
„W kontakcie”
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021
Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”

W ramach projektu „W kontakcie” Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne snujemy plany
na tę daleką i niedaleką przyszłość. Zamiast wniosków z diagnozy mamy marzenia.
Marzenia naszych rozmówców, odbiorców działań Firleja, jego współtwórców i
sąsiadów. Stwórz pomysł projektu na podstawie raportu z przyszłości - marzeń
naszej lokalnej społeczności. Zróbmy wspólnie te kilka kroków do przyszłości, która
pojawia się na wspólnym horyzoncie.

Jak mawiał Walt Disney „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego
dokonać”. Niech w takim razie marzenia staną się wspólną rzeczywistością.
Zainspiruj się, tworząc swój projekt opisami krótkich historii, które znajdziesz w
raporcie z diagnozy przeprowadzonej przez Firlej i Instytut Witelon. Szukaj ich w
rozdziale Wnioski.

Założeniem konkursu „W kontakcie” jest:

1. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej, mieszkańcami
z okolic osiedli Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Stare Miasto i Grabiszyn -
Grabiszynek, którzy chcą we współpracy z Ośrodkiem Działań Artystycznych „Firlej”
zrealizować swój pomysł w obszarze działań artystycznych, kulturalnych,
muzycznych o charakterze społecznym.

2. Wsparcie finansowe projektów aktywizujących społeczności lokalne w
szczególności włączające młodzież i osoby z niepełnosprawnościami do: twórczego i
kreatywnego spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań i pasji artystycznych,
wymiany doświadczeń na polu sztuki, kultury i muzyki, podwyższenia kompetencji
związanych z odbiorem sztuki i muzyki oraz budowania własnych wypowiedzi
twórczych.

3. Realizowanie działań dedykowanych „Kawiarnii Sąsiedzkiej” - przestrzeni
artystyczno - społecznej Firleja w formie stacjonarnej i zdalnej, adresowanych do
lokalnej społeczności sąsiedzkiej, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” to wyjątkowe miejsce łączące działania
artystyczne z działaniami społecznymi. Do tej pory te dwie sfery traktowaliśmy
oddzielnie realizując bogaty program muzyczny - koncerty, festiwale oraz prowadząc
Kawiarnię Sąsiedzką. Jesteśmy gotowi połączyć te dwa obszary „muzycznym
duchem Firleja”. W czasie pandemii odbiorcy naszych działań mogli uczestniczyć w
różnych aktywnościach online m.in. spotkaniach autorskich, wirtualnej wystawie,
horoskopie komiksowym, sąsiedzkiej biblioteczce, koncertach. Dzięki Kawiarni
Sąsiedzkiej od 2017 roku otworzyliśmy się na potrzeby lokalnej społeczności będąc
przestrzenią dostępną dla inicjatyw społecznych oraz kulturowych.



„W kontakcie.” Słownik pojęć
ODA - Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”
Wnioskodawca - podmiot składający wniosek do ODA o dofinansowanie zadania w
ramach konkursu „W kontakcie”.
Grupa nieformalna - co najmniej 3 osoby wspólnie realizujące projekt i nie
posiadające osobowości prawnej.
Inicjatywa/Projekt - koncepcja wnioskodawcy, mieszcząca w swoim zakresie
zarówno zadanie, kosztorys jak i działania przygotowujące do jego realizacji.
Zadanie - działanie będące przedmiotem wniosku.
Wniosek - wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków
pozostających w dyspozycji ODA, wypełniany na formularzu aplikacyjnym.
Błędy formalne – wady wniosku wynikające z niedostosowania zadania do
wymagań regulaminu, które uniemożliwiają udzielenie dofinansowania i których
wnioskodawca nie może poprawić po terminie zamknięcia naboru do konkursu.
Ocena formalno – merytoryczna – ocena zgodności wniosku z zapisami
regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów priorytetowych.
Ocena partycypacyjna – ocena wniosków przeprowadzona przez wnioskodawców
lub ich przedstawicieli.
Komisja Ekspertów – zespół, w ramach którego każdy z członków dokonuje
samodzielnie oceny wniosków złożonych do konkursu „W kontakcie”.

I. Cele:
„W kontakcie”

- Włączenie nowej grupy odbiorców oraz rozwój relacji sąsiedzkich, wspólne
działania na rzecz rozwoju najbliższej okolicy, inkubowanie artystycznych innowacji,
łączenie działań kulturalno- muzyczno-społecznych.
- Realizacja zadań na rzecz integracji i włączania młodzieży, osób z
niepełnosprawnościami, grup międzypokoleniowych aktywizujących lokalną
społeczność sąsiedzką.
- Rozpoznanie możliwości prowadzenia działań kulturalno-artystyczno-społecznych -
przez mieszkańców w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021
zarówno na żywo jak i online.
- Wspieranie lokalnych artystów, aktywistów, edukatorów, którzy chcą dzielić się
wiedzą i doświadczeniem z lokalną społecznością sąsiedzką. Budowanie z nimi
bliskich relacji, która może zaowocować realizacją wspólnych projektów kulturalnych
w ramach konkursu oraz poza nim.
- Poszukiwanie i testowanie nowych pomysłów na działania kulturalno-społeczno-
muzyczne, rozwĳających dotychczasową działalność Kawiarni Sąsiedzkiej.

II. Kto może zgłaszać projekty:

- osoby indywidualne (mieszkańcy Wrocławia, z ukierunkowaniem na obszar osiedli
Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Stare Miasto i Grabiszyn - Grabiszynek)
- grupy nieformalne

Z aplikowania wyklucza się pracowników Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”.



III. Finansowanie/ budżet:

1. Inicjatywy będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 oraz Ośrodka Działań
Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu.
2. Maksymalna kwota jednej inicjatywy/ projektu - 7000 zł.
3. Nabór wniosków trwa od 24 maja do 5 czerwca do godz. 23.59.
4. Rozliczenia księgowe będą realizowane przez księgowość ODA.
5. W ramach projektów nie przewiduje się dofinansowania kosztów bieżących
działalności organizacji (grupy/ osób) składających inicjatywę oraz zakupu środków
trwałych.
6. Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na
pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie stanowiących Załącznik nr 1 do
Regulaminu.

IV. Realizacja projektu:

1. Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane w miesiącach sierpień - wrzesień
2021 r. Na terenie miasta Wrocław. W inicjatywie należy odwołać się do wyników
przeprowadzonej diagnozy dostępnej na stronie www.firlej.wroc.pl zakładka Dom
Kultury+.
2. ODA zapewnia pomoc merytoryczną, a także zaplecze techniczne i lokalowe
podczas realizacji inicjatywy/projektu.
3. Wyłonione projekty będą realizowane pod opieką pracownika ODA.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są na wyrażenie zgody na filmowanie i
fotografowanie swoich wydarzeń.
5. Z osobami odpowiedzialnymi za realizację zwycięskiej inicjatywy/ projektu ODA
podpisze porozumienie o współpracy.
6. Realizacji projektu może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video (rejestracja
spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/
SKOGN). Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić
głównego/dominującego elementu projektu. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja
publikacji i nagrań towarzyszących realizacji zadania w trakcie i po jego
zakończeniu.
7. W ramach konkursu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część
prac nad realizacją publikacji i nagrań, o których mowa w ust. 5, w wyniku których w
terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.

