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	 Ośrodek	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	
jest	 jedyną	 instytucją	 upowszechniającą	
kulturę	w	gminie	Wisznia	Mała.	Swoje	 cele	
realizuje	w	oparciu	o	zadania	wynikające	ze	
statutu,	wychodząc	naprzeciw	oczekiwaniom	
społecznym,	 realizując	 działania	 własne 
i	społeczności	lokalnej.	Działalność	Ośrodka	
Kultury	 Sportu	 i	 Rekreacji	 związana	 jest	
z	 animacją	 życia	 kulturalnego	 poprzez	
różnorodne	 formy	 edukacji	 kulturalnej 
i	 sportowej:	 sekcje,	 koła	 zainteresowań,	
warsztaty,	organizację	i	realizację	wydarzeń 
i	imprez	o	charakterze	kulturalnym	i	sporto-
wo-rekreacyjnym.	 Ośrodek	 Kultury	 organi-
zuje	imprezy	artystyczne	upowszechniające	
różne	dziedziny	sztuki	(przeglądy,	festiwale,	
konkursy,	 koncerty,	 wernisaże,	 wystawy) 
o	zasięgu	lokalnym	oraz	krajowym.	Prowadzi	
działalność	w	zakresie	edukacji	kulturalnej,	
amatorskiej	twórczości	artystycznej	a	także	
działalność	 wystawienniczą.	 Tworzy	 wa-
runki	 do	 rozwoju	 rękodzieła	 artystycznego,	
promocji	 sztuki	 współczesnej	 oraz	 szeroko	
pojętej	kultury	ludowej.	

	 W	przeciągu	ostatnich	lat	dokonano	
wiele	 korzystnych	 zmian	 w	 zakresie	 infra-
struktury	 lokalowej,	 reorganizacji	 struktu-
ry	 organizacyjnej	 OKSiR,	 pozyskiwania	
środków	 zewnętrznych	 na	 działania	 OKSIR 
a	 przede	 wszystkim	 rozwinięto	 działalność	
merytoryczną	i	kulturalną	Ośrodka.

	 Kolejnym	 działaniem	 podjętym	
przez	 OKSiR	 mającym	 na	 celu	 pobudze-
nie	 społeczności	 lokalnej	 do	 partycypacji 
i	inicjacji	działań	Ośrodka	Kultury	jest	udział	
w	programie	
„Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 
2015”,	w	ramach	którego	powstał	niniejszy	
Raport.	

	 W	 ramach	 programu	 współfinan-
sowanego	 przez	 Narodowe	 Centrum	 Kul-
tury	 OKSiR	 realizuje	 projekt	 pn.	 „Kultura  
na Zakręcie”,	 który	 skoncentrowany	 jest	

wokół	 kwestii	 uczestnictwa	 mieszkańców	
gminy	 Wisznia	 Mała	 w	 wydarzeniach	 kul-
turalnych	 oraz	 możliwości	 ich	 silniejszej	
aktywizacji.	 Przedsięwzięcie	 polegało	 na	
wyłonieniu	 lokalnych	 liderów	 mogących	
inspirować	 i	 wspomagać	 mieszkańców 
w	realizacji	oddolnych	inicjatyw	związanych	
z	 ożywieniem	 życia	 kulturalnego	 gminy	
Wisznia	Mała.	Wierzymy,	że	realizacja	całości	
projektu	 przyczyni	 się	 do	 budowy	 kapitału	
obywatelskiego,	 który	 stanie	 się	 podsta-
wą	 do	 tworzenia	 oferty,	 odpowiadającej 
na	potrzeby	lokalnej	społeczności.	

	 Raport	 jest	 podsumowaniem	 dia-
gnozy,	w	której	zaprezentowano	wyniki	badań	
społecznych	 zrealizowanych	 wśród	 miesz-
kańców	Gminy	Wisznia	Mała	przy	wsparciu	
merytorycznym	 Fundacji Wspierania 
Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”.	
Instytucją	koordynującą	działania	badawcze	
w	ramach	projektu	„Kultura	na	Zakręcie”	był	
Ośrodek	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Wiszni	
Małej	przy	udziale	animatora	z	Narodowego	
Centrum	Kultury	-	Pana	Pawła	Kamińskiego.
Pracownicy	 i	 Dyrektor	 OKSiR	 uczestniczyli 
w	 tworzeniu	 koncepcji	 badawczej,	 która	
przeprowadzona	 została	 z	 wykorzystaniem	
kilku	metod,	w	tym:	

• Spotkania warsztatowe 
 z udziałem mieszkańców 
 gminy Wisznia Mała;
• Ankieta on-line;
• „Wiszące pytanie”;
• „Tablica pomysłów”.

