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Wprowadzenie 
 
Prezentowane podsumowanie wykonawcze stanowi wybór kluczowych wniosków z diagnozy. 
Uzupełnieniem tego dokumentu są szczegółowe notatki z poszczególnych działań badawczych, 
będące w dyspozycji Ośrodka Kultury i Sportu. 
 
1. Najważniejsze wnioski z diagnozy 
 
Znajomość i ocena oferty Ośrodka 
 

1) Praca Ośrodka jest wysoko oceniana przez osoby, które korzystają z jego oferty, a tym, 
które nie korzystają, dobrze się on kojarzy. Jednocześnie wywołuje skojarzenia przede 
wszystkim ze sportem (nie z kulturą) i ofertą dla dzieci. To stereotyp, który Ośrodek 
musi przełamać, żeby zafunkcjonować w świadomości dorosłych pracujących osób jako 
miejsce, w którym mogą ciekawie spędzić czas. 

o Rozciągnięcie diagnozy w czasie umożliwiło zaobserwowanie również reakcji na 
pierwsze zmiany w kształtowaniu oferty kulturalnej. Bieżące wybory– np. 
obsada Dni Zielonki czy zaproszenie Cezika – spotkały się z dobrymi ocenami. 

o Bardzo docenione przez mieszkańców są zajęcia odbywające się na świeżym 
powietrzu w przestrzeni miejskiej Zielonki. To działania, które powinny być 
kontynuowane na wiosnę. 

2) Ankietę wypełniły głównie kobiety – matki. Jest to kolejny sygnał, kto śledzi media 
społecznościowe Ośrodka i czuje się z nim związany. Można podejrzewać, że wynika to 
właśnie z zainteresowania ofertą dla dzieci. 

3) Wiele osób nie zna oferty Ośrodka i proponowało wprowadzenie zajęć, które już są 
dostępne. To nieuniknione wyzwanie, z którymi mierzą się wszystkie instytucje kultury 
– wiele osób po prostu nie jest zainteresowane takimi informacjami i ich nie szuka. 
Jednak co istotne, część respondentów wskazywała, że obecnie mimo chęci trudno jest 
rozeznać się w dostępnych możliwościach, ponieważ nie są one spisane w jednym 
miejscu. 

o Rekomendacja: Stworzenie na stronie Ośrodka siatki zajęć, w której można by 
poznać wszystkie dostępne propozycje wraz z terminami. 

o Rekomendacja: Wybranie punktu/punktów w uczęszczanym punkcie miasta, 
gdzie wisiałyby aktualne informacje o ofercie Ośrodka. 
 

Potrzeby dzieci i młodzieży 
 

1) Młodzież potrzebuje miejsca, w którym mogłaby spędzać czas pod dachem – 
wieczorami, kiedy pogoda jest gorsza czy zimą. W takiej przestrzeni ważne byłoby 
czucie się u siebie – możliwość zaaranżowania jej i zarządzania nią. 

2) Zlokalizowanie Ośrodka w tym samym budynku co szkoła sprawia, że spędzanie w nim 
czasu jest mniej atrakcyjne dla młodych osób, które po lekcjach chcą o szkole na chwilę 
zapomnieć. 

o Rekomendacja: Rozszerzenie przestrzeni Ośrodka o neutralną lokalizację, która 
nie kojarzyłaby się ze szkołą. Byłoby to idealne miejsce, żeby wydzielić niewielką 
przestrzeń, którą mogłaby zarządzać sama młodzież. 

3) Osoby z czasem wykruszają się z zajęć, które trwają przez cały semestr – nie utrzymują 
tak długo zainteresowania tematem.  

o Rekomendacja: Wprowadzenie nowych formuł zajęć dla dzieci: 
▪ cykli zajęć, które składają się z różnorodnych aktywności zmienianych co 

tydzień lub co 2 tygodnie; 
▪ krótszych cykli zajęć z jednego tematu (np. 4 tygodnie). 
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4) Młodsze osoby szczególny nacisk kładły na to, że bardzo atrakcyjna dla nich formuła to 
format turniejów – również w aktywnościach, które nie kojarzą się typowo z rywalizacją 
(jak tworzenie światów w minecrafcie). 

5) Z kolei młodzież myśli bardziej pragmatycznie i skupia się na umiejętnościach, które 
mogą być przydatne (promocja w sieci, fotografia i edycja zdjęć, szycie, edycja dźwięku, 
tworzenie grafik w bardziej zaawansowanych narzędziach niż Canva). 
 

Potrzeby dla dorosłych 
 

6) Wśród społeczności Zielonki jest zainteresowanie ofertą teatralną. Są też osoby gotowe 
płacić za bilety na spektakle dobrych teatrów – wiele z nich ponad 50zł za bilet. 
Pojedynczy bilet raczej nie powinien jednak kosztować więcej niż 80zł. 

o Cenna byłaby gradacja kosztów – np. pula tańszych biletów dla seniorów. 
7) Jest również zainteresowanie kabaretami i stand-upami – co wynika  

z przeprowadzonych rozmów. Wyniki ankiety wskazują jednak, że koszt biletów nie 
powinien być zbyt wygórowany i najlepiej, żeby oscylował w okolicy 30 zł. 

