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Szanowni Państwo,
uwzględniając realia i doświadczenia ostatnich kilkunastu
lat, należy przyznać, że całe spektrum działań towarzyszących pojęciu „kultura” ugruntowało sobie w polityce miejskiej znaczącą pozycję. Miasto Kultury i Obywateli – pod taką
egidą realizujemy założenia swoistej kulturalnej konstytucji
Warszawy, Programu Rozwoju Kultury do 2020 roku, a także
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
korespondujących z nim programów edukacyjnych i społeczPrezydent m.st. Warszawy
nych. Wartość kultury – współtworzącej oblicze i markę
Miasta, aktywizującej mieszkańców, wspomagającej doskonalenie społeczeństwa obywatelskiego, wyzwalającej w nim interakcje, budującej więzi – została dostrzeżona i należycie doceniona.
Jednym z przykładów jest przeprowadzany konsekwentnie proces modernizacji – zarówno w wymiarze inwestycyjnym, jak i programowym – warszawskich
domów kultury. To ośrodki skupiające niczym w soczewce kulturalne zapotrzebowania lokalnych społeczności, dążące do przedstawienia atrakcyjnej oferty. To tu,
w miejscach otwartych na spotkania i dyskusje, mieszkańcy mogą współuczestniczyć w powstawaniu kultury, artykułować własne względem niej oczekiwania.
Można powiedzieć, że domy kultury, spełniając wymogi współczesności,
wypracowują nową formułę funkcjonowania. Stają się nowoczesnymi ośrodkami,
z powodzeniem łączącymi aspekt artystyczny z edukacyjnym. Takimi transparentnymi sukcesami na mapie warszawskiej kultury są między innymi Białołęcki
Ośrodek Kultury, Służewski Dom Kultury, PROM Kultury na Saskiej Kępie czy
uruchomiony w październiku 2017 roku Dom Kultury Kadr.
Wiążemy duże nadzieje na współpracę i wzajemne wsparcie tych i podobnych
im instytucji. Każda z dzielnic, małych „warszawskich ojczyzn”, ma bowiem swoją
specyfikę, historię i potencjał, z których można przecież wzajemnie korzystać.
Warto, by domy kultury – swego rodzaju oazy kultury w dzielnicach – postrzegały się nawzajem jako przyjaciele.
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Wierzymy, że skuteczna realizacja polityki kulturalnej powinna
opierać się na wiedzy i profesjonalizacji, dlatego Laboratorium
Edukacji Kulturalnej jest od początku do końca przemyślanym
i precyzyjnie zaplanowanym programem. To działania szyte
na miarę, ponieważ wsłuchaliśmy się w głos najbardziej zainteresowanych, a pracownicy domów kultury mieli wpływ na
kształt programu.
Tomasz Thun-Janowski,
Domy kultury różnią się od siebie, począwszy od odmiennie
Dyrektor Biura Kultury
sformułowanych misji, przez programy, skończywszy na sposobach finansowania. Jednak miejsca tworzą ludzie, dlatego
inwestycja w rozwój kompetencji kadr warszawskich domów kultury stała się
dla nas najważniejsza. Właściwe postawienie diagnozy, rozpoznanie potencjałów i deficytów, pozwoliło nam zaprojektować system szkoleń, który te kompetencje budował i wzmacniał. Ponadto adresatem były całe zespoły tych instytucji, niezależnie od formy zatrudnienia, a także pełnionej funkcji.
Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności w zakresie współpracy i komunikacji w grupie, planowania strategii rozwoju instytucji czy wykorzystania nowych
technologii przełożą się na codzienną pracę kulturalnych edukatorów. Daliśmy
gwarancję jakościowej zmiany w zarządzaniu domami kultury, a ambicje
i marzenia pracowników domów kultury mogą stać się realnym planem działania.
To jest zmiana nie tylko dla domów kultury, ale także dla mieszkańców korzystających z oferty tych instytucji. Wysokie kwalifikacje pracowników przekładają
się bowiem na większą wnikliwość w budowaniu oferty programowej i lepsze
zrozumienie potrzeb jej odbiorców.
Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się nam rozszerzyć program o moduły
skierowane do organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających
w obszarze kultury.
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Historia o marzeniach

Anna Michalak-Pawłowska,

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej

Dla mnie Laboratorium Edukacji Kulturalnej to historia o marzeniach. W tym
przypadku – moich marzeniach. Przed dziesięcioma laty marzyłam o takim
programie dla warszawskich domów kultury.
To również historia o sprawczości środowiska animatorów oraz odpowiedzialności i partnerstwie Urzędu Miasta.
Dekadę temu uczestniczyłam w zespole roboczym tworzącym program Dom
Kultury+ w Narodowym Centrum Kultury. Odbyła się wtedy pierwsza dyskusja
o środowisku, w które nie inwestowano systemowo od 1989 roku. Rozmawiano
o programie dla domów kultury. Ciesząc się, że tworzymy coś dla domów kultury
w całym kraju, miałam refleksję, że moje miasto też zasługuje na podobny systemowy program.
Przez ostatnie dwa lata przebywałam wśród kilkuset animatorów. Cieszyła
mnie prawdziwa zmiana społeczna w środowisku. Obserwowałam, jak profesjonalne trenerki wkraczają w „codzienność” domu kultury, jak odbywają
się czasem pierwsze rozmowy zespołu z dyrektorem czy dyrektorką i po raz
pierwszy w historii instytucji padają istotne pytania, a wszystko to tylko dzięki
temu, że zaistniała taka forma warsztatów. Na moich oczach kolejne działania
w ramach LEK-u zazębiały się z innymi działaniami Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej. Po II filarze LEK-u niektórzy odkryli z radością, że mogą
połączyć siły i dla dwóch czy trzech domów kultury napisać projekt partnerski
w ramach Funduszu Animacji Kultury. Wzięli też udział w programach Kultura
bez barier i Audience Development – Rozwój Publiczności, finansowanych przez
Biuro Kultury.
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Teraz z ciekawością śledzę ich współpracę. I mam poczucie sprawczości:
warszawskie domy kultury znają współczesne trendy. Ten program stworzył też
środowisko, jego uczestnicy poznali się wzajemnie, więc teraz się odwiedzają,
wspierają, pomagają sobie nawzajem. Właśnie rozpoczęli prace nad kampanią
wizerunkową warszawskich domów kultury.
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LEK i co dalej?

Joanna Orlik

Koordynatorka programu Laboratorium Edukacji Kulturalnej

Wierzę w domy kultury. Na mapie dzielnicy, tej najmniejszej z małych ojczyzn,
z którymi możemy się utożsamiać (no, może jeszcze mniejszą będzie ulica,
w końcu istnieją święta ulic), poza szkołą, żłobkiem, sklepem, bankiem, pocztą
i przychodnią niebagatelną rolę odgrywa on – dom kultury.
Nie jest konieczny. Znamy dzielnice w wielu miastach i wsie w wielu gminach,
gdzie domów kultury nie ma wcale lub działają w ograniczonym zakresie. Kto ma
się jednak o dom kultury upomnieć? Nie da się przeżyć bez jedzenia i zdrowia,
trudno funkcjonować bez kontaktu ze światem; za to można (i wielu to robi) przez
całe życie nie spróbować malowania farbami, modelarstwa, tańca brzucha,
śpiewu w chórze, robienia makramy, gry na fortepianie, dyskusji o ostatnim filmie
czy wspólnego lukrowania pierniczków na święta. Domy kultury dbają o to, co
tak trudno policzyć, spisać i skalkulować. Dzielą się wiedzą i serdeczną pasją,
chęcią robienia rzeczy razem, wspólnego śmiechu, wspólnej zabawy, wspólnego sukcesu. Poczuciem, że ja też mogę coś osiągnąć, że jeszcze wczoraj nie
umiałam, a dziś idę do przodu jak burza i nikt ani nic nie może mnie zatrzymać.
Domy kultury mają swoją historię. Czy są zbyt tradycyjne, bo niektóre powstały
jeszcze przed wojną jako domy ludowe? Czy są „źle urodzone”, jak chciał Filip
Springer w książce o ikonicznych budynkach PRL, które dziś niektórzy chcą
zrównać z ziemią tylko dlatego, że działały w czasach socjalizmu? Czy są przyciężkie ze względu na swoje instytucjonalne, administracyjne ograniczenia i polityczne uwikłania, mniej zwinne i świeże niż ich konkurencja z trzeciego sektora?
Czy pracują w nich od lat te same osoby, robiąc dwudziesty ósmy festiwal tego
i owego lub trzydziesty piąty przegląd tamtego i śmego? Tak bywa, tak może
się zdarzyć, tak można o domach kultury myśleć. Warto jednak pamiętać, że
każdy dom kultury jest przede wszystkim inny, uwarunkowany własną specyfiką,
10



historią, otoczeniem, infrastrukturą, zarządzany przez kompletnie różne osoby,
różniące się temperamentem, zainteresowaniami, przekonaniami i wyobraźnią.
Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla warszawskich domów kultury powstało
z przekonania, że wspólna praca nad zmianą jest możliwa. W przeciwieństwie do
bibliotek, które od wielu lat mogły liczyć na długofalowe, systemowe wsparcie
zarówno z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Biblioteka+),
jak i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Program Rozwoju Bibliotek), domy
kultury miały zdecydowanie mniej szczęścia. Program Dom Kultury+, prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, po swojej pierwszej udanej edycji
zawęził działalność do wspierania inicjatyw lokalnych, a domom kultury pozostało rozwijać się we własnym zakresie.
Dlatego pracę nad LEK-iem dla warszawskich domów kultury od początku
traktowaliśmy nie tylko jak zapisany w dokumentach strategiczny komponent
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, ale także jak szansę stworzenia
dla warszawskich domów kultury takiego programu rozwoju, jakiego wszystkie
inne domy kultury w Polsce nie mogły się doczekać.
Zaczęliśmy od warsztatów w Kazimierzu nad Wisłą skierowanych do dyrektorów. Zależało nam, by usłyszeć, jakie mają oczekiwania, z jakimi borykają się
problemami, jakie można wskazać między nimi różnice, a jakie podobieństwa.
Ta wiedza, niezbędna do „uszycia” LEK-u w zgodzie z rzeczywistymi potrzebami
i realnymi możliwościami, okazała się wartością nie tylko dla nas, osób, które
przygotowywały program, ale także dla dyrektorów i dyrektorek obecnych na
warsztatach. Po raz pierwszy wszyscy oni mieli okazję posłuchać o specyfice
swoich bratnich i siostrzanych instytucji z innych dzielnic Warszawy, skonfrontować wzajemnie swoje wyobrażenia o nowoczesnym i dobrze zarządzanym
domu kultury, dyskutować o tym, w jaki sposób dom kultury może wpływać na
życie mieszkańców dzielnicy. Tak powstała wspólnie przyjęta wizja otwartego
domu kultury (zob. s. 22).
Potem, przez dwa lata, żmudnie przechodziliśmy przez kolejne filary LEK-u.
Najpierw pracowaliśmy w domach kultury (I filar) – każdy zespół ze swoją
trenerką, która pomagała przejść przez warsztat z autodiagnozy, komunikacji
i planowania. Potem mniejsze reprezentacje (do pięciu pracowników danego
domu kultury) spotykały się na warsztatach wyjazdowych i zacieśniały relacje
z pracownikami trzech innych domów kultury (II filar). Wreszcie zaproponowaliśmy szkolenia tematyczne, specjalistyczne, adresowane do ekspertów w swoich
dziedzinach (III filar).
Te dwa lata były czasem wytężonej pracy, odkryć (niekiedy zaskakujących,
innym razem trudnych), stwarzania nowych możliwości, podejmowania trudnych decyzji, zawiązywania znajomości i przyjaźni, aż po realizację wspólnych
projektów. Były czasem intensywnym, wymagającym, ale pełnym szans i ostatecznie (oby!) owocnym.
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Dziś z radością myślę o tym, co może wydarzyć się w przyszłości. Wszystko
wskazuje na to, że rolę stałego ośrodka wsparcia dla dzielnicowych domów
kultury przejmie Staromiejski Dom Kultury – jedyna wśród domów kultury instytucja, dla której organizatorem jest nie dzielnica, ale m.st. Warszawa – i rozwinie
świeżo powstałe struktury. Pole zarysowane jest szeroko. Warto nadal prowadzić
działania służące integracji środowiska i budowaniu relacji pomiędzy zespołami poszczególnych domów kultury, pracować nad kompetencjami związanymi
z metodą projektu, powtarzać najbardziej udane i potrzebne szkolenia, wreszcie
– prowadzić działania rzecznicze, służące całemu środowisku.
Cieszę się, że Warszawie udało się nie tylko zaplanować, ale przede wszystkim
konsekwentnie zrealizować strategiczny program szkoleniowy dla kadr kultury.
Mam nadzieję, że inne miasta, a może całe województwa w Polsce pójdą
śladem stolicy.
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Zespół

Nad założeniami metodologicznymi Laboratorium Edukacji
Kulturalnej pracowali:

Jacek Królikowski

– ekspert w zakresie metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Ma doświadczenie pracy w instytucjach publicznych
(Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach
pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Jako
ekspert Rady Europy uczestniczył w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995–2005, głównie na
Bałkanach. Od 2005 roku działał jako niezależny ekspert,
świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm,
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W latach
2006–2008 zarządzał dużymi projektami szkoleniowymi realizowanymi przez United Nations Development Programme
i Delegację Komisji Europejskiej dla służby cywilnej w Bośni
i Hercegowinie oraz Chorwacji. Od 2008 roku kierował działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek; od 2016 roku prezes tej fundacji.

Anna Michalak-Pawłowska

– Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej.
Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej,
Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły
Tutorów, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie.
Twórczyni i dyrektorka Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci
i młodzieży „Dorożkarnia” oraz Festiwalu „Dziecięca Stolica”;
14

autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Od 1988 roku realizuje międzynarodowe projekty animacyjne. Realizuje warsztaty z zarządzania
kulturą oraz projekty teatralne w lokalnych społecznościach.
Członkini European Network of Cultural Centres, Zrzeszenia
Animatorów Kultury Forum Kraków, Forum Kultury Mazowsze.

Anna Miodyńska

– pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, gdzie
koordynuje program Kultura w rozwoju, który wspiera lokalne
instytucje kultury (domy kultury, biblioteki, muzea) w planowaniu
strategicznym i wdrażaniu zmian. Jest także koordynatorką
realizowanych przez MIK szkoleń dla kadr kultury. Współpracuje
z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Narodowym Centrum
Kultury oraz innymi organizacjami i instytucjami w projektach
społeczno-kulturalnych angażujących instytucje publiczne,
jednostki samorządu terytorialnego i społeczności lokalne do
wspólnych działań. Dużo doświadczeń w tej dziedzinie zdobyła
dzięki pracy w ogólnopolskich projektach: Programie Rozwoju
Bibliotek oraz Domu Kultury+. Po godzinach aktywna mieszkanka swojej dzielnicy oraz bywalczyni festynów i pikników.

Joanna Orlik

– dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie,
z instytucją związana od 2002 roku. Z wykształcenia polonistka, w 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęconą znaczeniu
polskiej kultury w Rosji radzieckiej w latach odwilży. Założycielka
i pierwsza redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret.
Pismo o dobrej przestrzeni”. Pracowała między innymi dla
Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie, Związku Miast
Polskich oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współinicjowała powstanie, a obecnie moderuje prace Forum
Kraków, zrzeszenia osób działających na rzecz animacji kultury
w Polsce. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.

Agata Skórzyńska

– kulturoznawczyni. Pracuje w Zakładzie Kulturowych Studiów
Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama
Mickiewicza. Zajmuje się badaniami nad zjawiskami współczesnej rzeczywistości miejskiej z perspektywy filozofii praxis
i teorii praktyk społecznych. Autorka książek: Teatr jako źródło
ponowoczesnych spektakli społecznych (2017), Praxis i miasto.
Ćwiczenie z kulturowych badań angażujących (2017), współredaktorka kilku tomów zbiorowych i numerów czasopism. Uczy
socjologii kultury i animacji kulturowej. Angażuje się społecznie
jako animatorka i edukatorka.

Ewa Anna Zbroja

– trenerka, tutorka i instruktorka teatralna, wieloletnia dyrektorka instytucji kultury, absolwentka Szkoły Liderów i Szkoły
Tutoringu PAFW. Od 2010 roku związana z Narodowym Centrum
Kultury w Warszawie. Zaangażowana w realizację różnorodnych
projektów edukacji i animacji kulturalnej, projektów szkoleniowych oraz programów rozwojowych. Związana organizacyjnie
i programowo z I edycją programu Domy Kultury+, projektu
szkoleniowego „Zaproś nas do siebie”, akcją Narodowe Czytanie
w Warszawie oraz I i II edycją Niekongresu Animatorów Kultury.
Jako ekspertka w dziedzinie szeroko pojętego procesu zmiany
propaguje w domach kultury strategiczne zarządzanie, rozwój
wolontariatu oraz pielęgnowanie amatorskiego ruchu artystycznego. Wspiera zjawisko budowania sieci współpracy na
rzecz rozwoju kultury w Polsce; prowadzi warsztaty na temat
trendów i zmiany oferty programowej domów kultury, pracy
z projektem, wdrażania zmian, poprawy komunikacji i motywowania pracowników. Współpracuje z wieloma zespołami lokalnych instytucji kultury.
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Rozwój domów kultury
w ramach programu Laboratorium
Edukacji Kulturalnej

Zbigniew Darda

Laboratorium Edukacji Kulturalnej to program, którego realizacja znacząco wpłynęła na wiele obszarów związanych z codziennym funkcjonowaniem warszawskich domów kultury. Systemowe podejście do potrzeb i problemów przyczyniło
się do zapoczątkowania wielu procesów transformacyjnych oraz wzmocniło
toczące się już przekształcenia. Co więcej, LEK pomógł zdiagnozować środowisko warszawskich domów kultury.

Autodiagnoza, umiejscowienie domu kultury
w środowisku lokalnym

Jednym z najważniejszych elementów programu była sześciodniowa praca
z ekspertami (w ciągu sześciu miesięcy), którzy wsparli pracowników domów
kultury w autodiagnozie. Dzięki temu każda z instytucji mogła dokładnie określić miejsce rozwoju, w którym się znajduje, i kierunek, w jakim ów rozwój powinien zmierzać. Efektem tej pracy jest wzmocnienie procesów strategicznych
i powstanie dokumentów określających misję, wizję lub całościową strategię
instytucji kultury.
Działania zrealizowane w ramach LEK-u w Domu Kultury Kadr są dobrym
przykładem, gdyż wchodziły w skład procesu relokacji – przeniesienia do
nowej siedziby – oraz przyczyniły się do zbudowania adekwatnego do skali
przedsięwzięcia modelu funkcjonowania tej instytucji. Zastosowano w nim
metodę krzyżowego sprawdzania rozwiązań wypracowanych warsztatowo
przez zewnętrznych ekspertów z organizacji pozarządowych, freelancerów
działających w kulturze i pracowników Kadru. Każda z grup miała możliwość
zbudowania modelu, a jednocześnie pracowała na rozwiązaniach partnerów,
dzięki czemu określono wiele „pól niewidzenia”. Przyczyniło się to do stworzenia filozofii funkcjonowania Kadru, w której najwięcej uwagi poświęca się
18



obszarom wspólnym dla kultury, lokalności i aktywności społecznej, a to przekłada się na program działania.
W ramach LEK-u udało się szerzej spojrzeć na otoczenie domów kultury,
ich relacje ze środowiskiem lokalnym, funkcje, jakie te instytucje w nim pełnią.
W wielu przypadkach uzyskano duży stopień spójności z innymi programami
realizowanymi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wyraźnie widoczny
jest rozwój społecznych funkcji domów kultury, szczególnie w obszarach na styku
kultury i działań lokalnych, czego efektem jest powstanie Miejsc Aktywności
Lokalnej w naszych instytucjach.

Uczestnictwo, badania, sprawozdawczość

Proces autorefleksji wyraźnie wykazał zbyt małą ilość badań, które umożliwiają
zarówno lepsze poznanie środowiska, jego potrzeb, jak i możliwości wiarygodnego
porównania różnorodnych wskaźników dotyczących domów kultury. Przygotowanie
w ramach warsztatów LEK-u nowego, jednakowego dla wszystkich dzielnicowych
domów kultury formularza sprawozdania rocznego będzie znacznym ułatwieniem
w analizie wskaźników ilościowych, a w szczególności jakościowych.
W każdym procesie zmiany najważniejszymi elementami są wiedza, umiejętności i doświadczenia ludzi, którzy je przeprowadzają. Program LEK-u pozwolił
na rozwój kompetencji w wielu dziedzinach, między innymi w rzecznictwie, budowaniu koalicji czy wizerunku, przekazano w nim też wiedzę typowo techniczną,
związaną z wykorzystaniem narzędzi komunikacji, zabezpieczeń informatycznych i praw autorskich.

LEK jako platforma komunikacji

Filary II i III LEK-u to cykl szkoleń, w których trakcie pracownicy domów kultury nie
tylko zwiększali kompetencje w wielu dziedzinach, ale też mieli okazję bliżej się
poznać na spotkaniach wyjazdowych czy warsztatach prowadzonych w wybranych domach kultury. Integracja środowiska przyczyniła się do powstania wielu
wspólnych projektów w ramach Funduszu Animacji Kultury oraz zaowocowała
wymianą doświadczeń, między innymi przy wprowadzaniu systemu kasowo-rezerwacyjnego Biletyna.
Realizacja programu pozwoliła rozszerzyć komunikację między pracownikami
domów kultury, poznanie się i budowanie relacji na wielu poziomach. Wzmocniła
poczucie solidarności środowiska.

Kształtowanie wizerunku i marki

Realizacja programu zapoczątkowała w wielu instytucjach proces zmiany identyfikacji wizualnej, nowoczesnego spojrzenia na formę komunikatów graficznych,
stronę internetową i social media.
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Dzięki wspólnym działaniom warszawskie domy kultury zaczynają być postrzegane jako nowoczesne instytucje z atrakcyjną ofertą programową, są miejscem
integracji środowiska lokalnego.