Raport	 w	 syntetycznej	 formie	 zawiera	 opis	
przebiegu	 przedsięwzięcia	wraz	 z	wypraco-
wanymi	materiałami	oraz	rekomendacjami.	

Zespół	projektowy:
Mariola		Blecharczyk

Magdalena	Tabiś
Luiza	Jurczyk
Michał	Kuras
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Wprowadzenie
	 Raport	diagnozy,	który	trzyma-
cie	Państwo	w	rękach,	jest	wskazówką	
dla	 Państwa	 przy	 tworzeniu	 własnych	
inicjatyw	 oraz	 projektów,	 w	 ramach	
ogłoszonego	przez	OKSiR	Wisznia	Mała
w	 dniu	 1.	 czerwca	 2015r.	 „Konkursu 
Inicjatyw Lokalnych”	 na	 projekty	
oddolne	 mieszkańców	 gminy	 Wisznia	
Mała.	 Zaprezentowane	 wyniki	 badań	
były	 podstawą	 do	 określenia	 ram 
i	 zasad	 Regulaminu	 „Konkursu	 Inicja-
tyw	 Lokalnych”	 a	 w	 przyszłości	 mają	
być	źródłem	informacji		do	opracowania	
nowej	„Strategii	Rozwoju	Ośrodka	Kul-
tury	Sportu	i	Rekreacji	w	Wiszni	Małej”.
Raport	 został	 podzielony	na	dwie	 czę-
ści:

	 Pierwsza	 część	 Raportu 
powstała	 w	 oparciu	 o	 diagnozę	 prze-
prowadzoną	przez	Fundację	Wspierania	
Inicjatyw	Lokalnych	„Moja	Przestrzeń”, 
w	 ramach	 spotkań	 diagnostyczno-ani-
macyjnych	 podczas	 których	 zastoso-
wano	 kilka	 metod	 badawczych:	 world	
cafe,	 moderacja,	 karty	 edukacyjne. 
Na	 przełomie	 kwietnia	 i	 maja	 prze-
prowadzono	 3	 spotkania	warsztatowe,	
które	 skierowane	 były	 do	 wszystkich	
mieszkańców	gminy	Wisznia	Mała.

	 W	 warsztatach	 wzię-
ło	 łącznie	 udział	 55	 osób,	 jed-
nak	 wnioski	 z	 tych	 spotkań 
i	rozmów	możemy	odnieść	do	szerszej	
liczby	 osób.	 Zakładamy	 bowiem,	 że	
uczestnicy	mówili	o	ważnych	kwestiach	
charakterystycznych	nie	 tylko	dla	nich	
ale	w	odniesieniu	do	grup	społecznych	
z	 ich	 otoczenia	 (sąsiedzi,	 rówieśnicy,	
rodzina).	
	 Spotkania	 warsztatowe	 miały	
dać	odpowiedź	na	trzy	główne	kwestie:

•	 „Potencjał	kulturowy	gminy
	 Wisznia	Mała”;

•	 „Analiza	potrzeb	kulturowych
	 gminy	Wisznia	Mała”;
•	 „Kryteria	wyboru	inicjatyw		
	 kulturalnych”.