V. Nabór wniosków:

1. Projekty należy zgłaszać za pomocą formularza online dostępnego na stronie
www.firlej.wroc.pl w zakładce Dom Kultury+ do 5 czerwca do godz. 23.59. Projekty
złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Możliwa będzie konsultacja projektów pod kątem poprawności formalnej i
zgodności z niniejszym regulaminem. Konsultacje prowadzone są w poniedziałki i
czwartki w godzinach od 10:00 – 14:00, w okresie do 24 maja do 5 czerwca, pod nr
telefonu: +48 663 674 832.



3. Wraz ze zgłoszeniem inicjatywy pomysłodawca wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w związku z realizacją programu oraz akceptuje niniejszy
regulamin.
4. Wnioskodawca może złożyć w naborze tylko jedną inicjatywę.

VI. Zasady wyboru wniosków:

1. Wybór inicjatyw do realizacji i dofinansowania będzie dwuetapowy: ocena
partycypacyjna oraz ocena formalno – merytoryczna.
Ocena partycypacyjna polegać będzie na prezentacji pomysłów oraz ich obronie
dokonanej przez wnioskodawców (lub ich przedstawicieli) na zorganizowanym
spotkaniu 9 czerwca w Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej”. Zgłaszane przez
wnioskodawców projekty powinny realizować cele konkursu.
2. W procesie wyboru inicjatyw uczestniczyć będzie Komisja Ekspertów złożonej z
pracowników ODA o wysokich kwalifikacjach, animatora z ramienia Narodowego
Centrum Kultury. Przedstawiciel wnioskodawcy nie będzie mógł głosować na
inicjatywę, którą reprezentuje.
3. Dodatkowo punktowane będą projekty spełniające poniższe kryteria:
- integracja społeczna - projekty skierowane do różnych grup wiekowych i środowisk
społecznych, działania zmierzające do ich integracji;
- niwelowania barier w dostępie do kultury(projekty uwzględniające dostosowanie
działań do osób z niepełnosprawnościami)
- działania artystyczno - muzyczne o charakterze społecznym
Dodatkowe punkty przyznaje Komisja Ekspertów.
4. ODA dopuszcza negocjacje związane z kwotą dofinansowania wybranych
projektów.
5. O negocjacjach i kwocie dofinansowania wybranych inicjatyw ostatecznie
zdecyduje Dyrektor ODA.
6. Lista wybranych do dofinansowania projektów podana zostanie na stronie ODA –
www.firlej.wroc.pl zakładka Dom Kultury+.
7.Organizatorzy wybranych projektów zobligowani są do wspólnego opracowania
formy realizacji inicjatywy z przedstawicielami Ośrodka Działań Artystycznych
„Firlej”.
8. ODA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatyw, ze względu na
zależność związaną z przyznaniem dotacji z ramienia Narodowego Centrum Kultury.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich
danych osobowych. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie, Twoje zgłoszenie
nie może zostać analizowane i oceniane.
2. Na podstawie że zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej RODO w ramach zgłoszenia konkursowego twoje dane będą
przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:



1) administratorem danych osobowych jest Ośrodkiem Działań Artystycznych „Firlej” z siedzibą
przy ul. Grabiszyńskiej 56, 53-504 we Wrocławiu
2) na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, p. Natalią
Miłostan z którą można kontaktować się: pod adresem Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa
15, Wrocław - z dopiskiem Inspektor, pod numerem telefonu 697310309 oraz iod@prudenspdp.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania oceny wniosku w ramach niniejszego
konkursu, wyboru laureatów i zawarcia umowy dotacyjnej/grantowej, obsługi finansowo-księgowej,
kontroli w trakcie jak i po zakończeniu projekt,
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane będą przetwarzane przez
okres 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego. Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotowi
przekazującemu dofinansowanie w ramach konkursu Dom Kultury + tj. Narodowemu Centrum
Kultury, również podmiot obsługujący formularz Google za pomocą którego następuje rejestracja
na Zgłoszenia/ Formularza
5) Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na
komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową,
gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej
jurysdykcji, w związku z wykorzystaniem Formularza zgłoszenie w ramach firmy Google. Jeśli
znajdujesz się poza Polską i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane,
w tym dane osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy. Dane z formularzy Google są przesyłane
na serwery firmy Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności
Google, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/
privacy?hl=en . Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci
oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie
przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o
sposobie korzystania przez Ciebie z Formularza są standardowo przesyłane na serwer Google w
Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Formularz wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza

to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach
członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są
sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP,
przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie
w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz
Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Formularza, aby tworzyć raporty o aktywności
oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem
Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z
innymi danymi zbieranymi przez Google.

Twoja zgoda wynika z uzupełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego, po której następuje
przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na ten transfer. Administrator podejmie wszelkie
niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką
prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji
lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo twoich danych i innych
danych osobowych.
6) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres e-mail administratora danych lub
pisemnie na adres siedziby administratora danych;



7) ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i kontynuacji umowy. Strona jest
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa
zawarcia lub wypowiedzenie umowy;
9) dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany

3. Wnioskodawca zobowiązuje się przekazać pozostałym podmiotom danych, które dane wskazuje
w Formularzu zgłoszeniowym o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z
klauzulą informacyjną zawarta w Formularzu zgłoszeniowym.

Załącznik nr 1 do regulaminu „W kontakcie.”

Koszty kwalifikowane :
1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie): a.
niezbędne dla realizacji zadania;
b. efektywne i racjonalne;
c. poniesione w okresie realizacji zadania;
d. poniesione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
e. udokumentowane, poniesione na rzecz realizacji projektu (faktura, umowa, rachunek)
2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:
a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, wynagrodzenie
dla instruktorów – prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, redaktorów i autorów tekstów do
publikacji (z zastrzeżeniem pkt. IV podpunkt 6 Regulaminu), członków jury, konferansjerów i osób
prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci i osób
niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć
w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów),
b. koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
z wyłączeniem przygotowania aplikacji mobilnych;
c. zakupy zużywalnych materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz
przedsięwzięć artystycznych;
d. koszty wynajęcia: sceny (z montażem i demontażem), sprzętu i wyposażenia niezbędnych do
realizacji zadania;
e. koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video) stanowiących część zadania;
f. scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów), wypożyczenie; bez
możliwości zakupu strojów i obuwia;
g. poczęstunek dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania – koszty te nie
mogą przekroczyć 10% dofinansowania;
h. dokumentacja/rejestracja realizacji zadania
i. koszty promocji i kampanii informacyjnej, w tym wydruk publikacji oraz materiałów
i. promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja.
Z zastrzeżeniem pkt. IV podpunkt 6 Regulaminu;
j. zakup praw autorskich lub licencji;
k. niezbędne ubezpieczenia;
l. zakup nagród rzeczowych oraz projekt i wykonanie statuetek przyznawanych w konkursach;
m. zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcia kulturalne (wystawy, spektakle
teatralne, koncerty), stanowiące integralną część zadania.
n. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i innych osób związanych z
realizacją zadania; scenografii; instrumentów; elementów wyposażenia technicznego/sceny.
o. koszt wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., ochrony, sprzątania.
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1. METODOLOGIA BADANIA

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych metod

zbierania danych. Podstawowymi założeniami przeprowadzone badania było

szerokie zaangażowanie społeczności lokalnej w dyskusję o potrzebach kulturalnych

mieszkańców i tym jak na nie aktualnie odpowiada i jak może odpowiedzieć Ośrodek

Działań Artystycznych „Firlej”.

W ramach przedmiotowego badania zrealizowano:

• Warsztaty stolikowe z przedstawicielami lokalnych instytucji kultury, rad

osiedli, NGO, artystów i osób z niepełnosprawnościami. Z względu na

obostrzenia związane z pandemią koronawirusa warsztaty miały formę online i

zostały przeprowadzone na platformie Google meet w dniach 20 i 27 kwietnia

2021 roku. Wzięło w nich udział łącznie 13 osób.