8) Osoby, które mają dzieci, bardzo często myślą przede wszystkim o nich i ich potrzebach. 
o Rekomendacja: Szansami na aktywizację dorosłych mogą być zajęcia, na które 

można uczęszczać wspólnie z dziećmi – w formule, która sprawi, że czas będzie 
atrakcyjny dla obu stron – lub niezależna oferta, ale w tym samym czasie, co 
zajęcia dla dzieci, tak żeby rodzice nie czekali w samochodach, tylko zrobili coś 
dla siebie. 

o Tematy zajęć, które są szczególnie interesujące dla dorosłych – niezależnie od 
ich płci – to te związane z relacjami interpersonalnymi i kompetencjami 
rodzicielskimi. 

9) Szczególną podgrupą osób dorosłych, które czują się trochę wykluczone z oferty 
ciekawych aktywności, są osoby w wieku 45-60, które już skończyły wychowywać 
dzieci i w ich życiu zrobiło się miejsce na nowe aktywności, a nie są jeszcze seniorami. 

o Rekomendacja: Być może mogą korzystać z już dostępnej oferty / takich samych 
propozycji jak inne grupy wiekowe. Kluczowe jednak, żeby dostały jasny 
ośmielający sygnał, że są tam mile widziane. Czasem wcale nie czują się mile 
widziane i dlatego nie przychodzą. 

10) Z perspektywy rodziców małych dzieci bardzo cenna byłaby zadaszona przestrzeń,  
w której można zostawić wózek, jeśli przychodzi się do Ośrodka w deszczowy dzień. 
 

Pozostałe 
 

11) Z perspektywy mieszkańców bardzo atrakcyjne na zajęcia są terminy weekendowe, 
również w weekendowe poranki. 

12) Cenne dla osób, które korzystają z oferty Ośrodka, byłoby, gdyby miał on również 
przyjemną, niezobowiązującą przestrzeń spontanicznych spotkań, w której można 
jeszcze chwilę porozmawiać po zajęciach lub wtedy, kiedy czeka się na swoje dziecko. 
Nie chodzi o klub lub miejsce spotkań konkretnej zorganizowanej grupy. Raczej  
o niewielki, ale przytulny zakątek, w którym można usiąść z czymś do picia (potrzebny 
byłby ekspres do kawy lub przynajmniej czajnik).  

13) W toku diagnozy wybrzmiało również zainteresowanie formułą z zakresu miękkiego 
wsparcia emocjonalnego – spotkań, których głównym celem byłoby danie sobie 
nawzajem poczucia wysłuchania, empatii i wsparcia. 

14) Kilkukrotnie w toku diagnozy wybrzmiała potrzeba rozszerzenia oferty – szczególnie tej 
związanej z aktywnością fizyczną – dla osób z niepełnosprawnościami. 
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2. Przebieg diagnozy i wykorzystane metody 
 

Diagnoza była realizowana w okresie czerwiec – październik 2022. Jej najważniejszy cel 
stanowiło poznanie potrzeb i oczekiwań dwóch grup mieszkańców Zielonki: młodzieży oraz 
dorosłych osób pracujących. Te dwie grupy na moment rozpoczynania diagnozy rzadziej niż 
pozostałe korzystały z oferty Ośrodka.  
 
W toku badania wykorzystany został szeroki wachlarz technik, tak żeby każda osoba – 
niezależnie od preferowanego kanału komunikacji i ilości czasu, którą jest gotowa poświęcić – 
mogła przekazać swój głos. Diagnoza była również pomyślana jako forma budowania relacji  
z mieszkańcami i przypomnienia im o tym, że Ośrodek Kultury i Sportu działa prężnie – stąd 
włączenie działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej. 
 
Wykorzystane metody badawcze: 
 

● wywiady grupowe (1 z dorosłymi, 1 z młodzieżą); 
● działania animacyjne w przestrzeni miejskiej: 

o sonda uliczna prowadzona przez zespół Ośrodka (34 wypowiadające się 
osoby); 

o burza mózgów dla młodzieży podczas dni Zielonki (ponad 30 uczestniczących 
osób); 

o przestrzeń na pozostawienie głosu na słupach ogłoszeniowych. 
● ankieta on-line (wypełniona przez osoby dorosłe – 99 wypełnień); 

 
Łącznie swoimi oczekiwaniami dotyczącymi funkcjonowania ośrodka podzieliło się ponad 180 
osób. 
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Warsztat otwarty  
w ramach diagnozy 
potrzeb – podsumowanie 
 
Prowadzenie i notatka:  
Wojciech Wilk / wojtek@facylitacje.pl 
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Wprowadzenie 
 
Warsztat odbył się 30 czerwca 2022, wzięła w nim udział grupa 11 mieszkańców_mieszkanek, 
zróżnicowana wiekowa. Obecne były również osoby reprezentujące Ośrodek Kultury i Sportu 

oraz bibliotekę.  
 
Główny cel warsztatu stanowiło poznanie potrzeb i oczekiwań wobec instytucji kultury  
w Zielonce. 
 
Kluczowe wnioski 
 

• Część ewaluacyjna pokazała, że osoby uczestniczące w spotkaniu ciepło myślą o pracy 
instytucji kultury z Zielonki. Jednocześnie często mają w pamięci działania, które nie są 
już kontynuowane w dawnej formie. Nie do końca dobrze orientują się w tym, co jest 
dostępne aktualnie. 

o Bieżąca oferta instytucji kultury powinna być do sprawdzenia gdzieś  
w przestrzeni miasta na fizycznym nośniku (tablicy informacyjnej czy słupie). 
Warto myśleć o przestrzeniach, w których naturalnie przewijają się duże grupy 
mieszkańców_ek (dworzec i przejście podziemne czy bazarek). 

