RAPORT
Z WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH
PROGRAMU ROZWOJU KULTURY

PRZYGOTOWANY PRZEZ PARTNERS POLSKA
DLA CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA

WARSZAWA, CZERWIEC 2011

INFORMACJE WSTĘPNE

W dniach 2 czerwca i 11 czerwca 2011 roku firma Partners Polska przeprowadziła dwa
warsztaty w ramach konsultacji Programu Rozwoju Kultury, organizowanych przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa i Biuro Kultury tegoż
Urzędu. Celem konsultacji było zaangażowanie warszawskich działaczy kultury w prace nad
dokumentem „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku
2020” a w szczególności:
1. Zwiększenie wiedzy uczestników warsztatów o procesie powstawania warszawskiej
strategii rozwoju kultury tak, by środowisko działaczy rozumiało status
konsultowanego programu i zawartą w nim wizję rozwoju kultury w Warszawie.
2. Zebranie opinii i informacji zwrotnych od uczestników konsultacji na temat
koncepcji zawartych w dokumencie I etapu prac nad PRK i dzięki ich zaangażowaniu
wzmocnienie jakości dokumentu i zapewnienie mu społecznego mandatu.
3. Zebranie opinii dotyczących rekomendacji zmian i uzupełnień dokumentu „Miasto
kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”.
Niniejszy Raport zawiera podsumowanie obu czerwcowych warsztatów a jego głównym
zadaniem jest przekazanie w syntetycznej postaci uwag i rekomendacji na temat
dokumentu „Miasto kultury i obywateli”, który stanowił ich bezpośredni przedmiot.

ZREALIZOWANY SCENARIUSZ KONSULTACJI
Konsultacje były zrealizowane wg autorskiego scenariusza przygotowanego przez Partners
Polska na podstawie celów zgłoszonych przez przedstawicieli Centrum Komunikacji
Społecznej, Biura Kultury i autorów konsultowanego dokumentu. Program warsztatów
opierał się na założeniu, że:
istotne jest uzyskanie opinii i rekomendacji od każdego uczestnika warsztatów;
warsztat powinien stanowić forum wymiany i powstawania wspólnych stanowisk.
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W związku z powyższymi założeniami firma Partners Polska przygotowała program, który
opierał się na pracy z formularzem konsultacyjnym (jego funkcją było zebranie opinii
indywidualnych) i pracy w podgrupach (wymiana opinii między uczestnikami).
PRZEBIEG WARSZTATÓW

0-45’: Otwarcie konsultacji, powitanie przez Dyrektora Biura Kultury, który jako
decydent podkreślił praktyczny i realny wymiar prowadzonych konsultacji; powitanie
ze strony przedstawiciela CKS, który wystąpił jako organizator spotkania i rzecznik
konsultacji; prezentacja konsultowanego dokumentu, która zawiera informację o
procesie jego powstania, statusie, treści i najważniejszych dylematach, przed
którymi stoją autorzy-redaktorzy koncepcji Programu.
45-60’: Przedstawienie sposobu pracy podczas konsultacji, roli moderatorów i zasad
zabierania głosu.
60-180’: Rozpoczęcie konsultacji. Ich ostatecznym rezultatem były odpowiedzi na
trzy pytania dotyczące strategii:
Co uczestnicy sądzą na temat proponowanych celów? Czy są one zrozumiałe?
Które z proponowanych działań uczestnicy uważają za najbardziej istotne dla
powodzenia strategii?
O jakie działania w danym obszarze warto uzupełnić konsultowany dokument?
Całość

konsultowanego

dokumentu

została

podzielona

na

sześć

części,

odpowiadających sześciu głównym rozdziałom Programu. Były to kolejno:
1. LUDZIE: Obszar obejmuje uczestników kultury, mieszkańców Warszawy. Celem
w tym obszarze jest zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz
pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców miasta.
2. KREACJA (TWÓRCZOŚĆ, WYDARZENIA, SEKTOR KREATYWNY): Obszar
dotyczy

twórczości

oraz

organizowania

wydarzeń

kulturalnych

(„upowszechniania kultury”), a także działalności sektora kreatywnego. Celem w
tym obszarze jest wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i
sztuki, a także rozwój sektora kreatywnego.
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3. MIEJSCA: Obszar obejmuje wszystkie przestrzenie kultury: budynki i lokale,
przestrzeń publiczną – bez względu na status. Celem w tym obszarze jest
poprawa stanu infrastruktury kulturalnej oraz dostępności i jakości przestrzeni
publicznej.
4. WIZERUNEK: Obszar dotyczy procesu budowania marki, wizerunku Warszawy
jako liczącego się w Europie, interesującego miasta kultury ze spójną i
wieloaspektową polityką promocji kultury oraz skierowaną do gości i
mieszkańców nowoczesną informacją kulturalną.
5. TOŻSAMOŚĆ: Obszar obejmuje odkrywanie, wypracowywanie i budowanie
poprzez kulturę identyfikacji warszawiaków ze współczesną Warszawą –
miastem nowoczesnym, otwartym, wielokulturowym, szanującym swoje
dziedzictwo i historię. Celem w tym obszarze jest zbudowanie współczesnej
tożsamości warszawskiej z poszanowaniem tradycji i wielokulturowości.
6. ZARZĄDZANIE: Obszar dotyczy tworzenia i prowadzenia polityki kulturalnej
oraz administrowania zasobami w sektorze kultury. Obejmuje także
finansowanie, monitorowanie i ewaluację działań kulturalnych. Celem w tym
obszarze jest podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą.
Moderatorzy wyświetlali po kolei ww. obszary i towarzyszące im pytania; omówieniu
każdego z nich poświęcano średnio 20 minut. Uczestnicy mieli za zadanie w
wyznaczonym czasie:
wypowiedzieć się na temat danego obszaru najpierw indywidualnie, na
otrzymanym formularzu,
a następnie w losowo powstałych podgrupach, na które zostali podzieleni już
w pierwszej części spotkania.
Wnioski z dyskusji grupowych były zapisywane na bieżąco przez prowadzących w
sposób widoczny dla wszystkich zebranych i umożliwiający bieżącą korektę zapisu.
180’-200’: Podsumowanie spotkania, prezentacja dalszych losów zebranych opinii,
podziękowania.
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PODSUMOWANIE
Oba warsztaty zgromadziły łącznie 35 działaczy kultury, z których 30 udzieliło wypowiedzi
indywidualnych na formularzach. Zważywszy złożoną naturę konsultowanego dokumentu i
różnice stanowisk i opinii w środowisku działaczy kultury, przyjęta warsztatowa
metodologia pracy pozwoliła:


poznać indywidualne opinie uczestników i ogólne tendencje w uczestniczącej w
warsztatach grupie;



zwiększyć zaufanie do procesu konsultacji jako pracy, której celem jest rzeczywiste
poznanie opinii i rekomendacji.