• Wywiad grupowy z przedstawicielami młodzieży przeprowadzono 7 maja

2021 roku. Z względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa

wywiad przeprowadzono online na platformie Google meet. W wywodzie

wzięło 6 uczestników związanych z Akademią Samorządów Uczniowskich we

Wrocławiu, będących członkami organizacji lub współpracujących jako

przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół.

• Wywiady indywidualne z przedstawicielami kluczowych dla funkcjonowania

Ośrodka Firlej grup takich jak: animatorzy kultury, artyści, mieszkańcy, liderzy

trzeciego sektora. Łącznie 16 wywiadów.

• Badania ilościowe z mieszkańcami Wrocławia. Pozyskano 51 ankiet od osób

będących obecnie lub mogących być potencjalnie odbiorcami oferty Ośrodka.

Warto podkreślić, że udało się pozyskać opinie od przedstawicieli wszystkim

generacji mieszkańców wszystkich Wrocławskich dzielnic.



Wykres 1 Rozkład odpowiedzi: Miejsce
zamieszkania (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie

badania on-line

Wykres 2 Rozkład odpowiedzi: Płeć
badanych (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

on-line

Wykres 3 Rozkład odpowiedzi: Wiek
badanych (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

on-line

2. AKTYWNOŚĆ KULTURALNAMIESZKAŃCÓW

Analiza aktywności i modeli konsumpcji kulturalnej była kluczowym etapem badania.

Rozpoznanie typowych modeli aktywności w tym obszarze stanowi klucz do diagnozy

tego na ile Ośrodek Firlej wpisuje się w potrzeby mieszkańców. Ten etap analiz

stanowi też fundament do opracowania rekomendacji umożliwiających

skuteczniejszą odpowiedź na realne potrzeby zarówno społeczności lokalnej jak też

odbiorów mieszkających w innych częściach Wrocławia i poza nim.
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Opis tego w jaki sposób mieszkańcy korzystają z kultury warto rozpocząć od

przedstawienia wyników badań ilościowych. W trakcie tej części prac zapytano

mieszkańców zarówno o to czy preferują spędzanie czasu indywidualnie czy też z

innymi, zapytano ich także o to jak najczęściej spędzali czas przed i w czasie

pandemii.

Większość badanych preferuje spędzanie wolnego czasu w gronie najbliższych

(75,5%). Tylko 7,5% respondentów preferuje spędzanie czasu w pojedynkę, a 17,0%

wskazało, że woli spędzać wolny czas w większej grupie.

Wykres 4 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy preferuje Pan/ Pani spędzać czas: (%
odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

Badani zostali zapytani o to w jaki sposób spędzali czas poza domem przed

wybuchem pandemii. Wśród aktywności podejmowanych dominowało korzystanie z

oferty domu kultury (11,3% badanych wskazało, że spędzało tak czas codziennie lub

kilka razy w tygodniu) i korzystanie z usług biblioteki (9,4% badanych wskazało, że

spędzało tak czas codziennie lub kilka razy w tygodniu). To aktywności z których

przed wybuchem pandemii często korzystała niewielka grupa respondentów.

Zdecydowanie więcej osób zadeklarowało korzystanie z kin i teatrów choć są to

działania podejmowane o wiele rzadziej (nie częściej niż kilka razy w miesiącu). Ten

rodzaj aktywność (kilka razy w miesiącu lub rzadziej) zadeklarowało odpowiednio

83,0% i 54,7% respondentów.
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Wykres 5 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakiego rodzaju i jak często podejmował/a

Pan/ Pani aktywności kulturalne poza domem (przed pandemią)? (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

Pandemia radykalnie ograniczyła skalę aktywności kulturalnej poza domem. Jak

widać na poniższym wykresie większość badanych zaprzestała jakiekolwiek

aktywności tego rodzaju. Warto jednak odnotować, że stosunkowo najmniej zmieniła

się częstotliwość korzystania z oferty domu kultury. Można wręcz zauważyć niewielki

wzrost udziału w próbie osób korzystających z oferty Domu kultury najczęściej.

Korzystanie z oferty Domu

kultury

Przed pandemią W czasie pandemii

Codziennie 3,8% 5,7%

Kilka razy w tygodniu 7,5% 3,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

Na podstawie przytaczanych danych należy wysnuć wniosek, że biblioteki i domy

kultury w czasie pandemii skupiły aktywność tych osób, które takiej formy spędzania

czasu potrzebowały. W sytuacji braku dostępu do innych obiektów kultury skierowały

one swoje kroki właśnie do domów kultury i lokalnych bibliotek.
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Wykres 6 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakiego rodzaju i jak często podejmuje Pan/

Pani aktywności kulturalne poza domem obecnie (w czasie pandemii)? (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

W zdecydowanie mniejszym zakresie zmieniły się w czasie pandemii zwyczaje

związane z konsumpcją kulturalną w domu. Zarówno przed jak i w czasie pandemii

najpopularniejszym sposobem spędzania wolnego czasu w domu było czytanie

książek (odpowiednio: 81,1% i 84,9% deklaracji aktywności codziennie i kilka razy w

tygodniu) i oglądanie filmów korzystając z serwisów streamingowych (odpowiednio

66,1% i 73,6%).

W trakcie wywiadów respondenci podkreślali kwestię ograniczeń wynikających z

pandemii i wyjaśniali, że przenieśli swoją aktywność do internetu. Przed pandemią

wskazywano na bardzo szeroką gamę aktywności kulturalnych, co związane jest z

doborem uczestników warsztatów stolikowych i wywiadów, z których większość jest

związana pośrednio lub bezpośrednio w tworzenie oferty kulturalnej.
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Wykres 7 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakiego rodzaju i jak często podejmował/a

Pan/ Pani aktywności kulturalne w domu (przed pandemią)? (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

Wykres 8 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakiego rodzaju i jak często podejmuje Pan/
Pani aktywności kulturalne w domu obecnie (w czasie pandemii)? (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line
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Przedstawione wyniki badań ilościowych są spójne z informacjami jakie pozyskano w

trakcie wywiadów indywidualnych i warsztatów stolikowych. Badane osoby z grupy

młodzieży podkreślały, że główne aktywności związane z konsumowaniem treści

kulturalnych związane są obecnie z użytkowaniem Internetu. Z jednej strony wynika

to z obostrzeń związanych z pandemią, z drugiej natomiast z zachodzących zmian

związanych z rozwojem technologicznym. Ważna jest też kwestia szybkiego i taniego

dostępu do treści. Wśród konkretnych aktywności wskazano takie jak udział w

koncertach, konferencjach, warsztatach, oglądanie filmów na platformach

streamingowych.

Badani podkreślają także, że forma online dostępu jest często niejako wstępem do

dalszej aktywności już w rzeczywistości bezpośredniego spotkania z innymi ludźmi.

Ciekawym aspektem, który podkreślali młodzi odbiorcy były działania w przestrzeni

ulicznej, często takie, które przybierają formę zaangażowaną, pozwalającą na

współtworzenie, bycie partnerem w kreowaniu i nadawaniu treści.