• Osoby biorące udział w warsztacie chciałyby, żeby Ośrodek Kultury i Sportu był 
miejscem spotkań – nie tylko tych zaplanowanych, przy okazji korzystania 
zorganizowanej oferty, ale też tych spontanicznych. 

o Żeby wypełniać tę rolę, powinien dysponować przytulną, ogólnodostępną 
przestrzenią, w której można wygodnie usiąść i porozmawiać. 

o Powinna być też możliwość zrobienia sobie czegoś do picia (przydałby się np. 
ekspres do kawy). 

o Realizacja tego postulatu pozwoli wykorzystać pełen potencjał tego, że to  
w Ośrodku naturalnie spotykają się rodzice przywożący dzieci na zajęcia 

• Ośrodek powinien kłaść duży nacisk na działania międzypokoleniowe. Spotkania 
międzypokoleniowe są wartością samą w sobie, ale mogą też przy okazji pełnić 
dodatkowe funkcje: 

o zbudować sojusz między aktywistami_tkami w różnym wieku (wśród 
społecznych animatorów_ek kultury widać przede wszystkim osoby starsze – 
połączenie ich z młodszymi osobami miałoby szansę zapewnić ciągłość 
animacji); 

o służyć wymianie wiedzy; 
o wzmacniać więzi rodzinne i budować dobre wzorce konsumpcji kultury: „Babciu 

zabierz mnie na spektakl”.  
• Ważną, niewystarczająco zagospodarowaną grupą są osoby w wieku 45-60, które już 

skończyły wychowywać dzieci i w ich życiu zrobiło się miejsce na nowe aktywności,  
a nie są jeszcze seniorami. 

o Być może mogą korzystać z już dostępnej oferty / takich samych propozycji jak 
inne grupy wiekowe. Kluczowe jednak, żeby dostały jasny ośmielający sygnał, 
że są tam mile widziane. Czasem wcale nie czują się mile widziane i dlatego nie 
przychodzą. 

o Przykłady aktywności, które mogłyby być interesujące dla tej grupy wiekowej, 
wymienione przez jej reprezentantkę: 
 
 Zwiedzanie okolicy i wycieczki 

• Piesze 
• Rowerowe 
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 Zajęcia taneczne 
 Zajęcia językowe 

 
• Ofertą, która w tej chwili nie jest dostępna, a mogłaby przyciągnąć wiele osób, są stand-

upy. 
• Jest grupa mieszkańców_ek, której zależy na kultywowaniu historii Zielonki. Cenne 

byłoby, gdyby instytucje kultury znalazły na to miejsce w swoich programach. 
o Zaspokojenie tej potrzeby nie wymaga stałej ekspozycji – szybko by się 

opatrzyła i przestała się cieszyć zainteresowaniem. Ważne byłoby jednak, żeby 
okresowo powracać z propozycjami podtrzymującymi pamięć. 

o Pomysły: 
 Pewnym rozwiązaniem mogą być nagrania audio – np. ławeczki  

z nagraniami dźwiękowymi o lokalnej historii. 
 Być może co jakiś czas, jakieś działanie związane z historią mogłyby 

sięvodbywać przy ul. Kolejowej. 
 W przestrzeni miasta mogłaby powstać rzeźba Janikowskiego. 

• Osoby uczestniczące w warsztacie nie zareagowały sprzeciwem na pytanie  
o zainteresowanie ofertą wysokiej klasy przy biletach kosztujących powyżej 50-60 zł. 
Ich zdaniem mogłaby znaleźć swoich amatorów w Zielonce. Niemniej jednak dla 
większej części osób uczestniczących w rozmowie – taka kwota byłaby jednak zbyt 
wygórowana (trudno im myśleć o wydaniu na jeden spektakl większej kwoty niż 25-30 
zł). 

o Być może w takim wypadku warto się zastanowić nad jakąś formą 
dofinansowania biletów dla pewnych grup (np. seniorów). 

o Ważne będzie utrzymanie równowagi pomiędzy ofertami darmową, płatną 
niewiele i tą droższą. 

• Zdaniem części osób uczestniczących w rozmowie, w przypadku Lata w mieście 
wartością jest to, że zajęcia odbywają się gdzie indziej niż w szkole. Młode osoby przez 
wakacje chcą odpocząć od szkolnych korytarzy. Jest to argument za tym, żeby  
w działania były zaangażowane instytucje kultury, udostępniające przestrzeń  
na neutralnym gruncie.  

o Był to ważny atut poprzedniej siedziby OKiSu.  
• W tej chwili harcerstwo boryka się z brakiem dobrego miejsca spotkań. Być może 

instytucje kultury mogłyby z nim nawiązać korzystną dla obu stron współpracę.  
• W Zielonce brakuje przestrzeni zaprojektowanej z myślą o wystawach (z odpowiednim 

układem przestrzeni, oświetleniem etc.). Odbywają się one w salach, które nie 
zapewniają optymalnych warunkach, ponieważ na co dzień mają realizować inne 
funkcje.  

o Być może częściową tę lukę mogłaby zapełnić przestrzeń przy Kolejowej.  
 