Warszawskie domy kultury po dwóch latach
realizacji programu LEK:

>> mają spójną misję i wizję działania;
>> dzięki realizacji badań, konsultacji społecznych, analizy danych statystycznych wiedzą, w jakim środowisku funkcjonują, i znają potrzeby
swoich odbiorców;
>> mają pracowników wyposażonych w kompetencje – uzyskane dzięki cyklowi
szkoleń – do nowoczesnego zarządzania i przygotowania atrakcyjnego
programu;
>> nieustanie dążą do zwiększenia jakości oferty programowej i rozwiązań
systemowych;
>> dbają o swój wizerunek poprzez wprowadzanie jednolitej identyfikacji
wizualnej.
Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia – dwadzieścia trzy warszawskie
domy kultury – i czas realizacji, proces trzeba uznać za wart multiplikowania
w innych instytucjach kultury, na przykład bibliotekach. Ogromnym sukcesem
jest zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów sektora kultury, którzy przez
cały czas trwania programu byli gwarantem jego jakości. Nowe narzędzia, nowe
możliwości i nowe standardy to ścieżka rozwoju, którą wypracowaliśmy wspólnie
w ramach LEK-u. Czy zamieni się ona w szeroką drogę, wręcz autostradę, zależy
już od całego środowiska warszawskich domów kultury.
Zbigniew Darda

– animator kultury i społeczności lokalnych, pedagog, choreograf. Od 2013 roku dyrektor Domu

Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie. Koordynator Forum Kultury Mazowsze – regional-

nego zrzeszenia osób zajmujących się animacją; członek Rady Programowej Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej. Ma wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji

projektów społeczno-kulturalnych – krajowych i międzynarodowych. Za zasługi w działalności

na rzecz społeczności lokalnych odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
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Otwarty dom kultury – wizja

Dom kultury daje warszawiakom szanse
na uczestnictwo w kulturze. Jako kreator
i inicjator rozwoju dzielnicy poprzez kulturę
obserwuje i aktywnie reaguje na zmiany
dokonujące się zarówno w najbliższym
otoczeniu, jak i na świecie. Prowadząc
edukację kulturalną i artystyczną, wzmacnia
i wydobywa potencjał mieszkańców.
Animując, umożliwia społeczności lokalnej
poznanie siebie, a jej członkom – realizację
własnych pomysłów. Tym samym rozwija
społeczeństwo obywatelskie, buduje
kapitał społeczny, wzmacnia demokrację
i pluralizm kulturowy.

Cele i logika warsztatów w ramach
I filaru Laboratorium
Edukacji Kulturalnej

Katarzyna Sekutowicz

Paradygmat ciągłej zmiany nabrał w obecnym społeczeństwie nowego
znaczenia. Otaczająca nas rzeczywistość jest dynamiczna, zmiany zachodzą
w niej znacznie szybciej niż kiedyś i są nie do uniknięcia. Należy więc skierować
energię na ich odpowiednie wykorzystanie, sterowanie ich tempem i zarządzanie
nimi w taki sposób, aby przyczyniały się do rozwoju domów kultury. Ważne w tej
sytuacji staje się pytanie, jakie decyzje podjąć, aby były zgodne z rytmem zachodzących w naszym otoczeniu zmian; aby pozwalały z jednej strony na maksymalne dopasowanie działań domu kultury do potrzeb mieszkańców i instytucji
działających na danym terenie, z drugiej zaś na przewidzenie kierunku nadchodzących zmian i podjęcie w związku z tym odpowiednich przygotowań.

Założenia ważne w pracy z domami kultury
w ramach I filaru Laboratorium Edukacji Kulturalnej

Idea „instytucji uczącej się”. Dom kultury powinien przyjąć rolę „refleksyjnego
praktyka”, a więc połączyć codzienną działalność ze świadomą i systematyczną nad nią refleksją. Dopiero analiza błędów i sukcesów pozwoli na osiągnięcie pełniejszej kontroli nad własnym działaniem i niepozostawianie większości kwestii przypadkowi. Taką rolę odgrywała w LEK-u autodiagnoza, czyli
warsztat wprowadzający do I filaru.
Indywidualizacja i dostosowanie do potrzeb i specyfiki każdego domu kultury.
Niezwykle ważna w procesie wypracowywania własnej ścieżki rozwoju jest możliwość dopasowania procesu pracy do indywidualnej sytuacji w danej instytucji.
Każdy dom kultury jest inny, każda społeczność jest inna, każda sytuacja jest inna.
Mimo że występuje wiele podobieństw i możemy zawsze wyróżnić określone obszary
instytucjonalne, to w poszczególnych elementach będą występować różnice.
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Unikatowość – nieporównywanie instytucji między sobą. Zaproponowane
podejście nie miało charakteru porównawczego, każdy dom kultury ma
bowiem inną kulturę organizacyjną i działa w innym kontekście społecznym.
Zdecydowanie proces pracy w ramach LEK-u nie służył zewnętrznej ocenie
warszawskich domów kultury przez administrację samorządową. Jeśli ludzie
w instytucji kultury znajdą się pod presją zewnętrznej oceny, cały proces nie
będzie miał sensu. Nie będą wobec siebie krytyczni, wiedząc, że zbytnia szczerość i przyznanie się do słabych stron może mieć negatywne skutki. Proces ten
nie miał na celu budowania hierarchii dobrych i złych domów kultury; chodziło
o budowanie własnej drogi rozwoju każdego z nich. Rekomendacje i wnioski
zostały wypracowane samodzielnie przez zespół stworzony w każdym domu
kultury na podstawie przyjętych w danej instytucji standardów i kryteriów.
Holistyczne i systemowe podejście do rozwoju instytucji kultury. U podstaw
opracowywania programu I filaru leżało założenie, że dom kultury (a także
inne instytucje, organizacje, podmioty) jest zintegrowaną całością, spójnym
systemem składającym się ze ściśle związanych elementów. Wszystkie obszary
domu kultury, takie jak między innymi poszczególne projekty, system podejmowania decyzji, procedury, sposób motywacji ludzi, z pozoru funkcjonujące jako
oddzielne byty, są ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Myśląc
o rozwoju, należy więc analizować nie tylko poszczególne elementy sytemu, ale
też powiązania między nimi.
Podmiotowe traktowanie i budowanie odpowiedzialności domu kultury za
proces swojego rozwoju. Kluczowym elementem skuteczności tej pracy było
zaangażowanie zespołu domu kultury, szczególnie kadry zarządzającej, i wzięcie
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przez niego odpowiedzialności za długofalowy proces naprawy w instytucji. Bez
tego nie ma mowy o efektywnym wypracowaniu planu rozwoju i wyznaczeniu
priorytetowych kierunków rozwoju. Rozpoczynając proces samooceny, trzeba
mieć świadomość, a nawet przekonanie, że refleksja nad podejmowaną przez
dom kultury działalnością i wspólna analiza mogą pomóc instytucji w jej rozwoju.
Bez poważnego potraktowania procesu autodiagnozy nie jest możliwe, by cokolwiek pozytywnego z niego wynikło.
Partycypacyjny sposób pracy. Niezwykle ważne było, aby możliwie duża
liczba zatrudnionych w instytucji bądź z nią związanych (zarówno pracowników
etatowych, jak i współpracowników, a czasem także partnerów lokalnych) mogła
wziąć udział w procesie pracy w ramach I filaru. Co istotne, w dyskusji i wypracowywaniu rozwiązań wszystkie osoby traktowano po partnersku. Do ekspertki
prowadzącej proces należało dbanie o to, aby nie wywierano wpływu (szczególnie przez osoby zarządzające) na innych członków zespołu. Zapewnienie
atmosfery bezpieczeństwa i otwartości ma kluczowe znaczenie dla powodzenia
procesu. W przypadku większości zespołów domów kultury była to pierwsza
tak poważna dyskusja nad stanem instytucji, pierwsza poważna refleksja, co
w instytucji działa, a co nie. Taka debata często budzi wiele emocji, wywołuje
ścierające się opinie, a czasem krańcowo różne sądy. Ale to właśnie dyskusja
włączająca różne punkty widzenia daje szansę na niepozostawanie w pewnym
schemacie i stereotypie.
Równowaga między produktem a procesem. Proces pracy w ramach I filaru
został rozłożony w czasie (w sumie sześć dni pracy). Dawało to możliwość realizacji wyznaczonych sobie zadań między kolejnymi spotkaniami. Ważne było,
aby proces nie obciążał nadmiernie zespołu domu kultury, ale zarazem dawał
określone, wymierne rezultaty. Z założenia proces nie mógł trwać zbyt długo,
aby jego uczestniczy nie stracili dynamiki i motywacji do zmiany.
Z uwzględnieniem powyższych założeń powstał program I filaru. Obejmował
trzy dwudniowe spotkania trenerki (było nas cztery, lecz wszystkie warsztaty
w poszczególnych domach kultury prowadziła jedna trenerka) z zespołem
danego domu kultury. W ich trakcie zespół przechodził od diagnozy potencjału domu kultury i potencjału otoczenia, w którym działa instytucja, poprzez
diagnozę relacji i pracę nad wzmocnieniem zespołu, do planowania w miarę
możliwości działań rozwojowych i edukacyjnych. Ważnym założeniem był udział
w procesie jak największej liczby członków i członkiń zespołu. Dzięki tej pracy
udało się spojrzeć na działalność instytucji z perspektywy różnych osób, zarówno
personelu etatowego, jak i współpracującego, a także z perspektywy personelu
merytorycznego i administracyjnego.
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Celem pierwszych dwóch dni pracy było:
>> zbudowanie postawy świadomego uczestnictwa w procesie edukacji
w ramach LEK-u i wzięcia odpowiedzialności za wykorzystanie efektów tego
procesu do rozwoju domu kultury;
>> umiejscowienie siebie, zespołu, całej instytucji domu kultury w procesie zmiany;
>> identyfikacja sukcesów, zasobów domu kultury i stojących przed nim wyzwań,
w szczególności w obszarze: celowości i jakości podejmowanych działań,
otwartości, współpracy i wymiany zasobów, wykorzystywania nowych technologii w pracy i budowaniu oferty domu kultury, budowania korzystnych
relacji z otoczeniem, w tym z decydentami, aby osiągnąć cele instytucji.
Autodiagnoza to proces uświadamiania sobie sposobu funkcjonowania domu
kultury – jego struktury organizacyjnej, celów, strategii, działań. Pozwala na
dokonywanie świadomych wyborów i świadome kierowanie rozwojem domu
kultury. Powinna poprzedzać każde działanie, szczególnie o charakterze strategicznym i długofalowym, jakim jest proces edukacji zaproponowany przez LEK.
Autodiagnoza pozwoliła na zbudowanie własnej drogi rozwoju każdego
domu kultury. Miała przede wszystkim wymiar edukacyjny. Polegała na analizowaniu i poddawaniu refleksji przez zespół – przy moim wsparciu – kluczowych z punktu widzenia LEK-u obszarów działania domu kultury. Była pierwszym
krokiem w tworzeniu modelu „instytucji uczącej się”. Ważną zasadą podczas
tego procesu było równe traktowanie opinii każdej z osób i zwrócenie uwagi na
wszystkie spostrzeżenia i sugestie. Od zapewnienia atmosfery bezpieczeństwa
i otwartości w dużym stopniu zależało powodzenie całego procesu.
Nie mniej poważnie potraktowałyśmy zbudowanie współodpowiedzialności za proces rozwoju
domu kultury wśród wszystkich
członków zespołu. Niewiele osiągnęłybyśmy bez ich przekonania,
że proces zmian nie spoczywa
jedynie na osobach zarządzających, choć na pewno odgrywają
one w nim rolę liderów/liderek.
Autodiagnoza stała się czynnikiem motywującym i zespalającym
ludzi. Aby efektywnie zastosować
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jej wyniki, starałyśmy się wzbudzić poczucie, że każda osoba w zespole ma wpływ
na ostateczne wnioski poprzez samodzielne ich formułowanie i rozumienie ich
genezy oraz że dyskusja o kierunku zmian prowadzona w całym zespole buduje
jego jedność, prowadzi do wspólnego rozumienia ważnych w pracy domu kultury
wartości. Takie podejście zmniejszyło lęk przed wprowadzeniem zaleceń i rekomendacji, a więc przed czekającą instytucję zmianą.
Proces nie przyniósłby zaplanowanych efektów, gdyby nie uczciwość osób
w nim uczestniczących wobec samych siebie, otwartość na uczenie się na
błędach, dawanie sobie przyzwolenia na bycie niedoskonałym i wykorzystywanie niedoskonałości do rozwoju i pozytywnych modyfikacji.
Celem kolejnych dwóch dni było:
>> wzmocnienie umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej;
>> zwiększenie świadomości i wiedzy na temat wpływu sposobu komunikowania
się na pracę zespołu;
>> zdobycie wiedzy na temat procesu zmiany i jej konsekwencji dla zespołów
i wyzwań komunikacyjnych;
>> wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych w radzeniu sobie z różnymi
opiniami, poglądami i przekonaniami we współpracy.
Sposobom i narzędziom komunikacji interpersonalnej przyglądałyśmy się
z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że komunikacja to podstawowe narzędzie pracy zespołowej i zarządzania. Z tej perspektywy obserwowałyśmy sposoby
rozmowy, podział zadań i podejmowanie decyzji czy też radzenie sobie w sytuacjach różnicy opinii i zdań poszczególnych osób w zespole. Skupiłyśmy się
zwłaszcza na jednym z narzędzi komunikacyjnych służących rozwojowi poszczególnych osób i zespołu – informacji zwrotnej, czyli reakcji na działania i zachowania innych osób. Podczas warsztatu przeanalizowałyśmy dotychczasowy
sposób komunikacji i jego konsekwencje dla funkcjonowania zespołu i realizacji zadań, aby znaleźć optymalne rozwiązania, które ułatwią pracę i podniosą
jej efektywność.
Drugi powód pracy nad komunikacją w zespole wynikał z sytuacji zmiany,
w jakiej znalazł się dom kultury rozwijający się w LEK-u. Proces zmiany ma swoją
naturalną dynamikę i charakterystykę. Zwykle zmiana to sytuacja, zwłaszcza
początkowo, w której częściej niż zwykle mamy dylematy i wątpliwości, odczuwamy niepewność i napięcie. Dobra komunikacja (czyli bezpośrednia, przejrzysta
i ułatwiająca) jest wówczas niezbędna, żeby z ewentualnymi wątpliwościami,
niepewnością czy innymi problemami poradzić sobie w sposób konstruktywny
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i dla zadań, i dla zespołu (zarówno jako całości, jak i jego poszczególnych
członków). W trakcie pracy przyjrzałyśmy się, w jaki sposób mówić i słuchać
o trudnościach, wątpliwościach i różnicach wynikających z sytuacji zmiany,
w której znajduje się dom kultury, a także na nie odpowiadać.
Celem ostatnich dwóch dni było:
>> zbudowanie poczucia użyteczności wieloletniego planowania działań
w domach kultury;
>> wzmocnienie kompetencji partycypacyjnego budowania planów
długofalowych;
>> wypracowanie założeń rozwojowych domu kultury zarówno uwzględniających potrzeby odbiorców i potencjał instytucji, jak i trendy oraz przewidywane scenariusze przyszłości (wybieganie w przyszłość w potrzebach
społecznych i budowanie roli domu kultury jako kreatora potrzeb);
>> zaplanowanie własnej ścieżki edukacyjnej w programie LEK.
Dwa ostatnie dni pracy przeznaczyłyśmy na zaplanowanie działalności
domów kultury w najbliższym roku czy dwóch latach (w przypadku jednego
z domów kultury udało się wypracować ramy wieloletniego rozwoju strategicznego). Planowanie przebiegało na kilku poziomach: po pierwsze, na poziomie
kreowania misji, wizji, celów, strategii działania i zadań; po drugie, na poziomie
przygotowania zespołu do ewentualnej zmiany, wdrażania i ewaluowania zaplanowanych działań w realnym kontakcie z odbiorcami.
Podczas ostatnich dwóch dni pracy uwzględnione zostały dotychczasowe
doświadczenia zespołów oraz materiał z wcześniejszych warsztatów, z naciskiem na diagnostyczny aspekt planowania działań. Ważnym obszarem planowania na tym etapie było zaprojektowanie dalszego udziału w LEK-u z uwzględnieniem swoich możliwości i korzyści zarówno dla zespołu, jak i domu kultury
jako instytucji kultury.

Metody i techniki stosowane podczas prac w I filarze

Praca skupiała się głównie na zastosowaniu metod budujących zaangażowanie
i pozwalających na ujawnienie się różnorodnych opinii. Dominowały rozmaite
techniki projekcyjne (wizualizacje, kolaż) i uruchamiające kreatywne myślenie
(burza mózgów, metafora), techniki analizowania i rozwiązywania problemów
(drzewo decyzyjne, analiza SWOT), samorefleksji (kwestionariusz GROW), prezentacje, symulacje sytuacji komunikacyjnych.
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Rola trenerek

Podczas całego procesu trenerki przyjmowały różne role. Używały narzędzi:

TRENERSKICH
przy wspieraniu w nabywaniu przez
osoby nowych kompetencji, na przykład planistycznych

FACILITACYJNYCH
przy wspieraniu osób w budowaniu
swojej wizji rzeczywistości społecznej,
na przykład umiejętności budowania zaangażowania, dochodzenia
do konsensusu

ANIMACYJNYCH
na przykład przy wspieraniu osób
w przeprowadzaniu badania potrzeb
w ich społecznościach lokalnych

SUPERWIZYJNYCH
na przykład przy wspieraniu dyrektorów w zobaczeniu ich roli w zespole,
kultury organizacyjnej, którą modelują

COACHINGOWYCH
na przykład przy wspieraniu
instruktorów w oglądzie ich pracy
w środowisku

MENTORSKICH
na przykład w pokazywaniu pracownikom i współpracownikom domu
kultury trendów społeczno-kulturalnych ważnych dla rozwoju instytucji

EWALUACYJNYCH
na przykład przy wspieraniu pracowników i współpracowników domu
kultury w oglądzie działalności ich
instytucji, efektów jej działania
w środowisku

MEDIACYJNYCH
I NEGOCJACYJNYCH
na przykład przy wspieraniu
w rozwiązywaniu konfliktów
w zespole, pośredniczeniu w porozumieniu się różnych grup interesów, jak piony administracyjny
i merytoryczny

Jak widać, proces był wszechstronny i wymagał od zespołów dużej otwartości na różnorodne perspektywy, łączenia różnych obszarów wiedzy i kompetencji. Każdy z domów kultury podszedł do procesu edukacyjnego inaczej. Było
to zależne od zakresu działań, liczebności personelu, kultury organizacyjnej,
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a przede wszystkim od nastawienia osoby zarządzającej instytucją. W jednym
z domów kultury w procesie edukacyjnym wziął udział tylko jeden z zespołów
merytorycznych, w innym natomiast wszyscy pracownicy, w tym personel techniczny. Między innymi dlatego praca w ramach I filaru była ciekawym doświadczeniem. Pokazała na przykład, jak duża rozbieżność występuje w postrzeganiu i rozumieniu sposobu pracy oraz wiedzy na jego temat nie tylko pomiędzy
osobami pełniącymi funkcje techniczne a personelem merytorycznym, ale także
między personelem merytorycznym zatrudnionym na stałych umowach a instruktorami zatrudnionymi do konkretnych zajęć.
W trakcie pracy wielokrotnie padało pytanie o przyszłość danego domu
kultury, o drogę, jaką powinien obrać, o optymalną strategię działania. Instytucja
ucząca się, oparta na wiedzy, takie pytania powinna sobie zadawać systematycznie i stale aktualizować wypracowane odpowiedzi.
Katarzyna Sekutowicz

– antropolożka kultury, mieszka w Warszawie na granicy Ochoty i Mokotowa. Od 1992 roku
związana z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Trenerka i superwizorka

Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, członkini Towarzystwa Edukacji

Antydyskryminacyjnej. Koordynatorka działań prowadzonych przez Pozarządową Agencję
Ewaluacji i Rozwoju. Wspiera w rozwoju lokalnych liderów, organizacje pozarządowe, grupy

nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki

pomocy społecznej czy domy kultury. Prowadzi doradztwo, warsztaty i długofalowe procesy

rozwojowo-planistyczne oparte na dialogu i partycypacji. Specjalizuje się w planowaniu strate-

gicznym, pracy metodą projektu, metodologii uczenia dorosłych, wdrażaniu polityki równości
szans, ewaluacji. Autorka i współautorka publikacji, między innymi: Planowanie strategiczne

w kulturze (2000), Ewaluacja i monitoring (w: Wiedza i doświadczenie, 2007). W 2018 roku
obchodzi dwudziestopięciolecie pracy trenerskiej i doradczej.
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Czego nauczyło mnie Laboratorium
Edukacji Kulturalnej

