coraz więcej osób,
które z zaangażowaniem uczestniczyły
w tworzeniu strategii. Warto podkreślić, że
w toczących się pracach istotną rolę
odgrywali aktywni mieszkańcy dzielnicy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz lokalnych grup inicjatywnych.

Uczestnicy
włożyli
wiele
wysiłku
w wypracowanie niniejszych założeń
strategicznych.
Naturalną konsekwencją
wykonanej pracy wydaje się kontynuacja
projektu, zmierzająca do wypracowania
obowiązującej, kompletnej wersji strategii
rozwoju usług kulturalnych w dzielnicy
Bielany.

założenia
zapisanego
w
niniejszym
dokumencie, zgodnie z którym celem
strategicznym dzielnicy jest budowanie
efektywnej współpracy wszystkich osób
i podmiotów działających w obszarze kultury
na Bielanach.
Aby skutecznie realizować partycypacyjny
model prac konieczne będzie zadbanie
o sprawną i skuteczną komunikację
z potencjalnymi uczestnikami procesu.
Zarazem warto podkreślić konieczność
uwzględnienia w toku dalszych prac osób
posiadających wiedzę i kompetencje
w obszarze finansów dzielnicy (ze
szczególnym uwzględnieniem budżetu) oraz
osób, które miałyby wziąć na siebie
odpowiedzialność za realizację planowanych
zadań. Przydatne byłoby również włączenie
do procesu osób odpowiedzialnych za
kulturę na poziomie miasta Warszawy.
Można również uwzględnić włączenie do
procesu ekspertów, czyli kompetentne
osoby
z
zewnątrz,
które
pomogą
zweryfikować przyjęte plany i założenia oraz
w profesjonalny sposób ocenią możliwości
realizacji przyjętych celów.

Optymalne byłoby kontynuowanie prac nad
strategią w modelu partycypacyjnym.
Dotychczasowe doświadczenia pozwalają
wierzyć, że metoda partycypacyjna może być
na Bielanach wykorzystywana z sukcesem,
a jej dodatkową zaletą będzie realizacja

23

Strategia w kontekście obowiązujących
dokumentów
Struktura i treść Założeń do strategii rozwoju
usług kulturalnych w dzielnicy Bielany do
2020 r. wpisuje się w treść obowiązujących
w mieście i dzielnicy dokumentów
strategicznych:
 Strategii Rozwoju Dzielnicy Bielany Miasta
Stołecznego Warszawy na lata 2008 – 2015.
 Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 r.
 Programu Rozwoju Kultury Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 r., będącego
dokumentem stworzonym przez aktywistów
miejskich
wyznaczającym
najważniejsze

zadania dla kultury w mieście Warszawie.