Pozostałe zebrane informacje 
• Przydałyby się inwestycje w sprzęt sportowy: młodzieży brakuje stołu do tenisa 

stołowego, a wyposażenie siłowni jest trochę przestarzałe. 
• Przydałoby się zadaszyć stojaki na rowery przed OKiSem. 
• Osoby uczestniczące w warsztacie bardzo dobrze wspominają zajęcia językowe dla 

dzieci, które były kiedyś prowadzone przez instytucje kultury z Zielonki. Ucieszyłyby się 
z powrotu do tej oferty. 

• Sekcji szycia dla młodzieży byłaby ciekawą propozycją nawiązującą do historycznych 
tradycji. 

• Klub Młodzi Duchem ma opracowane pytania, które mogłyby być wykorzystane przy 
organizacji lokalnego turnieju w formule 1 z 10. 
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• Inne propozycje zgłoszone w toku warsztatu:  
o Elektrownia wodna zasilająca oświetlenie w parku Dębinki. 
o Zaproszenie Andrzeja Marka Grabowskiego jako gościa na spotkanie  

w Ośrodku Kultury i Sportu lub bibliotece. 
• Zmianowość 
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Warsztat dla młodzieży  
w ramach diagnozy potrzeb 
- podsumowanie 
 
Prowadzenie i notatka:  
Wojciech Wilk / wojtek@facylitacje.pl 
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Wprowadzenie 

Spotkanie odbyło się 6 lipca 2022, wzięła w nim udział grupa 4 młodych osób w wieku od 11 
do 18 lat. Główny cel warsztatu stanowiło poznanie potrzeb młodzieży i jej oczekiwań wobec 
instytucji kultury w Zielonce. 
 
Kluczowe wnioski 
 

• Zdaniem osób uczestniczących w rozmowie instytucje kultury z Zielonki mają ofertę dla 
młodszych dzieci, a potem dla dorosłych. Osobom nastoletnim trudniej znaleźć coś dla 
siebie. 

o Podobna obserwacja dotyczyła koncertów - potrzebne są takie, które byłyby nie 
dla dorosłych i nie dla najmłodszych, ale właśnie dla młodzieży (“Nie taka 
poważna muzyka, współczesna”). Podobnie z repertuarem kina letniego. 

o Osoby uczestniczące w rozmowie ciepło wspominały lata w mieście 
organizowane w ośrodku, ale też inne zajęcia, w których dotychczas brały udział 
(Zumba, programowanie, zajęcia teatralne). Natomiast, teraz, kiedy są starsze, 
nie korzystają z oferty. 

• Bardzo ważna potrzeba młodych osób to miejsce nieformalnych spotkań, zwłaszcza 
kiedy pogoda jest gorsza lub zimą, kiedy spotkania ze znajomymi z parku, boiska czy 
Glinianek muszą się przenieść do domów. 

o Potrzebne byłoby wygodne, ustronne miejsce do siedzenia. 
o Przydałyby się też gry planszowe 

• W Zielonce brakuje możliwości zaangażowania się. 
o Brakuje zorganizowanych wolontariatów, w ramach których młode osoby 

mogłyby robić coś pożytecznego, przy okazji rozwijając kompetencje. 
 W zasadzie jedyna opcja to przynależność do harcerstwa i wspieranie 

schroniska. 
 Tymczasem młodzież zadeklarowała, że atrakcyjne są dla niej te projekty, 

które mają namcalne, widoczne efekty. 
o 4 lata temu były próby powołania w Zielonce Młodzieżowej Rady 

Konsultacyjnej. To się nie udało i być może sie nie uda, bo wymaga zarówno 
gotowości dorosłych, jak i odwagi i zaangażowania młodzieży. Zdaniem jednej  
z osób uczestniczących w rozmowie, być może jednak przy ośrodku mógłby 
powstać zespół młodych osób, który uczyłby się tego jak działać, żeby nabrać w 
tym pewności siebie. Dzięki temu z czasem zebrałaby się grupa osób gotowa 
wejść w rolę młodzieżowej rady. 
 Gdyby ten zespół dobrze reprezentował potrzeby rówieśników  

i stanowił skutecznego pośrednika między nimi a OKiSEm - również 
mniej zaangażowane osoby przekonałyby się, że taka reprezentacja to 
duża wartość. 

o Wspomniany powyżej zespół lub grupa wolontariuszy potrzebowałaby dorosłej 
osoby koordynującej, która służyłaby radą i wsparciem, ale nie podejmowała 
decyzji ani nie wykonywała zadań za młodzież. Powinna raczej towarzyszyć  
i doradzać. 

o Inspirację mogą stanowić działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek, 
która nawiązała współpracę z radą seniorów i planuje z nią wspólne działania. 

• Być może warto rozważyć cykle zajęć, które składają się z różnorodnych aktywności 
zmienianych co tydzień lub co 2 tygodnie. Zdaniem osób uczestniczących w rozmowie, 
mógłby to pomóc zapobiegać znudzeniu i wypadaniu osób w trakcie trwania cyklu. 

• Uczestniczące w spotkaniu osoby wymieniły aktywności, które byłyby interesujące dla 
nich:  
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o Nauka robienia grafiki w bardziej zaawansowanych narzędziach niż Canva 
o Nauka szycia 
o Nauka jazdy na wrotkach 
o Zajęcia teatralne (w tej chwili są 2 grupy, ale od 15 roku życia, więc nie wszystkie 

osoby mogą w nich brać udział. Dodatkowo to już grupy teatralne, więc 
wymagają długotrwałego zaangażowania. 

o Zajęcia językowe 
o Uczenie się podczas grania w gry 
o Chór 

• Optymalny moment rozpoczynania zajęć dla młodzieży to okolice godziny 18, tak żeby 
mieć chwilę odpoczynku po szkole. 