W związku z tym zaproponowana przez Centrum Komunikacji Społecznej metoda
warsztatowa może z powodzeniem zostać stosowana w dalszym toku prac.
W dalszej części dokumentu przedstawione są uwagi i rekomendacje zgłoszone przez
uczestników warsztatów konsultacyjnych indywidualnie; prezentowane są także wyniki
ustaleń grupowych.
Raport odzwierciedla strukturę formularza, który stanowił narzędzie pozyskiwania opinii
indywidualnych. Dokument nie różnicuje wypowiedzi wg dat konsultacji: nie ma to
znaczenia dla statusu i interpretacji zebranych wypowiedzi ze względu na podobieństwo
zapisu i charakterystyki uczestników.
W Raporcie pominięto uwagi uczestników konsultacji dotyczące redakcji tekstu.
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CEL GŁÓWNY PRK
Zgodnie z programem warsztatu uczestnicy zostali poproszeni o zaznaczenie trzech, ich
zdaniem najbardziej istotnych, kwestii z wymienionych w dokumencie. Poniższy wykres
ilustruje tendencje dotyczące priorytetów PRK na podstawie deklaracji w formularzach
indywidualnych uczestników.
CELE PRK: RANKING WAŻNOŚCI

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ANALIZOWANE CELE PRK

1. Zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności
społecznej i kulturalnej mieszkańców miasta
2. Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki, a także
rozwoju sektora kreatywnego
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3. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej oraz dostępności i jakości przestrzeni
publicznej
4. Zbudowanie współczesnej tożsamości warszawskiej z poszanowaniem tradycji i
wielokulturowości
5. Zbudowanie wizerunku Warszawy jako liczącego się w Europie miasta kultury
6. Podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą
ZGŁOSZONE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW REALIZACJI WW. CELÓW LUB
ICH ZMIAN

Postulat równych szans mieszkańców wszystkich dzielnic w dostępie do kultury,
formułowany jako:
o Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do kultury pomiędzy dzielnicami
(trzykrotnie)
o Decentralizacja – rozwój wszystkich dzielnic, nie tylko Śródmieścia
o Wyrównywanie możliwości korzystania z dóbr kultury prawo- i lewobrzeżnej
Warszawy
o Zrównanie dostępu do kultury mieszkańców obu brzegów Wisły
o Złamanie barier dzielnicowych – zmiana mentalna w dostępie do kultury,
również poza Śródmieściem
o Zidentyfikowanie obszarów zaniedbanych pod względem dostępu do
kultury, a w efekcie wyrównania dostępności w różnych obszarach miasta i w
różnych środowiskach
Angażowanie społeczności lokalnych tak, aby mogły decydować o obliczach kultury
w swoim regionie i włączać się w działania
Kwestia troski o jakość kultury, formułowana jako:
o Podnoszenie jakości kultury wspieranej przez publiczne pieniądze
o Zwiększenie kompetencji mieszkańców do udziału w kulturze artystycznej
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o Wspieranie kultury wysokiej, nie popularnej rozrywki, która nie jest i nie
może być komercyjna
o Wspieranie kultury artystycznej
o Promocja idei dobrego czasu wolnego – opartego na wydarzeniach
kulturalnych i aktywności artystycznej
o Kultura nie może być towarem rynkowym (ma być dostępna dla
najbiedniejszych, czyli wszystkich, nie tylko dla elit)
Poprawa sytuacji artystów (dwukrotna uwaga)
Poprawa standardów zarządzania kulturą, formułowana poprzez następujące
rekomendacje:
o Opracowanie

jasnych

zasad

finansowania

kultury,

zobowiązujących

decydentów do wywiązywania się z obowiązków
o Wyłonienie konkretnych osób odpowiedzialnych za decyzje dotyczące
kultury i koordynację działań
o Konkursy na dyrektorów instytucji kultury miejskich
o Przejrzystość budżetowa – ogłoszenia publiczne o dotacjach i szczegółowe
sprawozdania z wykonania zadania przez dotowane instytucje
Zbudowanie tożsamości miasta przyjmującego, dającego możliwość wcielania w
życie społeczne i kulturalne różnych ludzi, grup
Stworzenie przestrzeni działania dostępnych dla obywateli bez względu na ich status
materialny
Budowanie dużych działań (o znaczeniu ogólnowarszawskim), otwartych na
partycypację
Wsparcie elementów ekonomicznych – możliwość zarabiania, szkolenia i łączenia
działań kulturalnych z przedsiębiorczością  szerzenie informacji, szkolenia
zagraniczne ze zdobywania pieniędzy, komercjalizacja, marketing kultury
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CELE GŁÓWNE PRK: WNIOSKI I REKOMENDACJE Z PRACY GRUPOWEJ

Najważniejsze jest wspieranie kultury wysokiej, niekomercyjnej
Uwzględniać potrzeby i opinie społeczności lokalnej
Mniejszy nacisk na budowanie wizerunku miasta – należy budować kulturę, a
wizerunek się zbuduje na tej podstawie
Zrównać dostęp do kultury w różnych dzielnicach
Dbać o jakość kultury – nie tylko wysokiej – w połączeniu z edukacją kulturalną;
kontrola tego, co jest finansowane, najlepiej w sposób uspołeczniony
Prowadzić działania duże, na skalę Warszawy, które włączałyby różne dzielnice i nie
wzmacniały tylko lokalnych kultur, ale budowały kulturę ogólnowarszawską;
zerwanie z kulturą martyrologiczną, włączanie ludzi, kultura przyjmowania ludzi,
przybyszów, przyjezdnych, wchłanianie, miasto-port
Poprawić sytuację artystów
Dopisać transparentność w sprawach budżetowych i personalnych
Wyrównywać dysproporcje w dostępie do kultury wysokiej (pomiędzy dzielnicami i
obywatelami)
Pobudzać aktywność społeczną i kulturalną przez zwiększanie i pogłębianie
uczestnictwa w ofercie kulturalnej – kultury artystycznej miasta
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LUDZIE
OBSZAR „LUDZIE” OBEJMUJE UCZESTNIKÓW KULTURY,
MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
Podobnie jak przy poprzednim punkcie, uczestnicy warsztatów byli poproszeni o
zaznaczenie na formularzu trzech priorytetowych ich zdaniem celów dla danego obszaru i
napisanie ewentualnych rekomendacji lub propozycji zmian.
CELE PRK: RANKING WAŻNOŚCI NA PODSTAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ANALIZOWANE CELE PRK