Justyna Ścibor

Czego nauczyło mnie Laboratorium Edukacji Kulturalnej? Niby proste i banalne
pytanie, ale przez dłuższą chwilę zastanawiałam się nad odpowiedzią, analizując dwa lata warsztatów. Przede wszystkim uświadomiłam sobie, że jeśli czegoś
bardzo się chce, można to zrobić; że nie ma rzeczy niemożliwych (czasami są
tylko przesunięcia w czasie); że sojuszników, partnerów do działania można
szukać w miejscach odległych i nieoczywistych; wreszcie, że nie należy niczego
się obawiać.
Pierwsze spotkania w ramach LEK-u odbywały się w siedzibach domów
kultury. Umożliwiono nam spotkania w szerokim gronie, wymianę doświadczeń,
spostrzeżeń, uwag, a wszystko to pod czujnym i zarazem troskliwym okiem
naszej trenerki Marty Lewandowskiej. Potem były wyjazdy, dwa dni – czasami
bez wytchnienia – rozmów, warsztatów, dyskusji. Za pierwszym razem działaliśmy razem z Wolskim Centrum Kultury i Domem Kultury „Rembertów”, ale od
kolejnych warsztatów towarzyszyli nam również pracownicy z Wawerskiego
Centrum Kultury. Okazało się, że mimo wielu podobieństw każdy dom kultury
jest inny, zarówno pod względem działań plenerowych, jak i zajęć oraz imprez
artystycznych. Tu po raz pierwszy spotkałam się z „podwórkówkami” i długo nie
mogłam w swoim schematycznym myśleniu zrozumieć mechanizmu i potrzeby
tych spotkań. Wydawało mi się, że w naszej dzielnicy nie będzie zapotrzebowania na tego typu aktywność, bo przecież prowadzimy działalność na wielką
skalę, organizujemy różne imprezy, duże i małe, zajęcia dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, seniorów, zarówno w Ośrodku Kultury „Arsus”, jak i jego filiach: Domu
Kultury „Miś” i Domu Kultury „Kolorowa”.
Trwałam w tym przekonaniu do czasu nieformalnego spotkania kilku kobiet.
Wszystkie poza mną były związane z działaniami kulturalnymi i animacyjnymi
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oraz miejscem zamieszkania – Ursusem – ale dzięki pracy w „Arsusie”, a może
pomimo niej, nie zostałam wykluczona z grona, które po budującej dyskusji
postanowiło wyjść do mieszkańców. Wystarczyła jedna iskra, a w zasadzie
osoba (Anna Michalak-Pawłowska), która powiedziała: „Znacie się, mieszkacie
na terenie Ursusa, działacie, może zrobicie coś wspólnie”. Posłuchałyśmy jej
rady. Wspólne rozmowy, przemyślenia, i projekty zaowocowały „Kulturalnymi
Podwórkami”, które cały czas mają status projektu otwartego, gotowego
na zmiany.
Pierwsze i ostatnie w sezonie „Kulturalne Podwórka” robiliśmy w przestrzeni
Ośrodka Kultury „Arsus”. Mieliśmy możliwość spotkania się i porozmawiania
z mieszkańcami Ursusa o ich oczekiwaniach względem kultury, ich pomysłach,
a przede wszystkim mogliśmy ustalić, czego im brakuje. W kameralnej atmosferze można było usiąść na leżaku, poczytać książkę czy czasopismo, a dzieci
miały możliwość zagrania w dawno zapomniane gry podwórkowe i lubiane
ostatnio „planszówki”. Wakacyjne spotkanie z „Kulturalnymi Podwórkami”
zrobiliśmy w Parku Achera (to takie duże podwórko), ale dodatkowo mieliśmy
ciekawy plenerowy spektakl lalkowy Adama Walnego dla najmłodszych i nie
tylko. Przyszło dużo osób, ale jeszcze udało nam się zachować charakter imprezy
podwórkowej, gdzie można było posiedzieć, porozmawiać, pograć, także wypić
kawę czy herbatę z sąsiadami – może często tymi dalszymi, ale jeśli założyć,
że jesteśmy globalną wioską, to nawet mieszkając kilka ulic czy bloków dalej,
w obrębie dzielnicy możemy uważać się za sąsiadów.
Wyjazdowe warsztaty LEK-u miały bardzo dobrą cechę, przynajmniej dla
mnie. Pozwoliły mi spojrzeć na inne ośrodki, centra i domy kultury trochę innym
okiem. Do tej pory miałam świadomość, że w osiemnastu dzielnicach funkcjonują instytucje kulturalne, ale w większości z nich nigdy nie byłam, o części
chyba nawet nie słyszałam – aż do tej pory. Pojechanie do innej dzielnicy, do
innego domu kultury, było jak wyprawa w nieznane, a o współpracy nawet nikt
nie myślał, bo z kim, dlaczego i po co wreszcie. Do tej pory traktowałam „swój”
ośrodek kultury niczym bezpieczną wyspę, która zapewnia mi wszystko. Dzięki
LEK-owi zapragnęłam projektu partnerskiego.
Być może najbardziej logicznie byłoby zacząć poznawanie innych ośrodków
kultury od najbliższych sąsiadów, na przykład Woli, ale wydało mi się to trochę
banalne, a Wawer kusił pod każdym względem: odległości, wielkości, a przede
wszystkim nieznanego. Tym sposobem, prawie się nie znając, ale mając nadzieję
na ciekawą współpracę, zaczęliśmy planować wspólny projekt, który pierwotnie miał nosić nazwę „Opowiem Wam Waszą Historię”. Przez dłuższy czas
pozostawał tylko w sferze zamierzeń, ale nasze wizyty na wybranych działaniach kulturalnych w Wawerskim Centrum Kultury i osób stamtąd na imprezach
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w Ośrodku Kultury „Arsus” oraz nadal wspólne warsztaty wyjazdowe w ramach
LEK-u pozwoliły nam na lepsze poznanie się i motywowały do dalszego działania.
Tak powstał projekt „Opowiem Wam Historię”, umożliwiający mieszkańcom
Warszawy przedstawienie w formie literackiej, konkursowej (wiersz, opowiadanie,
jednoaktówka), historii lub dnia dzisiejszego, ludzi, zdarzenia, miejsc Wawra
i Ursusa. Jako działania towarzyszące zaproponowaliśmy spotkania z historykami, artystami czy innymi ciekawymi ludźmi związanymi z tymi dwoma dzielnicami. Zwieńczeniem projektu miała być publikacja nagrodzonych prac oraz
Biesiady Literackie w Ośrodku Kultury „Arsus” i Wawerskim Centrum Kultury,
z udziałem laureatów i jurorów konkursu. Projekt został opracowany, czeka na
odpowiedni konkurs. Miejmy nadzieję, że niebawem dojdzie do skutku.
Kolejnym działaniem, którego przed warsztatami być może nie odważyłabym
się podjąć, jest projekt, który z ramienia Ośrodka Kultury „Arsus” złożyłam do
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Dotyczy wielokulturowości, bo
w tym roku WPEK zaproponował taki priorytet (w poprzednich latach
była pełna dowolność w dobieraniu tematów projektów). To
niby proste i zrozumiałe zagadnienie okazało się nie lada
wyzwaniem. W pierwszej kolejności grupą odmienną
kulturowo wydali mi się Cyganie (Romowie). Spora ich
liczba zamieszkuje Ursus, ale skonstruowanie z nimi
projektu wymaga czasu. To hermetyczne środowisko, które nie każdego do siebie dopuści, a tym
bardziej podda się jakiemuś działaniu przychodzącemu z zewnątrz. Dlatego postanowiłam
szukać dalej, inspiracji, grupy, która różni się pod
względem kulturowym, religijnym. Pomyślałam
o społeczności żydowskiej.
Tak powstał projekt „Oswoić nieznane”,
który złożyłam do WPEK-u i na który otrzymaliśmy dofinansowanie. Zaprosiłam do niego
uczniów z LVI Liceum Ogólnokształcącego im.
Leona Kruczkowskiego w Ursusie i Zespołu Szkół
Lauder–Morasha. Projekt będzie realizowany
we wrześniu i październiku 2018 roku w Ośrodku
Kultury „Arsus”, a w jego ramach młodzież,
zwłaszcza ta z Ursusa, będzie poznawać bogatą
kulturę żydowską na warsztatach wokalnych, kulinarnych i wykładach, jednocześnie poznając się
i integrując z młodymi ludźmi z warszawskiej
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szkoły żydowskiej. Całość zakończymy debatą w stylu oksfordzkim (tezę postawimy po pierwszym spotkaniu z młodzieżą) i koncertem muzyki żydowskiej.
Naszym celem jest zniwelowanie ewentualnych uprzedzeń, a przede wszystkim
wzajemne poznanie się i zobaczenie, że różnice nie muszą powodować konfliktów,
a nieznane – oswojone – może być przyjazne i ciekawe.
Z pozycji jednostki, szeregowego pracownika, pomysł, aby wręcz hurtowo
i wszechstronnie poszerzać wiedzę i horyzonty pracowników domów, ośrodków
i centrów kultury uważam za wspaniały. LEK umożliwił nam wzajemne poznanie
się, wymianę doświadczeń, a nawet współpracę.
Justyna Ścibor

– absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, animatorka kultury w Ośrodku

Kultury „Arsus”, pedagożka, instruktorka teatralna, autorka słuchowisk i sztuk teatralnych.

Organizatorka i pomysłodawczyni konkursów i przeglądów: ogólnopolskich konkursów lite-

rackich dla dzieci i młodzieży: „Nie tylko na scenę”, „Przecież każdy pisze wiersze”, prze-

glądów teatralnych: „Witkacy dziś”, „Mój Różewicz”. Od dwóch lat w Ośrodku Kultury „Arsus”
wraz z LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego współtworzy Mazowieckie

Spotkania Teatralne „Zwierciadła”. Stypendystka Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS-u oraz
laureatka nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Co mnie zaskoczyło w trakcie
realizacji I filaru Laboratorium
Edukacji Kulturalnej

Katarzyna Bryczkowska

Ogólne wyobrażenie domu kultury, jakie miałam przed rozpoczęciem udziału
w Laboratorium Edukacji Kulturalnej, krążyło głównie wokół socjalistycznych
gmachów, piosenki Kultura ska/punkowego zespołu Zielone Żabki, popularnego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (odległe czasy mojej
młodości), i wspomnień z dzieciństwa mojego, a potem mojej córki, ściśle związanych ze Służewskim Domem Kultury, który właściwie zawsze znajdował się na
trasie moich spacerów nad Potok Służewiecki. Nie miałam głębszego wglądu
w funkcjonowanie takiej instytucji ani w jej zaplecze i organizację. Byłam zwykłą
odbiorczynią propozycji i, szczerze mówiąc, wcześniej nie zastanawiałam się, jak
funkcjonują warszawskie domy kultury. Zanim zostałam zaproszona do udziału
w LEK-u, realizowałam projekty rozwojowo-edukacyjne w biznesie oraz instytucjach rynku pracy. Najbliższe domom kultury były biblioteki, z którymi współpracowałam w ramach Stref Innowacji i Programu Rozwoju Bibliotek.
Z takim oto bagażem (nie)wiedzy zostałam trenerką dla Służewskiego Domu
Kultury, Staromiejskiego Domu Kultury, Ośrodka Kultury OKO, Domu Kultury
„Wygoda”, Domu Kultury ŚWIT i Domu Kultury Dzielnicy Wesoła. Zaskoczyło mnie,
że każdy dom kultury jest odmiennym światem, rządzącym się własnymi zasadami i prawami, budującym swoją specyficzną kulturę organizacyjną, politykę
i odbiorców. Wcześniej wydawało mi się, że domy kultury to instytucje, które
mają funkcjonować według jakiegoś odgórnego konceptu. Tymczasem okazało
się, że są wyrazem autorskiej koncepcji zarządzania i mają dość dużą swobodę
w wyrażaniu siebie i realizowaniu swojej misji. Wiąże się to z istotną rolą, jaką
odgrywa dyrekcja, która w gruncie rzeczy nadaje instytucji ton i charakter. Nie
spodziewałam się aż takiej różnorodności w sposobach prowadzenia domów
kultury, w ofercie, polityce realizowania zadań oraz pomyśle na zarządzanie
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i budowanie relacji w zespole. Korzystając z porównania ze świata biznesu:
myślałam, że będę miała do czynienia z instytucjami, które pod wspólną marką
realizują podobne zadania, jak to się dzieje chociażby w sieciach franczyzowych. Tymczasem spotkałam grupę instytucji, które pod tym samym szyldem
w ogromnej mierze funkcjonują jak niezależne firmy z własną koncepcją rozwoju,
zarządzania i budowania relacji z odbiorcami.
Z drugiej jednak strony pojawiło się zaskoczenie, że mimo swobody w kształtowaniu kultury organizacji i jej charakteru nad niektórymi domami kultury
zbierają się chmury polityki lokalnej, z którą w mniejszym lub większym stopniu
osoby zarządzające, a także pracownicy muszą się liczyć, układać, budować
relacje, a niekiedy negocjować. Ten wpływ i chęć wywierania różnorakiej presji
ze strony lokalnych polityków czy nawet lokalnych działaczy wydał mi się zaskakujący i zwyczajnie nie na miejscu. Przed udziałem w LEK-u sądziłam (chyba dość
naiwnie), że domy kultury mogą działać swobodnie, neutralnie, i bez skrępowania
rozwijać kulturalne wątki. Obecnie mam wrażenie, że może być różnie i osoby
zarządzające tymi instytucjami wykazują się nieraz dyplomacją i ogromną
inteligencją w relacjach z lokalnymi politykami, żeby zachować jak największą
niezależność, nie niszcząc poprawnych relacji. Myślę też, że te osoby mogą
być niekiedy bezradne, a nawet zirytowane tym, że klimat światopoglądowy
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i rzeczywistość polityczna próbują wchodzić do ich miejsca pracy i wpływać na
realizację misji. Przyznaję, że nie jest mi dobrze z tym spostrzeżeniem, i mam
nadzieję, że warszawskie domy kultury zachowają w dużej mierze niezależność
oraz neutralność polityczno-światopoglądową.
Zaskoczyła mnie także, tym razem pozytywnie, ogromna liczba ciekawych
i utalentowanych osób pracujących w domach kultury. Oczywiście zakładałam,
że podczas warsztatów spotkam interesujące osoby. Rzeczywistość przerosła
moje oczekiwania: poznałam ludzi z talentami, pasjami, poczuciem humoru,
które chcą się swoim potencjałem dzielić z mieszkańcami. Mam wrażenie,
że kapitał ludzki drzemiący w wielu pracownikach domów kultury nie jest do
końca zauważany i doceniany przez odbiorców i samorządy. Być może świat
myśli o domach kultury podobnie jak ja wcześniej. Wiemy, że ten dom kultury
istnieje od zawsze, ktoś tam pracuje, prowadzi jakieś zajęcia, organizuje
imprezy. Wszystko jest dość mocno wpisane w tradycję i krajobraz. Tymczasem
warto zauważyć, że tam często pracują ciekawi ludzie, którzy potrafią inspirować innych i chętnie dzielą się swoimi zasobami. Mam nadzieję, że udział
w LEK-u wzmocnił ich kompetencje dotyczące rzecznictwa i PR. Warto oddzielić
systemy i sytuacje, w których jednostki się znajdują, od potencjału i możliwości
tych jednostek. Niekiedy codzienne sytuacje lub kultura wewnątrzorganizacyjna
będą uskrzydlać, wzmacniać i wydobywać potencjał z pracowników i współpracowników, innym razem mogą blokować te zasoby. Z tego względu niezwykle
ważną rolę odgrywają kierownicy domów kultury, ponieważ to oni w ogromnej
mierze kształtują klimat w zarządzanej instytucji. Wydaje mi się, że zarządzanie
domem kultury, który żyje, rozwija się, przyciąga ludzi, to wymagające zadanie.
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Jeszcze jedna sprawa mnie zaskoczyła. Zaskoczenie to wynikało z braku
znajomości specyfiki pracy w domu kultury. Myślę tu o dużej ilości pracy w nietypowych godzinach, którą mają do wykonania ludzie zatrudnieni w tych instytucjach. Zdałam sobie sprawę, że przygotowanie i przeprowadzenie dużej
imprezy jest wyzwaniem organizacyjno-logistycznym, za którym stoi zespół.
W gruncie rzeczy w domach kultury, w których wciąż coś się dzieje, ludzie mają
dużo pracy w czasie tradycyjnie uznawanym za wolny. Myślę, że niekiedy może
to być wyzwanie dla organizacji ich życia prywatnego.
Doświadczenie w LEK-u pokazało mi Warszawę, moje rodzinne miasto, od
całkiem nieznanej strony. Poznałam kulisy świata, który towarzyszył mi od
najmłodszych lat i dlatego był dla mnie tak oczywisty, że aż przezroczysty.
Trzymam kciuki za otwartość, różnorodność i niezależność domów kultury
w Warszawie.
Katarzyna Bryczkowska

– certyfikowana trenerka programu Rady Europy z zakresu Dobrych Rządów, dyplomowana coacherka, doradczyni w zakresie zarządzania poprzez wartości i budowania kultury
wewnątrzorganizacyjnej. Andragożka, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu

Warszawskiego, CSR – Strategia Odpowiedzialnego Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego

oraz Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.

Współtworzyła i kierowała merytorycznie pięcioma edycjami Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji

Rozwoju Demokracji Lokalnej. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa i przedsiębior-

czości społecznej oraz treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach,
świadomego zarządzania zespołem, działań równościowych i antydyskryminacyjnych w sferze

publicznej. Współpracuje z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce, Fundacją

Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Rozwoju

Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Miejsce Kobiet, Fundacją MaMa, Stowarzyszeniem

OPTA, Ernst&Young, Orlen Serwis, Ringier Axel Springer Sp. z o.o.
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Rzecznictwo w domach kultury

Maja Branka

Rzecznictwo – definicja i cele

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce stosunkowo rzadko używane, zwłaszcza w odniesieniu do instytucji kultury. Co ono znaczy? Najprościej możemy je wytłumaczyć jako
„mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rzecznikiem, adwokatem sprawy
określonej grupy (rzecznictwo to tłumaczenie angielskiego pojęcia advocacy ),
występowania w jej imieniu. Rzecznictwo to dyscyplina zwykle uprawiana przez
organizacje pozarządowe; wszędzie tam, gdzie jest sprawa czy grupa niewystarczająco dostrzegana, reprezentowana, pomijana w procesie decyzyjnym, wkracza
rzecznictwo. Jedną z bardziej przyjaznych definicji rzecznictwa można znaleźć
w Poverty Reduction Strategy (Strategii Zmniejszania Ubóstwa):
Rzecznictwo oznacza „mówienie w imieniu innych” i jest systemem działań mających na celu
zmianę postaw, polityk i praktyk poprzez prowadzenie 4 głównych rodzajów działalności:
>> działań edukacyjnych (podnoszenie świadomości),
>> rozwoju potencjału i możliwości (wewnętrznych i zewnętrznych wobec
organizacji),
>> tworzenia partnerstw i koalicji,
>> lobbingu1.

1 Poverty Redustion Strategy. Cyt. za: Małgorzata Borowska, Maja Branka, Joanna Wcisło,

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Warszawa 2012, s. 16.
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Co to w praktyce znaczy dla domów kultury? Czyjej i jakiej sprawy mają być
rzecznikiem? Na potrzeby szkoleń w ramach LEK-u przyjęłam, że dom kultury
uprawiający rzecznictwo to taki, który zabiega o korzystne rozwiązania programowe i finansowe, by dzięki swoim działaniom odpowiadać na potrzeby mieszkańców w dostępie do kultury i sztuki.
Pozornie nie ma w tej definicji nic zaskakującego. Jednak z tak rozumianego
rzecznictwa wynikają co najmniej dwie konsekwencje. Po pierwsze, głównym
adresatem działań będzie samorząd lokalny – skoro szukamy korzystnych
rozwiązań programowych i finansowych. Po drugie, prowadząc rzecznictwo, dom
kultury staje się jednocześnie rzecznikiem własnej sprawy (dom kultury jest przecież przejawem idei dostępu do kultury), co rodzi pewne komplikacje, na przykład w ocenie intencji. Dlatego kluczowe będzie pokazywanie, że działalność
domu kultury nie jest celem samym w sobie ani sposobem realizacji ustawy, ale
że na przykład ucząc śpiewu, prowadząc chór dla seniorów czy miejsca aktywności lokalnej, gdzie sąsiedzi wspólnie sadzą rzodkiewkę, dom kultury realizuje
ważne społeczne zadania i odpowiada na różnorodne potrzeby mieszkańców.
Kończąc rozważania o kwestiach definicyjnych, poruszę jeszcze dwa ważne
wątki. Po pierwsze, częstą reakcją podczas szkoleń z rzecznictwa były odkrycia
jak u Molierowskiego pana Jourdain: ach, my prowadzimy rzecznictwo, tylko
tego tak nie nazywaliśmy. Zapewne dbanie o relacje z samorządem jest jedną
z ważnych części rzecznictwa, ale – uwaga – nie jedynym. Dla myślenia i działania rzeczniczego najważniejsze jest zorientowanie na perspektywy i potrzeby
mieszkańców. Wynikają stąd konsekwencje zarówno dla sposobu myślenia
i działania domu kultury, jak i dla komunikacji domu kultury z otoczeniem oraz
promocji swoich działań. A to w wielu momentach będzie wymagało zmiany
myślenia i postępowania, o czym w dalszej części tekstu. Po drugie, nie należy
utożsamiać rzecznictwa jedynie z działaniami wizerunkowymi. Budowanie wizerunku i relacji to jedno z zadań rzecznictwa (i zasadniczy cel public relations), ale
nie jedyne; równie ważne będzie budowanie dobrych relacji z innymi partnerami.
Jednak najważniejszym celem rzecznictwa jest budowanie pozycji i wpływów,
które pozwolą na realizację potrzeb mieszkańców, a to oznacza, że w pierwszej kolejności trzeba te potrzeby poznać i mieć dobre relacje z mieszkańcami.

Rzecznictwo – strategia i działanie

Ważną kompetencją w prowadzeniu rzecznictwa jest myślenie strategiczne
i planowanie działań. Jednym ze sposobów jest planowanie metodą sześciu
kroków, które opisuję poniżej. Szczegółowo ten sposób pracy został opisany
w publikacji Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo1.
1 Małgorzata Borowska, Maja Branka, Joanna Wcisło, Docenić bibliotekę…, dz. cyt.
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Krok 1: Zasoby rzecznicze

Zanim zaczniemy się zastanawiać, jak dzięki rzecznictwu rozwiązać problem
mieszkańców lub odpowiedzieć na ich potrzeby, zastanówmy się, jakimi zasobami dysponujemy. Jest to ważne z dwóch powodów:
>> należy trafnie określić punkt startu – co mamy, z czym idziemy w świat;
>> analizując zasoby, warto koncentrować się nie tylko na tym, czego nam
brakuje i co jest naszym problemem, ale też na zasobach i tym, co już mamy;
prowadząc rzecznictwo i chcąc budować poparcie, musimy przede wszystkim
wiedzieć, co mamy do zaoferowania.
Określając zasoby, odpowiedz sobie na trzy pytania.
USŁUGI:
W świadczeniu jakich usług/działań
dla społeczności jesteśmy wyjątkowi? Dlaczego nasza działalność jest
społecznie ważna?

EKSPERTYZA:
Na czym się znamy? Jaka
jest nasza unikatowa wiedza
dotycząca mieszkańców?

KONTAKTY:
Kogo znamy? Jaka jest sieć wokół
nas? Ile osób podpisałoby się pod
listem poparcia dla nas? Czy wśród
naszych klientów/odbiorców/użytkowników są decydenci?

Krok 2: Problem rzeczniczy

Problem rzeczniczy to kwestia, która dotyczy mieszkańców i której rozwiązanie
wymaga poparcia władz i decydentów. Rzecznictwo jest jednym z wielu narzędzi,
nie zawsze najbardziej adekwatnym do rozwiązania danego problemu. Kiedy
rzecznictwo można uznać za właściwe narzędzie? Zrób test dwóch pytań. Jeśli
odpowiedzi będą twierdzące, planuj działania rzecznicze.
>> Jakie są konsekwencje problemu dla mieszkańców i mieszkanek?
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>> Czy do rozwiązania problemu konieczne jest wsparcie samorządu/decydentów?
Pierwsze pytanie powinno zmienić nasze myślenie o problemach. Zwykle
z perspektywy instytucji myślimy przez pryzmat tego, czego NAM brakuje:
komputerów, materiałów do dekoracji, przestrzeni, etatów itd. Osób, do których
kierujemy apel o wsparcie, szczególnie władz samorządowych, często nie
będzie to interesowało. Zechcą natomiast zająć się problemami mieszkańców
(czytaj: wyborców).
Jedna kwestia to ustalenie, czy problem „nadaje się” do rzecznictwa; odrębne
wyzwanie wiąże się z udowodnieniem, że problem jest problemem. Osoby
z zewnątrz mogą nie zdawać sobie sprawy, co i dlaczego nas trapi. Na tym
etapie konieczne będzie pogłębienie analizy i diagnozy problemu, żeby na
dalszych etapach móc go nagłośnić i sprawić, by zyskał na znaczeniu.