Założenia niniejszego dokumentu są nie tylko
niesprzeczne z założeniami zawartymi w już
istniejących aktach strategicznych, ale także
twórczo rozwijają i uzupełniają istniejące
ogólne zapisy. Poniżej przedstawiono
wybrane
fragmenty
wskazanych
dokumentów, które odnoszą się bezpośrednio
do obszaru kultury i usług kulturalnych.
Stanowią one punkt odniesienia dla myślenia
o strategii rozwoju usług kulturalnych dla
dzielnicy Bielany.
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Założenia do strategii rozwoju kultury
w kontekście obowiązujących dokumentów
strategicznych
Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy na lata
2008 – 2015 podstawowe kierunki rozwoju dzielnicy uwzględniają obszar kultury:
„Docelowa pozycja Bielan w przyszłości to dążenie do stania się silnym ośrodkiem kulturalnorekreacyjnym dla całej aglomeracji warszawskiej. Cel ten powinien być realizowany w oparciu
o istniejące zasoby naturalne dzielnicy oraz stworzoną i rozwijaną w okresie objętym Strategią sieć
silnych ośrodków kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Rozbudowa bazy sportoworekreacyjnej powinna uwzględniać współpracę z AWF oraz możliwości związane
z zagospodarowaniem terenu przy Marymonckiej”.
Dzielnica Bielany powinna kłaść nacisk na takie działania, jak: „Programy aktywnego
zagospodarowania czasu wolnego, nowe instytucje kultury, wykorzystujące nowoczesne media
i techniki informatyczne, edukacja kulturalna i kreowanie tożsamości lokalnej poprzez działalność
wyspecjalizowanych instytucji, a także realizowana w formie imprez, festynów, festiwali
i koncertów, aktywne działania placówek sportowych, rozwój form rekreacji i wypoczynku,
inicjatywy z zakresu rozwoju turystyki, również działania na rzecz ochrony i konserwacji zabytków”.
W Strategii Rozwoju zapisano także, że: „Podniesienie atrakcyjności dzielnicy nastąpi poprzez
poprawę jakości mieszkalnictwa, rewitalizację terenów zdegradowanych, wszechstronne działania
pro-ekologiczne, integrację lokalnych społeczności, dogodny dostęp do kultury oraz rozwój
przedsiębiorczości”.
Autorzy Strategii Rozwoju Dzielnicy Bielany podkreślają, że jest ona spójna i zgodna z założeniami
strategicznymi Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem
zawartego w tej strategii drugiego celu strategicznego, zgodnie z którym jednym z priorytetów
rozwoju Warszawy jest „Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie
tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej”.
Głównym celem Programu Rozwoju Kultury Miasta Stołecznego Warszawy jest rozwój kultury
w jej zróżnicowanych przejawach. Zgodnie z wizją programu – który w adekwatnej dla siebie skali
twórczo rozwija niniejszy dokument: „Kultura buduje współczesną tożsamość miasta i obywateli,
wspiera ich aktywność oraz wzmacnia stołeczną i metropolitalną pozycję Warszawy”.

Wypracowane założenia strategiczne niniejszego dokumentu są także zgodne z priorytetami
i zasadami Programu, zakładającymi:
 rozwój nieskrępowanej twórczości i rozszerzanie oferty kulturalnej, którym towarzyszy rozwój
infrastruktury kulturalnej (obejmującej istniejące lub nowe miejsca kultury);

 zwiększanie uczestnictwa w kulturze mieszkańców całej Warszawy, z czym wiąże się rozwijanie
edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywności społecznej i wykorzystanie nowych technologii;
 budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury, które kształtuje swą
współczesną tożsamość i docenia swoje korzenie.
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Podsumowanie
Założenia strategiczne rozwoju usług
kulturalnych w dzielnicy Bielany do 2020 r.
Wizja

Wartości

Efektywnie wykorzystujemy
zasoby i wspieramy oddolne

Bielańska unikalność

inicjatywy mieszkańców
oraz NGO działających

CEL 2. Skuteczne wspieranie
inicjatyw oddolnych.

Edukacyjność

CEL 3. Skuteczne działanie
spójnego i wielokanałowego
systemu informacji
kulturalnej w dzielnicy.

kulturalnej.

Dzielnica Bielany jest
Jakość

prestiż w oparciu
o działającą na jej terenie
unikatową instytucję

CEL 1. Stworzenie
przestrzeni dla kultury
rozrywkowej oraz kultury
wysokiej jakości.

Dostępność

w obszarze kultury i edukacji

rozpoznawalna i buduje

Cele Strategiczne

Rozwój więzi
międzyludzkich

CEL 4. Efektywna
współpraca wszystkich osób
i podmiotów działających
w obszarze kultury na
Bielanach.

kultury.
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Wykaz źródeł:
Respublic – Dokument diagnostyczny wraz z założeniami do budowy strategii rozwoju usług
kulturalnych w dzielnicy Bielany sporządzony w ramach projektu „Od diagnozy do strategii –
model planowania rozwoju usług publicznych”, 2014 r.
www.bielany.waw.pl
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w niniejszym dokumencie pochodzą ze strony
www.bielany.waw.pl i stanowią jedynie subiektywnie dobrane ilustracje idei opisywanych
w tekście.

Wykonano na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Zespół:
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Joanna Stefańska
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Warszawa, listopad 2014 r.
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