• Osoby uczestniczące w warsztacie wymieniły szereg kanałów, którymi warto prowadzić 
promocję oferty: 

o Dzienniki elektroniczne szkół - jeśli jest możliwe, żeby dzięki współpracy  
ze szkołami to w nich pojawiały się informacje o dostępnych możliwościach 

o Fizyczna przestrzeń szkół (tablice informacyjne) 
o Facebook 
o Instagram 
o Tiktok 

• Być może ośrodek mógłby nawiązać współpracę z harcerstwem - zdarzało się,  
że harcerze pomagali np. w witaniu gości na większych wydarzeniach 
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Wyniki sondy dla młodzieży 
przeprowadzonej podczas dni 
Zielonki (02.09.2022) 
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Wprowadzenie 
 
W rozmowach wzięło udział ponad 30 osób w wieku do ok. 20 lat i kilkoro dorosłych. Obecne 
osoby mogły odpowiedzieć na jedno z kilku głównych pytań. 

• Jakich wykonawców warto zaprosić na koncerty w Zielonce? 
• Jakie ciekawe osoby można zaprosić do Zielonki na spotkanie? 
• Jakie umiejętności chciałyby rozwijać uczestniczące w sondzie osoby? 
• Jakie zajęcia przyciągnęłyby uczestniczące w sondzie osoby do OKiSu? 

 
Osoby, które warto zaprosić na występ w Zielonce 
 
Muzyka 
W trakcie burzy mózgów wskazane zostało szerokie grono wykonawców i wykonawczyń. 
Dodatkowo część uczestniczących w rozmowie osób odpowiedziała na pytanie, czy przyszłyby 
na koncert lokalanych zespołów garażowych z Zielonki i okolic. Odpowiedź była zdecydowana 
„gdyby coś takiego się działo, to każdy by przyszedł”. Padło też zapotrzebowanie na dyskoteki 
– w tym takie z ukraińską muzyką. 
Do zaproszenia: 

• Young Multi 
• White 2115 
• Reto 
• Kukon 
• Bedoes 
• Kękę 
• Chivas 
• Oki 
• White widow 
• Opał 
• Jiner 
• Gibbs 
• Słoń 
• SB Mafia 
• Friz (ekipa-koncert) 
• Young Adisz 
• Conan Gray 
• Cypis 
• Kalush 
• MC Gołąb 
• Miły Pan 
• Janusz Walczuk 
• Young Jaruś 
• Taco Hemingway 
• PRO8L3M 
• Ralph Kamiński 
• Girl in red 
• Sokół 
• Agnieszka Chylińska 
• Young Leosia 
• Dawid Podsiadło 
• Zenek Martyniuk 
• Agnieszka Chylińska 
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• Mata 
 

Stand-up 
Do zaproszenia: 

• Mateusz Socha 
• Lotek 
• Zola Szulkowski 
• Z trochę innej kategorii – spektakle impro 

 
Spotkania z ciekawymi osobami 
Do zaproszenia: 

• Nataniel Brożnowicz 
• Julia Żugaj 
• Prawo Marcina 

 
Oferta, która przyciągnęłyby do OKiSu 
 
Większość głosów dotyczyła zajęć, które pomogłyby rozwinąć przydatne umiejętności lub 
byłyby bardzo dobrą zabawą. 
Obok takich sugestii wybrzmiało też, że potrzebna jest formuła z zakresu miękkiego wsparcia 
emocjonalnego – spotkania, których głównym celem byłoby danie sobie nawzajem poczucia 
wysłuchania, empatii i wsparcia. 
Młodsze osoby szczególny nacisk kładły na to, że szczególnie atrakcyjna dla nich formuła  
to format turniejów – również w aktywnościach, które nie kojarzą się typowo z rywalizacją (jak 
tworzenie światów w minecrafcie). 
 
Przydatne umiejętności 

• Jak promować się / swoje działania w sieci 
• Szycie 
• Fotografia i edycja zdjęć 
• Produkcja i promocja muzyki 
• Ceramika 
• Improwizacja 
• Sztuki walki – samoobrona 

 
Atrakcyjne gry i zabawy 
• Turnieje w gry komputerowe 

o Strzelanki takie jak CS GO czy Fortnite 
o Ale też np. w Minecrafcie 

• Gry planszowe 
• Zawody i challenge (ale takie challange, które nie są niebezpieczne) 

o Abstrakcyjny przykład zawodów: segregowanie M&Ms na czas 
o Zawody w budowaniu z lego 

• Zajęcia związane z freeystylem i robieniem sztuczek 
o np. na hulajnodze 
o zośka 

• Zajęcia i zawody dla młodszych dzieci z: 
o koszykówki 
o badmintona 
o rzutek 
o tenisa stołowego  
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Podsumowanie wyników 
ankiety 
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Wprowadzenie  
 
Ankietę wypełniło 99 osób – przede wszystkim dorosłych w wieku produkcyjnym, którzy  
wychowują dzieci (rodzice stanowili 72% próby). Zdecydowanie dominowały kobiety.  
W  związku z tym wyniki należy traktować jako wyraz preferencji przede wszystkim konkretnej  
grupy – kobiet w wieku produkcyjnym. Wypełniające ankietę osoby pochodziły z różnych  
części Zielonki, ale dominowały te zamieszkujące Zielonkę Centralną (53%). To, do kogo udało  
się dotrzeć może być wskazówką, kto w tej chwili śledzi ofertę Ośrodka i czuje się z nim  
związany, a kto nie (choć to ogólna tendencja, że kobiety chętniej wypełniają ankiety niż 
mężczyźni).  
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Nietypowe terminy zajęć  
W ankiecie sprawdzaliśmy popularność czterech nietypowych zakresów godzinowych – dwóch 
w weekend i dwóch w poranki dni powszednich.  
 