1. Rozwijanie kompetencji kulturowych warszawiaków poprzez edukację kulturalną i
animację kulturalną
2. Dopasowanie oferty kulturalnej do trybu życia i możliwości mieszkańców Warszawy
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3. Podniesienie dostępności oferty kulturalnej (również przez stworzenie metod
zdalnego uczestnictwa)
4. Informowanie o ofercie kulturalnej w sposób nowoczesny, kompleksowy, przejrzysty
i atrakcyjny
5. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Warszawy w kulturze, w tym
także w zakresie działań lokalnych
6. Otwarcie instytucji kultury (muzea, galerie, teatry instytucjonalne) na pracę ze
środowiskiem lokalnym i na programy animacji kulturalnej
7. Wspieranie ruchu amatorskiego

ZGŁOSZONE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW REALIZACJI WW. CELÓW LUB
ICH ZMIAN

Kwestie dotyczące uczestnictwa warszawiaków w kulturze:
o Wprowadzić edukację kulturalną jako przedmiot do programu szkolnego już
w szkole podstawowej
o Promować współuczestnictwo w kulturze zamiast biernej konsumpcji (dwa
razy)
o Zaangażować społeczności w działania kulturalne i rozszerzyć zakres działań
kulturalnych -> edukacja kulturalna=edukacja globalna
o Zapewnić wsparcie młodzieży i seniorów (osób niepełnosprawnych i młodych
rodziców) jako odbiorców, których postawy powinny być uwzględniane i na
poziomie merytorycznym dzieł sztuki oraz na poziomie dostępności fizycznej
o Mocniej zaakcentować: „podmiotowość” udziału mieszkańców w tworzeniu
kultury i wspieranie oddolnych inicjatyw
o Powinna obowiązywać nieselektywna oferta kulturalna, promocja akcji
kulturalnych dla wszystkich mieszkańców (niezależnie od wieku)
o Tworzyć więcej miejsc rozrywki dla młodzieży
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Stworzyć parasol ochronny dla kultury wysokiej
Wzmacniać elementy przedsiębiorczości kulturalnej  wspieranie inicjatyw, osób,
które chcą się utrzymywać z kultury
Oferować szkolenia, warsztaty z marketingu kultury, zarządzania inicjatywami
kulturalnymi
Umożliwić dostęp do bazy dobrych praktyk – dać możliwość uczenia się od
doświadczonych
Konsolidować działania: organizacja kultury jest zbyt rozproszona, zaproponowanie
wspólnych akcji jak np. „Noc muzeów” – bardzo ciesząca się zainteresowaniem
Uwzględniać finanse – za drogie bilety (wprowadzić duże zniżki np. dla emerytów)
Propozycje szczegółowe:
o Wykorzystać sieć dzielnicowych bibliotek publicznych jako lokalnych centrów
informacyjno-edukacyjnych zamiast latających centrów kulturalnych
o Trzecia niedziela maja – dzień świąteczny ulic – skonkretyzować terminy
o Warszawa w kwiatach – element kultury powszechnej (od czasów
Starzyńskiego)
o Tradycja kronik tygodniowych (od Prusa, Słonimskiego), edukować na ten
temat w szkołach warszawskich
Uwagi o charakterze ogólnym na metapoziomie:
Wszystko tak ogólnie i „poprawnie”, że trudno się z tym nie zgodzić
Kluczem będzie rozumienie wszystkich haseł, jak będzie to wdrażane
Mimo że wszystkie cele słuszne-> skupić się na punktach 5 i 6
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OBSZAR LUDZIE: WNIOSKI I REKOMENDACJE PRACY GRUPOWEJ



Wpisać profesjonalizację i wsparcie pozainstytucjonalnych inicjatyw kulturalnych i
animacyjnych – UWAGA: TO NIE JEST RUCH AMATORSKI (który skądinąd też
trzeba wspierać, choć nie jako pierwszy)



Co to jest środowisko lokalne dla instytucji typu „MUZEUM NARODOWE”?



Dopisać: współuczestnictwo i aktywne uczestnictwo, a nie bierna konsumpcja



Promować zdalny dostęp do kultury, dostęp przez Internet do warszawskich
muzeów



Stworzyć parasol ochronny dla kultury wysokiej



Nie chcemy dostosowywać kultury do możliwości intelektualnych, choć wskazane
jest jej dostosowanie do możliwości logistycznych  przeformułować
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KREACJA (TWÓRCZOŚĆ,
WYDARZENIA, SEKTOR KREATYWNY)
OBSZAR „KREACJA” DOTYCZY TWÓRCZOŚCI ORAZ
ORGANIZOWANIA WYDARZEŃ KULTURALNYCH
(„UPOWSZECHNIANIA”), A TAKŻE DZIAŁALNOŚCI SEKTORA
KREATYWNEGO

CELE PRK: RANKING WAŻNOŚCI NA PODSTAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

20
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ANALIZOWANE CELE PRK:

1. Wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania kulturotwórczych wydarzeń
2. Wspieranie różnorodności i niezależności artystycznej powstających projektów
kulturalnych, w tym tworzenie możliwości realizacji projektów ryzykownych i
eksperymentalnych
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3. Wspieranie rozwoju umiejętności twórców, artystów, organizatorów kultury,
animatorów, projektantów, w tym także rozpoczynających działalność
4. Ujednolicenie i uproszczenie zasad oraz procedur realizowania projektów
kulturalnych
5. Wypracowanie modeli współpracy różnych podmiotów i sektorów (np. Instytucji,
grup twórczych, organizacji pozarządowych, firm z sektora kreatywnego) oraz
wspierania kultury przez sektor prywatny
6. Stworzenie ram polityki festiwalowej miasta
7. Wspieranie współpracy międzynarodowej i powstawania koprodukcji
ZGŁOSZONE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW REALIZACJI WW. CELÓW LUB
ICH ZMIAN

Rekomendacje dotyczące zasad finansowania:
o Stworzyć system finansowania artystów indywidualnych.
o Zrównać szanse na dodatkowe dofinansowanie instytucji kultury i organizacji
pozarządowych, gdyż obecnie instytucje przegrywają z organizacjami
pozarządowymi.