3. ROZPOZNAWALNOŚĆ I WIZERUNEK ORGANIZACJI W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Opis rozpoznawalności Ośrodka Firlej należy rozpocząć od stwierdzenia, że Wrocław

pod względem dostępnej oferty kulturalnej został oceniony dobrze. Ponad 77%

badanych wyraziło się pozytywnie o wrocławskiej ofercie kulturalnej. To ważny

kontekst późniejszych rozważań o Firleju pokazuje bowiem, że Ośrodek funkcjonuje

w silnie konkurencyjnym otoczeniu na terenie miasta, które oferuje szereg miejsc i

wydarzeń wpisujących się w różne gusta mieszkańców.

Wykres 9 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak generalnie ocenia Pan/ Pani Wrocław
pod względem dostępnej oferty kulturalnej? (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line
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W kontekście powyższych stwierdzeń bardzo korzystna informacją jest ta, że

zdecydowana większość badanych (90,6%) zadeklarowało, że zna Ośrodek Działań

Artystycznych Firlej i zna jego ofertę (60,4%).

Wykres 10 Rozkład odpowiedzi na Wykres 11 Rozkład odpowiedzi na pytanie:
pytanie: Czy zna Pan/ Pani Ośrodek Czy zna Pan/ Pani ofertę Ośrodka Działań
Działań Artystycznych „Firlej”? (% Artystycznych „Firlej”? (% odpowiedzi)
odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie

badania on-line

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

on-line

Jednocześnie w trakcie rozmów badani podkreślali niejednoznaczność oferty, ale też

samego miejsca jako takiego. Trudno im było określić czym właściwie jest Firlej w

kontekście miejsca i oferty, jak również kto jest głównym odbiorcą działań. Wskazano

na niewystarczającą komunikację w przestrzeni tych aspektów.

W trakcie tych spotkań zauważano, że wśród badanych osób w grupie młodzieży

Firlej generalnie nie jest rozpoznawalny, respondenci wskazywali na potrzebę

sprawdzenia, weryfikacji o jakiej instytucji mowa. Wyjątek stanowiły 3 osoby, które

miały bezpośrednią styczność z Firlejem ze względu na współpracę w ramach

organizacji wydarzeń lub szkolnego konkursu reportażu. Jednocześnie wskazywali,

że wśród rówieśników nie istnieje w świadomości Firlej jako miejsce, do którego się

chodzi na koncerty lub inne wydarzenia.

Młodzi odbiorcy sygnalizowali także, że wizerunek Firleja jest nieco przestarzały. Na

przestarzały wizerunek składa się kilka elementów:

• wnętrze, które kojarzy się z takim domem kultury osiedlowym, który działa od

dziesięcioleci czasu i nic się w nim nie zmienia,

• oferta programowa, która próbuje jakoś zmienić, dostosować, ale są jednak

inne instytucje kultury na mapie Wrocławia, które robią to lepiej

9.4%

90.6%

Nie Tak

39.6%
60.4%

Nie Tak



Jedna z respondentek ten wątek rozmowy spuentowała: „Mam wrażenie, że ośrodek

zatrzymał się w latach 2000”.

Badani w trakcie wywiadów wskazywali także na nieznajomość oferty. Nie kojarzyli

realizowanych działań poza wyjątkami, dotyczącymi wybranych koncertów.

W kontekście opinii własnych dominowała ocena na podstawie weryfikacji strony

internetowej, gdzie w większości badanych „nie odnajdywała aktywności dla siebie”.

Jedna z uczestniczek wskazała również na doświadczenie problemów

organizacyjnych w relacji z Firlejem podczas próby organizacji wydarzenia,

wynikających z braku pełnoletności, ale też braku jednej osoby, z którą można by

ustalić wszystkie szczegóły.

Przedstawiciele młodszych generacji w trakcie wywiadów sugerowali położenie

większego nacisku na upublicznianie wydarzeń (np. koncertów) on-line. Transmisje

on-line (i udostępnianie nagrań np. na YouTube,Spotify) będzie dawać możliwość

uczestnictwa/ odbioru ich większej liczbie osób, ale będzie to także narzędzie

promocji.

„Jakieś zasięgi to robi, ludzie to szerują, upubliczniają, wysyłają sobie”.

Jednocześnie w trakcie rozmów sygnalizowano, że Ośrodek Firlej jest znacznie lepiej

identyfikowany przez starszych mieszkańców, a zwłaszcza wśród osób 40+, które

mogły poznać działalność podmiotu zwłaszcza od strony organizacji ciekawych

koncertów i wydarzeń związanych z muzyką. Podkreślano, że na przestrzeni lat

dostępna oferta we Wrocławiu bardzo się poszerzyła, co wpłynęło na ograniczenie

unikatowości realizowanych przez Firleja działań. Tym samym wśród młodszych

odbiorców jest mniej rozpoznawalny.

„Jeżeli chodzi o moje pokolenie 40+, 50+. 60+ to Firlej jest marką i ludzie

go pamiętają z lat 80-tych i 90-tych i wspominają jako klub gdzie zawsze

było można posłuchać ciekawej muzyki. Nie-mainstreamowi muzycy i

artyści mogli się tam zaprezentować i publiczność, która potrzebowała

takiej muzyki mogła ją tam znaleźć”.

W trakcie realizacji warsztatów stolikowych wszyscy badani rozpoznawali organizację,

uczestniczyli w jej działaniach bądź nawet współorganizowali część z nich.



Wskazywano na rozpoznawalność organizacji zwłaszcza w obszarze działalności

muzycznej oraz muzyczno-performatywnej.

Badani podkreślają z jednej strony, że jest to miejsce kojarzone ze sztuką

alternatywną, bardziej wymagającą, natomiast z drugiej, że dostrzegalne zaczynają

być działania lokalne takie jak kawiarenka sąsiedzka czy spotkania na grę w

planszówki.

„Postrzegają go jako solidną markę, ws. że jak Firlej coś robi to robi to

porządnie (…) to jest taka kultura nie mainstremowa. Można zobaczyć coś

więcej niż gdzie indziej”.

Badani wskazywali ogólnie działalność związaną z organizacją koncertów,

podkreślony często był organizowany wcześniej AsymmmetryFestival. Wśród innych

działań większości badanym znana była działalność lokalna w postaci kawiarni

sąsiedzkiej. Wskazywano również Firleja jako operatora Bardzo Młodej Kultury.

Badani podkreślali jednak małą znajomość obecnej oferty, podkreślali, że nie wiedzą

w tym kontekście, czego konkretnie, jakiej oferty mieliby poza muzyką szukać.

Tak zróżnicowana poziom znajomości oferty może powodować, że aż co trzecia

osoba biorąca udział w badaniu ilościowym nie potrafi jednoznacznie ocenić oferty.

Należy jednocześnie podkreślić, że większość respondentów ocenia ofertę Ośrodka

Działań Artystycznych „Firlej” dobrze. Raczej i zdecydowanie pozytywnie oceniło ją w

sumie 64,2% ankietowanych.

Wykres 12 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak ogólnie biorąc w ocenia Pana/ Pani
ofertę Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”? (% odpowiedzi)

1.9%

34.0%

24.5%

39.6%

Brak odpowiedzi Ani pozytywnie, ani
negatywnie

Raczej pozytywnie Zdecydowanie pozytywnie



Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

Wiele z pozytywnych wypowiedzi utożsamiało opinie o Firleju z osobą jej dyrektora,

wskazując na otwartość, profesjonalizm oraz artystyczny wymiar działalności. Za tym

pozytywnym wizerunkiem stoi także duża ekspozycja lidera Ośrodka w lokalnych

mediach. Tą medialna obecność warto podkreślić, bo jak wykazała analiza

publikowanych materiałów o Firleju pisze się zarówno w kontekście jego oferty jak

też dyrektor Ośrodka zabierał glos ws. ważnych dla środowiskach kultury.