Oba zakresy weekendowe cieszyły się poparciem dużej grupy respondentów. Pozytywnie 
wypowiedziało się o nich ponad połowa respondentów (odpowiednio 53 i 55 osób). Jest to  
wyraźna wskazówka, że te terminy są atrakcyjne dla mieszkańców.   
 
Mniej respondentów pozytywnie oceniło poranne terminy w dni powszednie. Niemniej tutaj  
również w obu przypadkach była zauważalna grupa, która oceniła termin jako bardzo dogodny  
– 15 osób w przypadku terminu 7-9, a 21 osób w przypadku terminu 8:30-10:30. Obie grupy  
pokrywały się tylko częściowo, łącznie blisko 1/3 respondentów pozytywnie oceniła  
propozycję porannych zajęć w dni powszednie. Wydaje się, że w tej sytuacji uzasadniony  
i  warty rozważenia byłby pilotaż i testowe zaproponowanie zajęć w którymś z tych okienek. 
Najczęściej wskazywano, że mogłyby to być zajęcia dla młodszych dzieci, np. tych, które  chodzą 
do szkoły na drugą zmianę, ale również jakaś propozycja dla dorosłych, którzy mogą  spróbować 
urwać chwilę dla siebie, np. na sport, kiedy dzieci są w szkole.  
 

 
 
Tematy zajęć Uniwersytetu Otwartego 
Ewidentnie największe zainteresowanie kobiet wzbudziły tematy dotyczące psychologii (78%) 
i kompetencji rodzicielskich (70%). W miejscu na dopisanie swoich sugestii wyrażona została 
potrzeba spotkań wokół sposobów zainteresowania dzięki aktywnościami bez ekranu.  

Dla większości interesujące byłyby również spotkania o podróżach (59%) i innych krajach (58%).  

Najmniej interesujące byłyby tematy związane z historią (40%), ekologią (32%) i technikami 
informatycznymi (21%). 

15%

21%
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54%
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Dzień powszedni wcześnie rano (7-
9)

Dzień powszedni rano (8:30-10:30)
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Odsetek entuzjastycznych ocen wobec nietypowych 
terminów zajęć

Hit! To byłby dla mnie/mojej rodziny bardzo dogodny
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Mężczyzn, którzy wypełnili ankietę było niewielu, dlatego ostrożnie należy traktować wyniki 
dla tej grupy. Niemniej pozostają one zgodne ze stereotypowymi opiniami o tym, jakie są 
różnice zainteresowań między kobietami a mężczyznami. Dużo większe niż w przypadku kobiet 
okazało się zainteresowanie tematami z zakresu IT (53%), a dużo mniejsze tematami z zakresu 
psychologii (23%). Za to – również dla mężczyzn interesujące są zajęcia wokół kompetencji 
rodzicielskich (62%). 
 
 

  
 
W pytaniu otwartym osoby podzieliły się również swoimi pomysłami na tematy zajęć  
Uniwersytetu Otwartego. Można je zagregować do poniższych kategorii:  
 

• Aktualne tematy polityczne, geopolityka (3 wskazania)  
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• Medycyna i zdrowie (3 wskazania)  
o W tym: dietetyka i odżywianie – komponowanie zdrowych posiłków  

• Praktyczne umiejętności przydatne w domu (3 wskazania)  
o Projektowanie wnętrz i przydomowych ogródków  
o Zajęcia DIY  

• Nowe technologie (3 razy)  
o Bezpieczeństwo w sieci, ochrona danych osobowych  
o E-marketing  
o Elektronika i nanotechnologia  

• Relacje – szerzej niż tylko rodzicielstwo, również między dorosłymi w rodzinie (1)  
• Kaligrafia (1)  
• Doradztwo zawodowe (1)  
• Feminizm (1)  
• Futurologia (1)  
• Dendrologia (1)  
• Inwestowanie (1)  
• Współczesna fizyka (1)  
• Sposoby jak się efektywnie uczyć (1)  

 
 
Wydarzenia poświęcone historii Zielonki 
 
Dokładnie połowa respondentów wskazała, że spacery, wystawy i inne wydarzenia poświęcone 
historii Zielonki byłyby dla nich interesujące. Stosunkowo niewiele osób z przekonaniem 
zadeklarowało, że to na pewno nie byłoby dla nich interesujące. Wydaje się, że warto 
spróbować. 
 

 
 

Akceptowalne ceny biletów 
Wyniki ankiety potwierdzają, że w przypadku występów dobrych teatrów wśród osób 
mieszkających w Zielonce znajdzie się wiele gotowych zapłacić za bilety między 50 a 80 zł.  
W ankiecie było to 58% respondentów. Mniejszy, ale zauważalny podzbiór stanowiły osoby 
gotowe przeznaczyć na taki bilet nawet ponad 80 zł 

22% 28% 34% 15%
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Czy interesowałby Cię udział w wystawach, spacerach i innych 
wydarzeniach poświęconych historii Zielonki?