Stwarza

to

zjawisko

powoływania

stowarzyszeń

działających przy konkretnych instytucjach kultury, aby poprawić stan
finansów instytucji. Tym samym stwarza się sytuację, że pieniądze otrzymują
organizacje pozarządowe, które faktycznie składają się z pracowników
instytucji kultury.
o Kluczowa jest transparentność (czterokrotnie).
o Doprowadzić do przejrzystości zasad i procedur realizowania projektów i
uzyskiwania dotacji.
o Ujednolicanie procedur jest niewskazane: w instytucjach kultury jest już taki
mechanizm – prawo zamówień publicznych – który się nie sprawdza.
Działania są bardzo różnorodne, ujednolicanie szkodzi.
o Wspierać komercjalizację twórczości.
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o Nie ma wspierania twórców indywidualnych (finanse). Czy to jest możliwe?
o Jednostka kreatywna (twórca indywidualny) nie ma prawnie żadnej
możliwości wsparcia. Instytucje, organizacje itd. mają tożsamość prawną i
jest ona wpisana w politykę. Twórca indywidualny prawie nie istnieje jako
ciało z prawem do wsparcia państwa lub miasta. W innych krajach twórca
indywidualny ma silną tożsamość, są odpowiednie narzędzia, składa wnioski
o dofinansowanie i jest brany pod uwagę tak samo jak organizacje czy
instytucje. Wniosek: twórca indywidualny ma bardzo ograniczoną możliwość
kreowania, brak poparcia państwa i miasta dla twórczości indywidualnej w
Polsce. Stypendia są wyjątkiem, ale wiadomo, że jest to znikoma liczba. Jeśli
twórca/artysta indywidualny zrzeszy się i stanie organizacją, jego pole
kreatywności ogranicza się, dochodzi administrowanie swojej organizacji
(zabiera to dużo energii, czasu, uwagi).
o Wspierać artystów indywidualnych poprzez realizację projektów organizacji.
Stypendia – jeżeli tak, to ograniczone.
o O jakie procedury chodzi? Ze strony twórcy czy miasta?
Wspierać współpracę z innymi ośrodkami kulturalnymi w Polsce
Docierać z informacją o wydarzeniach kulturalnych do różnych grup
Podwyższać rangę animatorów (włączyć do procesu decydowania)
Rekomendacje dotyczące aktywności kulturalnej:
o Wspierać forum aktywności nieprofesjonalnej (ruchu amatorskiego)
o Identyfikować oraz wspierać aktywności środowiska młodych twórców
o Wspierać młodzieżowy ruch amatorski
o Wspierać artystyczną twórczość nieprofesjonalną
Stworzyć politykę kulturalną miasta tzn. wiedzieć, co się posiada i czym powinno się
różnić od siebie
Kwestia twórczości offowej i eksperymentalnej
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o Popierać zjawiska offowe, niszowe
o Projekty eksperymentalne w miejskich teatrach? Przy pustej widowni –
wyrzucone pieniądze miasta
Wspierać rozwój twórców: nie ograniczać się do samych umiejętności; wspierać
twórców indywidualnych, pomóc im w rozpoczynaniu działalności
Podać przykłady firm z sektora kreatywnego. Co z wkładem własnym firm z sektora
kreatywnego? Im łatwiej będzie go zadeklarować i praktycznie zrealizować, podczas
gdy organizacjom non-profit jest bardzo trudno i jest to bariera. Czy zatem
zrównywać w tym względzie te podmioty?
Wyjaśnić „rozwój sektora kreatywnego” – w jakim sensie rozwój?
Uniwersytety (wg najnowszej definicji jest nim PW, WUM/dawne AM) powinny
służyć jako centra kultury kreatywnej.
Kwestia polityki festiwalowej:
o Polityka festiwalowa miasta powinna powstać w odniesieniu do oferty
kulturalnej innych miast
o Stworzyć ogólnodostępne zaplecza, zasoby miasta, opracować zasady
korzystania na działania non-profit
o Koniecznie stworzyć warszawskie biuro festiwalowe
o Jakie są priorytety w ramach poszczególnych celów? Np. jakie festiwale
będziemy organizować?
Wyjaśnić

„wspieranie”:

chodzi

o

promocję,

organizację,

przygotowanie

merytoryczne, czy pomoc finansową? I pozwolenie na dowolność
Jak włożyć kulturę w ramki? Kto ma oceniać coś, co z założenia jest niewymierne?
Wykorzystywać doświadczenia instytucji kultury w kształtowaniu i utrwalaniu
lokalnego dziedzictwa kulturowego
Wykorzystywać wiodące ośrodki kreacji: Nowy Wspaniały Świat – Krytyka
Polityczna
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OBSZAR „KREACJA”: WNIOSKI I REKOMENDACJE PRACY GRUPOWEJ



Konieczne jest wpisanie w program zjawisk niszowych i offowych (które nie muszą
być ryzykowne)



Dopisać: wspieranie artystycznej twórczości nieprofesjonalnej



Nie pisać „ujednolicenie”, bo to wbrew zasadzie różnorodności, ten punkt jest
nierealny



Transparentność jest niezwykle ważna – organizacji i finansowania; istotna jest też
dostępność finansowania



Nie rozumiemy co to są firmy z sektora kreatywnego, proponujemy je wyrzucić,
chyba, że pojęcie zostanie dokładnie wyjaśnione



Wzmocnić rangę animatorów kultury



Wzmacniać współpracę z innymi ośrodkami (nie tylko międzynarodowymi)



Stworzyć platformy horyzontalnych kontaktów między twórcami  wspólne
projekty, wymiana umiejętności



Otwierać instytucje kultury na inicjatywy lokalne i spontaniczne (też inicjatywy
jednorazowe grup mieszkańców)



Zdecydowane „nie” dla rozwoju sektora kreatywnego jako celu programu; natomiast
prywatne firmy powinny mieć dostęp do środków spójnych z celami miasta/ kultury