	 Druga	 część	 Raportu	 za-
wiera	 wnioski	 z	 działań	 prze-
prowadzonych	 przez	 pracow-
ników	 Ośrodka	 Kultury	 Sportu 
i	 Rekreacji	w	Wiszni	Małej	 z	wykorzy-
staniem	 następujących	 metod	 badaw-
czych:	ankieta,	„Tablica	pomysłów”	oraz	
„Wiszące	pytanie”.	
	 W	 niniejszym	 Raporcie	 do-
konaliśmy	 podsumowania	 wyników	
ankiety,	 która	 była	 dostępna	 on-line	
na	 platformie	 www.oksir.wisznia-
mala.pl	 oraz	 w	 wersji	 papierowej 
w	siedzibie	Ośrodka	Kultury.	Odpowie-
dzi	na	pytania	zawarte	w	ankiecie	prze-
kazało	39	respondentów.
	 Kolejnym	narzędziem	wykorzy-
stanym	do	zweryfikowania	potrzeb	kul-
turalnych	mieszkańców	Gminy	Wisznia	
Mała	była	„Tablica	pomysłów”,	która	sta-
nęła	w	holu	Ośrodka	Kultury	w	dniu	25.	
marca.	Wszyscy	odwiedzający	Ośrodek	
Kultury	 mieli	 możliwość	 zapisania	 na	
kolorowych	kartkach	swoich	pomysłów	
związanych	 z	 brakującymi	 działaniami	
kulturalnymi	w	ofercie	OKSiR.	

	 Ostatnią	 metodą	 zastosowaną	
w	diagnozie	było	otwarte	pytanie,	które	
zadaliśmy	podczas	imprezy	plenerowej	
pn.	„Gminna	Folkloriada”	w	dniu	9	maja 
w	Szymanowie	w	formie	wiszącego	py-
tania:	„Twój	pomysł	na	kulturę	w	naszej	
gminie”.

	 Raport	zakończony	został	pod-
sumowaniem	 wyników	 przeprowadzo-
nej	diagnozy	oraz	wskazaniem	nowych	
kierunków	 działań	 naszego	 Ośrodka	
Kultury.	
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Część I
I.I. Potencjał kulturowy gminy Wisznia Mała
 Pierwsze	spotkanie	warsztatowe: 
 „Analiza potencjału kulturowego gminy”
	 Malin	–	świetlica	wiejska,	8.04.2015r.

	 Podczas	 pierwszego	 spotka-
nia	 warsztatowego	 uczestnicy	 mieli
za	zadanie	odpowiedzieć	na	4	pytania:

1.	 Jakie	zasoby	kulturowe
	 posiada	nasza	gmina?
2.	 Jak	oceniasz	ofertę	kulturalną		
	 w	gminie	pod	względem		
	 ilościowym	i	jakościowym?
3.	 Jak	oceniasz	dostępność	oferty		
	 kulturalnej?
4.	 Jak	oceniasz	stopień
	 zaangażowania	mieszkańców
	 w	proces	kreowania	oferty		
	 kulturalnej?

Wypracowany	materiał:

1. Jakie zasoby kulturowe posiada 
nasza gmina? 
(zasoby	 infrastrukturalne	 np.	 świetlice	
wiejskie,	 zabytki,	 miejsca;	 potencjał	
geograficzny,	historyczny,	przyrodniczy,	
dziedzictwo	kulturowe;	potencjał	ludzki
(np.	artyści,	znane	osoby,	specjaliści):

•	 OKSIR	(ceramika;	piec			
	 ceramiczny	–	Ozorowice);
•	 W	większości	miejscowości 
	 są	świetlice,	w	których
	 na	co	dzień	nic	się	nie	dzieje;
•	 Zabytkowe	kościoły,	pałacyki,		
	 zaniedbane	folwarki,	parki
	 np.	Pierwoszów,	Ligota	Piękna,		
	 Ozorowice;
•	 Szlaki	rowerowe;
•	 Tereny	rekreacyjne	
	 nieużywane,	np.	akwen
	 w	Wiszni	Małej;
•	 Zabytkowy	cmentarz
	 w	Wysokim	Kościele;	
•	 Aeroklub	w	Szymanowie;	
•	 Kocie	Góry	-	wycieczki			

	 rowerowe,	piesze;
•	 Stok	narciarski	w	Machnicach;
•	 Akwen	w	Wiszni	Małej
	 oraz	Malinie;
•	 Rzeka	Widawa-	szlak	wodny;
•	 Lokalni	rękodzielnicy;
•	 Lokalni	przedsiębiorcy;
•	 Teren	rekreacyjny	„Miłocin”
	 w	Pierwoszowie;
•	 Zespoły	ludowe;
•	 Chór	przy	OKSIR;
•	 „Resztki”	śladów	kolejki		
	 wąskotorowej;	
•	 Odnowiona	stacja	szynobusu		
	 –	Pierwoszów	-	Miłocin
	 (na	starym	szlaku	kolejki		
	 wąskotorowej);
•	 „Dolina	Widawa”	–	szlak		
	 wodny;
•	 „Szlak	dawnej	kolei		 	
	 wąskotorowej”	
	 –potencjał	turystyczny	
	 (Wrocław	–	Trzebnica
	 -	Żmigród);
•	 Kluby	sportowe,	które	zaczęły		
	 prężnie	działać;
•	 Lokalni	inicjatorzy	działań		
	 kulturalnych	w	danych	wsiach;
•	 Stadnina	koni	–	Pierwoszów,		
	 Wisznia	Mała,	Ozorowice,		
	 Raków,		Machnice.