To coś idealnie dla mnie, przyjdę na pewno
Ten temat by mnie zainteresował
Trudno mi powiedzieć, to zależy od formuły
To nie byłoby dla mnie interesujące
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Wśród respondentów ankiety znalazło się mniej osób gotowych przeznaczyć podobną kwotę 
na występ stand-upu. Powyżej 30 zł na bilet byłoby gotowe przeznaczyć 37% respondentów, 
a powyżej 50 zł już tylko 17%. Może to wynikać ze specyficznej próby, ale porównanie ze 
względu na grupy wiekowe nie wykazało większego zainteresowania wśród młodszych osób 
(do 35 roku życia). 
 

 
Nieznacznie większy odsetek – 45% respondentów – byłby gotowy zapłacić ponad 30zł za 
koncert Natalii Kukulskiej, w tym 28% ponad 50zł 
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Pozostałe sugestie dla OKiSu  
 
W ankiecie znalazła się też przestrzeń na wolne wnioski od wypełniających. Warto zaznaczyć,  
że w tej sekcji prawie nie było zastrzeżeń do pracy OKiSu, tymczasem pojawiły się pozytywne  
oceny. Krytyczne głosy są nieuniknione i otrzymują je nawet świetnie funkcjonujące  instytucje. 
Fakt, że takich uwag było bardzo niewiele, należy interpretować jako dowód, że praca Ośrodka 
jest bardzo dobrze oceniana. Odpowiedzi, które padły w tej części, można  
podzielić na następujące kategorie:  
 

• Docenienie obecnej pracy ośrodka, np. Dni Zielonki (x4)  
 

Chyba powoli coś się u Państwa ruszyło, bo fajna końcówka lata, świetne koncerty. Inicjatywy, 
tak  jak ta ze Skubasem. Brawo. Wygląda to tak jakbyście trochę zrezygnowali  
z projektów które  świetnie się prezentują na papierze na korzyść tych które są ciekawsze  
w realu.  
 
Super zmiany wprowadzacie, tak trzymać! 
P.s. Dzięki za zaproszenie Cedzika i rewelacyjne dni zielonki  
 

• Postulaty, żeby było więcej wydarzeń teatralnych (x3)  
 

Maraton teatralny - chętnie bym znowu coś takiego przeżyła, oraz prośba o wspieranie 
naszych  teatrów m.in groteska  
 

• Organizacja wspólnych zajęć dla rodziców i dzieci (x3)  
 
Zajęcia sportowe z małymi bobasami, np. joga dla dorosłych i dla dzieci jednocześnie. (Matki nie  
mają często, z kim zostawić dzieci, a poćwiczyłyby sobie). Mogłaby być w godzinach porannych.   
 
Interesowałyby nas bardzo zajęcia rodzica z dzieckiem, ojciec z synem uczący się wspólnie 
karate,  czy innego sportu, który dla obydwu byłby nowością, czy mama z córką/synem na 
zajęciach z  malarstwa czy sportowych.  
 
Więcej zajęć dla mam i dzieci od 0-3  

55% 17% 22% 6%
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• Postulat zaproszenia zespołów pieśni i tańca (x2)  
• Postulat przygotowania oferty skierowanej do osób z niepełnosprawnościami (x2)  

 
Minusem jest brak oferty brak dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zwłaszcza 
ruchową od ul. Słowackiego (winda+podjazd), super byłoby gdyby stworzono grupę OzN  
i ofertę dla niej, myślę że warto pomyśleć o zniżkach dla OzN lub możliwości darmowych wejść 
na wydarzenia plenerowe i te w sali widowiskowej OKIS oraz jeśli chodzi o ofertę zajęć w OKIS.  
 
Myślę, że warto byłoby zaprosić do OKiS artystów podróżników czy sportowców z 
niepełnosprawnościami wszelkiego rodzaju, czy w ogólne poświęcić cykl takiej grupie osób  
 

• większego zróżnicowania repertuaru muzycznego (x2)  
•  

Koncerty z ambitniejsza muzyka (folk, jazz) dla dużych i coś dla małych…  
 
Miasto po raz kolejny proponuje muzykę z podobnego nurtu, Lipnicka, Kukulska, Dąbrowska. 
Był  rap, może teraz warto by zorganizować coś z innego gatunku muzycznego? Niektórzy 
słuchają  cięższych brzmień  
 

• Doposażenie siłowni (x2) i wydłużenie jej godzin otwarcia  
• Pojedyncze głosy:  

 
Myślę, że ciekawe byłyby zajęcia sportowe wprowadzające w różne dyscypliny np. kurs nordic  
walking od podstaw, prosta joga od podstaw, badminton, siatkówka - dla tych, którzy chcą  
spróbować swoich sił.  
 
Super, gdyby powstała bawialnia dla dzieci, miejsce, gdzie rodzice mogą przyjść z maluchami w  
ciągu dnia. Dzieciaki bawiłyby się, a rodzice mieliby chwilę na wypicie kawy/ rozmowy.   
 
Raz na jakiś czas (np. w sobotę) darmowe zajęcia np. z makramy.  
 