Krok 3: Cele rzecznicze

Cel rzeczniczy powinien dotyczyć zdobywania przychylności i poparcia decydentów/samorządu, by w efekcie samorząd był nie tylko biernym sojusznikiem
instytucji, czyli deklarował uznanie i wsparcie, ale też faktycznie działał na jej
korzyść, na przykład był gotowy do zwiększenia finansowania, włączenia jej
jako partnera w realizację własnych zadań itp. Głównym celem rzecznictwa
będzie zbudowanie poparcia, które zapewni instytucji korzystne rozwiązania
i decyzje w sprawach programowych i finansowych. Budowanie poparcia będzie
polegać na:
>> przekonaniu ludzi i instytucji do popierania domu kultury, w szczególności
na forum publicznym i przed samorządem,
>> zachęcaniu klientów/użytkowników i przedstawicieli ważnych instytucji do
popierania decyzji, na których wam zależy,
>> uzyskaniu korzystnych rozwiązań w takich sprawach, jak utrzymanie lub
zwiększenie finansowania, wpisanie waszej instytucji w plan rozwoju itp.
Aby osiągnąć cel główny – uzyskanie poparcia – konieczne będą dobre
relacje i pozytywny wizerunek. Upraszczając: nikt nie zechce wesprzeć instytucji, której nie zna albo nie lubi.
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Krok 4: Adresaci

Czas zastanowić się, do kogo się zwrócimy, aby uzyskać wsparcie. Nasze podstawowe zadanie to ustalenie, kto w otoczeniu zostanie adresatem rzecznictwa,
do kogo będziemy kierować rzecznicze działania.
W kontekście rzecznictwa będziemy posługiwać się dwoma pojęciami:
adresaci główni działań rzeczniczych i adresaci pośredni działań rzeczniczych. Głównymi adresatami działań rzeczniczych zostaną decydenci – instytucje i osoby, od których będzie zależało osiągnięcie naszego rzeczniczego
celu. W warunkach lokalnych często będzie to jednostka samorządu terytorialnego jako instytucja oraz politycy i urzędnicy tam pracujący. Prowadząc rzecznictwo, poszukamy też w naszym otoczeniu innych grup, czyli pośrednich adresatów działań rzeczniczych, i je zidentyfikujemy. Zaliczamy do nich: osoby, grupy,
instytucje i organizacje, które mają znaczny wpływ na funkcjonowanie instytucji i prowadzone działania rzecznicze oraz mogą wpłynąć na powodzenie
jej planów, wspierać (lub hamować) wasze dążenia w osiąganiu celów. Dlatego
budowanie relacji i zachęcanie do wspierających działań będzie ważnym celem
działań rzeczniczych.
Zastanawiając się nad adresatami, nie można pominąć odbiorców/klientów/
użytkowników działań. To priorytetowi adresaci pośredni; bez ich udziału lokalne
instytucje kultury tracą rację bytu i podstawowy argument do przekonywania
innych. W rzecznictwie oraz dla burmistrza, skarbnika czy radnych będą się
zatem liczyć wymierne dane i statystyki – przedstawione tak, aby były znaczące,
nawet jeśli nie są szczególnie wysokie, w każdym razie dające organizatorowi
dowód, że dom kultury jest potrzebny.

Krok 5: Przekaz rzeczniczy

Zanim napiszę, jak opowiadać o swoich działaniach, wspomnę o złych przykładach i komunikacyjnym nawykach, które nam w zdobywaniu poparcia nie
pomagają. Zaczniemy od zjawiska, które nazwałam grantozą językową – to
powszechny wśród instytucji kultury wirus atakujący część mózgu odpowiedzialną za komunikację i język. Skutkiem grantozy jest upośledzenie funkcji
językowych i utrata umiejętności opowiadania o tym, co się robi. To grantoza
językowa przepoczwarza ludzi w beneficjentów, mieszkańców w społeczność
lokalną, a piknik sąsiedzki w aktywizację. Organizacje i instytucje tak bardzo
nasiąkły żargonem i sposobem myślenia sprawozdań i konkursów grantowych,
że czasami sprawiają wrażenie niezdolnych do opowiedzenia, czym się zajmują,
bez użycia słów „projekt”, „środki” czy „rewitalizacja”. Innym złym nawykiem jest
posługiwanie się językiem wielkich idei i abstraktów, w oderwaniu od perspektywy zwykłego człowieka. Oba nawyki utrudniają nam angażującą komunikację
i budowanie skutecznego przekazu.
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Podstawowym narzędziem angażującej komunikacji i działań rzeczniczych
jest dobry przekaz. Przekazy możemy podzielić na dwa rodzaje: przekaz podstawowy domu kultury (uniwersalny i niedostosowany do konkretnego odbiorcy, tak
zwany przekaz generyczny) oraz przekaz rzeczniczy (powiązany z rzeczniczym
celem, dostosowany do odbiorcy i kontekstu)1.
Podczas szkoleń w ramach LEK-u sporo czasu poświęciliśmy budowaniu przekazów generycznych i rzeczniczych. Oto kilka przykładów.

Przekazy generyczne
Dom Kultury „Rembertów”

Od prawie pięćdziesięciu lat uczymy mieszkańców Rembertowa marzyć i tworzyć,
poznawać siebie i rozumieć świat. U nas możesz upiec chleb, zbudować samolot,
wyhodować rzodkiewkę czy zmontować swój film.

Dom Kultury „Zacisze”, Targówek

Dom Kultury „Zacisze” zbudowali własnymi rękami mieszkańcy dzielnicy pięćdziesiąt lat temu, bo wierzyli, że kultura i wspólne miejsce spotkań są ważne.
Dzisiaj też dokładamy swoją cegiełkę – budujemy kulturalne oblicze Targówka
i odpowiadamy na potrzeby mieszkańców. Możesz zasłuchać się w muzyce,
obejrzeć wystawę, a w tygodniu spotkać tysiąc dwieście osób i rozwinąć
kreatywn(i)e skrzydła. U nas dzieciaki podróżują wehikułem sztuki, młodzież
tańczy breakdance, dorośli tworzą witraże, a seniorzy rozkręcają kabaret.

Wawerskie Centrum Kultury

Jesteśmy w siedmiu miejscach na Wawrze. Pomagamy odkrywać i rozwijać
talenty. Z nami zaśpiewasz ulubioną piosenkę, nauczysz się tańczyć czy malować
– mamy dla Ciebie trzydzieści dziewięć propozycji zajęć artystycznych. Wolny
czas spędzisz z nami na pikniku rodzinnym czy koncercie.

1
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O tym, jak tworzyć dobre przekazy, co ma z tym wspólnego Arystoteles oraz czym są
rzeczowniki zombie i trumny słowne piszę w publikacji Jak po ludzku opowiadać, co robią
watchdogi?, Stowarzyszenie Homo Faber, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Lublin–Warszawa
2016, http://watchdogportal.pl/wp-content/uploads/2016/06/Co-robia-watchdogi_B5_skladpelen04.pdf (dostęp 20 lutego 2018).


Przekaz rzeczniczy według struktury OPRA
(Osiągnięcia – Problem – Rozwiązanie – Apel)

Okęcka Sala Widowiskowa jest największą salą koncertową Włoch; mieści czterysta osób. Co najmniej trzy razy w tygodniu sala wypełnia się po brzegi (osiągnięcia). Nasz sprzęt nagłośnieniowy ma już trzynaście lat – jest przestarzały,
często się psuje i nie współgra z nowoczesnymi urządzeniami. Wstyd nam zapraszać znanych artystów (problem). Mieszkańcy oczekują dobrych koncertów, a my
nie możemy im tego zapewnić. Potrzebujemy nowego, nowoczesnego sprzętu
(rozwiązanie). Zwracamy się do Rady Włoch o przyznanie dwustu tysięcy złotych
na zakup nowego sprzętu (apel).

Przekaz generyczny można wykorzystać:

>> na stronie internetowej – gdzie ktoś szybko ma się zorientować, kim jesteśmy
i co robimy; nasz przekaz powinien zachęcić użytkownika do pozostania na
stronie, czyli być wystarczająco prosty, krótki i ciekawy, żeby odbiorca chciał
czytać dalej;
>> podczas wystąpień publicznych, kiedy przedstawiamy siebie i instytucję
(wtedy jest rodzajem naszej wizytówki);
>> w kontaktach z mediami (gotowiec, żeby nas przedstawić);
>> w rozmowach kuluarowych czy rzeczniczych, które Amerykanie nazywają
rozmową w windzie (ang. elevator speach), kiedy mamy bardzo mało czasu
na rozmowę z kimś dla nas ważnym, na przykład z decydentem, i zdążymy
powiedzieć tylko tyle, ile trwa przejazd windą między piętrami czy wspólne
przejście korytarzem; jeżeli przekaz jest wystarczająco krótki lub ma skróconą wersję, możemy go umieścić na naszych gadżetach promocyjnych.

Krok 6: Działania rzecznicze

Działania rzecznicze powinny umożliwić realizację celów rzeczniczych, a więc
budować poparcie, mobilizować do wspólnego działania, a także uświadamiać i promować rolę domu kultury jako ważnej instytucji społecznej. Działania
możemy podzielić na działania regularne (codzienne), jak komunikacja o rezultatach swoich działań, prezentacje i wystąpienia na temat domu kultury, utrzymywanie relacji z radnymi. W szczególnych sytuacjach niezbędne mogą być
dodatkowe działania, które nazywamy kampanią rzeczniczą, na przykład gdy
przekonujemy radnych i budujemy poparcie wśród mieszkańców, by miasto/
dzielnica zainwestowały w nową siedzibę domu kultury.
Rzecznictwo i komunikacja rzecznicza to ważne narzędzia w domach kultury.
Wiele działań, które możemy opisać jako rzecznicze, domy kultury już prowadzą.
Jednak wiele innych narzędzi i działań rzeczniczych wciąż czeka na odkrycie
i stosowanie. Będzie to możliwe, gdy większą uwagę skierujemy na mieszkańców
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i otoczenie domów kultury, myśląc o ludziach czy organizacjach nie tylko jak
o potencjalnych klientach czy odbiorcach działań, ale także jak o potencjalnych sojusznikach, których warto mobilizować do działania i prosić o wsparcie.
Maja Branka

– psycholożka i politolożka. Szkoli od osiemnastu lat. Specjalizuje się w komunikacji, wystąpieniach publicznych, rzecznictwie i współpracy w zespole. Pracuje głównie z organizacjami

pozarządowymi i instytucjami kultury. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji:

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo (2012), Jak po ludzku opowiadać,

co robią watchdogi (2015–2016). W Laboratorium Edukacji Kulturalnej wspierała domy kultury
w procesie zmiany i szkoliła z rzecznictwa. We współpracy z Narodowym Centrum Kultury

prowadzi szkolenia dla animatorów kultury – wzmacniając kompetencje komunikacyjne i rzecz-

nicze oraz pracy z grupami. Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu rozwoju strategii rzeczniczej i komunikacyjnej w organizacjach.
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Po co tworzyć koalicje? Opowieść
inspirowana II filarem Laboratorium
Edukacji Kulturalnej

Marta Lewandowska

Ten tekst jest próbą opisania doświadczeń i refleksji, których dostarczyły cztery
warsztaty „Budowanie koalicji”. Nie będzie to dosłowna opowieść – raczej
impresja i łączenie śladów zapisanych w pamięci. Nie szukajcie w niej cytatów
i gotowych rozwiązań, spróbujcie poczuć nastroje i dostrzec odcienie.

Budowanie koalicji – krótkie ćwiczenie semantyczne

Początek warsztatów i od razu kłopot: budowanie koalicji – co to właściwie
znaczy? Co będziemy tu robić? Pierwsze skojarzenia ze słowem koalicja to wojna
i polityka. Oba niedobre, oba nie w temacie, oba są właściwie przeciwieństwem
myślenia o współpracy (a o współpracy ma tu być mowa, choć osoby uczestniczące jeszcze mogą o tym nie wiedzieć, bo niby skąd). Już na początku czeka nas
zatem trudne zadanie – odrywamy słowo od jego korzeni. A może raczej przywracamy słowom utracone znaczenia? Pierwsze podejście do formułowania definicji: „koalicja – trwałe, długofalowe porozumienie pomiędzy stronami zawierane
dla osiągnięcia określonego celu”. Nadal niedosyt. Nadal nie bardzo wiadomo,
o czym będą te warsztaty. Trudno, idziemy dalej. Jak się okaże, były drogą do
rozumienia pojęcia „koalicja”; możliwe, że ostatecznie udało nam się stworzyć
nową definicję – czas zweryfikuje.
I jeszcze jedno słowo – „budowanie”. Trochę łatwiej, choć niepokoi tryb
niedokonany, co, jak się okazuje, nie jest przypadkowe, bo budowanie koalicji
nigdy się nie kończy – będziemy mówić o nieustannym dążeniu, o stałej dyspozycji, o uwewnętrznionej postawie otwartości domów kultury. Budowanie koalicji
nie jest procesem, który ma początek, rozwinięcie i zakończenie, to nie jest
projekt czy akcja, lecz stała jakość myślenia i działania. Nie bardzo wiadomo,
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czy bardziej to frustruje, czy uspokaja. Nadal nieco mgliście, nadal niepewnie,
mimo to idziemy dalej.

Tu i teraz – zacznijmy od siebie

Drugie warsztaty II filaru LEK-u. W tym etapie kluczowe było SPOTKANIE; w każdej
grupie warsztatowej spotykały się – zazwyczaj pięcioosobowe – zespoły z czterech domów kultury. Część osób widziała się po raz pierwszy, mieliśmy jakieś
wyobrażenia, skojarzenia z domami kultury, w których pracujemy, w sumie nie
wiemy o sobie zbyt wiele. Dominuje przekaz „mamy sukcesy, dajemy radę”.
W tej roli szczególnie aktywni są dyrektorzy i dyrektorki, momentami odnoszę
wrażenie, że domy kultury nieustannie muszą udowadniać sens swojego istnienia,
że ciągle starają się robić lepiej, więcej. Te warsztaty zachęcają do tego, żeby
się zatrzymać. Tu nie trzeba nic udowadniać.
Żeby „zatrzymanie” się udało, musimy zobaczyć się tak po ludzku. Dlatego
opowiadamy o sobie, nie tylko o pracy, tworzymy warunki do budowania zaufania,
gotowości do rozmowy i współpracy, umawiamy się na to, co może nam pomóc:
na szczerość, słuchanie siebie nawzajem, mówienie w swoim imieniu, dyskrecję…
Czemu dyskrecję? Przecież nie mamy nic do ukrycia. Bo może łatwiej będzie
mówić o niektórych rzeczach, jeśli zdecydujemy,
że zostaną w naszej grupie. Różne grupy, różne
zestawy zasad – to ważne, żeby umawiać się na
to, co dla nas tu i teraz jest istotne i możliwe, żeby
nie robić nic na siłę, bo ona nie działa. Rozmowa
o zasadach to pierwsza sytuacja różnicy zdań,
oporu na propozycje – nie traćmy czasu na jakieś
zasady, przecież wszyscy jesteśmy kulturalnymi
ludźmi i wiemy, jak się zachowywać. Możemy
już tutaj, jak w soczewce, zobaczyć, jakie siły
i mechanizmy pojawiają się w grupie – może to
początek doświadczania, na czym polega budowanie koalicji?

Nie zawsze kolorowo –
uruchomienie doświadczenia

Warsztaty to praca na doświadczeniach – tych nowych, pojawiających się
podczas warsztatów, i tych, które przynosimy ze sobą jako bagaż/bogactwo
dotychczasowego życia. Pierwsze ćwiczenie polega na zaproszeniu do przypomnienia sobie sytuacji współpracy mojej / mojego domu kultury z inną instytucją,
organizacją czy firmą. Szukamy wspomnień, które wiążą się z satysfakcją, i tych,
które wywołały frustrację (to pierwsza okazja do ćwiczenia zasad), uczymy się
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szczerości, uważnego słuchania. Sporo jest emocji wywoływanych różnorodnymi
historiami, spośród których na pierwszy plan wysuwa się refleksja, że domów
kultury często nie traktuje się podmiotowo, że samorządy czy organizacje pozarządowe czasami uważają domy kultury za „worek z zasobami”: powiemy, czego
nam potrzeba, a wy nam to dacie.
Po opowiedzeniu i wysłuchaniu historii zastanawiamy się, co buduje współpracę. Tworzymy katalog rzeczy służących współpracy. Okazuje się, że współpraca pomiędzy różnymi podmiotami – instytucjami, organizacjami, firmami – to
zawsze ostatecznie spotkanie człowieka z człowiekiem. Właśnie temu spotkaniu
poświęconych jest najwięcej punktów.

Partnerska relacja – oczywista sprawa?

Partnerski projekt, partnerstwo lokalne, partnerzy społeczni, partnerskie podejście, zasada partnerstwa, partnerstwo publiczno-społeczne… Słowo „partnerstwo” zrobiło w ostatnich latach karierę w przestrzeni publicznej. Zatrzymajmy
się przy nim na chwilę. Czym jest „partnerska relacja”, co różni ją od innych relacji
w przestrzeni publicznej? W znalezieniu odpowiedzi pomoże nam ćwiczenie.
Zapomnij na chwilę o swojej pracy i roli, przywołaj prywatne relacje z bliskimi
osobami. Które z tych relacji nazwiesz partnerskimi? Dlaczego właśnie te?
Czas na wspomnienia, namysł i rozmowę, wymieniamy się doświadczeniami
i tworzymy kolejny katalog – cechy relacji partnerskiej (tej w życiu prywatnym).
Arkusz szczelnie pokryty słowami: zaufanie, dialog, lojalność, szacunek, świadomość samych siebie i siebie nawzajem, prawo do błędów, wsparcie, dobrowolność, prawo do rozstania się, dzielenie się zadaniami według możliwości,
wspólne wartości i cele, ale też prawo do odrębności… Setki słów. Patrzymy na
nie, zadaję pytanie: które z tych cech relacji partnerskiej nie są, waszym zdaniem,
istotne dla relacji partnerskiej w przestrzeni publicznej? Które możemy wykreślić, jeśli mówimy o partnerstwie w przestrzeni publicznej, ponieważ one dotyczą
tylko relacji prywatnych?
Chwila ciszy i konsternacji, potem dyskutujemy, ostatecznie zostaje wszystko
lub prawie wszystko. Refleksja: jeśli tak rozumiemy partnerstwo, to ile go rzeczywiście jest w relacjach, które czasami nazywamy partnerskimi? Relacja partnerska to wyzwanie – nieustanna praca i w życiu prywatnym, i w przestrzeni
publicznej. Wrócimy jeszcze do tego.

Formy współpracy – morze czy może możliwości

Znowu przywołujemy doświadczenia. Wypisujemy wszystkie znane nam formy współpracy, które podejmuje lub może podejmować dzielnicowy dom kultury. Nadarza
się okazja do kolejnej wymiany doświadczeń, coraz wyraźniej widać, jak różnie
domy kultury podchodzą do współpracy, różna jest też specyfika poszczególnych
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dzielnic, wreszcie – różnią się domy kultury, chociażby pod względem zasobów
lokalowych (te różnice są czasami ogromne, jak 6000 i 60 metrów). Uzupełniam
listę o formy współpracy, które pojawiają się w dokumentach miejskich, w szczególności w uchwalonym nie tak dawno „Programie rozwoju współpracy m.st. Warszawy
i organizacji pozarządowych do roku 2020”1.
Teraz zadanie, w którym zestawiamy ze sobą dwa porządki: formy współpracy
i partnerskie relacje. Które z form współpracy w szczególności wymagają partnerskich relacji, a które są możliwe do rzetelnej realizacji bez takiego rodzaju
relacji? Układamy formy na skali wagi relacji partnerskich. Czemu tak? Bo budowanie partnerskich relacji to inwestycja – inwestujemy czas, energię, zasoby,
emocje. Dobrze wiedzieć, przy których formach współpracy ta inwestycja jest
niezbędna, i zawczasu o niej pomyśleć.

Budowanie koalicji – czy to ma sens?

Nasza definicja koalicji zaczyna nabierać rumieńców: „trwałe, długofalowe,
oparte na partnerskich relacjach porozumienie, w ramach którego możliwe
jest prowadzenie rozmaitych form współpracy, które służy osiąganiu złożonych
i dalekosiężnych celów”.
Wiemy już, że na drodze budowania koalicji napotkamy wiele barier, że
potrzeba dużo pracy, czasu i energii, których zazwyczaj na co dzień brakuje, więc
nasuwa się pytanie: czy budowanie koalicji z udziałem dzielnicowych domów
kultury ma sens? Nasza rozmowa przybiera formę debaty, konkretnie debaty
oksfordzkiej, o której możecie poczytać między innymi tutaj: http://www.szkola-liderow.pl/sztuka-debaty-oksfordzkiej/.
Teza naszej debaty brzmiała: „Budowanie koalicji z udziałem dzielnicowych
domów kultury to strata czasu”. Jedną z ciekawszych zasad, jakie przyjęliśmy,
było niewybieranie strony przez prelegentów. Losowanie przesądzało o tym, kto
będzie bronił tezy, a kto ją obalał. Było dużo emocji, czasem śmiech, czasem
cisza. Dominująca refleksja: debaty przybierały rodzaj sądu nad domami kultury:
że przestarzałe, że nieprofesjonalne, że skostniałe instytucje, że nie nadążają,
że paprotki…
Po debacie trochę lepiej rozumieliśmy szanse i zagrożenia, weszliśmy w różne
buty, przyjrzeliśmy się budowaniu koalicji z różnych perspektyw.
Pierwszy dzień warsztatów zazwyczaj kończył się w melancholijnym nastroju;
zazwyczaj, bo w każdej z grup pojawiały się nieco inne nastroje i ich odcienie.
1 Przyjęty uchwałą Rady Miasta w 2015 roku, określa zasady, cele, zadania i sposoby ich realizacji.
„Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)”,
http://www.ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/aktualnosci/
program_rozwoju_wspolpracy.pdf (dostęp 20 lutego 2018).
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Zróbmy sobie dzielnicę

Energetyczny początek drugiego dnia – tworzymy mieszane (pod względem
doświadczenia i miejsca pracy) grupy eksperckie, których zadaniem jest wypracowanie modelu współpracy dzielnicowego domu kultury z otoczeniem. To
ćwiczenie nazywa się „XIX dzielnica”. Nie naprawiamy, tylko tworzymy nową
dzielnicę Warszawy. Modele różne, czasem dom kultury w centrum, czasem
zupełnie na uboczu, różni aktorzy, różne relacje. Nie ma lepszych i gorszych,
różne podejścia dają do myślenia.

Integracja doświadczenia – co bierzemy ze sobą

Nadszedł czas przenoszenia doświadczeń warsztatowych na plany poszczególnych domów kultury. Po serii ćwiczeń w różnych grupach wracamy do swoich
zespołów i planujemy:
>> jaki model współpracy jest nam najbliższy?
>> co chcemy osiągnąć dzięki współpracy?
>> jakie formy współpracy chcemy wprowadzić/rozwinąć?
>> jakie w tym celu podejmiemy działania?
>> kogo zaprosimy do współpracy?
Wierzę, że odpowiedzi na te pytania odnajdziemy, śledząc losy warszawskich dzielnicowych domów kultury.

Jakie koalicje? Jak je budować?