2) Jak oceniasz ofertę kulturalną
w gminie pod względem ilościowym
i jakościowym? 
(ilość	wydarzeń	w	skali	roku,	tematyka	
wydarzeń;	odbiorcy,	przykłady,	zawar-
tość	merytoryczna;	różnorodność):

•	 Deficyt	imprez	o	charakterze		
	 przeglądów	teatralnych	oraz		
	 koncertów;
•	 Brak	cykliczności	imprez	
	 kulturalnych	(incydentalność);
•	 Imprezy	głównie	okolicznościo-	
	 we	dla	lokalnych	mieszkańców;
•	 Rewitalizacja	istniejących
	 obiektów,	które	mogą	stać	się		
	 miejscem	wydarzeń	kultural-	
	 nych;	
•	 Budowa	nowych	obiektów		
	 kulturalnych	dla	odbiorców
	 w	każdym	wieku;
•	 Brak	działań	związanych		
	 z	upiększaniem	okolicy			
	 (sprzątanie,	odnawianie);
•	 Oferta	kulturalna	bogata,
	 ale	skupiona	wokół	OKSIR
	 i	dużych	świetlic;
•	 Imprezy	głównie	rozrywkowe		
	 (festyny);
•	 Oferta	w	aktywnych	
	 miejscowościach	jest	dość		
	 monotonna	(wszędzie
	 to	samo);
•	 Brak	oferty	w	świetlicach	wiej-	
	 skich	(Pierwoszów,	Wysoki
	 Kościół,	Machnice,	Ligota	Pięk-	
	 na);
•	 Mała	różnorodność	wydarzeń.

3) Jak oceniasz dostępność oferty
kulturalnej?: 
(czy	 oferta	 jest	 dostosowana	 pod	
określone	 potrzeby?,	 białe	 plamy,	 pu-
ste	miejsca;	 czy	oferta	kulturalna	 jest	

znana?,	 skąd	 czerpane	 są	 informacje 
o	ofercie?)

•	 Informacja	o	ofercie
	 nie	dociera	do	części 
	 mieszkańców;
•	 Brak	urozmaiconej	oferty
	 dla	młodzieży;
•	 Bogata	oferta	OKSIR
	 dla	zmotoryzowanych;
•	 W	niektórych	miejscowościach		
	 oferta	kulturalna	jest	znacznie		
	 mniejsza
•	 Ograniczony	dostęp
	 dla	mieszkańców
	 niekorzystających	ze	strony		
	 internetowej		OKSIR,	Sołectw		
	 oraz	profili	społecznościowych;
•	 Tablice	ogłoszeń
	 (ograniczony	dostęp	i	słaby	za-	
	 sięg	oddziaływania);	
•	 Brak	tablic	ogłoszeniowych
	 w	niektórych	miejscowościach
	 lub	ich	zły	stan	techniczny;	
•	 Większość	imprez	organizowa-	
	 nych	przez	OKSiR	odbywa	się
	 w	Wiszni	Małej;
•	 Brak	oferty	dla	całych	rodzin;
•	 Mało	zróżnicowana	pod	wzglę-	
	 dem	kulturalnym	oferta
	 w	poszczególnych	miejscowo-	
	 ściach	(głównie	wydarzenia		
	 okazjonalne);
•	 Brak	regularnych	zajęć
	 w	świetlicach	wiejskich.