Warto zauważyć, że od początku 2020 roku do 15 maja 2021 roku tylko na portalu

Radia Wrocław opublikowano 14 tekstów odnoszących się wprost do Ośrodka Firlej.

Artykuły dotyczące bezpośrednio wydarzeń w Firleju:

• informacja o pchlim targu w sieci - 2020-12-12

• informacja o giełdzie płyt winylowych - 2020-07-03

• informacja o cyklu koncertów on-line oraz innych firlejowych wydarzeniach -

2021-01-17

• informacja o wystawie „Co wieszamy w ukryciu” - 2020-12-09

• informacja o wystawie grafiki i ilustracji „Poczekalnia” - 2021-03-31

• informacja o drugiej edycji cyklu koncertów online - 2021-01-21

• informacja o wystawie „Co wieszamy w ukryciu 2” - 2021-01-21

• informacja o Pchli targ w klubie Firlej - 2020-02-15

• informacja o koncercie świątecznym online - 2020-04-11

• informacja o pchlim targu w sieci - 2020-12-12

Wywiady z przedstawicielami Firleja na tematy powiązane ze sferą kultury:

• wywiad z Robertem Chmielewskim dotyczące tego na jaką pomoc mogą liczyć

artyści w czasach koronowirusa - 2020-05-20

• wywiad z Robertem Chmielewskim na temat Kawiarni Sąsiedzkiej i

działalności ośrodka w czasie pandemii - 2020-03-24

• wywiad z Robertem Chmielewskim dotyczącym programu Bardzo Młoda

Kultura - 2020-05-04

• Wywiad z Robertem Chmielewskim dotyczący o wsparcie wrocławskich

artystów w czasie pandemii - 2020-04-05



Badani uważają, że Firlej obecnie dostrzegalny jest głównie lokalnie. Jednocześnie,

że dla wielu osób w ogóle nie funkcjonuje w świadomości jako dom kultury, tylko

raczej jako klub muzyczny.

Badani porównali jednocześnie Firleja do dwóch zwierząt kota i lisa. Kota ze względu

na to, że ich zdaniem „chodzi własnymi ścieżkami i jest trudno dostępny w pierwszym

kontakcie, ale jak już zostanie odnaleziony to wynagradza ten trud”. Jest też „sprytny

jak lis, potrafi dostosować się do zmieniających warunków”.

Mimo tej pozytywnej oceny warto zauważyć, że osoby oceniające ofertę Firleja lepiej

od oferty konkurencyjnej stanowią niemało grupę 28,3% respondentów to jednak ich

mniejszą część. Ponad połowa badanych (56,6%) wyraziło opinię, że oferta Ośrodka

Działań Artystycznych „Firlej” nie jest ani bardziej ani mniej atrakcyjna w porównaniu

do innych wrocławskich instytucji kultury.

Wykres 13 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w porównaniu do wskazanych wyżej
innych wrocławskich instytucji kultury oferta dostępna w Ośrodku Działań
Artystycznych „Firlej” jest w Pana/ Pani opinii: (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

Badani dostrzegają zmianę jaka zaszła na przestrzeni lat. Zwłaszcza rozpoczęcie

realizacji działań w wymiarze lokalnym. Wskazują jednak też na potrzebę

poszerzenia tego aspektu działalności i szerszą jej komunikacją w przestrzeni

lokalnej. Odwołują się do otwartości miejsca w kontekście idei i postulują większe

otwarcie w kontekście fizycznym. Tworzenie miejsca wspólnego dla społeczności

lokalnej, takiego w którym ma się wpływ na działania, którego czuje się

współgospodarzem i w konsekwencji staje za nie odpowiedzialnym.

5.7%
9.4%

56.6%

17.0%
11.3%

Brak odpowiedzi Raczej mniej
atrakcyjna

Ani bardziej, ani
mniej atrakcyjna

Raczej bardziej
atrakcyjna

Zdecydowanie
bardziej atrakcyjna



W kontekście dostępności miejsca dla osób z niepełnosprawnościami badani

wskazali na sprzeczne komunikaty, gdzie z jednej strony w zakładce kontakt witryny

www Firleja widnieje informacja, że jest niedostosowany do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami, z drugiej strony informacja o udostępnieniu windy dla osób

poruszających się na wózkach w aktualnościach. Tworzenie miejsca dostępnego dla

osób z niepełnosprawnościami (nie tylko ruchowymi) jest zdaniem badanych

kluczowe. Podkreślają jednak, że ważne jest myślenieo włączaniu, udostępnianiu

posiadanej oferty a nie tworzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami. Działania

te powinny być komunikowane w spójny sposób i wpisywać się w koncepcje

otwartości miejsca.

4. ŹRÓDŁAINFORMACJI O OFERCIE

Wśród badanej młodzieży, w pozyskiwaniu informacji na temat oferty kulturalnej

dominują źródła internetowe. Badani oraz ich grupa rówieśnicza chętnie korzysta z

mediów społecznościowych oraz aplikacji, służących jako kanały komunikacyjne.

Stąd też badani podkreślali potrzebę kształtowania wizerunku organizacji właśnie w

tych obszarach, jako punkt wyjścia do dalszych działań podczas spotkań w siedzibie

organizacji (poza tradycyjnymi już mediami społecznościowymi wskazano na

atrakcyjność prowadzenia własnego kanału na YouTube oraz przygotowania

podcastów – kwestie te opisano dalej w kontekście działań i oferty).

Jest to głównie strona internetowa. Badani podkreślają też, że trzeba ponieść trud

aby tę ofertę poznać i nie jest łatwo dostępna poza stroną www Firleja. Wskazują, że

jest to oferta raczej dla osób zainteresowanych, znających już działania podmiotu.

Wśród młodzieży Firlej jako instytucja kultury jest mało rozpoznawalny. Brakuje

działań skierowanych do tej grupy wiekowej oraz ich adekwatnej komunikacji. Dla

młodzieży działalność muzyczna Firleja nie jest znana, również nie rozpoznają

podmiotu jako „standardowego domu kultury”, w którym mogliby uczestniczyć w

jakichś konkretnych działaniach, wydarzeniach. Oczekiwana jest forma komunikacji

za pomocą mediów społecznościowych, ale także w postaci kanałów YouTube czy

podcastów, będących przyczynkiem do spotkania i wprowadzenia do innych działań.

W komunikacji zewnętrznej i planowanych działaniach młodzież podkreśla takie

kwestie jak otwartość, współtworzenie, bezpłatność. Wyobrażają sobie miejsce jako

otwartą przestrzeń, która mogą współtworzyć, gdzie w niezobowiązujący sposób



mogą zostać wprowadzeni do świata sztuki i kultury, bez oceniania. Ważne jest też

poszukiwanie miejsca, które posiada niezbędne zasoby do wykorzystania w

działalności młodzieży np. sale, które mogą zostać wykorzystane na ciekawe

dyskusje, spotkania, organizację działań. Stąd też młodzież wysuwa postulat wyjścia

razem na zewnątrz i działania na rzecz środowiska lokalnego.

5. KORZYSTANIE Z OFERTY OŚRODKA FIRLEJ

Większość badanych (71,7%) zadeklarowało, że korzystało z oferty Ośrodka Działań

Artystycznych „Firlej”.

Wykres 14 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy kiedykolwiek uczestniczył/a Pan/ Pani
w wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”? (%
odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

Co ciekawe jednak wśród badanych znalazło się stosunkowo niewiele osób

korzystających z oferty Ośrodka regularnie (15,1%). Jeszcze mniejszy udział w

próbie stanowiły osoby korzystające regularnie z oferty Kawiarni Sąsiedzkiej (7,5%).