W ostatniej części warsztatów dominowało poczucie, że nawet jeśli nie potrafimy tego jeszcze precyzyjnie opisać, to czujemy, o co chodzi w budowaniu
koalicji. Zaczęły się także klarować dwa rodzaje koalicji: koalicje dzielnicowe
i koalicja warszawskich domów kultury. Rozmawialiśmy o tym, czego unikać,
a o co zadbać w ich budowaniu.
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Epilog

Dobiegają końca prace nad kodeksem dobrych praktyk współpracy dzielnicowych domów kultury i organizacji pozarządowych. Warsztaty stworzyły przestrzeń do wspólnego poszukiwania rozwiązań. W grudniu 2017 roku
w Reymontówce spotkały się organizacje pozarządowe współpracujące
z domami kultury. Pracowaliśmy według tego samego programu. Teza debaty
oksfordzkiej brzmiała: „Budowanie dzielnicowych koalicji z udziałem organizacji pozarządowych i dzielnicowych domów kultury to strata czasu”. Było dużo
o domach kultury: że się rozwijają, że mają profesjonalne kadry, że mają prawo
do własnej misji i programu, że mają dużo własnych zadań, że wpływ polityki
może je ograniczać. Nikt nie mówił o paprotkach. Sformułowaliśmy możliwy
wspólny cel koalicji. Brzmi on: „Różnorodna i włączająca kultura w dzielnicy”.
Marta Lewandowska

– trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych, współzałożycielka Fundacji Kultury

Dialogu. Ukończyła filozofię i podyplomowe studium zarządzania organizacjami pozarządo-

wymi. Działa na rzecz wzmacniania współpracy pomiędzy sektorami i budowania dobrych
relacji w zespołach instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Członkini Warszawskiej

Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zespołu Sterującego „Programu rozwoju współpracy

m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020” (prowadziła proces tworzenia
tego dokumentu). Absolwentka ogniska teatralnego i studium dramatycznego przy Teatrze

Ochoty, przez jedenaście lat prowadziła zajęcia teatralne w VII Liceum Ogólnokształcącym im.

Juliusza Słowackiego w Warszawie. Uczestniczyła w przedsięwzięciach związanych z rozwojem

bibliotek w całej Polsce. Trenerka Laboratorium Edukacji Kulturalnej. Współpracuje z wieloma

organizacjami pozarządowymi i samorządami, specjalizuje się w prowadzeniu partycypacyjnych procesów tworzenia polityk publicznych (strategii, programów, planów).
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Technologie w służbie domu kultury

Kamil Śliwowski

Dom kultury pełen nowych technologii! Jak to dla ciebie brzmi? Jak hasło, na
które czekasz, bo przyciągnie nowe osoby w twoje progi, czy jak nienaturalne
połączenie zupełnie niepasujących do siebie porządków? Ta sztuczna opozycja
utrudnia zrozumienie, czym nowe technologie są i mogą być dla animacji
i domów kultury. Żadna z tych dwóch opcji nie bierze pod uwagę, że nowe
technologie to narzędzia, z których możemy korzystać w bardzo różny sposób,
by kształtować swoje otoczenie. Tymczasem, bez rozpoczynania wewnętrznej
rewolucji, warto dostrzec ich usprawniającą moc dla naszej aktualnej oferty –
zarówno jej formy, jak i treści. Przyjrzyjmy się, jak efektywnie wykorzystać nowe
komunikacje do badań, komunikacji i organizacji pracy.

O potrzebie regularnych badań

Trudno jest myśleć o strategii czy choćby usprawnieniach, które mają służyć
setkom, jeśli nie tysiącom odbiorców, bez danych na poparcie wprowadzanych
zmian. Często w domach kultury pomysłom na wdrożenie rozwiązań technologicznych nie poświęca się tyle uwagi i nakładu pracy, ile działaniom tradycyjnym. Przyczyn rzadkiego wykorzystywania nowych technologii w domach
kultury może być wiele, ale, co ważne, pierwsze kroki, by to zmienić, są naprawdę
proste i można je podjąć niezależnie od braku wiary we własne kompetencje
lub obaw o koszty.
Najprostszym sposobem przyglądania się odbiorcom domów kultury korzystającym ze stron internetowych i cyfrowych publikacji są statystyki odwiedzin. Dają one wgląd w podstawowe informacje demograficzne (wiek, płeć),
geograficzne (miejsce zamieszkania) i techniczne (wykorzystywane urządzenie).
Pozwalają również śledzić ruch na stronie: ile czasu i na jakich podstronach
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spędzają użytkownicy, jak przechodzą między zakładkami (czy nasza nawigacja na stronie działa poprawnie, czy odwiedzający korzystają z wyszukiwarki) oraz skąd w internecie przychodzą na naszą stronę (wpisując jej adres,
z wyników w wyszukiwarkach, z mediów społecznościowych lub linków, które do
nas prowadzą).
Dwa najpopularniejsze darmowe narzędzia do badania statystyk stron to
Google Analitycs i Piwik. Pierwsze z nich wymaga założenia konta w serwisie
Google oraz umieszczenia w kodzie naszej strony identyfikatora, dzięki któremu
narzędzie będzie zbierać dane ze strony. Drugie wymaga instalacji na własnym
serwerze (sporo domów kultury go ma).
Do obu narzędzi dostępne są również darmowe zasoby edukacyjne, w przypadku Google również kurs, który pozwoli nam opanować Analitycs na poziomie
zaawansowanym. Przydadzą nam się te umiejętności, kiedy będziemy chcieli
na przykład zainwestować w reklamy online, coraz ważniejsze dla marketingu
również w kulturze.

Panel statystyk strony w Google Analytics. Po lewej stronie (1) otrzymujemy listę raportów, czyli
dane, według których możemy obserwować naszą stronę. W prawym górnym rogu zawsze
znajdziemy opcję ustawiania interesującego nas zakresu czasu (2) oraz narzędzia do eksportu
i przesyłania danych innym osobom (3).

Podobne możliwości, choć w innej formie, są oferowane również przez
najważniejsze media społecznościowe, zwłaszcza Facebook, na którym opiera
się promocja większości wydarzeń kulturalnych. Tutaj śledzenie użytkowników
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poprzez narzędzia Insights i Analytics jeszcze bardziej bezpośrednio połączone
jest z marketingiem i reklamą, budowaniem zasięgu i zaangażowania. Dlatego
poznanie, regularne badanie i wykorzystywanie wiedzy płynącej z tych statystyk powinno być ważnym elementem w pracy nowoczesnego domu kultury.
Jeśli mamy taką możliwość, warto spróbować również uzyskać dokładniejsze dane jakościowe, które można zbierać za pomocą ankiet i formularzy. Ich tworzenie i wykorzystanie w sieci nigdy nie było prostsze. Najszybszą
i najprostszą (ale nie jedyną) opcją jest Formularz Google, dostępny w darmowym
pakiecie narzędzi biurowych Google. Te popularne w instytucjach narzędzia,
zwłaszcza Gmail i Kalendarz, pozwalają bez specjalnych dodatkowych kompetencji tworzyć ad hoc wiele rozwiązań do zarządzania czasem, pracą, badaniami,
które to czynności wcześniej wymagały sporych nakładów pracy. Tam jednak,
gdzie w grę wchodzi zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, domy kultury
muszą pomyśleć nie tylko o technologicznym, ale również prawnym unowocześnieniu swojej pracy. W 2018 roku w życie wchodzą nowe regulacje dotyczące
ochrony danych osobowych (RODO). To dobra okazja, by przemyśleć nie tylko
wybór narzędzi do badania odbiorców, prowadzenia newsletterów i systemów
sprzedaży, ale również tego, jakie dane, po co i gdzie gromadzimy.

Wiecznie nowe kanały komunikacji i promocji

O wykorzystaniu mediów społecznościowych w promocji można by pisać grube
książki. Problem w tym, że po roku większość informacji w nich zawartych straciłaby na aktualności. W tej dziedzinie zmienia się bardzo dużo, zarówno technicznie, jak i prawnie. Dlatego warto poświęcić czas na sprecyzowanie celów,
jakie chcemy w mediach społecznościowych osiągnąć, niezależnie od narzędzi.
Warto jednocześnie śledzić nowe serwisy i funkcje, poszukując w nich rozwiązań,
które pomogą nam tu i teraz w realizacji większej strategii.
W praktyce, na przykład na Facebooku, warto wychodzić poza standardowe
funkcje dla fanpage’ów i korzystać z opcji zachęcania odbiorców do działania
i dyskusji (Facebook z roku na rok coraz bardziej je promuje). Nie wszystkie
funkcje są dostępne dla każdej strony; niektóre (na przykład przyciski „call to
action”) serwis udostępnia tylko tym stronom, które korzystają z płatnych reklam.
Nawet bez tej inwestycji można jednak wykorzystać różne rodzaje postów, jak
ankiety, zachęty do pisania do administratorów strony na czacie, rozmowy na
podstawowe tematy z botem, telefon do biura, udział w wydarzeniu.
Inne popularne media społecznościowe, które świetnie sprawdzają się
w promocji i działaniach instytucji kultury, to Instagram, Snapchat i wszelkie
aplikacje łączące ludzi wokół miejsc i wydarzeń (choć te nie zdobywają w Polsce
tak dużej popularności jak w innych krajach). Instagram, kojarzony głównie ze
zdjęciami, w ostatnich latach stał się świetnym narzędziem komunikacji również
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wydarzeń (za pomocą wideo w Instagram stories) oraz reklamowym, popularnym
wśród młodzieży i dorosłych.
Coraz ważniejsza i coraz prostsza staje się komunikacja za pomocą nowych
technologii. Dzięki takim serwisom, jak YouTube, Vimeo i Facebook, publikacja
wideo, a nawet prowadzenie transmisji na żywo nigdy nie były prostsze. O ile
produkcja wideo nadal wymaga przygotowania i sprzętu, o tyle do większości
podstawowych zastosowań wystarczą smartfony, które pozwolą na nagranie,
prosty montaż i transmisję wideo. Zwłaszcza ta ostatnia ma ogromny potencjał w domach kultury i podczas animacji wydarzeń.
Najpopularniejszy serwis wideo w sieci, czyli YouTube, świetnie sprawdzi
się jako główne miejsce publikacji materiałów wideo. Zarówno do transmisji
na żywo, jak i zwykłych filmów YouTube udostępnia bogate statystyki pozwalające na obserwowanie, kto, gdzie i jak długo ogląda nasze filmy oraz klika
w karty w wideo, czyli aktywne elementy, z których możemy linkować do naszej
strony www. Najprostszym rozwiązaniem do prowadzenia transmisji na żywo
w ostatnim czasie stał się jednak Facebook, zwłaszcza gdy prowadzimy spontaniczne relacje na żywo, na przykład ze smartfona. Ze względu na specyfikę
feedu, czyli sposoby wyświetlania aktualności przez Facebooka, wideo po kilku
dniach od publikacji, jeśli nie stało się popularne, trudno odnaleźć. W przypadku transmisji na żywo Facebook nie stawia, w przeciwieństwie do YouTube,
żadnych ograniczeń. Mogą uruchamiać je zarówno indywidualne osoby, jak
i strony. Podobnie jak na YouTube warto jednak zadbać o oprawę naszej transmisji, zwłaszcza takiej jak koncert czy wernisaż. Z łatwością możemy zaplanować
transmisję, poinformować o niej wcześniej naszych odbiorców, w trakcie wydarzenia komunikować się z nimi poprzez komentarze, a po transmisji rozbudować
opis i wygląd nagrania, które będzie dostępne na naszej stronie.

Jak się ogarniać

Gdzie i jak zaplanować wdrażanie tych wszystkich świetnych zmian? Oczywiście
każda instytucja ma swoje wydeptane procedury i sposoby zarządzania zadaniami i kalendarzem, które – jeśli działają dobrze – warto pielęgnować. Nie
każda jednak spróbowała usprawniania ich lub załatania czasem dziurawych miejsc za pomocą możliwości oferowanych przez współczesne narzędzia.
Dokładne śledzenie przebiegu zadań, automatyzacja wielu elementów, na przykład w mailingach, podczas powtarzających się wydarzeń, to tylko niektóre
korzyści z zastąpienia papieru systemem zarządzania zadaniami (jak Trello lub
Asana) i systemem zarządzania relacjami z klientami (jak CiviCRM lub SugarCRM).
Te dwa obszary przenoszą do sieci wiele dobrych praktyk zarządzania, które
istniały i przed internetem. Dodają do tego wygodę korzystania z nich w sieci
w dowolnym czasie, dostępności wszystkich zadań w aplikacji na smartfonie,
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budowanie procedur, których sprawdzenie może odbywać się półautomatycznie,
łączenie ich z kolejnymi aplikacjami, jak kalendarz czy narzędzia do sprzedaży
biletów, planowania reklam. To świetna droga do ułatwienia pracy sobie, ale
również usprawnienia kulturalnych usług dla odbiorców.
W tym miejscu dochodzimy do zrozumienia, dlaczego warto strategicznie
podejść do unowocześniania pracy domów kultury za pomocą nowych technologii. Niezależnie od oferty sposoby komunikacji, współpracy, udziału w wydarzeniach czy płatności zmieniają się pod wpływem technologii. Aktywność
domów kultury wobec tych przemian pozwoli im budować coraz lepsze relacje
z aktualnymi odbiorcami, skuteczniej poszukiwać nowych osób zainteresowanych kulturą oraz sprawniej pracować w zespołach, które prywatnie są pod
wpływem tych samych trendów, co ich otoczenie. To świetna okazja do zmiany!
Kamil Śliwowski

– trener i animator edukacji medialnej, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Na co dzień współpracuje z fundacjami Katalyst Education, Panoptykon, Koalicją

Otwartej Edukacji i Creative Commons Polska. Autor gry edukacyjnej o prywatności w sieci

Trzęsienie danych, bloguje o nowych technologiach i otwartych zasobach w edukacji na
www.otwartezasoby.pl.
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Skąd pozyskiwać dane badawcze
i do czego je wykorzystywać

Karol Wittels

I. Po co zbierać dane w domach kultury

Coraz częściej organizatorzy1 od podległych sobie instytucji kultury wymagają dostarczania różnorodnych danych dotyczących prowadzonej działalności, oferty czy odbiorców. Równocześnie w wielu instytucjach pojawia się coraz
większa świadomość potrzeby posiadania wiedzy i informacji pozwalających
na usprawnienie funkcjonowania, kreowania oferty odpowiadającej potrzebom
odbiorców, podniesienia skuteczności działań komunikacyjnych itp. Sytuacja
ta dotyczy także domów, ośrodków i centrów kultury2. Ponieważ pozyskiwanie
danych często wiąże się z działalnością badawczą lub okołobadawczą, pierwszym odruchem tych instytucji bywa zlecanie realizacji badań wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.
Nie zawsze jest to konieczne i uzasadnione. Po pierwsze, nie zawsze trzeba
przeprowadzać działania stricte badawcze, gdyż wiele danych jest już w posiadaniu instytucji, a inne można za darmo pozyskać choćby z internetu. Po drugie,
niektóre rodzaje prostych działań badawczych domy kultury mogą podejmować, wykorzystując własne zasoby ludzkie. Ważne tylko, by instytucje i ich
pracownicy mieli świadomość celu, jaki ma zostać osiągnięty poprzez dane
działanie badawcze. Warto mieć na uwadze, że domy kultury – jak wszystkie
instytucje – zbierają ogromne ilości danych. Wynika to zarówno z różnorodnych obowiązków prawnych i sprawozdawczych (dane do Głównego Urzędu
Statystycznego, urzędu skarbowego), wymogów organizatora, regulaminów
1 Organizator w tym kontekście to samorząd, ewentualnie ministerstwo sprawujące nadzór nad
daną instytucją kultury.

2 W dalszej części tekstu pojawia się tylko kategoria „dom kultury”, obejmująca także instytucje
mające w nazwie „ośrodek” i „centrum”.
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wewnętrznych. Równolegle zbiera się dane zgromadzone przy realizacji poszczególnych zadań statutowych, projektów itp.
Niestety, praktyka pokazuje, że większość tych danych jest wykorzystywana
tylko do jednego celu, bezpośrednio związanego z obowiązkiem sprawozdawczym. Jeszcze rzadziej gromadzi się różne dane razem, zestawia się je i porównuje. Myśląc o rozpoczęciu działań badawczych w instytucji kultury, należy
zacząć od przywracania danym drugiego życia, analizy tego, czym już dysponujemy, a dopiero potem planować ewentualne zlecanie badań „na zewnątrz”.

II. Skąd pozyskiwać dane

Dane badawcze można podzielić ze względu na ich źródło (dane instytucji
i zewnętrzne), na zastane i wywołane oraz na dane o charakterze ilościowym
i jakościowym. Brak wiedzy i świadomości zarówno na temat własnych zasobów,
jak i informacji ogólnodostępnych w internecie skutkuje tym, że niektóre domy
kultury albo wydają środki na badania zewnętrzne, albo – przy braku środków –
nie podejmują działań badawczych. Tymczasem instytucje te mają do dyspozycji ogromne spektrum danych.
Po pierwsze, mogą sięgnąć po statystyki dostępne na stronach GUS-u (Bank
Danych Lokalnych): od najprostszych wskaźników, dotyczących na przykład
uczestnictwa w kulturze czy dostępności instytucji kultury na danym obszarze, po
wskaźniki zrelatywizowane, jak choćby liczba wydarzeń na tysiąc mieszkańców.
Różnego rodzaju dane statystyczne są też dostępne na stronach urzędów, samorządów, instytucji centralnych (na przykład zestawienia dotyczące instytucji
kultury, których dany samorząd jest organizatorem, informacje o wydatkach na
kulturę w danej miejscowości itp.). Ciekawym źródłem są sprawozdania merytoryczne instytucji kultury. Nie zawsze trafiają one do internetu, ale zawsze można
o nie wystąpić do danego urzędu w trybie dostępu do informacji publicznej.
Po drugie, domy kultury mogą korzystać z coraz bogatszych zasobów
o charakterze analitycznym dostępnych na wolnych licencjach w internecie
lub w formie publikacji tradycyjnych (raporty, wyniki badań, publikacje o charakterze akademickim). Warto sięgać między innymi do stron Narodowego Centrum
Kultury, stron regionalnych obserwatoriów kultury w danym województwie czy
stron podmiotów badawczych publikujących wyniki swoich badań. Do tej kategorii można dopisać także opracowania zbiorcze publikowane przez GUS, samorządy czy ministerstwa.
Bogactwo informacji badawczych pracownicy domów kultury znajdą
także, a może przede wszystkim w swoich macierzystych instytucjach. Domy
kultury zbierają na potrzeby sprawozdawczości ogromną liczbę różnorodnych
danych o charakterze ilościowym. Często są one wykorzystywane wyłącznie
do bieżącej pracy. Chodzi między innymi o informacje zbierane przy rejestracji
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uczestników na zajęcia stałe, dane dotyczące liczby uczestników na podstawie
biletów, inne dane zbierane przez internetowe platformy umożliwiające zakupy
biletów online, dodatkowe dane z systemów kasowych (liczba biletów, rodzaj
biletów: ulgowe, normalne, inne), statystyki z wydarzeń bezpłatnych, statystyki
związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz aktywnościami
w mediach społecznościowych.
Najciekawsze – choć w niektórych przypadkach być może najtrudniejsze do
analizy – będą dla pracowników domów kultury dane o charakterze jakościowym,
powstałe przy okazji działań programowych. Do wtórnej analizy można wykorzystywać między innymi zdjęcia i filmy wykonane podczas różnorodnych wydarzeń, notatki i różnego rodzaju sprawozdania opracowywane po wydarzeniach
oraz podczas spotkań roboczych, dokumenty związane z realizacją projektów
(na przykład wniosek o dofinansowanie, koncepcja, harmonogramy, budżety
itp.), materiały promocyjne, materiały informacyjne, artykuły i inne.
Co ważniejsze, nawet gdy dom kultury uzna, że dane zgromadzone w jego
zasobach lub te, które znajdzie w internecie, nie są wystarczające z punktu
widzenia postawionych sobie celów badawczych, nadal nie zawsze konieczne
będzie zlecanie badań podmiotowi zewnętrznemu. Każda instytucja ma –
w zależności od zasób ludzkich – mniej lub bardziej rozbudowane możliwości
realizacji badań własnymi siłami. Nie będąc profesjonalnym badaczem, można
zbierać informacje od odbiorców swojej instytucji choćby w trakcie rozmów,
spotkań czy specjalnie zorganizowanych warsztatów. Uzupełnieniem może
być robienie zdjęć i filmów podczas wydarzeń, jednak wyłącznie w celach
stricte badawczych.
Stosunkowo łatwym w realizacji narzędziem badawczym jest prowadzenie
obserwacji uczestniczącej, na przykład podczas wydarzeń. Równie dobrze przy
zbieraniu danych sprawdzą się pracownicy pierwszego kontaktu (szatniarze,
bileterzy, ochroniarze), jeśli zostaną odpowiednio wdrożeni i przygotowani do
zwracania uwagi na określone zachowania lub wypowiedzi. Istotne wydaje się
przede wszystkim założenie podejścia badawczego, a więc systematyka i intencjonalność zbierania danych (w miejsce okazyjności i przypadkowości), umiejętność późniejszej analizy zebranych danych, spojrzenie na poszczególne dane
w szerszej perspektywie czasowej (szukanie tendencji, trendów czy – przeciwnie – anomalii, na przykład w praktykach uczestnictwa), wreszcie – wyciąganie wniosków i otwartość na potrzebę zmian wynikających z przygotowanych rekomendacji.

III. Do czego wykorzystywać zebrane dane

Warto się zastanowić, do czego realnie mogą się przydać domom kultury
zebrane dane o charakterze badawczym. Jedną z najbardziej oczywistych
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odpowiedzi będzie ocena przez organizatora danej instytucji. Zwykle samorząd tworzy formularze sprawozdawcze, które narzucają zbieranie konkretnych (choć nie zawsze przemyślanych) danych. Nie oznacza to wszak, że dom
kultury – w celu choćby zwrócenia uwagi na pewien obszar swojej działalności,
którym chce się chwalić – nie ma możliwości zamieszczenia dodatkowych
danych. Dzięki odpowiednio dobranym i przedstawionym informacjom można
wzmocnić swój przekaz w obszarze tak zwanego rzecznictwa, a więc formy pozytywnego wpływania na organizatora, by przekonać go na przykład do naszych
celów. Różnego typu dane mówiące o skali i jakości działań podejmowanych
przez dany dom kultury mogą być wykorzystywane przy komunikacji, zarówno
zewnętrznej (z odbiorcami, grantodawcami, mediami), jak i wewnętrznej (pracownicy). Systematyczne zbieranie danych będzie też przydatne przy działaniach
ewaluacyjnych, a więc ocenie zarówno poszczególnych projektów, jak i całej
instytucji pod kątem między innymi skuteczności, efektywności czy użyteczności.
Posiadanie i stałe aktualizowanie bazy danych o swojej działalności może
stać się istotnym elementem nowoczesnego zarządzania opartego na wiedzy.
Równocześnie bazy takie mogą być zasobem wiedzy i informacji do wykorzystywania ad hoc – na przykład przy pisaniu projektów o dofinansowanie, ofert
sponsorskich, materiałów promocyjnych itp. Zgromadziwszy informacje na temat
własnej działalności czy odbiorców, można podejmować próby porównywania
swojej instytucji z innymi domami kultury (benchmarking) lub odnalezienia się
w szerszym kontekście związanym z szeroko pojętym sektorem kultury. Mając
wiedzę o sobie i innych instytucjach bądź trendach i tendencjach, domy kultury
mogą łatwiej wyłapać u siebie pewne anomalie czy niekorzystne zjawiska, jak
również zorientować się, czy ich specyfika nie wpisuje się w szerszy kontekst
związany z kulturą w Polsce. Dzięki temu mogą łatwiej analizować i poddawać
ocenie swoją ofertę, dokonywać segmentacji swoich odbiorców czy obserwować
zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w szerszym kontekście.