4) Jak oceniasz stopień zaangażo-
wania mieszkańców w proces kre-
owania oferty kulturalnej?:
(Czy	 mieszkańcy,	 organizacje	 współ-
tworzą	ofertę	kulturalną
(np.	inicjowanie	projektów	itp.);
Jak	wygląda	współpraca	dotycząca	dzia-
łań	o	charakterze	kulturalnym?):	
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•	 Mieszkańcy	organizują
	 i	współtworzą	różnego	rodzaju
	 inicjatywy,	które	realizuje		
	 OKSiR
	 np.	„Wiszeńskie	Spotkania
	 ze	Sztuką”	w	ramach	otwartej
	 w	OKSiR	„Galerii	na	Zakręcie”,		
	 „Puchar	Polski	w	Dog	Trekkin-
	 gu”,	„Śpiewające	Wsie 
	 w	Malinie;
•	 Zaangażowanie	mieszkańców		
	 przekłada	się	na	realne	wspar-	
	 cie	merytoryczne	oraz	finanso-	
	 we	przez	OKSiR	(przykładem		
	 jest	Piknik	Rodzinny
	 w	Pierwoszowie);
•	 Słabo	rozwinięta	komunikacja
	 publiczna	utrudnia	udział		
	 mieszkańców	wsi	oddalonych
	 od	drogi	krajowej	nr	5
	 w	imprezach	gminnych
	 (np.	w	Dożynkach	Gminnych		
	 organizowanych	głównie
	 w	Wiszni	Małej	oraz	Ligocie		
	 Pięknej);
•	 Na	zajęcia	organizowane
	 w	OKSIR	uczęszczałoby	więcej		
	 dzieci	i	młodzieży	gdyby	był

	 organizowany	dojazd;
•	 Imprezy	organizowane	przez
	 mieszkańców	swoich	miejsco-	
	 wości	sprowadzają	się	do
	 imprez	integracyjnych	typu:		
	 ognisko,	spotkania	przy	grillu,		
	 sprzątanie	wsi;
•	 Brak	integracji	„nowych”
	 i	„starych”	mieszkańców;
•	 Ofertę	kulturalną	tworzą
	 głównie	pracownicy	OKSIR;
•	 Mieszkańcy	w	większości
	 biernie	uczestniczą	w	organizo-	
	 wanych	przez	OKSiR	stałych		
	 formach	działań;
•	 Zbyt	mała	współpraca	pomię-	
	 dzy	sąsiednimi	miejscowościa-	
	 mi;
•	 Chętni	do	działania	mieszkańcy
	 nie	wiedzą	jak	zrealizować
	 swoje	działania;
•	 Mieszkańcy	chętniej	włączają
	 się	w	organizację	wydarzeń		
	 kulturalnych	niż	inicjują
	 własne	działania;
•	 Stworzenie	inicjatyw,
	 z	których	mieszkańcy	będą		
	 czerpać	bezpośrednie	korzyści.

II.I. Analiza potrzeb kulturowych gminy Wisznia Mała
 Podczas	drugiego	spotkania	warsztatowego,	które	przeprowadzone	
zostało	22.04.2015r.	w	świetlicy	środowiskowej	w	Ozorowicach	uczestnicy	
zajęli	się	określeniem	potrzeb	kulturowych	gminy	oraz	przyporządkowaniem	
ich	do	poszczególnych	grup	odbiorców	działań	kulturalnych.

Wytypowano	następujących	od-
biorców:	dzieci,	młodzież	szkol-
na,	 młodzież	 starsza,	 rodzina,	
młodzi	rodzice,	osoby	pracujące	
poza		 miejscem	zamieszkania,	
mieszkańcy	 napływowi,	 miesz-
kańcy	 rdzenni,	 seniorzy,	 osoby	
wykluczone	z	kultury	oraz	spor-
towcy.

DZIECI

POTRZEBY

ŹRÓDŁA INFORMACJI

  –	Skąd	wiemy
o	potrzebach?

Zajęcia	tematyczne,	np.	taneczne,	1.	
językowe,	ruchowe,	integracyjne,	
edukacyjne,	sportowe,	teatralne,	
muzyczne	itp.

Miejsca	spotkań:	place	zabaw,	2.	
świetlice.

Wycieczki	do	teatru	oraz	kina.	3.	

-	rozmowy	między

rodzicami	na	placu	zabaw;

-	rozmowy	z	dziećmi.
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MŁODZIEŻ SZKOLNA (12-19 lat)

POTRZEBY ŹRÓDŁA INFORMACJI  
– Skąd wiemy o potrzebach?

Boisko	wielofunkcyjne	–	oferta	zajęć	1.	
sportowych.