28.3%

71.7%

Nie Tak



Wykres 15 Rozkład odpowiedzi na pytanie:
Czy korzysta Pan/ Pani z oferty Ośrodka
Działań Artystycznych „Firlej”? (%
odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania

on-line

Wykres 16 Rozkład odpowiedzi na
pytanie: Czy korzysta Pan/ Pani z oferty
Kawiarni Sąsiedzkiej działającej przy
Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej”?

(% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie

badania on-line

Badanych zapytano także o to jaka oferta kulturalna by ich interesowała, a jaka nie

budziłaby ich zainteresowania.

Specyficzny kontekst pandemii był szansą do testowania nowych metod

uczestnictwa w wydarzeniach. Kanał on-line mimo, że początkowo był swoistą

protezą to okazał się rozwiązaniem znacząco poszerzającym grono odbiorców.

Jedna z respondentek podkreśliła, że umożliwia to dostęp do oferty niezależnie od

miejsca. Respondentka zwróciła także uwagę, że dostęp on-line do wydarzeń

Ośrodka może poszerzyć zakres konsumpcji odbywających się tam wydarzeń.

„Mogę sobie idąc do parku włożyć słuchawki w uszy i posłuchać koncertu”.

6. IDENTYFIKACJA POTRZEB W OBSZARZE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ PRZEDSTAWICIELI
GRUP DOCELOWYCH

Badaniu potrzeb w obszarze aktywności kulturalnej poświęcono każdy z etapów

badania. Potrzeby rozpoznawano zarówno w trakcie badania ilościowego jak też

bezpośrednich rozmów.

Respondenci wypełniający ankietę wyrazili największe zainteresowanie trzema

rodzajami aktywności:

• Spotkania z ciekawymi osobami: 73,6% osób zainteresowanych propozycją,

• Warsztaty kulinarne: 49,1% osób zainteresowanych propozycją,

45.3%
39.6%

15.1%

Nie, nie
korzystam

Tak,
sporadycznie

Tak, regularnie

73.6%

18.9%
7.5%

Nie, nie
korzystam

Tak,
sporadycznie

Tak, regularnie



• Warsztaty fotograficzne: 39,6% osób zainteresowanych propozycją.

Stosunkowo najmniejsze zainteresowanie wzbudziła propozycja:

• Warsztaty śpiewu (lekcje śpiewu): 64,2% osób niezainteresowanych

propozycją,

• Warsztaty tkackie: 64,2% osób niezainteresowanych propozycją,

• Warsztaty teatralne: 58,5% osób niezainteresowanych propozycją.

Propozycjami ocenionymi neutralnie zostały:

• Warsztatyz kolażu: 20,8% osób oceniających propozycję neutralnie,

• Wieczory poezji: 18,9% osób oceniających propozycję neutralnie,

• Warsztaty muzyczne (lekcje gry na instrumentach): 17,0% osób oceniających

propozycję neutralnie,

• Warsztaty malarskie: 15,1% osób oceniających propozycję neutralnie.

Wykres 17 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Proszę wskazać jaki rodzaj oferty
kulturalnej Pana/ Panią interesuje, a jaki nie budzi Pana/ Pani zainteresowania: (%
odpowiedzi)
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5.7%

5.7%

5.7%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

W trakcie wywiadów indywidualnych i grupowych w odniesieniu do młodzieży badani

wskazują przede wszystkim na potrzebę posiadania przestrzeni, którą mogliby

współtworzyć. Wskazują na jej otwartą formę, danie możliwości, udostępnienia

zasobów w postaci przestrzeni, ale i wiedzy i doświadczenia do twórczego

wykorzystania. Miejsce, które z definicji byłoby wspólne i niedookreślone, takie w

którym mogą zrodzić się różne pomysły na realizację działań czy

aktywności.Podkreślaną kwestią była też bezpłatność oferty lub relatywnie niski koszt

udziału.

Potrzebny jest również „przewodnik”, ktoś kto wprowadzi młodzież w obszar sztuki i

kultury, będzie pomagał w poszukiwaniach i zrozumieniu, ale w taki sposób, który nie

będzie onieśmielający. Badani wskazywali na potrzebę dostosowania kanałów

komunikacji do ich potrzeb – podcast, kanał na YouTube, które umożliwiałyby

zdobycie wiedzy bazowej w obszarze kultury.

Młodzież oczekuje możliwości realizacji działań w trybiewspólnych projektów,

zwłaszcza nastawionych na działania w przestrzeni, gdzie mogliby podejmować

współczesne i ważne dla nich tematy jak np. ochrona klimatu czy relacje

międzyludzkie, inicjatywy sąsiedzkie.

Podstawową potrzebą jest dostępność dostosowana do rodzaju niepełnosprawności.

W przypadku niepełnosprawności ruchowej są to podjazdy, windy dla wózków, ale

także dostosowana do potrzeb toaleta. Dla osób z niepełnosprawnością słuchu

będzie to audio deskrypcja czy tłumacz języka migowego. Co warte podkreślenia

ważną potrzeba osób z niepełnosprawnościami jest nie tworzenie oferty specjalnie

dla nich ale włączanie ich potrzeb w odniesieniu do całościowych działań organizacji .

7. DEFICYTYW DOSTĘPNEJ OFERCIE KULTURALNEJ DLA PRZEDSTAWICIELI GRUP
DOCELOWYCH

W kontekście osób z niepełnosprawnością badani zwrócili uwagę na istotną kwestie

związaną zdostępnością oferty kulturalnej dla osób głuchych i niewidomych, którzy

są pomĳani często przez instytucje kultury przy tworzeniu oferty. Stąd też postulat

realizacji minimum po jednym dostosowanym wydarzeniu dla każdej z grup. Takie

kwestie jak audio deskrypcja czy tłumacz języka migowego są rzadko udostępniane,



co stanowi dużą barierę w udziale dla tej grupy odbiorców (Fundacja Katarynka

realizuje cykl szkoleń z tworzenia napisów i audio deskrypcji, na który zaprasza).

W odniesieniu do młodzieży deficyty istnieją w ramach przedstawionych wcześniej

potrzeb: miejsca, przewodnika, współtworzenia i współodpowiedzialności.

Respondenci wyrażali także ogólny postulat dotyczący tego, że program takich

miejsc jak Firlej powinien być zróżnicowany i rozpisany na kilkanaście godzin.

Badana odwołała się do przykładów domów kultury, które odsiedziała w trakcie

swoich zagranicznych wizyt studyjnych:

• rano jest kawiarnia, czytelnia, jest pomieszczenie gdzie można ćwiczyć, albo

są zajęcia, ale można tez np. spokojnie poczytać gazety,

• w trakcie dnia były różnego rodzaju zajęcia,

• wieczorem to miejsce przekształcało się w klub muzyczny.

Specyficzną grupa odbiorców są seniorzy. W trakcie rozmów bezpośrednich

zauważono jednocześnie, że myśląc o ofercie dla tej grupy należy brać pod uwagę,

że są dwie grupy seniorów, z których każda ma inne potrzeby i styl aktywności.

Zdaniem badanych starsze pokolenie seniorów preferuje tradycyjne formy

aktywności, zaś młodsi seniorzy to grupa zupełnie inna, która charakteryzuje się

znacznie większym poziomem aktywności.

„Powinniśmy robią ofertę i dla seniora starszego i dla seniora młodszego” .