Aneks. Zaplanuj własny projekt badawczy
Krok 1. Ustal problem badawczy

Przez problem badawczy rozumiemy temat czy zagadnienie, które nas nurtuje
i jest istotne z punktu widzenia działalności naszej instytucji. Przykładowe
problemy badawcze mogą brzmieć następująco:
• brak wiedzy o odbiorcach oferty,
• przyczyny niskiej frekwencji na wydarzeniach organizowanych przez
dom kultury,
• brak współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami kultury,
• brak wiedzy na temat skuteczności realizowanego przez nas projektu.
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Operacjonalizacja oraz wybór istotnego problemu badawczego powinny
być efektem pogłębionej refleksji różnych osób pracujących w instytucji.
Wypracowanie problemu badawczego można uzyskać dzięki przeprowadzeniu miniwarsztatu z udziałem kluczowych pracowników instytucji. Trafne
sformułowanie problemu badawczego oraz wybór najistotniejszych zagadnień
daje podstawę do przeprowadzenia całego badania. Błędne sformułowanie
problemu badawczego – nawet przy w pełni profesjonalnej realizacji działań
badawczych – spowoduje, że nie uzyskamy pożądanej wiedzy i, co ważniejsze,
możemy dojść do fałszywych wniosków.

Krok 2. Określ cele badawcze

Po ustaleniu problemu badawczego kolejnym krokiem jest określenie konkretnych celów badawczych, które zamierzamy osiągnąć w ramach projektu badawczego. Cele powinny bezpośrednio korespondować z problemami, na przykład:

A) Brak wiedzy o odbiorcach oferty (PROBLEM)

→→ Zmapowanie odbiorców instytucji X (CEL)

B) Brak współpracy pomiędzy podmiotami kultury (PROBLEM)
→→ Poznanie przyczyn słabej współpracy pomiędzy podmiotami (CEL)

Krok 3. Sformułuj pytania badawcze

Dochodzimy do często najtrudniejszego momentu – planowania projektu
badawczego, czyli formułowania pytań badawczych. Pytania badawcze muszą
być konkretne i dość szczegółowe, uwzględniać szerokie spektrum nurtujących nas tematów. Jednocześnie należy pamiętać, że pytań tych nie będziemy
zadawać bezpośrednio respondentom ankiety czy wywiadu.

Niska frekwencja na wydarzeniach organizowanych przez
instytucję X (PROBLEM)

→→ Poznanie przyczyn niskiego wskaźnika uczestnictwa (CEL)
>> Kim są osoby nieuczestniczące w ofercie instytucji X?
>> Czy te osoby znają ofertę instytucji X?
>> Czy korzystają z oferty innych instytucji kultury?
>> Z jakich źródeł czerpią informacje o wydarzeniach?
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Krok 4. Wybierz techniki badawcze i narzędzia

Techniki badawcze możemy podzielić na ilościowe i jakościowe. Na wybór technik,
które wykorzystamy w naszym badaniu, może mieć wpływ wiele czynników:
budżet i koszty badań, nasze zasoby, a przede wszystkim problem badawczy
i populacja, którą chcemy zbadać. Zasadniczo jeśli chcemy odpowiedzieć sobie
na pytania: „ile?”, „jaki procent?”, skorzystamy z technik ilościowych. Jeśli zaś
interesuje nas odpowiedź na pytania: „jak?”, „dlaczego?”, powinniśmy skorzystać z technik jakościowych. Przykładowo, jeśli interesuje nas wiedza o odbiorcach naszej instytucji (kim są, gdzie mieszkają, jak często korzystają z naszej
oferty itp.), lepiej wykorzystać techniki ilościowe. Jeśli jednak chcemy dowiedzieć
się, co mieszkańcy o nas myślą i jak nas postrzegają, zasadne będzie skorzystanie z technik jakościowych.
Przykładowe narzędzia zaliczane do technik ilościowych to różnego rodzaju
ankiety oraz wywiady kwestionariuszowe; techniki jakościowe to pogłębione
wywiady indywidualne i grupowe, obserwacje, różnorodne badania terenowe. Rozpracowując szersze problemy badawcze, warto korzystać z obu
rodzajów technik.

Krok 5. Określ dobór próby i przygotuj plan badawczy

Po dokonaniu wyboru technik badawczych i narzędzi należy się zastanowić,
w jaki sposób dotrzemy do osób, które będziemy chcieli poddać badaniu.
W przypadku ankiety realizowanej podczas dużego zamkniętego koncertu
możemy zastosować tak zwany dobór losowy i przeprowadzać ankietę z co
n-tym uczestnikiem wchodzącym na koncert. Jeśli zależy nam na przeprowadzeniu wywiadów dotyczących współpracy naszej instytucji z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, dobór będzie celowy, a więc z góry
zaplanujemy, z kim chcemy rozmawiać. Jeśli natomiast zależy nam na wywiadach z lokalnymi liderami, a nie mamy wiedzy na ich temat, możemy zacząć od
„wyłowienia” jednej osoby, która z kolei poleci nam drugiego rozmówcę do przeprowadzenia wywiadu, ten zaś następnego itd. Taki dobór nazywamy metodą
„kuli śniegowej”.
W tym momencie możemy zacząć przygotowywać plan badań, a więc
dokument określający nie tylko wszystkie wyżej wymienione kroki, ale także
budżet, harmonogram, zapotrzebowanie dotyczące zasobów ludzkich (ankieterzy, badacze, eksperci zewnętrzni itp.), analizę ryzyka. Ważne jest uwzględnienie tego ostatniego czynnika. Planując badanie, musimy starać się przewidzieć, czy któryś z elementów może okazać się trudny do wykonania i jak
możemy w takiej sytuacji zareagować. Przykładowo, jeśli nie udało nam się
zebrać grupy fokusowej (a specyfika badania jej nie wymaga), spróbujmy przeprowadzić adekwatną liczbę wywiadów indywidualnych.
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Krok 6. Opracuj narzędzia badawcze i przeprowadź ich test

To moment, w którym należy przygotować wybrane narzędzia badawcze, a więc
przykładowo: kwestionariusze ankiet, scenariusze wywiadów, dyspozycje do
obserwacji. Pytania w kwestionariuszach i scenariuszach powinny bezpośrednio
wynikać z pytań badawczych, nie mogą być jednak ich powtórzeniem.
Przed realizacją działań badawczych zaleca się przeprowadzenie testu
poszczególnych narzędzi. W przypadku wywiadów czy ankiet chodzi zarówno
o dopracowanie kolejności zadawanych pytań, jak i dostosowanie języka do grupy
badanej. Zdarza się, że istotny jest czynnik czasu, a więc dane narzędzie nie
może być zbyt długie. Test na większej liczbie osób pozwoli nam określić średni
czas udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania.

Krok 7. Zrealizuj zaplanowane działania badawcze

Realizacja badań – a więc sedno naszego projektu – wynika bezpośrednio
z wszystkich poprzednich kroków. Dobre przygotowanie badania to klucz do
sukcesu. Dodatkowo warto przeprowadzić szkolenie dla badaczy zaangażowanych w realizację, a w trakcie badań organizować spotkania i na szybko zbierać
refleksje, wstępne wnioski oraz uwagi dotyczące przebiegu badania. To pozwoli
na szybkie reagowanie i ewentualne korekty w planie badania.

Krok 8. Dokonaj analizy zebranego materiału

Analiza materiału – czyli zebranie i spojrzenie na uzyskane informacje przez
filtr pytań badawczych – to kluczowy moment w procesie badawczym. Jeśli na
podstawie zebranego materiału nie da się udzielić na nie odpowiedzi, oznacza
to, że badanie nie powiodło się w stu procentach. Wina nie zawsze leży jednak
po naszej stronie. Zdarza się, że podczas realizacji badań wystąpiły czynniki, które zakłóciły przebieg procesu, a których nie mogliśmy przewidzieć na
etapie planowania.
Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość analizy jest czas. Jeśli zebrany
materiał badawczy jest nieoczywisty, trudny do opracowania, pojawiają się
wątpliwości, będziemy potrzebowali więcej czasu na jego opracowanie. Warto
uwzględnić to ryzyko na etapie planowania. Jeśli dysponujemy czasem na
analizę, możemy w razie potrzeby (na przykład kilka wywiadów okazało bezużytecznych, trzeba pogłębić wybrany wątek itp.) pokusić się o zebranie dodatkowych danych.

Krok 9. Opracuj wnioski i rekomendacje oraz plan wdrażania

Mając opracowane odpowiedzi na pytania badawcze, postarajmy się sformułować bardziej ogólne wnioski dotyczące badanego problemu. Kolejnym krokiem
powinno być przygotowanie jak najbardziej konkretnych rekomendacji, dzięki
64



którym nasza instytucja będzie mogła efektywnie wykorzystać wyniki naszych
badań. Na koniec – choć nie jest to zdanie czysto badawcze – można pokusić
się o przygotowanie planu wdrażania rekomendacji, uwzględniając takie czynniki jak: czas, zasoby, strategia działania instytucji.
Karol Wittels

– badacz kultury, szkoleniowiec, facylitator. Od ponad dziesięciu lat prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu fundraisingu, zarządzania projektami oraz badań w obszarze kultury. Autor

i współautor raportów, strategii i diagnoz w obszarze kultury. Koordynował prace diagnostyczne

przy powstawaniu Strategii Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego oraz ze strony
Federacji Mazowia odpowiadał za koordynację prac nad Mazowieckim Programem Edukacji

Kulturalnej. Członek Rady Programowej Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej, Prezes
Fundacji Obserwatorium oraz Federacji Mazowia, członek zarządu Forum Kultury Mazowsze.
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Sprawozdawczość i autoewaluacja
– dlaczego warto o nich
myśleć pozytywnie

Łukasz Maźnica

Twórcy Laboratorium Edukacji Kulturalnej wykazali się nie lada odwagą, czyniąc
jednym ze swoich priorytetów tematycznych kwestię sprawozdawczości
w kulturze. Coroczne raportowanie prowadzonej działalności budzi u wielu
menedżerów kultury negatywne skojarzenia. Mimo że sprawozdania mogą
odgrywać istotną, ewaluacyjną rolę w działalności instytucji kultury, przez lata
uczyniono wiele, by sprawozdawczość kojarzyła się wyłącznie z niepotrzebnym,
a nierzadko także stresującym obowiązkiem kontrolnym.
Działania podjęte w ramach LEK-u mają zmienić ten stan rzeczy. Twórcy
programu wspólnie podjęli wysiłek, by opracować nowy model sprawozdawczości, który nie będzie koncentrował się wyłącznie na liczbach, a pozwoli
w jednym miejscu opowiedzieć całą historię rocznej działalności dzielnicowego
domu kultury. Tak pomyślane sprawozdanie ma być już nie tylko obowiązkiem
wobec organizatora, ale też – a nawet przede wszystkim – narzędziem dla
dyrektora i pracowników instytucji. Pozwoli ono ocenić stopień realizacji zakładanych na dany rok celów i umożliwi bardziej świadome decydowanie o kierunkach rozwoju domu kultury.

Czy sprawozdawczość się przydaje?

Zacznijmy od podstawowej kwestii: po co w ogóle gromadzić dane na temat
działalności instytucji kultury? Odpowiedź wydaje się oczywista: dla wiedzy.
Warto wszystkie te informacje gromadzić dla wiedzy, która pozwala świadomie zarządzać organizacją. Informacja jest dziś podstawowym zasobem,
który pozwala menedżerom odpowiedzialnie podejmować decyzje dotyczące
kierunków rozwoju organizacji (i nie ma znaczenia, czy mówimy o dużej prywatnej
firmie, lokalnej fundacji czy dzielnicowym domu kultury). Sprawozdania są w tym
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kontekście narzędziem wspierającym proces regularnego gromadzenia i porządkowania informacji na temat prowadzonej działalności. By jednak wiedza
płynąca ze sprawozdań była przydatna dla instytucji, musi zostać spełnionych
kilka warunków.

Cechy dobrej sprawozdawczości

Właśnie te warunki są źródłem największych kontrowersji związanych ze sprawozdawczością. Obecnemu systemowi gromadzenia danych przez instytucje kultury
(na potrzeby GUS-u czy organizatora) zarzuca się – niestety, słusznie – wiele
mankamentów. Warto wymienić kilka z nich i wskazać alternatywne propozycje.
Sprawozdania koncentrują się na liczbach, a powinny wychodzić od liczb
i obejmować także jakościowy charakter pracy instytucji kultury (analizę grup
odbiorców, obszarów działalności, pola współpracy z innymi podmiotami).
Dużą część formularzy zajmują dane finansowe, które niewiele mówią o misji
społecznej i sposobie jej realizacji, choć są to informacje ważne i potrzebne.
Systemy gromadzenia danych w wielu miejscach bardzo się między sobą
różnią. Z tego powodu nie można ich wykorzystać do wzajemnych porównań
między instytucjami. Poprawnie funkcjonujący model sprawozdawczości powinien dawać możliwość odniesienia się do podmiotów o zbliżonym profilu.
Sprawozdawczość stała się dla lokalnych władz narzędziem kontroli
i – często niezasadnego – porównywania nieporównywalnych instytucji (mówi
się nawet o zjawisku „fetyszu wielkich liczb”). Tymczasem powinna ona być
narzędziem służącym autoewaluacji (adresowanym przede wszystkim do
instytucji i jej zespołu) – punktem wyjścia do formułowania i modyfikowania
kierunków rozwojowych.
W sprawozdawczości wciąż króluje forma analogowa: dokumenty papierowe,
liczne załączniki. Nowe podejście powinno bazować na prostych do opracowania systemach sprawozdawczości elektronicznej.
Przedstawiona wizja pozytywnej, alternatywnej rzeczywistości była dla nas
punktem wyjścia do działań, jakie podjęliśmy w ramach LEK-u, by sformułować
nowy model sprawozdawczości możliwy do obowiązkowego wprowadzenia
w dzielnicowych domach kultury w Warszawie1. Wzięliśmy sobie do serca wnioski
z przywoływanych badań Małopolskiego Instytutu Kultury oraz refleksje, do
jakich doszliśmy dzięki warsztatom LEK-u prowadzonym przez Karola Wittelsa.

1

Nad nowym modelem sprawozdawczości pracował zespół w składzie: Izabela Jasińska, Łukasz
Maźnica, Anna Michalak-Pawłowska, Joanna Orlik, Tomasz Płachecki, Anna Świętochowska.
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Prace nad nowym modelem sprawozdawczości
Punkt wyjścia

Drogę do sformułowania nowego miejskiego systemu sprawozdawczości dedykowanego dzielnicowym domom kultury rozpoczęliśmy od analizy sytuacji
zastanej. Okazało się wówczas, że w Warszawie brakuje zbiorczej (ogólnomiejskiej) i wystandaryzowanej wiedzy na temat specyfiki działań podejmowanych
przez domy kultury.
Kiedy rozpoczynaliśmy nasze prace, w stolicy funkcjonowały dwadzieścia trzy
domy kultury; dotychczas nie opracowano jednak ujednoliconego wzoru, według
którego instytucje te powinny sprawozdawać swoje działania. Z tego powodu
domy kultury co roku tworzyły merytoryczne sprawozdania w różnych formach1,
co uniemożliwia wzajemne porównania czy choćby ogląd aktualnej sytuacji
w omawianym obszarze polityki kulturalnej. Dodatkową trudnością z punktu
widzenia polityki kulturalnej miasta jest także utrudniona i ograniczona komunikacja między domami kultury (podlegającymi pod dzielnice) a Biurem Kultury
(które ma prowadzić ową politykę).

Od diagnozy do założeń

Zdiagnozowane problemy i zgromadzona wcześniej wiedza doprowadziły nas
do określenia cech, którymi powinno charakteryzować się sprawozdanie składane przez domy kultury w ramach nowego systemu. Powinno ono być:
>> jednolite w każdej instytucji, czyli uzupełniane według tego samego schematu
przez wszystkie domy kultury i – idąc dalej według tych samych wytycznych
– zawierające informacje możliwe do porównania z innymi sprawozdaniami;
>> kompleksowe, czyli musi w szerokim zakresie prezentować instytucję i podejmowane przez nią działania (domy kultury po jego uzupełnieniu powinny mieć
poczucie, że przedstawiły wszystkie informacje istotne z punktu widzenia ich
działań w danym roku);
>> obejmujące nie tylko ilość, ale także jakość, czyli nie może ograniczać
się wyłącznie do pytań o liczby charakteryzujące wybrane aspekty działania instytucji;
>> nie tylko obowiązkiem, ale też źródłem autorefleksji dla instytucji – pytania
w sprawozdaniu muszą zostać dobrane w taki sposób, aby sformułowanie
odpowiedzi prowokowało zespół domu kultury do refleksji nad obecną sytuacją instytucji i kierunkami jej rozwoju;
>> łatwe do wypełnienia, czyli opracowane i wdrożone w formie elektronicznej.
1

68

Sprawozdania roczne za 2016 rok miały w zależności od instytucji od 6 do 85 stron
i obejmowały bardzo różny zakres informacji.



Podsumowanie

Efektem kilkumiesięcznego namysłu jest internetowe narzędzie sprawozdawcze, które w chwili
pisania tego tekstu zostało kompleksowo opisane
i oczekuje na wdrożenie. Zdecydowanie wyróżnia
się ono na tle podobnych rozwiązań funkcjonujących w sferze kultury. Już niedługo domy
kultury w Warszawie będą do swoich sprawozdań
wpisywać nie tylko liczbę wydarzeń czy liczbę
odbiorców z poszczególnych grup wiekowych, ale
zostaną też poproszone o opisanie (jakościowe)
na przykład osiągnięć w mijającym roku, trudności infrastrukturalnych, jakie napotkano w realizacji celów, czy propozycji pomocy, której radni
miejscy mogliby udzielić w realizacji zaplanowanych działań. Nowością będzie
także konieczność dokonania i streszczenia wniosków z pogłębionej ewaluacji
trzech wybranych przez instytucję działań realizowanych w danym roku.
Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się odejść od wspominanego „fetyszu
wielkiej liczby” i zwrócić się w sprawozdawczości kulturalnej ku jakości i nowemu
sposobowi oceniania pracy instytucji. Nie ma jednak wątpliwości, że aby tak się
stało, konieczna jest praca po obu stronach relacji dom kultury–organizator.
Dzięki LEK-owi zespoły instytucji kultury zdają sobie sprawę z funkcji sprawozdań
i gromadzenia wiedzy o prowadzonej działalności. Pora na pracę z decydentami.
Łukasz Maźnica

– ekonomista, student studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Naukowo i zawodowo zajmuje

się badaniem i analizowaniem zjawisk na pograniczu ekonomii kultury, zarządzania publicznego oraz nowych technologii. Członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych,

z którą jest związany od 2013 roku. W organizacji odpowiada za rozwój działalności badaw-

czej, między innymi za rozwój portalu ekultura.org – medium gromadzącego i promującego

wiedzę na temat digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Jako badacz współpracuje także

między innymi z Małopolskim Instytutem Kultury, Krakowskim Parkiem Technologicznym,

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współ-

autor książek i raportów, między innymi: Kompetencje kadr kultury a budowa kapitału

społecznego (2013), Nowa sprawozdawczość instytucji kultury (2015), Udostępnianie zdigi-

talizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki (2016),

Lokalne centra kultury: działania a diagnozy (2016), Dziedzictwo w cyfrze (2017).
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Plan Rozwoju Kultury w dzielnicy
Wola m.st. Warszawy jako efekt
Laboratorium Edukacji Kulturalnej

Artur Trojanek

Case study
Historyczno-kulturowe znaczenie dzielnicy Wola

Dzielnica Wola znajduje się w granicach miasta od 1916 roku; obecnie zamieszkuje ją prawie sto czterdzieści tysięcy osób. Pierwsze wzmianki o tym terenie
pochodzą z 1367 roku, a nazwa dzielnicy wywodzi się od zwolnienia ówczesnej
wsi z danin na rzecz księcia. W tym miejscu od 1575 roku odbywały się wolne
elekcje, podczas których wybierano królów, a pamiątką po tych wydarzeniach
jest plac Pole Elekcyjne u zbiegu ulic Obozowej i Sołtyka. Nazwa osiedla Koło
wywodzi się od Koła Rycerskiego, czyli miejsca zgromadzenia posłów ziemskich.
W XIX wieku, kiedy uruchomiono kolej warszawsko-wiedeńską, nastąpił tutaj
rozwój przemysłu. Powstały ogrody (Ulrychów), liczne młyny (Młynów), browary
Haberbuscha i Schielego, gazownia i elektrownia tramwajowa, dwie fabryki:
Lilpop, Rau i Loewenstein oraz Norblin, Bracia Buch i T. Werner. Przed II wojną
światową istniała tutaj także fabryka Philipsa, przemianowana w PRL na Zakłady
Radiowe im. Marcina Kasprzaka. Po wojnie działalność rozpoczęły zakłady im.
Róży Luksemburg i im. Ludwika Waryńskiego.
Na początku XX wieku w dzielnicy zaczęły powstawać osiedla robotnicze,
wpisane w krajobraz Woli także dziś. W 1900 roku dzięki darowiźnie Hipolita
i Ludwiki Wawelbergów powstała Kolonia Wawelberga według projektu Edwarda
Goldberga. Innym osiedlem robotniczym było Koło.
Wola jest miejscem krzyżowania się kultur, co widać po kilku wielowyznaniowych cmentarzach, kościołach i parafiach. Nieodłącznym wątkiem historycznym
jest ludność żydowska, którą podczas wojny zesłano do warszawskiego getta.
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Znaczna jego część znajdowała się na terenie dzisiejszej Woli, o czym przypominają pozostawione fragmenty murów.
Niestety, wielu osobom Wola kojarzy się tylko z tragicznymi wydarzeniami
wojny i powstania warszawskiego. Innym wyobrażeniem jest poprzemysłowy
krajobraz niektórych rejonów lub zaniedbane budynki funkcjonujących firm.
Należy jednak pamiętać, że dzielnica sąsiaduje ze Śródmieściem, a centrum
miasta przesuwa się w jej kierunku.
W XXI wieku rozpoczęła się rewitalizacja nie tylko warszawskiej Pragi, ale
także Woli. Wysokie biurowce powstają już nie tylko na mokotowskim Służewcu,
lecz także przy wolskich ulicach. Na terenach poprzemysłowych zaczęły funkcjonować nowoczesne osiedla mieszkaniowe i miejsca użyteczności publicznej.
Stereotypy dotyczące Woli zaczynają być wypierane, dzielnica staje się modna.
Warto też podkreślić, że Wola jest jedną z najszybciej zmieniających się dzielnic,
z jej ulic znikają reklamy, a na starych kamienicach powstają murale.