Zajęcia	filmowe,	projekcje	filmowe.2.	

Miejsca	spotkań	–	realizacja	przez	3.	
zainteresowanych.

Zajęcia	sportowe	typu	piłkarzyki,	4.	
ping	–	pong,	szachy.

Dyskoteki.	5.	

Gry	komputerowe	dla	grup	–	6.	
zawody.

-	rozmowy	bezpośrednie;

-	ankieta;

-	doświadczenia	innych;

-	obserwacje	własne.

MŁODZIEŻ STARSZA (od 19 roku życia)

POTRZEBY ŹRÓDŁA INFORMACJI  
– Skąd wiemy o potrzebach?

Atrakcyjne	miejsca	spotkań 1.	
(np.	skatepark,	adrenalina	park,	
biblioteka,	kawiarnie).

Działania	ukierunkowane	na	2.	
zainteresowania	i	różne	pasje	
młodych	ludzi.

Plenerowe	pokazy	filmowe.3.	

Plenery	graffiti.4.	

Wspieranie	oddolnych	inicjatyw	5.	
mieszkańców	zamiast	narzucania	
pomysłów	odgórnie.

Pomoc	i	wsparcie	merytoryczne	6.	
dla	osób	mających	pomysł,	pasje,	
talent.	

-	doświadczenie;

-	obserwacje	własne;

-	media	społecznościowe.

MIESZKAŃCY NAPŁYWOWI A MIESZKAŃCY RDZENNI

POTRZEBY
ŹRÓDŁA INFORMACJI  

–	Skąd	wiemy
o	potrzebach?

Wydarzenia	mające	na	celu	połączenie	1.	
wspólnych	zainteresowań	(np.	różne	
konkurencje	sportowe).

Likwidacja	podziałów	na	„starych” 2.	
i	„nowych”.

Angażowanie	„nowych”	osób	w	działania	3.	
kulturalne.

Wspólne	działania	na	rzecz	wsi 4.	
(np.	sprzątanie	miejscowości, 
wyplatanie	palm	wielkanocnych,	prace 
przy	tworzeniu	wieńca	dożynkowego).

-	rozmowy;

-media	społecznościowe;

-	obserwacja.

OSOBY PRACUJĄCE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

POTRZEBY
ŹRÓDŁA INFORMACJI  

–	Skąd	wiemy 
o	potrzebach?

Projekcje	filmowe	–	kino	letnie	1.	
plenerowe.

Warsztaty	kulinarne.2.	

Dyskoteka	dla	dorosłych.3.	

Zajęcia	sportowo	–	rekreacyjne	w	4.	
weekendy.

Spotkania	brydżowe	dla	różnych	5.	
miejscowości.

-	media	społecznościowe;

-	rozmowy	bezpośrednie;

-	obserwacje	własne.
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RODZINA

POTRZEBY
ŹRÓDŁA INFORMACJI  

–	Skąd	wiemy 
o	potrzebach?

Wspólne	spotkania.1.	

Pikniki	rodzinne.2.	

Turnieje	rodzinne.3.	

Ogniska	integracyjne.4.	

Wycieczki	(krajoznawcze,	5.	
rowerowe).	

-	rozmowy	bezpośrednie;

-	obserwacje	własne.

MŁODZI RODZICE

POTRZEBY
ŹRÓDŁA INFORMACJI  

–	Skąd	wiemy 
o	potrzebach?

Spotkania	młodych	rodziców	1.	
dotyczące	wymiany	informacji 
(np.	żywienie,	pielęgnacja,	itp.).

Więcej	miejsc	do	spotkań 2.	
(parki,	place	zabaw,	świetlice,	itp.).

Kursy	dla	młodych	rodziców.3.	

Organizacja	kiermaszu	i	wymiany	4.	
różnych	rzeczy	(ubranka,	wózki,	
zabawki,	itp.).

-	rozmowy	bezpośrednie;

-	obserwacje	własne.

SENIORZY

POTRZEBY

ŹRÓDŁA 
INFORMACJI 

–	Skąd	wiemy 
o	potrzebach?

Organizacja	zajęć	wspierających	osoby	1.	
starsze	poprzez	wspólną	rozmowę,	wymianę	
doświadczeń.