Dodać jednostki związane z systemem oświaty



Wątpliwość, czy na pewno zrównywać podmioty gospodarcze i organizacje
trzeciego sektora w dostępności środków – otwarcie się na firmy, ale opracowanie
dla nich odpowiednich zasad, dostosowanych do specyfiki (NP. WKLAD WŁASNY
FINANSOWY, RZECZOWY)



Jak w tym systemie zapewnić udział artystów, którzy nie są przedstawicielami
instytucji? Propozycja: stypendia dla artystów



Problem: jak wartościować cele? Jaki kryteriami się posługiwać, wybierając
konkretne działania do realizacji? Warto zapisać to w strategii – wiedząc, że nie na
wszystko starczy środków; jak wybierać, czego nie zrobimy?
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MIEJSCA
OBSZAR „MIEJSCA” OBEJMUJE WSZYSTKIE PRZESTRZENIE
KULTURY: BUDYNKI I LOKALE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ – BEZ
WZGLĘDU NA STATUS
CELE PRK: RANKING WAŻNOŚCINA PODSTAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ANALIZOWANE CELE PRK:

1. Stworzenie sieci nowoczesnych, łatwo dostępnych, spełniających wymogi
bezpieczeństwa miejsc kultury (publicznych i niepublicznych), w tym rewitalizacja
istniejących instytucji kultury na terenie całego miasta
2. Efektywne i celowe wykorzystanie infrastruktury istniejących instytucji miejskich,
uwzględniające

udostępnianie

niewykorzystanych

miejsc

podmiotom

pozainstytucjonalnym
3. Systematyczne poprawianie jakości przestrzeni publicznej
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4. Poprawa jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków i
umożliwienie wykorzystania ich na cele kulturalne, społeczne i edukacyjne
5. Uwzględnianie projektów kulturalnych i miejsc o profilu kulturalno-społecznym w
planach zagospodarowania i w negocjacjach z deweloperami
6. Uproszczenie procedur realizacji projektów w przestrzeni publicznej
7. Wypracowanie zasad swobodnego korzystania z parków i terenów zielonych
8. Wypracowanie umowy społecznej pomiędzy Urzędem Miasta, mieszkańcami a
organizatorami kultury w sprawach konfliktowych
ZGŁOSZONE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW REALIZACJI WW. CELÓW LUB
ICH ZMIAN

Należy wyrównać szanse wszystkich dzielnic, skończyć tylko inwestowanie w 7
dzielnic, zapominając o pozostałych 11 z „wianuszka” (trzykrotna uwaga)
Kwestia tworzenia miejsc kultury:
o w lokalach należących do miasta, rewitalizacja instytucji kultury i
pozainstytucjonalnych!
o nie stworzenie sieci, tylko doprowadzenie do stanu używalności tych
istniejących
o miejsc spełniających wymogi bezpieczeństwa – muszą być na to pieniądze,
nie tylko przepis, groźne jeśli to tylko przepis, a nie idą za tym fundusze
(trzykrotna uwaga)
Ułatwiać podmiotom pozainstytucjonalnym stymulowanie rozwoju kultury (np.
poprzez obniżenie czynszu lokatorom)
Kwestia jakości przestrzeni publicznej
o doprecyzować: odpowiednie projektowanie i dostosowywanie przestrzeni
publicznej, aby stworzyć warunki dla twórczości (nieprofesjonalnej,
spontanicznej, amatorskiej)
o Uwzględnić potrzeby kulturalne przy projektowaniu przestrzeni publicznej
o Co to znaczy? Brak instytucji, która miałaby siłę opiniotwórczą, aby wpływać
na jakość przestrzeni publicznej, np. główny architekt miasta nie ma
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możliwości wpływu na jakość pojawiających się obiektów w przestrzeni
miejskiej.
o Wyrzucić punkt dotyczy biura architektury
o To raczej kwestia jakości i estetyki a potencjału kulturotwórczego – dać ciało,
które decyduje? Partycypacja?
o Wyrzucić punkt 7 – to jest sport i rekreacja – wpisać za to np. ustawianie
ławek tak, żeby mogły służyć do wydarzeń artystycznych
o Stworzyć mechanizmy kontroli projektów deweloperów
o Reklamy out, ławki, altanki, parkingi (brak placów do spotkań itp.). Więcej
ogródków kawiarnianych. Więcej toalet estetycznych (toi-toi-e out)
o Otworzyć przestrzenie zamkniętych osiedli (dwukrotnie)
o Niech parkingi znikają z głównych placów miasta
o Przeprowadzić rewitalizację przestrzeni industrialnej dla celów kultury
Wypracować standardy budynków instytucji kultury dla zapewnienia ich
właściwego funkcjonowania (np. minimalna powierzchnia, lokalizacja)
o Eksport kultury na powietrze – więcej kultury w przestrzeni publicznej
Kwestia jakości przestrzeni:
o Zwrócić uwagę na Pragę – szczególnie tam, gdzie jest już taka działalność
artystyczna
o Stworzenie czy też przemieszczenie kultury na miejsca dostępne publicznie –
place ulice
o Jest wiele miejsc, które oficjalnie działają a praktycznie zabierają pieniądze i
są opanowane od wieków, stojąc nieaktywnie, np. piwnice p. Warskiej czy
inne piwnice na Starówce. Są tam wystawy, których nikt nie ogląda,
niewykorzystane tak świetne lokum! W takim obszarze historycznym ->
brakuje wydarzeń dla nie-Polaków i turystów i gości (nawet prezydentów).
Pozostają od lat jedynie – opera i balet. Szkoda, bo w Informacji Turystycznej
często pada pytanie o atrakcje kulturalne, oprócz muzeum, dla nie-Polaków
o Wynajmować lokale lub oddawać je w użytkowanie na warunkach
sprzyjających organizacjom pozarządowym
o Opracować jasną komunikację możliwości wykorzystania miejsc na działania
pozainstytucjonalne
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o Planować przestrzeń publiczną w sposób partycypacyjny
o Kultura miasta to także architektura i urbanistyka – powinny być planowane
w sposób uwzględniający obywateli
Nie ma już ciemnych i pustych domów kultury, zwykle pracują od rana do późnej
nocy
Zapewnić udział finansowy miasta w opłacaniu artystów
Ratujmy koncepcję Dzielnicy Łacińskiej na Powiślu
Trzymać z dala polityków od podejmowania decyzji ostatecznych ( tylko praktycy)
Kwestie związane z funkcjonowaniem instytucji kultury
o Wspierać pozainstytucjonalne i niezależne inicjatywy działające w lokalach,
które należą do miasta
o Stworzyć system wsparcia administracji NGO i ich działania poza głównymi
projektami, ich lokali – np. wsparcie w remontach kulturalnych lokali
zarządzanych przez NGO.
o Wprowadzić mediacje miasta między instytucjami kultury a właścicielami
miejsc, przestrzeni, gdzie mogłyby się odbyć wydarzenia artystyczne (stare
fabryki, gazownia, tereny kolejowe etc.)
o Stworzyć platformy rozwojowe miejsc (szczególnie rewitalizowanych)
poprzez jednolity i równy dostęp różnych instytucji, a w szczególności
sektora kreatywnego, firm prywatnych działających w obszarze kultury do
realizacji zadań i wydarzeń kulturalnych
o Rozliczać z wykorzystania [środków] i oddawania odgórnego w ręce NGO
o Przenieść na grunt Warszawy doświadczenia Teatru Odin, współpracy z
władzami miasta Holstebro (Dania)
o Stworzyć informator miejsc dostępnych  fajnie byłoby stworzyć taką
księgę zasobów dla działań kulturalnych. Tymi zasobami mogłyby być: 1)
miejsca