Powstanie Planu Rozwoju Kultury w dzielnicy Wola

W 2009 roku powstał Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, początkowo
skierowany do uczniów. Od 2015 roku jego działania dotyczyły już wszystkich mieszkańców. W ramach WPEK-u powstało Laboratorium Edukacji
Kulturalnej, mające na celu rozwój kadr edukacji kulturalnej. Jeden z modułów
programu został zaadresowany do dzielnicowych i miejskich domów kultury.
Uczestniczyło w nim Wolskie Centrum Kultury. Autorzy projektu założyli, że
tego typu instytucje kulturalne powinny być otwarte dla współczesnego
społeczeństwa i być miejscem kreacji oraz inicjacji rozwoju dzielnicy. Domy
kultury powinny także wzmacniać i wydobywać z mieszkańców ich potencjał. Spotkania w ramach LEK-u zainicjowały nowe kierunku funkcjonowania
warszawskich domów kultury oraz przyczyniły się do powstania Planu Rozwoju
Kultury w dzielnicy Wola m.st. Warszawy do roku 2020.
Zaczęło się od konsultacji społecznych w 2015 roku, podczas których mieszkańcy mogli ocenić ofertę kulturalną w swojej dzielnicy. Powstały w tym celu
specjalne punkty informacyjne, na przykład na terenie Wolskiego Centrum
Kultury, zorganizowane przez Urząd Dzielnicy, Centrum Komunikacji Społecznej
oraz Fundację „Stocznia”. Na podstawie wyników badań udało się ustalić sytuację działań kulturalnych na Woli.
Pod wpływem działań LEK-u Wolskie Centrum Kultury podjęło się kontynuacji prac nad roboczym dokumentem zawierającym wstępne planowanie
rozwoju działań kulturalnych na Woli. Jednak nie wiedziano, jak podjąć pracę
nad uzupełnieniem tego planu i jak włączyć do pracy nad nim innych kreatorów
życia kulturalnego dzielnicy. Dzięki chęci współpracy Zarządu Dzielnicy z inicjatorami planu udało się uruchomić elastyczny proces. Pojawiło się pytanie,
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w jaki sposób opracować dokument i kogo zaangażować w jego tworzenie.
Zdecydowano się zbudować zespół reprezentatywny dla rozwoju kulturalnego dzielnicy. Miał się on składać z osób związanych z wolskimi instytucjami
kultury, takimi jak Wolskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna, Urząd Dzielnicy,
a także partnerami społecznymi reprezentowanymi przez Dzielnicową Komisję
Dialogu Społecznego. Od początku prace nad planem miały duże poparcie
Urzędu Dzielnicy, a wiceburmistrz odpowiedzialny za kulturę był stałym członkiem zespołu pracującego nad planem. Organizatorzy działania postanowili
włączyć do zespołu także organizacje pozarządowe, prywatne firmy i twórców.
Szukano ludzi otwartych na dialog i chętnych do działania. Wszystko musiało być
dokładnie przemyślane i precyzyjne. Ostatecznie w zespole znaleźli się przedstawiciele: Urzędu Dzielnicy Wola, Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej,
Wolskiego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej na Woli, Stowarzyszenia Masław,
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Wola, Towarzystwa Przyjaciół Woli,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacji Kultury Dialogu, Klubokawiarni
„Jaś i Małgosia”, Centrum Komunikacji Społecznej, Fundacji Chrześcijańskiej
NEBO, CH Wola Park, Fundacji Jeden Muranów, Komisji Kultury Rady Dzielnicy,
OPS i Fundacji Na Miejscu.
Zespół pracujący nad dokumentem miał charakter otwarty – w miarę potrzeb
zapraszano kolejne osoby, a udział w zespole był dobrowolny. Niezwykle ważna
była integracja zespołu, aby każdy czuł się swobodnie i mógł śmiało zgłaszać
swoje pomysły i uwagi. Na jedno ze spotkań każdy z uczestników miał przynieść
ilustrację będącą jego symbolicznym wyobrażeniem kultury na Woli. Pojawiły się
bardzo ciekawe pomysły, z których powstał kolaż. Za pomocą metody karteczkowej zespół wykonał też analizę problemową dotyczącą kultury na Woli. To
tylko przykładowe działania warsztatowe. Pojawiły się też trudne pytania, na
przykład jak aktywizować grupy sąsiedzkie, jak zwiększać działalność organizacji pozarządowych i jak przełamać stereotypy dotyczące dzielnicy.
Spotkania zespołu odbywały się średnio raz w miesiącu, a już na pierwszym z nich postarano się określić wizję całego procesu. Wszyscy uczestnicy
intensywnie i merytorycznie pracowali nad całym planem. Warto wspomnieć,
że uczestnikom dopisywał dobry humor i panowała miła atmosfera. Zespół
podzielił się na kilka grup roboczych, które zajmowały się konkretnymi aspektami kultury: infrastrukturą i finansami, uczestnictwem, komunikacją, współpracą i wizerunkiem.
Ostatnim etapem powstania Planu Rozwoju Kultury w dzielnicy Wola było
zebranie całości materiałów przez grupę redakcyjną i opracowanie kompletnego
dokumentu. Prace trwały od maja 2016 roku do końca 2017 roku, odbyło się około
trzydziestu spotkań. Projekt planu został poddany konsultacjom społecznym
– podczas otwartych spotkań i w punktach konsultacyjnych zlokalizowanych
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w różnych miejscach dzielnicy mieszkańcy i pracownicy instytucji mogli wnieść
swoje uwagi. Większość z nich uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentu,
który w marcu 2018 roku powinien zostać uchwalony przez Radę Dzielnicy.

Założenia

Plan Rozwoju Kultury w dzielnicy Wola powstał na bazie programu „Miasto
Kultury i Obywateli. Program Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku”,
uchwalonego przez Radę Warszawy w 2012 roku. Plan ten został dostosowany
także do Społecznej Strategii Warszawy. Uwzględniono w nim potrzeby mieszkańców dzielnicy, dorobek historyczny i tradycje Woli. Szczególną uwagę zwrócono na aspiracje mieszkańców i organizacji pozarządowych, a także na aspekt
ich współdecydowania o działaniach kulturalnych. Wiele kierunków PRK w dzielnicy Wola nawiązuje do Strategii Rozwoju Warszawy do 2030 roku, co daje możliwość wdrożenia założeń planu w dłuższym przedziale czasowym.
Zespół ds. opracowania PRK w dzielnicy Wola wypracował analizę SWOT,
uwzględniającą różnorodne instytucje kultury w dzielnicy: muzea, teatry,
klubokawiarnie, domy kultury i organizacje pozarządowe. Do mocnych stron
zaliczono między innymi zróżnicowaną strukturę społeczną oraz wielokulturowość historyczną i wielokulturowość mieszkańców. Dostrzeżono duże znaczenie
zaangażowania mieszkańców i chęć ich działania. Sprzyjać temu mogą liczne
parki, infrastruktura i tereny poprzemysłowe, które można na nowo zagospodarować. Do słabych stron zaliczono wykluczenie społeczne niektórych mieszkańców oraz słabe zainteresowanie wielością darmowych wydarzeń i nieufność
wobec innych. Minusem są też wspomniane na początku stereotypy, czyli kojarzenie Woli z martyrologią i zaniedbanymi terenami. Analiza SWOT wzięła pod
uwagę słabą współpracę podmiotów w organizacji działań o charakterze kulturalnym i nierównomierne rozmieszczenie instytucji.
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Zespół ustalił czynniki zewnętrzne dające szanse na rozwój kultury w dzielnicy Wola, ale i stwarzające dla niego zagrożenia. Zauważono duży potencjał
w przenikaniu się starego z nowym, na przykład stare budynki mogą zostać
włączone z nowoczesną architekturę, by stać się ciekawym miejscem aktywności kulturalnej.
Wola to miejsce napływu nowych mieszkańców z innych dzielnic stolicy,
a także innych miast. Ma to duży wpływ na rozwój infrastruktury komunikacyjnej (budowa drugiej linii metra), powstanie centrów usługowych, nowych
mieszkań, przedsiębiorstw oraz nowych instytucji kulturalnych i oświatowych.
Współczesna Wola jest kreowana przez nowe trendy, nowy styl życia mieszkańców i nowe kierunku w kulturze. To wszystko energicznie przekształca całą
Warszawę, a w szczególności centralne dzielnice.
Autorzy PRK w dzielnicy Wola określili też zagrożenia wstrzymujące lub
spowalniające szanse. Są to na przykład rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne, traktowanie Woli jak sypialni Warszawy i duża konkurencyjność działalności kulturalnej w pobliskim Śródmieściu. Konstruując PRK w dzielnicy Wola,
zwrócono uwagę na niespójną politykę kulturalną w kraju i mieście oraz na
zmiany polityczne, które często mają wpływ na kierunki kultury w Polsce.
Analiza dała początek wizji kultury w dzielnicy Wola, która to wizja daje
podstawę do podnoszenia poziomu kultury. Rozwój kultury według zespołu
pracującego nad PRK ma być dynamiczny, różnorodny, dostępny i atrakcyjny
dla odbiorców z innych części miasta. Cele PRK mają być realizowane przez infrastrukturę i finanse, uczestnictwo w kulturze, komunikację z odbiorcami, współpracę realizatorów działań kulturalnych i kształtowanie wizerunku Woli.
Zespół stworzył kulturalną mapę Woli, pokazującą silne zagęszczenie instytucji kulturalnych w centralnej części dzielnicy, a całkowity ich brak na Ulrychowie
i Odolanach. Związane jest to z historycznym przeznaczeniem tych terenów pod
zabudowę przemysłowo-magazynową. Zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia
tam nowych miejsc kulturalnych. Warto wspomnieć, że w grudniu 2017 roku
oddano do użytku Dom Sąsiedzki na Ulrychowie, do którego powstania przyczyniła się między innymi diagnoza potrzeb mieszkańców przeprowadzona przez
Fundację „Stocznia” i Fundację Chrześcijańską NEBO.
Członkowie prac nad PRK w dzielnicy Wola zbadali uczestników życia kulturalnego dzielnicy. Najbardziej zadowolone z oferty kulturalnej są kobiety ze średnim
wykształceniem, w wieku powyżej 60 lat, a najmniej mężczyźni z wykształceniem gimnazjalnym w wieku 17–24 lata. W PRK czytamy, że w życiu kulturalnym
najczęściej uczestniczą osoby starsze, a najmniej osoby młode, rodzice małych
dzieci i osoby niepełnosprawne.
Członkowie zespołu opracowującego PRK w dzielnicy Wola dostrzegli także
potrzebę zwiększenia oferty zajęć bezpłatnych i niskopłatnych, podnoszenia
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poziomu ich atrakcyjności, rozbudowy oferty dla rodzin z dziećmi, zapewnienia
opieki dzieciom, których rodzice uczęszczają na zajęcia. Bardzo ważna jest też
walka z wykluczeniem, między innymi likwidowanie barier architektonicznych.

Wdrażanie

Planowane jest powołanie koordynatora PRK w dzielnicy Wola przy wydziale
właściwym ds. kultury Urzędu Dzielnicy, który sprawowałby pieczę nad wdrażaniem założeń tego dokumentu. Całość odbywałaby się za pośrednictwem instytucji kultury, instytucji edukacji kulturalnej, organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych, firm, twórców, Urzędu Dzielnicy i innych podmiotów. Promocja
PRK miałaby być realizowana przy współudziale Komisji Kultury Rady Dzielnicy,
a za monitorowanie odpowiadałby wydział właściwy ds. kultury Urzędu Dzielnicy,
przez specjalnie powołany Zespół ds. wdrażania PRK w dzielnicy Wola oraz
Komisję Rady Kultury Dzielnicy. Istotne jest, by całokształt założeń był wdrażany i ewaluowany przy pomocy urzędników dzielnicy, ponieważ największe
instytucje kultury na Woli są samorządowe. Założenia PRK w dzielnicy Wola
miałyby być aktualizowane przez Zespół ds. wdrażania Planu, Komisję Kultury
Rady Dzielnicy oraz Wolskie FORUM Kultury, złożone z przedstawicieli realizatorów działających w obszarze kultury.
Należy podkreślić, że PRK w dzielnicy Wola nie powstałby bez współpracy
zaangażowanych specjalistów z sektora kultury. Szczególne znaczenie miał tu LEK,
który pozwolił zintegrować środowisko menedżerów kultury i wypracować Zespół
ds. opracowania PRK w dzielnicy Wola. Dowodzi to potrzeby realizowania tego
typu programów wśród określonych grup zawodowych na zasadach przyjacielskich i integracyjnych. Sukcesem jest też to, że dokument jest poważnie traktowany i wiele osób reprezentujących różne środowiska czuje się jego współautorami, co pozwala wierzyć, że zawarte w nim postanowienia zostaną zrealizowane.

Artur Trojanek

– kulturoznawca, muzeolog i animator. Na co dzień pracuje w Otwartej Kolonii – filii Wolskiego
Centrum Kultury w Warszawie. W swoim zawodzie ceni edukację kulturalną, będącą ważnym

czynnikiem rozwoju społeczeństwa, szczególnie na poziomie lokalnym. Interesuje się sztuką,
historią i nowymi mediami.
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Ewaluacja programu Laboratorium
Edukacji Kulturalnej. Perspektywa
miasta i perspektywa jednostki

Michał Bargielski

Praca w instytucji kultury opiera się na codziennym kontakcie z ludźmi, konieczności ciągłego doskonalenia własnego warsztatu, zrozumienia potrzeb i oczekiwań mieszkańców odwiedzających dane miejsce. Co więcej, nigdy nie da się
o niej powiedzieć, że jest skończona. Trudno rozgraniczyć życie prywatne i zawodowe, bo przecież kultura nie kończy się określonego dnia czy o konkretnej
godzinie. To prawdy doskonale znane pracownikom samorządowych instytucji kultury, niezależnie od formalnie zajmowanego stanowiska. Dom kultury
działa dobrze, jeśli w zespole panuje wzajemne zaufanie, a jego członków łączą
wspólne pasje. Czy jednak zarówno z perspektywy jednostek, jak i instytucji
możliwe jest zrozumienie funkcjonowania całego systemu, w jakim realizowana
jest miejska polityka kulturalna?
Próba wpisania pracy dzielnicowych domów kultury w ramy działań planowanych na poziomie Warszawy jest zadaniem wymagającym wyjścia poza
perspektywę pojedynczego pracownika i jego codziennych trudów. Oczywiście
wobec zarysowanego wcześniej obrazu codzienności powstaje ryzyko, że przestanie się dostrzegać jednostki: ciężko pracujących instruktorów, animatorów
czy liderów. Wprowadzenie nowego instrumentu wspierania, ale również standaryzacji działań instytucji (czy raczej palety oczekiwań, z jakimi można przyjść
do domu kultury) w skali miasta okazało się jednak niezbędne. Dopiero analiza
na poziome systemowym prowadziła do zaprojektowania konkretnych działań
wzmacniających, których odbiorcami byli tak naprawdę pracownicy i tworzone
przez nich zespoły, ale cele programu rozpatrywano w skali instytucji oraz polityki kulturalnej miasta.
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Kluczem do ewaluacji LEK-u1, a właściwie jego części skierowanej do domów
kultury, jest zidentyfikowanie i opisanie nie tyle poszczególnych działań podjętych w jego ramach, ile całego środowiska i logiki interwencji publicznej, jaką
przez dwa lata realizowało Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Koncepcja LEK-u została wypracowana w sposób autorski i w miarę możliwości przy użyciu partycypacyjnych metod, jednak badanie ewaluacyjne zakładało odniesienie się do konkretnych narzędzi służących do projektowania
i ewaluacji interwencji publicznej. Ze względu na modułowy charakter oraz
elastyczność zaplanowanych działań do opisu LEK-u przyjęto metodę proponowaną przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Budżetu. Model ten
zakłada prosty opis poszczególnych aspektów interwencji, w podziale na dwie
sfery. Pierwszą jest rzeczywistość, w której pojawia się problem, konieczne do
jego rozwiązania rezultaty oraz bardziej długofalowe oddziaływanie (często
takie, którego skutków i ogólnego wpływu nie potrafimy określić lub jest on
zbyt trudny do zmierzenia). Elementy te w ograniczonym stopniu zależą od
podmiotów podejmujących działanie (lub odpowiedzialnych za reakcję na dane
wyzwanie). Drugą sferą modelu są bezpośrednie elementy interwencji: określone cele, budżet, zaplanowane działania i wreszcie produkty, czyli bezpośredni efekt realizacji zaplanowanych działań. Ogólny schemat tego modelu
zilustrowano poniżej.
KONSEKWENCJE
POTRZEBY
REZULTATY
PROBLEMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
PROGRAM

CELE

NAKŁADY

DZIAŁANIA

WYNIKI

Schemat struktury programów publicznych. Opracowanie własne na podstawie: Ewaluacja
programów wydatków Unii Europejskiej. Przewodnik, wyd. 1, Dyrekcja Generalna XIX – Budżet,
Komisja Europejska, Bruksela, styczeń 1997, http://konsultacje.ngo.pl/files/kuj-pom.ngo.pl/public/
pigula/DokumentyEU/PodrecznikiKomisjiWE/EwaluacjaProgramowWydatkowUniiEuropejskiej.pdf
(dostęp 20 lutego 2018).

1

Ewaluacja LEK-u była prowadzona przez Fundację Obserwatorium na zlecenie Biura Kultury
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2016–2017.
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Jak w przypadku działań skierowanych do instytucji najskuteczniej określić,
co właściwie jest problemem, który trzeba rozwiązać? To właśnie konieczność
właściwego określenia tego kluczowego zagadnienia, od którego rozpoczyna
się planowanie działań, zmusza do oderwania się od jednostkowej perspektywy,
nawet jeśli jest to punkt widzenia odbiorcy.

Sposób patrzenia na kulturę a założona
interwencja publiczna

W ramach badania ewaluacyjnego została przeprowadzona analiza głównych
dokumentów strategicznych przyjmowanych w Warszawie w ostatnich dziesięciu
latach. Wybór tych strategii, programów czy „polityk” odpowiadał liście zaproponowanej w autorskiej koncepcji LEK-u. Nie rozszerzono go właśnie ze względu na
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co zainspirowało i wpłynęło na taki, a nie
inny kształt programu. Dzięki temu możliwe stało się określenie wewnętrznej
spójności, ale przede wszystkim trafności zaproponowanych działań.
Obraz, jaki wyłonił się z analizy dokumentów, to ciekawa mieszanka wypowiedzianych wprost i wymarzonych zjawisk i stanu funkcjonowania kultury. W ciągu
ostatniego dziesięciolecia obraz ten ewoluował od Warszawy pełnej wielkich,
rozpoznawalnych w całej Europie imprez i wydarzeń, przez Warszawę partycypacyjną i zaangażowaną, po miasto kreatywne, przyjazne mieszkańcom i zrewitalizowane. Ta podana w skrócie ścieżka jest o tyle ciekawa, że zmiany pojawiają
się dosyć konsekwentnie w dokumentach różnych sektorów (bezpośrednio związanych kulturą, ale też z szeroko rozumianą polityką społeczną, czy wreszcie
w głównej strategii rozwoju miasta).
We wszystkich dokumentach uderzała bardzo wolno rosnąca obecność
domów kultury na kulturalnej mapie stolicy. Wskazuje to na specyfikę Warszawy,
która przy bogatej ofercie kulturalnej daje mieszkańcom wiele możliwości uczestnictwa w kulturze. Wykorzystanie tego potencjału jest jednak zależne od indywidualnych zasobów kapitału kulturowego i społecznego. W dokumentach
strategicznych przez dłuższy czas (w zasadzie aż do przyjęcia Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej na okres od 2015 roku) nie były wymienione
odpowiednie narzędzia służące budowaniu tych kapitałów. Ostatecznie należy
podkreślić właśnie rolę dzielnicowych domów kultury jako instytucji odpowiedzialnych za ruch amatorski, wspieranie talentów, integrację społeczności1.
Jednak sytuacja ta daje ograniczone możliwości kreowania polityki, dzięki
której wszyscy mieszkańcy mieliby dostęp do podobnej jakości (i zakresu) usług
1
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W tym obszarze ważną inicjatywą uzupełniającą system są Miejsca Aktywności Lokalnej
(MAL-e), które powstają we współpracy z domami kultury (na przykład 3 Pokoje z Kuchnią
w dzielnicy Białołęka) lub bezpośrednio z inspiracji Centrum Komunikacji Społecznej (na
przykład MAL przy ulicy Kłobuckiej na Ursynowie).


publicznych. Co więcej, ustrój samorządowy miasta komplikuje sprawę, dając
burmistrzom dzielnic bezpośredni nadzór nad domami kultury, jednak pozostawiając Biuru Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pewne możliwości wpływania na instytucje. Planując działania, postanowiono skorzystać
z tej właśnie możliwości. Program ostatecznie odpowiadał na wyzwanie, które
można w skrócie określić jako wpisanie działalności dzielnicowych domów kultury
w szeroką, miejską (warszawską, a nie dzielnicową) politykę kulturalną.
Zagadnienie to przełożyło się na główne cele, które w trakcie badania
ewaluacyjnego zrekonstruowano na podstawie wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za projektowanie i wdrażanie przedsięwzięcia, ale też analizy dokumentów programowych.
W ciągu dwudziestu czterech miesięcy realizacji LEK-u określono trzy najważniejsze cele:
>> stworzenie standardu działania dzielnicowych domów kultury i wdrożenie go w tych instytucjach;
>> zbudowanie sieci współpracy pracowników domów kultury – umożliwienie zapoznania się z działalnością innych domów kultury;
>> wzmocnienie kompetencji, jakimi dysponują zespoły poszczególnych
domów kultury.
Widać zatem, że plan dotyczył zarówno szerokiej perspektywy, jak i poszukiwania konkretnych, codziennych narzędzi pracy z mieszkańcami. W efekcie
w LEK-u podjęto pełne spektrum zagadnień: od ogólnego standardu, przez
współpracę ludzi mierzących się z podobnymi wyzwaniami w skali miasta, po
indywidualne (i zespołowe) zdolności do realizacji określonych działań. Tak
wskazane cele od początku wymuszały modułową i kilkuetapową realizację
programu. Od właściwego ułożenia odpowiadających im zagadnień zależało
powodzenie całego przedsięwzięcia.