„Z seniorami jest pewien problem, bo znika nam jeden świat, a w jego

miejsce wchodzi nam drugi” .

8. POTENCJALNE ZAANGAŻOWANIE W TWORZENIE OFERTY KULTURALNEJ
PRZEDSTAWICIELI GRUP DOCELOWYCH:

Większość badanych za pomocą ankiety (73,6%) nie jest zainteresowanych

aktywnym tworzeniem oferty Ośrodka.



Wykres 18 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan/ Pani zainteresowany/a
aktywnym tworzeniem oferty Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” (np. poprzez
prowadzenie warsztatów/ zajęć)? (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania on-line

W kontekście oferty badani wskazują na potrzebę szerszego rozwoju działań w

oparciu o zasoby lokalne i dla lokalnych odbiorców. Potrzebę kreacji „miejsca

wspólnego”, które z jednej strony inicjuje działania w przestrzeni osiedlowej, ulicznej,

z drugiej strony włącza i zaprasza do współtworzenia miejsca i

współodpowiedzialności za efekty działań.

Deklarację chęci współpracy i zaangażowania wyrazili członkowie Akademii

Samorządów Uczniowskich, mogący zarówno zaangażować się w realizację

wspólnych przedsięwzięć, jak również w promocję realizowanych przez Firleja

działań w środowisku młodzieży.

Chęć współpracy przy realizacji działań wyrazili również badani przedstawiciele

podmiotów instytucjonalnych takich jak: Centrum Historii Zajezdnia, Fundacja

Katarynka, Strefa Kultury Wrocław czy Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji

Pozarządowych SEKTOR 3. Zaangażowanie to mogłoby polegać na wspólnej

realizacji projektów czy wzajemnego wykorzystania zasobów i potencjałów

organizacji.

W toku rozmów przedstawiono wiele inspirujących pomysłów na działania, a także

osób i instytucji, z którymi można by je realizować:

• zaangażowanie Pozaformalnej, autodydaktycznej grupy streetworkerów we

Wrocławiu we wspólne działania w przestrzeni osiedlowej, zwłaszcza działania

Firleja skierowane do osób młodych, realizowanych na ich zasadach i w ich

przestrzeni;

73.6%

26.4%

Nie Tak



• szereg warsztatów czy spotkań dla młodych osób, które miałyby na celu

pomoc w wychodzeniu z pandemii, takie działania mogłyby być przyczynkiem

do włączania w świat kultury i sztuki, w kontekście oferty pojawił się pomysł

realizacji warsztatów kulturalnych dla szkół;

• w oparciu o zasoby innych podmiotów jak Akademia Muzyczna czy liceum

muzyczne, włączenie do działań uczniów i absolwentów, tak w zakresie

realizacji koncertów, jak również w charakterze edukatorów innych osób,

przewodników po świecie muzyki;

• szerokie wyjście na zewnątrz, do sąsiadów Firleja i rozpoczęcie działań w ich

przestrzeni np. w zakresie tworzenia zielonych miejsc wspólnych, których ideą

poza integracją byłoby też przybliżenie sztuki, realizacja nieoczywistych

wydarzeń, murali sąsiedzkich etc.;

• organizacja coworkingu kulturalnego w przestrzeniFirleja, stworzenie

przestrzeni dla artystów;

• nawiązanie współpracy z Gajowickimi Inicjatorkami Twórczymi, które pracują

nad tożsamością miejsca, szukają powiązań pomiędzy tradycją a

nowoczesnością w przestrzeni;

• włączenie w działania artystyczne pobliski Środowiskowy dom Samopomocy

(http://dolsarart.org.pl/);

• wykorzystanie szerzej przestrzeni Firleja: odkrycie balkonu i stworzenie z

niego przestrzeni do działań twórczych, ale też do komunikowania na

zewnątrz czym jest Firlej, wykorzystanie murów, ścian Firleja do działań

edukacyjnych i twórczych, możliwość realizacji kina dla dzieci i rodziców.

9. WNIOSKI

Raporty z przyszłości

Zamiast wniosków mamy marzenia. Marzenia naszych rozmówców, odbiorców

działań Firleja, jego współtwórców i sąsiadów. Co więcej, marzenia, które się

zrealizowały i można o nich dowiedzieć się w formie raportów z przyszłości, które

otrzymaliśmy.

Raport osób z niepełnosprawnościami



Firlej zawsze był otwarty. I taki został. Otwarty na kulturę, na sztukę, ale może

przede wszystkim na innych ludzi. Stąd też udało mu się zrealizować to, z czym

wciąż borykają się inne instytucje kultury: włączył nas – osoby z różnymi

niepełnosprawnościami do uczestnictwa w swoich działaniach. Ale nie włączył tak,

jak wielu mogłoby pomyśleć, nie staliśmy się grupą specjalną, dla której tworzone są

‘”wyjątkowe” oferty. Po prostu, uwzględnił nas w codziennych działaniach. W

myśleniu o przestrzeni fizycznej, ale też tej zmysłowej. Ponoć wszystko zaczęło się

od windy dla wózków. Wiadomo, potrzebny jest pierwszy krok lub obrót koła. Dalej

była współpraca z liderką dostępności. Firlej skontaktował się też z fundacją

Katarynka. I jakoś poszło. Dziś dla każdego kto odwiedza Firleja normalne jest, że w

tej przestrzeni można nie tylko wejść, ale i wjechać po schodach, że można

skorzystać - i to bezpiecznie - z toalety. Ale też nikogo nie dziwi, że w tym miejscu,

które dla wielu kojarzone jest przede wszystkim z muzyką, można dźwięków

doświadczyć w inny sposób, za pomocą audio deskrypcji czy języka migowego.

Czasem można też ich po prostu dotknąć. Normalne, prawda? Działamy wspólnie, w

końcu to miejsce jest wspólne.

Raport młodzieży

Dobrze nam tu. Mamy swoje miejsce, a to znaczy, że mamy na nie realny wpływ.

Spotkaliśmy się z Firlejem próbując walczyć z pandemią. Tą wewnętrzną oczywiście.

A było tak, że zanim wszystko względnie wróciło na stare tory, Firlej odpalił dla nas

kanał na YouTube i podcast. Nieźle się wstrzelił bo właśnie w ten sposób głównie

konsumujemy treści. Zazwyczaj online traktujemy jako wstęp do czegoś w realu.

Przekonał nas niezobowiązującą formą, bez zadęcia i w ciekawy sposób opowiedział

nam o różnych aspektach kultury i sztuki. Dla części z nas to było pierwsze takie

spotkanie. Dzięki takiej formie nikt nie czuł się głupio, dostaliśmy taki jakby

podręcznik do nauki czytania. Tyle, że kultury. Oczywiście kanał i podcast odbiliśmy

po czasie i dziś prowadzimy je sami. Ale to był tylko początek. Założyliśmy, że

będziemy działać projektowo i w dużej części na rzecz otoczenia Firleja. Gdzieś ten

nasz aktywizm musi mieć ujście. No więc, do dziś udało nam się kilka tych projektów

zrealizować:



• zorganizowaliśmy warsztaty z tworzenia murali, nawet powstały murale

sąsiedzkie, udało nam się trochę ożywić tę betonową dżunglę, w planach

mamy też realizację muralu na Firleju, tak by już nikt nie miał wątpliwości, że

to kultura góruje nad sklepem spożywczym, ale to jeszcze chwila;

• okoliczne pasy zieleni udało nam się pokryć naturalnymi rzeźbami, nie

wiedzieliśmy jak się do tego zabrać, mieszkańcy pobliskich osiedli też, ale

znaleźliśmy kogo trzeba i funkcjonują do dziś;

• realizowaliśmy spotkania, debaty, warsztaty, włączyliśmy się aktywnie w

budowanie integracji sąsiedzkiej, kto by to liczył.