Zajęcia dla dzieci uczące kompetencji miękkich, współpracy projektowej, komunikacji itp.  
Nie tylko takie, na których można stworzyć jakieś dzieło, ale takie, gdzie wspólnie wytwarza się 
koncepty, pomysły.   

Zajęcia dla mamy np. zumba w trakcie, gdy dziecko uczestniczy w LEGO, dziś LEGO o 17:30,  
a zumba o 18, efekt: rodzice siedzą w autach pod budynkiem  

Dobrze byłoby jakby na weekendowych eventach pracowały Panie sprzątaczki, zwłaszcza że 
Okis pracuje cały tydzień  
 
Rozkład zajęć mógłby być dostępny na stronie internetowej w postaci tabel lub jakiejś innej 
postaci. 
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Podsumowanie sondy 
ulicznej 
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Najważniejsze wnioski z sondy ulicznej przeprowadzonej przez osoby z zespołu Ośrodka 
Kultury i Sportu. W ramach sondy przeprowadzono rozmowy z 34 osobami mieszkającymi  
w Zielonce. 
 

1) OKiS ma rozpoznawalną markę, a mieszkańcy_ki mają do niego pozytywne nastawienie. 
To dobry punkt wyjścia do walki o przyciągnięcie dotychczas niezaangażowanych osób.  

 
2) Ośrodek kojarzy się dobrze, choć przede wszystkim ze sportem (nie z kulturą) i ofertą 

dla dzieci. Te skojarzenia pokazują stereotyp, który Ośrodek będzie musiał przełamać, 
żeby zafunkcjonować w świadomości dorosłych pracujących osób jako miejsce,  
w którym mogą ciekawie spędzić czas. 

 
a. Dobrą marką cieszyło się Lato w Mieście, kiedy było prowadzone w Ośrodku. 

 
3) Większość osób deklarowała, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystały z Ośrodka. 

 
a. Z dopowiedzeń części z nich wynikało, że nie robiły tego nigdy lub robiły to 

bardzo dawno. Oznacza to, że do tych osób nigdy nie udało się dotrzeć  
z atrakcyjnymi propozycjami (a nie, że zdecydowały się nie korzystać, ponieważ 
były niezadowolone z jakości oferty) 

 
4) Bardzo docenione przez mieszkańców_ki są zajęcia odbywające się na świeżym 

powietrzu w przestrzeni miejskiej Zielonki. To działania, które powinny być 
kontynuowane. 

 
5) Warto pomyśleć nad zajęciami sprofilowanymi pod konkretne grupy w porach, które 

choć nie wydają się optymalne z perspektywy całej społeczności, dla danej grupy jednak 
są bardzo dogodne. 

 
a. Więcej oferty w weekendy (nawet w weekendowe poranki) 

 
b. Teatrzyki i filmy familijne w ciągu dnia. 

 
i. Repertuar kina letniego, którego seanse rozpoczynają się około 21, 

powinien być dostosowany do oczekiwań starszych odbiorców_czyń  
(np. młodzieży). Wybór filmów familijnych nie do końca ma sens, 
ponieważ dzieci i tak nie będą mogły o tej porze uczestniczyć w pokazie  

 
6) Wybrzmiało, że są konkretne grupy, które potrzebują oferty uszytej na miarę: 

 
a. Potrzebne są zajęcia dla dzieci w wieku żłobkowym, które nie chodzą do żłobka 

(np. sensoryczne, mała motoryka) 
 

b. Brakuje miejsca i okazji dla integracji młodych mam 
 

i. Ofertę dla tej grupy częściowo zapewniają „Mamy Wołomin”, ale osoby 
uczestniczące w tych zajęciach zwracały uwagę na małe pomieszczenia, 
które ograniczają frekwencję. Być może to potencjał na korzystną dla 
obu stron współpracę z OKiSem. 

 
ii. Z perspektywy młodych mam ważne byłoby, żeby zorganizowana 

została zadaszona przestrzeń na wózki. Ułatwiłoby im to uczestniczenie 
w zajęciach. 
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7) Najczęściej zagadnięte osoby mówiły o tym, że liczną na: 

 
a. możliwość wzięcia udziału w pokazach kabaretów / stand-uperów. 

 
b. szerszą ofertę zajęć tanecznych (np. taniec towarzyski, taniec solo dla dorosłych) 

 
8) W sondzie wybrzmiało też wiele innych propozycji zajęć, które mogłyby się odbywać 

w Ośrodku. Część z nich już się odbywa, co pokazuje konieczność zbadania kwestii 
optymalnych terminów oraz wzmocnienia promocji. 

 
9) Koncerty raperów lub rockowe 

a. Zajęcia sportowe 
i. Samoobrona 
ii. Fitness dla osób zaawansowanych 
iii. Bachata 
iv. Zajęcia zdrowy kręgosłup 
v. Tai-Chi 

b. Pomoc w wyciszeniu się 
i. Warsztaty wyciszające 
ii. Joga 

c. Wspólne poznawanie Zielonki 
i. Wycieczki rowerowe 
ii. Spacery tematyczne (w tym przyrodnicze). 

d. Zajęcia manualne 
i. Rękodzieło 
ii. Kurs szycia 

e. Wystawy fotografii i malarstwa 
f. Kulinarne (może takie, w których uczestniczą rodzice i dzieci?) 
g. Tworzenie muzyki 
h. Spotkanie o podróżach 
i. Wiedza psychologiczna 
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