do

wykorzystania,

2)

dofinansowania,

3)

osoby

chcące

współpracować, współrealizować
o Angażować

specjalistów–praktyków

na

etapie

projektowania

nowo

oddawanych gmachów dla instytucji kultury (dwukrotnie)
o Politycy – WARA OD decyzji ostatecznych
o Równo traktować instytucje kultury: teatry, muzea, biblioteki, domy kultury
22

OBSZAR „MIEJSCA”: WNIOSKI I REKOMENDACJE Z PRACY GRUPOWEJ



Dodać angażowanie specjalistów-praktyków na etapie projektowania nowooddawanych gmachów dla instytucji kultury



Doprowadzić do tego, żeby wszystkie zezwolenia były możliwe do uzyskania w
jednym okienku, miejscu, najlepiej w Biurze Kultury



Trzymać polityków z dala od podejmowania decyzji



Niech zapanuje duch udostępniania! Zasady powinny mówić, że dostęp jest łatwy
dla różnych grup – także nieformalnych i niezinstytucjonalizowanych



Podmioty nieinstytucjonalne i NGOs powinny móc korzystać z przestrzeni nie tylko
kiedy jest pusta



Ustalenia z deweloperami odnośnie miejsca dla kultury – bardzo ważne, zwłaszcza
sformułowanie punktu tak, żeby nie dało się go ominąć (niezależnie od przychylności
dewelopera)



Rozliczać instytucje kultury z tego, w jaki sposób wykorzystują swoje zasoby. Jeśli
dom kultury stoi pusty pół dnia, można go komuś oddać na ten czas



Stworzyć księgi zasobów, gdzie można znaleźć dostępne miejsce, informacje o
dofinansowaniach, zasobach ludzkich



Kto decyduje o tym, co poprawia jakość przestrzeni publicznej? Pomysł jest dobry,
ale jak go zrealizować? Źle, gdyby był to urzędnik, który nie jest kompetentny w tym
zakresie



Uwaga: punkty odnoszą się przede wszystkim do budynków, przestrzeni zamkniętej
a ważne jest też objęcie działaniem przestrzeni typu place, ulice – na co dzień



Otworzyć miejską przestrzeń (chodzi o osiedla zamknięte)



Schować parkingi pod ziemię z głównych placów miasta
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WIZERUNEK
OBSZAR „WIZERUNEK” DOTYCZY PROCESU BUDOWANIA MARKI
WARSZAWY JAKO LICZĄCEGO SIĘ W EUROPIE, INTERESUJĄCEGO
MIASTA KULTURY ZE SPÓJNĄ I WIELOASPEKTOWĄ POLITYKĄ
PROMOCJI KULTURY ORAZ SKIEROWANĄ DO GOŚCI I
MIESZKAŃCÓW NOWOCZESNĄ INFORMACJĄ KULTURALNĄ.

CELE PRK: RANKING WAŻNOŚCI NA PODSTAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH
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ANALIZOWANE CELE PRK:

1. Wypromowanie Warszawy jako miasta kultury i obywateli: z atrakcyjną ofertą
kulturalną, oferującego możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego oraz
współpracującego z obywatelami
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2. Włączenie artystów, projektantów, organizatorów kultury, społeczników, a także
wydarzeń i zjawisk kultury oraz mediów do budowania wizerunku Warszawy –
miasta kultury i obywateli
3. Wykorzystanie ikonicznych, symbolicznych dla miasta postaci, zdarzeń i zjawisk do
budowania wizerunku Warszawy – miasta kultury
4. Wykorzystanie istniejących sieci kontaktów międzynarodowych do promowania
Warszawy jako miasta kultury oraz szukanie nowych możliwości promocji
5. Zbudowanie nowoczesnego systemu informacji oraz promocji kulturalnej,
adresowanego do mieszkańców miasta i turystów
ZGŁOSZONE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW REALIZACJI WW. CELÓW LUB
ICH ZMIAN