Narzędzia realizacji LEK-u

Z perspektywy ewaluacyjnej podział programu na trzy moduły (filary) wydaje się
rozwiązaniem trafnym, tym bardziej że odpowiada ogólnej logice całej interwencji publicznej dzięki zróżnicowaniu miejsca, formy i odbiorców poszczególnych działań. Na potrzeby badania filary zostały określone jako: inicjacyjny,
wsparcie horyzontalne i wsparcie tematyczne. Wszystkie trzy realizowano
w formie warsztatowej. Dopasowywano jednak miejsce realizacji, skład grup
oraz charakter prowadzących do specyfiki i celów filaru.



79

Filar inicjacyjny był realizowany w siedzibach instytucji, z udziałem (w założeniu) całego zespołu ośrodka. Zorganizowane w jego ramach warsztaty dotyczyły zagadnień diagnostycznych, komunikacji w zespole i tworzenia strategii
działania. Taki dobór tematów, ale też decyzja o miejscu poprowadzenia spotkań
i zaangażowaniu wszystkich pracowników i współpracowników (bez względu na
charakter pracy), powodowały zazwyczaj wiele zamieszania. Powstały w ten
sposób ferment był jednym z narzędzi, które posłużyły do osiągnięcia celów
programu. Zostało to jednak okupione początkowymi trudnościami. Nie wszyscy
dyrektorzy w jednakowym stopniu zaangażowali się w działanie. Sytuacja
w zespołach również była różna. Ostatecznie tak zaplanowany filar pokazał
ogromne zróżnicowanie ówczesnego stanu dzielnicowych domów kultury. Co
więcej, różnice te były widoczne w wielu wymiarach i dotyczyły zasobów materialnych, ludzkich, kulturowych, posiadanej wiedzy o otoczeniu, a także relacji
z partnerami w dzielnicach. Ostatecznie na tym etapie można było wskazać
trzy (wyszczególnione poniżej) procesy, które zachodziły stopniowo dzięki pracy
trenerek prowadzących warsztaty1.
>> RÓŻNICOWANIE. Jak wspomniano wyżej, dokonywane na podstawie różnych
kryteriów, jednak dla całego programu najistotniejsze wydają się precyzja
oczekiwań i pozytywne nastawienie do udziału w procesie zmian.
Nastawienie do udziału w programie ze strony członków poszczególnych
zespołów rozciągało się od precyzyjnych oczekiwań, przez neutralną otwartość,
po zasadnicze negowanie potrzeby jego istnienia.
>> KODYFIKACJA. Na tym etapie wytwarzał się wspólny język służący do funkcjonowania w programie. Następowało też wskazanie (a czasem samoistne
wyłanianie się) osób, które w domach kultury odpowiadają lub chcą wziąć
na siebie odpowiedzialność za udział w procesie zmian. W ramach tego
wątku trenerki musiały zmierzyć się także z rozwiązywaniem wewnętrznych
konfliktów lub koniecznością wykorzystania innych strategii radzenia sobie
w takiej sytuacji. Okazywało się, że zespoły nierzadko nie miały wcześniej
okazji spotkać się w komplecie i otwarcie mówić o występujących w miejscu
pracy problemach.
>> WYRÓWNANIE. Z perspektywy programu ostatecznie dochodziło do stanu,
w którym domy kultury, a przynajmniej wybrane w ramach zespołów osoby
zaangażowały się wystarczająco, by porównać potencjał własnej instytucji
z potencjałami innych domów kultury. Wynikało to po części z doświadczeń
warsztatów strategicznych, które uruchamiały (lub wzmacniały już prowadzony) proces myślenia i planowania przyszłości w szerszym, środowiskowym
1
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Wszystkie warsztaty w poszczególnych domach kultury w tym filarze były prowadzone przez
jedną osobę, dzięki czemu uzyskano ciągłość pracy z grupą. W sumie nad tym zadaniem
pracowały cztery trenerki, opiekujące się nie więcej niż sześcioma domami kultury każda.


kontekście tworzonym między innymi przez kolejny miejski instrument skierowany do instytucji kultury, czyli Fundusz Animacji Kultury.
Wsparcie horyzontalne to drugi filar. Przystępowały do niego wybrane kilkuosobowe grupy z poszczególnych domów kultury. Realizowano go podczas
wyjazdowych sesji warsztatowych, w których uczestniczyli reprezentanci kilku
domów kultury. Istotą prowadzonych warsztatów było zajmowanie się tematyką
dotyczącą wszystkich domów kultury (jak choćby wskaźniki opisujące efekty
działania), ale także bezpośrednie budowanie lub wzmacnianie nowych kompetencji (na przykład wykorzystywania nowoczesnych technologii). Stopień zadowolenia uczestników z efektów pracy warsztatowej był różny, ale nie to okazało
się z perspektywy ewaluacyjnej najważniejsze. Również na tym etapie ogromne
znaczenie dla osiągnięcia celów programu ma bowiem przyjęta forma działań
zaproponowanych w ramach filarów. Okazało się, że jednym z najważniejszych
efektów, zarówno dla uczestników, jak i dla miasta, było budowanie relacji
pomiędzy pracownikami instytucji z różnych dzielnic. W ten sposób faktycznie
wsparto tworzenie się środowiska pracowników instytucji kultury i wymianę
doświadczeń. Bezpośrednim rezultatem tych spotkań były także projekty zrealizowane w ramach Funduszu Animacji Kultury, czyli programu dotacyjnego realizowanego w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Wsparcie tematyczne to ostatni filar. Wieńczył realizację programu.
Odpowiadał jego logice dzięki przyjętej formie pracy, ale także ze względu na
skupienie się na umiejętnościach i konkretnych kompetencjach kadry domów
kultury. Był to powrót do pojedynczego pracownika i jego codziennych zmagań,
ale wpasowany w szeroki kontekst systemowy. Filar polegał na organizacji
dziesięciu szkoleń-warsztatów, w których brali udział zainteresowani danym
tematem reprezentanci domów kultury. Tematyka była szeroka i odpowiadała
na zapotrzebowanie zgłaszane podczas wcześniejszych etapów. Dlatego poza
tematami bardziej konwencjonalnymi, takimi jak promocja czy praca animacyjna, zorganizowano szkolenia dotyczące radzenia sobie w sytuacjach zakłócenia spotkań czy zajęć prowadzonych w instytucjach. Co ważne, działania
były realizowane w domach kultury – stawały się one gospodarzami spotkania.
Była to dla uczestników często pierwsza okazja do odwiedzenia innego dzielnicowego domu kultury. Tym samym po raz kolejny wsparto działania sieciujące i budowanie środowiska, niejako „przy okazji” działań, które wydawały się
bardziej merytoryczne.

Rezultaty programu i realizacja założeń

Pytanie dotyczące rezultatów programu wydaje się w pewien sposób trudne.
Przede wszystkim na poziomie produktów, czyli bezpośredniego efektu, można
stwierdzić, że zrealizowano założenia. Żeby to jednak odczuć, należałoby zliczyć
setki godzin przeprowadzonych warsztatów, rozmów czy sporów wynikłych
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z dużych emocji, jakie wywołało wprowadzanie programu. To jest faktyczny
obraz produktu: dyskusja i często niezgoda lub opór wobec zmiany. Czasami
przełamywano ten sprzeciw, innym razem wtłaczano możliwość zmian w ramy
działalności domu kultury wytworzone przez lokalną specyfikę (relacje z burmistrzami, osobowość dyrektorów czy choćby możliwości finansowo-organizacyjne).
Zasadniczą wartością zrealizowanych działań jest bezpośrednie zwrócenie uwagi
na domy kultury. Dotychczas nie otrzymywały one wsparcia systemowego od
warszawskiego samorządu. Co ważne, uzyskawszy opisywane narzędzia, domy
kultury nie przyjęły ich bezkrytycznie. Program nie stał się więc łatwą ścieżką do
zadowolenia wszystkich interesariuszy. Wymagał pracy, sporu, dyskusji, krytycznego spojrzenia na prowadzone działania.
W efekcie możemy dziś mówić o wyraźnym podziale domów kultury. Są wśród
nich „prymusi”, którzy wykorzystali dostępne narzędzia do wzmocnienia swojej
pozycji. Dla niektórych program stał się okazją do reformy czy zmiany podejścia. W niektórych przypadkach obnażył braki niezależne od zespołu czy
dyrekcji: kadrowe lub materialne. Stał się też okazją do uwypuklenia niektórych
zjawisk, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, co powinno skutkować pogłębioną refleksją dotyczącą działalności niektórych instytucji w kontekście celów
miasta czy dzielnic. Słowo „podział” nie jest może najtrafniejsze, bowiem istotą
ujawniającego się zróżnicowania jest raczej krystalizowanie się obrazów instytucji, uwidacznianie ich marki nie tylko w dzielnicach, w poszczególnych branżach czy dziedzinach, ale w skali całego miasta i budującego się systemu domów
kultury. To być może będzie najważniejszy, długofalowy wpływ na życie społeczno-gospodarcze w mieście. Jednocześnie byłaby to realizacja podstawowych
celów LEK-u.
Michał Bargielski

– socjolog, ewaluator. Stale współpracuje z Fundacją Fundusz Współpracy, gdzie zajmuje się
ekonomią społeczną oraz nowymi instrumentami finansowania polityk publicznych. W zespole

Fundacji Obserwatorium bada funkcjonowanie instytucji kultury oraz aktywność lokalną mieszkańców. Naukowo zainteresowany rolą polityk publicznych w kształtowaniu i odbiorze obrazu

państwa przez obywateli.
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III filar

Joanna Orlik

Na III filar Laboratorium Edukacji Kulturalnej złożyło się dziesięć szkoleń uzupełniających, realizowanych w ciągu całego 2017 roku. Utworzyły osobny blok zajęć,
adresowany tym razem nie do całych zespołów dzielnicowych domów kultury
(jak w I filarze) lub ich reprezentacji (jak w II filarze), lecz do specjalistów w swoich
dziedzinach, osób, które na co dzień zajmują się wybranymi aspektami funkcjonowania domu kultury. Listę wybranych dziesięciu zagadnień, za których
realizację byli odpowiedzialni doświadczeni praktycy, przedstawiciele domów
kultury ostatecznie wskazali w połowie cyklu szkoleniowego LEK-u, na spotkaniu
w grudniu 2016 roku. Inaczej niż w II filarze, szkolenia specjalistyczne odbywały
się na terenie domów kultury i były organizowane przy ich wsparciu. Dzięki
temu rozwiązaniu pracownicy poszczególnych instytucji mogli poznać inne domy
kultury, zobaczyć, jakimi dysponują one warunkami i gdzie są zlokalizowane.

Obszary szkoleń uzupełniających
1. Marek Sztark, Narzędzia animacji

Warsztat mówiący o historii, koncepcjach i tradycjach animacji kultury, od
twórczości i działalności Heleny Radlińskiej do przykładów community arts.
Czy animacja jest działalnością z zakresu pedagogiki społecznej? Jak działać
metodą centrum aktywności lokalnej? Jakie są związki animacji kultury
z edukacją kulturalną? Czym jest streetworking? Na czym polega badanie
w działaniu (etnografia i animacja)? A także co to jest sztuka społecznie zaangażowana i na czym polega współpraca z profesjonalnymi animatorami/artystami realizującymi zamówiony projekt?
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2. Natalia Mileszyk, Prawo autorskie w instytucji kultury

Warsztat na temat wyzwań stojących przed pracownikami domów kultury
w związku z prawem autorskim. Czym jest prawo autorskie i jakie nakłada ograniczenia na użytkowników zasobów kultury? Czym różnią się autorskie prawa
majątkowe od autorskich praw osobistych? Na czym polega system otwartych
licencji Creative Commons i jak z niego korzystać?

3. Katarzyna Bryczkowska, Chcesz mieć rację czy relacje?

Warsztat kształcący w zakresie trenera wewnętrznego organizacji. Celem warsztatu było nauczenie się świadomego wykorzystywania własnego potencjału
w pracy z zespołem, dostarczenie metod i narzędzi reagowania w sytuacjach
trudnych dla zespołu, zachęcenie do podejmowania interwencji.

4. Katarzyna Szustow, Trendy w kulturze

Co to znaczy być trendy? Skąd czerpać wiedzę o tym, co budzi zainteresowanie?
Czy domy kultury powinny wpisywać się w dominujące obecnie mody, a może
powinny raczej skoncentrować się na własnej specyfice i tradycjach? Warsztat
szukał odpowiedzi na pytanie, czy warto podążać za zmianami dokonującymi
się w kulturze.

5. Jacek Gralczyk, „Zawsze tak było”

Warsztat dotyczący ryzyka i szans związanych z wprowadzaniem zmiany w organizacji. Celem warsztatu był wzrost wiedzy uczestników na temat natury zmiany
w kulturze organizacyjnej, powodów, dla których się ją przeprowadza, także
natury oporu wobec zmiany i sposobów radzenia sobie z nim. Dodatkowo uczestnicy określali główne obszary i kierunki modernizacji domu kultury oraz zapoznali się z najważniejszymi narzędziami wdrażania zmiany w instytucji.

6. Paulina Kurek i Robert Kotarski, Komunikacja
z trudnym klientem

Warsztat mający na celu wyposażenie uczestników w kompetencje radzenia
sobie w sytuacji kontaktu z osobą niemiłą, nietrzeźwą lub agresywną. W ramach
warsztatu przedstawiono czynniki wywołujące agresję, omówiono zachowania
inwazyjne, zapobieganie im i reagowanie na nie, spójność komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, techniki aktywnego słuchania oraz rozmowy obniżające napięcie.
Przećwiczono też propozycje zachowań wobec osoby agresywnej.
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7. Bartosz Stawski, Praktyczne zarządzanie projektem

Warsztat służył zrozumieniu, że plan projektu może być tylko „wystarczająco
dobry”, ale nigdy nie będzie doskonały. Przedstawiono zasady monitorowania
realizacji projektu pozwalające na jak najwcześniejsze ostrzeganie o pojawiających się zagrożeniach i zapewniające maksymalną elastyczność zasobów
zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych zadań. Celem warsztatu było
przygotowanie uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania
realizacji projektu.

8. Patrycja Sawicka-Sikora, Wizerunek domu kultury –
marketing i PR

Warsztat służył uporządkowaniu wiedzy z zakresu teorii wizerunku, marki i komunikacji. Oceniono działania z zakresu komunikacji podejmowane do tej pory,
przeprowadzono autodiagnozę zasobów i potrzeb, omówiono umiejętności stworzenia strategii public relations, przedstawiono zasady prowadzenia profesjonalnej komunikacji z kluczowymi grupami otoczenia, zaprezentowano komfort
podejmowania decyzji o wyborze projektów, partnerów, działań itp., przećwiczono tworzenie tekstów perswazyjnych.

9. Olga Wysocka, Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Podczas warsztatów przedstawiono metody pozyskiwania do współpracy partnerów zewnętrznych. Przy dzisiejszych możliwościach technicznych partnerem
projektu może być nawet podmiot zlokalizowany na innym kontynencie. Kto
zatem może być partnerem w realizacji projektu? Jakiego wsparcia potrzebujemy w jego realizacji? Praca warsztatowa objęła analizę przykładów z kraju
i zagranicy oraz praktyczne ćwiczenia na konkretnych przykładach z działalności prowadzonej przez uczestników warsztatów.

10. Barbara Kłosińska i Justyna Kosmala, Wykorzystanie
przestrzeni wspólnych w dzielnicowych domach kultury
w Warszawie

Konsultacje architektoniczne prowadzone indywidualnie w tych domach kultury,
które wyraziły gotowość do pracy nad przestrzenią. Celem konsultacji była
poprawa wizerunku oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni wspólnej przez
osoby korzystające z domu kultury i pracowników. Konsultacje pozwoliły na przeprowadzenie zmian nie tylko uwzględniających nowoczesne trendy i technologie, ale przede wszystkim respektujących ograniczone możliwości finansowe
instytucji. Udowodniły, że można odświeżyć przestrzeń i sprawić, by była ona
użyteczna i przyjazna, nawet nie dysponując dużymi funduszami.
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Siła rażenia programu
Laboratorium Edukacji Kulturalnej
dotknęła Dom Kultury „Włochy”

Katarzyna Jakóbik

Case study
Zaczęliśmy od początku, od definicji, jakim miejscem chcemy być

Pierwsze szkolenia z trenerką, w naszym przypadku z Mają Branką, jakie odbyliśmy całym zespołem, uświadomiły nam, że chcemy zmienić zapis w strategii
rozwoju Domu Kultury „Włochy” zaplanowanej w 2015 roku na najbliższe dziesięć lat. Od tej chwili zaczęliśmy wprowadzać zmiany, ruszył proces przeobrażania naszej instytucji w miejsce, jakie sobie wyobraziliśmy i jakie chcemy współtworzyć z mieszkańcami Włoch.
Na szkoleniu z rzecznictwa i wizerunku umocniliśmy przekonanie, że chcemy być miejscem, gdzie:
>> Co roku 45 tysięcy osób rozwija w Domu Kultury „Włochy” swoje talenty
i pasje. U nas nauczysz się tańczyć, wystąpisz na scenie, namalujesz
pejzaż, zagrasz w teatrze. Z rodziną i przyjaciółmi zrelaksujesz się w kinie,
na koncercie czy na pikniku. Zobacz, jak blisko nam do Ciebie!
To nasza nowa misja. Napisana prostymi zdaniami. Tak „przedstawiamy się”
w zakładce „o nas” na www.dkwlochy.pl.
Podczas rozmów o misji i wizji naszej instytucji dojrzeliśmy wspólnie do decyzji
o podkreśleniu otwartości i „dostępności dla wszystkich jako najważniejszych
cech charakteryzujących Dom Kultury »Włochy«”. Wzięliśmy przy tym pod uwagę
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głosy lokalnej społeczności usłyszane podczas dwóch debat, na których przedstawiliśmy przygotowaną wcześniej strategię.
Zrezygnowaliśmy z przykładania wagi do artyzmu i elitarności czy zabiegania
o społeczność warszawską, a zadecydowaliśmy się być jak najbliżej społeczności lokalnej.
Inspirowani szkoleniami LEK-u, stopniowo podejmowaliśmy działania, które
pomagają nam poznać naszą społeczność, zbadać, kto ją tworzy, dlaczego te
osoby przychodzą do Domu Kultury „Włochy” i jakie są ich potrzeby.

Nowe narzędzia, nowe możliwości, nowe standardy

Dzięki szkoleniu z narzędzi animacji wprowadzaliśmy podczas wakacyjnych
pikników plenerowych różnorodne zabawy animacyjne. Dla uczestników była
to przestrzeń umożliwiająca integrację, współpracę, a nam animacje służyły
do ewaluacji.
Na piknikach przeprowadzaliśmy też krótkie ankiety skierowane do dzieci,
młodzieży i rodziców, licząc, że uzyskane odpowiedzi powiedzą nam to, czego
nie wiemy o najmłodszym środowisku.

W Partnerstwie Lokalnym Dzielnicy Włochy

Ankiety przygotowaliśmy wspólnie z Partnerstwem Lokalnym Dzielnicy Włochy,
które współtworzymy od 2016 roku, wzmocnieni wiedzą uzyskaną na szkoleniu
LEK-u poświęconym tworzeniu koalicji.
Partnerstwo zostało utworzone w celu wspólnego rozwiązywania problemów
lokalnych, sieciowania i budowania relacji między organizacjami, instytucjami,
biznesem, mieszkańcami, podejmowania działań na rzecz aktywności społecznej
i integracji mieszkańców, wzmacniania potencjałów dzielnicy.
W Partnerstwie przygotowaliśmy wspólnie dla mieszkańców między innymi
Dzień Dziecka i Rodzica 2016 i 2017, Włochowski Miesiąc Seniora 2016 i 2017,
sąsiedzką gwiazdkę „Mikołajkowa zawierucha, czyli otulmy się sąsiedzkim
ciepłem 2017”.

Jak otworzyć się bardziej?

W grudniu 2017 roku zdecydowaliśmy się dołączyć do sieci Miejsc Aktywności
Lokalnej – MAL-i. Otworzyliśmy swoje przestrzenie na aktywność kulturalną
i społeczną mieszkańców.
MiniMAL-e działają w trzech miejscach Domu Kultury „Włochy”. Sale udostępniamy mieszkańcom dzielnicy Włochy, którzy chcą robić coś dla innych. Mogą
korzystać z naszych pomieszczeń nieodpłatnie, wyłącznie na działania niekomercyjne, między innymi warsztaty, spotkania, koła zainteresowań.
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Dzięki dobrym praktykom poznanym na prowadzonym przez Kamila
Śliwkowskiego szkoleniu z nowych technologii i mediów społecznościowych
zdecydowaliśmy się uczynić naszą stronę www bardziej przyjazną odbiorcom.
Zatrudniliśmy eksperta do wykonania audytu UX, czyli oceny użyteczności
naszej strony. Jej wyniki zainspirowały nas do przebudowania strony. Teraz jest
responsywna, dobrze się ją „czyta” na urządzeniach mobilnych i spełnia rekomendację WCAG 2.0, których należy przestrzegać, aby zapewnić dostęp do
treści internetowych możliwie szerokiej grupie użytkowników, włączając w to
osoby niepełnosprawne.

W sieci domów kultury!

Na koniec chcemy wspomnieć o przestrzeni na komunikację, poznanie się i budowanie relacji w środowisku pracowników domów kultury – powstała ona dzięki
LEK-owi. To dla nas wartość nie do przecenienia.

Katarzyna Jakóbik

– teatrolożka, arteterapeutka, absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
i studiów podyplomowych z zakresu arteterapii z elementami terapii pedagogicznej w Akademii

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, instruktorka rekreacji ruchowej Polskiej

Akademii Sportu, specjalistka od PR. Absolwentka Dramowej Akademii Wolontariackiej
Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz kursu Teatr dla Społeczności Fundacji

Drama Way; certyfikowana liderka jogi śmiechu. Pracowała dla fundacji: Zielony Horyzont,
Dobrze że Jesteś, Nasze Dzieci, Nagle Sami oraz dla Fabryki Komunikacji Społecznej. Od 2015

roku koordynuje zadania promocyjne i komunikacyjne w Domu Kultury „Włochy” oraz organi-

zuje letnie pikniki plenerowe dla mieszkańców Włoch. Działa w Partnerstwie Lokalnym Dzielnicy
Włochy i na rzecz rozwoju publiczności w nieformalnej grupie ADESTE. Jest pomysłodawczynią

cyklu slajdowisk podróżniczych w Domu Kultury „Włochy”, bo kocha wycieczki do krajów różniących się od naszego, wypady za miasto, wyprawy w nieznane rejony Polski. Obecnie z przyjaciółkami zakłada stowarzyszenie łączące środowisko arteterapeutów.
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