W osobach od Firleja znaleźliśmy partnerów, którzy zrozumieli, że na pewnym etapie

ważne jest dla nas tylko to by być razem. Bez wielkich zobowiązań. A reszta jakoś

się sama zadziała bez wielkiego planu od początku.

Raport sąsiadów

Nie wiemy od czego zacząć. Może tak, że już nie pamiętamy jak to było wcześniej,

zanim Firlej stanął naprawdę w centrum naszych osiedli. Mieszkamy w takiej trochę

dziwnej dla niektórych przestrzeni, którą czasem nazywają betonową dżunglą.

Jesteśmy i blisko i daleko centrum, zależy kogo zapytasz. Do czasu kawiarni

sąsiedzkiej i dnia sąsiada, to niewiele osób traktowało go jako swojaka. Wielu

osobom kojarzyło się wyłącznie z klubem muzycznym, albo z ambitnymi działaniami

artystycznymi nie dla „zwykłego sąsiada”. Dobrze, że jednak udało nam się poznać.

Dziś to takie centrum naszego życia społecznego. Tutaj się spotykamy, dyskutujemy,

poznajemy, ale też możemy odpocząć. Większość z nas przestawiła swoje myślenie

z oczekiwania, że ktoś nam coś zorganizuje, na myślenie w kategoriach co możemy

zrobić wspólnie. Potrzebowaliśmy się lepiej poznać. Ważne było dla nas odkrycie, że

to miejsce jest również nasze. Że przy wykorzystaniu posiadanych przez Firleja

zasobów możemy wiele zrobić na rzecz naszego lokalnego otoczenia. Pomogło też,

że Firlej wyszedł do nas, wszedł w naszą przestrzeń, nasze chodniki z konkretnymi

działaniami. Pojawiły się murale. Pomogli nam na nowo odnaleźć zieleń, której tak

tutaj brakuje. Pojawili się nawet streetworkerzy z zaprzyjaźnionej z Firlejem



organizacji. Po tym czasie jesteśmy chyba najbardziej artystyczną społecznością w

mieście. To pozwoliło nam na poznanie się na nowo, przekonanie do siebie. Ta

podróż razem do sztuki poza sceną była tym nowym początkiem. Teraz mamy swoje

miejsce i jesteśmy ważną częścią działalności Firleja. Czujemy się też za niego

odpowiedzialni. Chyba ostatecznie zakończyła się pewna epoka.

Firlej dla rodzin

Firlej to nasze wspólne miejsce. Przestrzeń, w której czas spędzają nasze dzieci, my

sami i nasi rodzice. Firlej to miejsce otwarte od wczesnych godzin porannych, gdy

czas dla siebie znajdują tam seniorzy, w ciągu dnia czas w nim spędzają dzieci i

młodzież i wieczór gdy możemy się w Firleju spotkać. Nasz Ośrodek to miejsce, w

której możemy się spotkać z rówieśnikami: młodzież poznaje kolegów, seniorzy

spędzają czas w swoim gronie. Nasz Ośrodek to jednocześnie miejsce, w którym

możemy się wszyscy spotkać. Wybrać na wieczór tematyczny cała rodziną lub

spędzić cała sobotę na warsztatach razem – z naszymi dziećmi i rodzinami.

Firlej nasz drugi dom

W Firleju sporo zmieniło się wizualnie. Nowe kolory ścian, nowy wystrój. Firlej nie jest

kolejny z licznych wrocławskich ośrodków kultury, ale to prawdziwie nasze miejsce

To nasz drugi dom – dom nie tylko nasz, ale naszych sąsiadów, przyjaciół,

mieszkańców innych wrocławskich dzielni. Firlej to miejsce, w którym lubimy

przybywać. My, ale też nasi sąsiedzi z Oławy, Środy, Kątów Wrocławskich.

Raport Firleja

Będę pisał zwięźle bo od rana dużo się dzieje i po prostu mam niewiele wolnego

czasu. No więc tak, stałem się ważnym punktem na kulturalnej mapie Wrocławia.

Zawsze byłem, ale teraz potrafię o sobie opowiedzieć, z czym jeszcze jakiś czas

temu był problem. Mieszkańcy Wrocławia, a nawet najbliżsi sąsiedzi mieli trudność,

żeby określić mnie jednoznacznie. Najczęściej porównywali mnie do klubu

muzycznego, bo to była ze wszystkich moich aktywności działalność najbardziej

znana. Dla innych byłem takim trochę outsiderem z pogranicza alternatywy i jeszcze

czegoś niezrozumiałego, co na pewno ma jakąś nazwę własną i jest związane ze

sztuką. Dla innych natomiast trochę lokalnym aktywistom próbującym pracować na



rzecz pobliskich mieszkańców i najbliższego otoczenia. I oczywiście po części trochę

jestem tym wszystkim dalej, ale w nowej formule. Przede wszystkim moje działania

skupiły się na konkretnych grupach odbiorców i ich potrzebach, co następnie

pozwoliło na opracowanie spójnych komunikatów i dobranie adekwatnych kanałów

komunikacyjnych aby opowiedzieć o sobie. Funkcjonuję w formule realizacji działań

od rana do wieczora przez większość dni w tygodniu, czasem po kilkanaście godzin.

Jestem takim centrum, w którym jest miejsce na kawiarnię, czytelnię, miejsce pracy,

ale też konkretne warsztaty czy działania projektowe. Wieczorem zamieniam się w

klub muzyczny. Współpracuję z młodzieżą, artystami, lokalnymi mieszkańcami i

muzykami. To w oparciu o ich potrzeby i razem z nimi tworzę siebie. Zawsze były

ważne dla mnie otwartość, przestrzeń do bycia sobą czy wysoki poziom działań

artystycznych i społecznych. Do tego doszła jeszcze wspólnotowość w ich realizacji.

Staram się udostępniać swoje zasoby i jednocześnie korzystać z zasobów innych,

rozwĳać kapitał ludzki i społeczny członków grup, z którymi współpracuję. Udało mi

się wiele. A właściwie to nam: pracownikom, młodzieży, artystom, sąsiadom bliższym

i dalszym, Wrocławianom. Tworzymy taki trochę kolektyw spojony wspólnymi ideami.

To działa. Prowadzimy w mojej przestrzeni coworking artystyczny i sąsiedzki, dzięki

temu nie brakuje nam idei i wciąż nowych zasobów. Wyszliśmy w przestrzeń osiedli,

zostawiliśmy tam swoje ślady na ścianach, zieleńcach, ale i w ludziach. Teraz każdy

mnie zna. Co więcej, wie, że zawsze możemy porozmawiać i znaleźć sposoby

realizacji różnych pomysłów. Albo po prostu posiedzieć. Dla niektórych byłem daleko

od centrum Wrocławia, dla innych nie. Teraz sam stałem się centrum! Dzięki temu,

że zakumplowałem się z innymi organizacjami, łatwiej mi rozpoznawać potrzeby

odbiorców. Mam tez zdecydowanie więcej możliwości. Mogę realizować większe

projekty, organizować działania w kilku przestrzeniach jednocześnie. Mam większy

wpływ na to, co dzieje się w obszarze kultury we Wrocławiu. Ok, muszę kończyć.

Przyszła ze mną porozmawiać grupa młodych rodziców, może uda nam się

wzajemnie wesprzeć. Razem do kultury. Tutaj i na zewnątrz.