Rekomendacje dotyczące statusu kwestii wizerunku w kontekście kultury
o Cały punkt „wizerunek” zatwierdzić bez dyskusji lub wyrzucić. To są sprawy
oczywiste, a nie PROBLEMY kultury. Rozdział „Wizerunek” nie zasługuje na
rangę 1/6 fragmentów PRK
o Ten cel jest najmniej związany z kulturą
o Wizerunek ok, ale nie zamiast. Problem późniejszy, nie zajmujący 1/6 PRK
o Zbyt duży nacisk na promocję i wizerunek – 1/6 PRK (trzykrotna uwaga)
Dopisać „wsparcie wydarzeń wyjazdowych na terenie Polski i za granicą”
Stworzyć mechanizm wsparcia dla promowania kultury, wyjazdów artystów –żywy
PR
Zsynchronizowanie wizerunku miasta z ofertą kulturalną, dostępną infrastrukturą
oraz dostępem do kultury
Wypracowanie wizerunku Warszawy nie odcinającej się od korzeni, ale nie tkwiącej
mentalnie w ubiegłym wieku i martyrologii
Wizerunek powinny kreować wydarzenia
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Brakuje w programie ikonicznej postaci Bolesława Prusa (19 maja 2012 100-lecie
śmierci); do 2020 program „Warszawa 100 lat po Prusie”; zdarzenie niemartyrologiczne – Bitwa Warszawska, szczególnie od strony Łamaczy Kodów
(Sierpiński, Mazurkiewicz, Leśniewski, Kowalewski). Przecież to jest rok 2020
(stulecie), por. Grzegorz Nowik Zanim złamano Enigmę (2 tomy, ponad 200o stron).
Polacy jako pierwsi oparli wywiad na profesjonalnych matematykach! Działo się to w
Warszawie.
Można przypuszczać, że punkt 3 rodzi martyrologiczne spojrzenie na Warszawę
Brakuje wielu mniejszych, istniejących we wszystkich dzielnicach punktów
informacji miejskiej
Kwestia informacji jest ważna, bo dzieje się bardzo dużo, ale informacja jest
rozproszona, a także kanały informacji (prasa sobie, Internet sobie). Może zamiast
gazetek z supermarketu powinien trafiać do mieszkańców newsletter (gazetka) o
ofercie na dany tydzień. Dodać punkty informacyjne
Różnorodność, heterogeniczność miasta – atutem wielkie „spójne” koncerty
promocji, „budowania wizerunku” nie zdały egzaminu (biuro promocji/ESK –
poszukiwanie tożsamości kandydatury)
Promocja prac konkursowych i co zrobiliśmy (<-informacja) – w tym wsparcie dla
współpracy międzynarodowej
Kwestie dotyczące ruchu kultury alternatywnej:
o Porównując inne, międzynarodowe ośrodki miasta – w Warszawie widoczny
jest brak dostępu ruchu alternatywnego (nie amatorzy, ale profesjonalni
artyści)
o W sektorze kultury m.st. Warszawy panuje zamknięta struktura instytucji.
Alternatywa jest, ale nie ma możliwości przedarcia się przez te struktury(ę)
instytucji
o Brakuje wolności dla działania ruchu alternatywnego
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OBSZAR „WIZERUNEK”: WNIOSKI I REKOMENDACJE PRACY GRUPOWEJ



Istnieje duże niebezpieczeństwo, że budowanie wizerunku i promocja zastąpią
rozwój kultury; kwestia wizerunku zajmuje za dużo miejsca w PRK



Wspierać wydarzenia wyjazdowe (w ramach współpracy międzynarodowej i w
kraju); budować wizerunek Warszawy poza Warszawą



Czy obszar „Wizerunek” jest potrzebny? Jeżeli realizowane będą pozostałe obszary,
to wizerunek sam się zbuduje



Informacja o kulturze jest bardzo ważna (pkt 5), każdy mieszkaniec powinien
wiedzieć, gdzie w jego dzielnicy jest punkt informacyjny
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TOŻSAMOŚĆ
OBSZAR „TOŻSAMOŚĆ” OBEJMUJE ODKRYWANIE,
WYPRACOWYWANIE I BUDOWANIE POPRZEZ KULTURĘ
IDENTYFIKACJI WARSZAWIAKÓW ZE WSPÓŁCZESNĄ WARSZAWĄ
– MIASTEM NOWOCZESNYM, OTWARTYM, WIELOKULTUROWYM,
SZANUJĄCYM SWOJE DZIEDZICTWO I HISTORIĘ.

CELE PRK: RANKING WAŻNOŚCINA PODSTAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH
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ANALIZOWANE CELE PRK:

1. Zainicjowanie procesu określania współczesnej tożsamości Warszawy
2. Budowanie poczucia odpowiedzialności, zainteresowania i więzów z miejscem
zamieszkania poprzez projekty artystyczne i społeczno-kulturalne
3. Wspieranie

aktywności

kulturalnej

imigrantów,

przede

wszystkim

w

jej

niefolklorystycznym wymiarze
4. Wspieranie projektów międzykulturowych
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5. Włączenie współczesnych, pozawojennych aspektów dziedzictwa kulturowego do
budowania tożsamości
ZGŁOSZONE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW REALIZACJI WW. CELÓW LUB
ICH ZMIAN

Kwestia statusu obszaru:
o Cały ten rozdział to jest wątek uboczny naszych problemów z rozwojem
kultury
o Tożsamość jest to problem raczej PRowy niż kulturalny
o Tożsamości nie tworzy się dokumentami – cały rozdział może być rozłożony
pomiędzy inne rozdziały
Włączyć współczesne aspekty do historycznego dziedzictwa kulturowego
(czterokrotnie)
Punkt piaty zakłada, prawdopodobnie niesłusznie, że dziedzictwo kulturowe jest
wojenne
Tworzyć miasto otwarte dla różnorodności, funkcjonalne dostosowanie przestrzeni
publicznej do osób niepełnosprawnych
Dodać: Kultywowanie historycznej tożsamości miasta!!! – równoległe budowanie
nowej tożsamości kosmopolitycznej – pomijanie tego istotnego punktu spowoduje
zatracanie się pierwotnego charakteru miasta
Utrwalanie tożsamości lokalnego środowiska poprzez gromadzenie pamiątek,
pamiętników, wspomnień, zapisanych lub nagranych
Tożsamość Warszawy nie powinna być skupiona tylko na niefolklorystycznym
wymiarze -> wymiana, dialog międzykulturowy jako nowa jakość tożsamości
Warszawy
Stworzyć narrację dla Warszawy w ogólnej wizji
Wielokulturowość, ale też wielojęzykowość! Pokazywać tożsamość miasta (jego
obywateli) na mapie Europy. Wprowadzić też język angielski w tożsamość miasta,
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zwłaszcza dzisiaj, w stolicy włączony jest język angielski w działania kulturalne
(praktyczne). Coraz więcej języków słyszy się na ulicy, chciałoby się, aby te języki
były też uwzględnione w działaniach kultury.
OBSZAR „TOŻSAMOŚĆ”: WNIOSKI I REKOMENDACJE PRACY GRUPOWEJ

Włączać współczesne aspekty do dziedzictwa kulturowego
Czy polityka kulturalna Warszawy powinna wspierać w szczególny sposób
imigrantów, skoro i inne punkty już mówią o międzykulturowości?
Zadbać, by imigranci czuli się współgospodarzami
Akcentowanie historii Warszawy nie w obszarze martyrologii, ale np. rządy
Starynkiewicza, historia powojenna
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ZARZĄDZANIE
OBSZAR „ZARZĄDZANIE” DOTYCZY TWORZENIA I
PROWADZENIA POLITYKI KULTURALNEJ ORAZ
ADMINISTROWANIA ZASOBAMI W SEKTORZE KULTURY.
OBEJMUJE TAKŻE FINANSOWANIE, MONITOROWANIE I
EWALUACJĘ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH.
CELE PRK: RANKING WAŻNOŚCI NA PODSTAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH
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ANALIZOWANE CELE PRK:

1. Tworzenie i stałe aktualizowanie obrazu warszawskiej kultury poprzez badania,
analizy, opracowania eksperckie realizowane przez podmioty wyłonione w konkursie
lub przetargu
2. Wypracowanie reguł formułowania założeń polityki kulturalnej odnoszącej się do
zmian społecznych
3. Nakreślenie priorytetów, celów strategicznych i operacyjnych, planów wieloletnich i
rocznych
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4. Dostosowanie wewnętrznej struktury Miasta (biur, wydziałów i innych jednostek) do
aktualnych wyzwań i celów
5. Stworzenie przejrzystego systemu finansowania kultury, ściśle powiązanego z
kierunkami wskazanymi w programie rozwoju kultury (w rocznych i wieloletnich
planach działań)
6. Podniesienie kompetencji kadr zarządzających kulturą, organizatorów kultury,
liderów oraz animatorów kultury
7. Usuwanie proceduralnych i prawnych barier utrudniających pracę twórczą i
upowszechnianie kultury
ZGŁOSZONE PROPOZYCJE DOTYCZĄCE SPOSOBÓW REALIZACJI WW. CELÓW LUB
ICH ZMIAN

Rekomendacje dotyczące badań:
o Prowadzić systematyczne badania panelowe – ilościowe i jakościowe
o Jeśli chodzi o badania: robić ankiety, dyskusje z grupami wpływów np.
dyrektorów teatrów, animatorów kultury, właścicieli lokalów, właścicieli
przestrzeni, artystów etc., także biznesmenów
o Badania powinny być prowadzone przez NIEZALEŻNE podmioty, a nie np.
przez Towarzystwo „Ę”, które jest nastawiona antagonistycznie do domów
kultury
O co chodzi w punkcie drugim? To jakiś bełkot naukowo–urzędniczy! Fragment
wypracowanie reguł formułowania założeń – kuriozalny bełkot!
Nakreślenie priorytetów = większe otwarcie na inicjatywy twórców, nie wszystko da
się zaplanować w planach wieloletnich
Kwestia struktury Miasta
o Przekażcie kompetencje instytucjom, nie biurom!
o Kwestia struktury Miasta to jest temat do ustalenia pomiędzy urzędnikami, a
nie do konsultacji społecznej
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o Dopisać: usuwanie barier współpracy biura kultury, instytucji kultury z
sektorem kreatywnym i sektorem prywatnym
Wprowadzić ekspercki system przyznawania dotacji zamiast obecnego, kryteria i
priorytety – merytoryczne, jasne i jawne. Merytoryczny monitoring działalności
grantobiorców
Kwestia podnoszenia kompetencji:
o Podniesienie kompetencji to najważniejszy punkt – wprowadzić szkolenia dla
animatorów kultury i ludzi z NGOs zajmujących się kulturą
o Po co: mamy znakomicie wykwalifikowaną kadrę menedżerską i
instruktorską!
o Zapewnić podniesienie kompetencji urzędników decyzyjnych w sprawach
kultury
o Dodać: podniesienie kompetencji urzędników w komunikacji
o Dopisać – obowiązkowe szkolenia dla dyrektorów instytucji kultury z
zarządzania,

komunikacji,

z

przykładami

projektów

kulturalno

–

animacyjnych
Do realizacji każdego celu potrzebne są pieniądze. Bez pieniędzy kultura nie ma
szans na utrzymanie i rozwój
Bardzo ważne – podniesienie kompetencji urzędników (znajomość realiów
artystycznych i języka twórców, tak aby urzędnik wiedział o czym decyduje)
Konieczny jest monitoring grantobiorców
Zarządzanie finansami
o Wprowadzić zasady transparentności i systematycznej kontroli
o Jasne zasady egzekwowania strategii od instytucji i urzędników oraz osób
zatrudnionych przez jednostki finansowane z budżetu miasta
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o Formułowanie dokumentów strategicznych w sposób zrozumiały oraz ich
szeroka dystrybucja wśród mieszkańców także w formie innej niż spisane
dokumenty
o Konkursy na dostępność zasobów niewykorzystanych (patrz miejsca)
o Rozliczanie z niewykorzystanych zasobów, rozliczanie/kontrola pracowników
instytucji kultury (administracyjnych) z aktywnego pozyskiwania funduszy i
partnerów działalności
o Wyrównywanie dostępu do finansowania –

placówki kultury powinny

konkurować, za lepszą ofertą powinny iść większe pieniądze
o Wprowadzić budżet zadaniowy
o System przejrzystego zarządzania powinien być połączony z innymi
możliwymi formami finansowania działalności kulturalnej
POLITYCY – trzymać z dala od zarządzania miastem!
OBSZAR „ZARZĄDZANIE”: WNIOSKI I REKOMENDACJE PRACY GRUPOWEJ

Wprowadzić ekspercki system przyznawania dotacji; kryteria merytoryczne, jawne i
jasne; monitoring merytoryczny, nie tylko księgowy
Brak nam punktu o podniesieniu kompetencji urzędników, którzy rozpatrują
projekty, żeby rozumieli język artystyczny
Badania ilościowe i jakościowe, ilościowe realizowane systematycznie, nie tylko
podporządkowane procedurom konkursowym; podmioty realizujące badania nie
wyłaniane tylko na podstawie kryterium ceny, ale też kompetencji i możliwości
długofalowego monitorowania wybranych wskaźników
Najważniejszy jest punkt nr 7 dotyczący usuwania barier

WIĘCEJ INFORMACJI O ZREALIZOWANYCH WARSZTATACH
UDZIELA DR ILONA IŁOWIECKA-TAŃSKA, PARTNERS POLSKA,
TEL. 501 446 849, E-MAIL:
ILONA.TANSKA@PARTNERSPOLSKA.PL
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