Wykłady	na	temat	zdrowia 2.	
i	prawidłowego	odżywiania.

Wykłady	na	temat	bezpieczeństwa 3.	
i	sposobu	prawidłowego	zachowania 
w	różnych	sytuacjach, 
w	których	mogą	znaleźć	się	seniorzy 
(np.	kradzieże,	oszustwa).	

Spotkania	mające	na	celu	przekazywanie	4.	
wiedzy	oraz	umiejętności	osobom	młodym 
(np.	warsztaty	kulinarne,	opowieści	
historyczne,	warsztaty	z	szydełkowania,	
szycia,	haftowania).

Wspólne	przebywanie	z	innymi,	potrzeba	5.	
bliskości	z	innymi.

Warsztaty	mające	na	celu	integrację	starszych	6.	
ludzi	z	młodym	pokoleniem,	np.	wymiana	
doświadczeń	podczas	warsztatów	kulinarnych,	
warsztatów	rękodzielniczych.

Zajęcia	mające	na	celu	naukę	obsługi	sprzętu	7.	
elektronicznego.

Kursy	komputerowe.8.	

Nauka	nowoczesnych	sposobów	komunikacji	9.	
(Skype,	Facebook).

Zajęcia	psychologiczne	mające 10.	
na	celu	wsparcie	przystosowania 
się	„do	nowego”.

-	rodzina;

-	znajomi, 
		przyjaciele;

-	sąsiedzi;

-	instytucje 
		publiczne 
		i	organizacje 
		społeczne;

-	Kościół;

-	sklep;

-	Internet;

-	media 
		(prasa,	radio, 
		telewizja,	itp.).
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OSOBY WYKLUCZONE Z KULTURY

POTRZEBY
ŹRÓDŁA INFORMACJI  

–	Skąd	wiemy 
o	potrzebach?

Wyjście	 do	 osób	 wykluczonych	 z	 kultury,	
lub	 zagrożonych	 wykluczeniem,	 np.	 osób	
bezrobotnych,	 osób	 niepełnosprawnych,	 osób	
niezmotoryzowanych,	 poprzez	 zaangażowanie	
ich	 w	 warsztaty	 rękodzielnicze	 a	 następnie	
wdrożenie	 w	 tworzenie	 dzieł	 będących	 marką	
naszego	 regionu.	 Osoby	 te	 mogą	 należeć	 do	
grupy	artystów,	hobbystów,	pasjonatów.	

-	rozmowy;

-	własne	obserwacje.

SPORTOWCY

POTRZEBY

ŹRÓDŁA 
INFORMACJI  
–	Skąd	wiemy 
o	potrzebach?

Większa	integracja	między	działającymi	1.	
klubami	sportowymi	na	terenie	gminy	
Wisznia	Mała.

Większe	fundusze	dla	działalności	klubów	2.	
sportowych,	aby	mogły	organizować	zajęcia	
dla	młodszych	grup	sportowców.

Organizacja	różnych	festynów	sportowych	3.	
(nie	tylko	piłka	nożna,	inne	dyscypliny	
sportowe).

Działania	w	kierunku	popularyzacji	sportu	4.	
wśród	dzieci	i	młodzieży.

Budowa	hali	sportowo–widowiskowej.5.	

Dalsza	poprawa	infrastruktury	sportowej.6.	

-	rozmowy 
		z	przedstawicielami			 
		Zarządów	klubów;

-	rozmowy 
		z	mieszkańcami;

-	obserwacja.

I.III. Kryteria wyboru inicjatyw lokalnych

	 Trzecie,	 ostatnie	 spotkanie	 warsztatowe	 pn.	 „Kryteria wyboru 
inicjatyw kulturalnych”	 odbyło	 się	w	Szkole	Podstawowej	w	Psarach 
w	dniu	06.05.2015r.
	 Podczas	 spotkania	 uczest-
nicy	 zajęli	 się	 określeniem	 kryte-
riów	 wyboru	 projektów.	 Uczestnicy	
spotkania	 w	 grupach	 wypracowali	
kryteria,	 które	 następnie	 zostały	
pogrupowane	 i	 nazwane.	 Kolejnym	
krokiem	 było	 głosowanie.	 Każdy 
z	uczestników	miał	do	dyspozycji	trzy	
głosy,	które	mógł	oddać	na	wypraco-
wane	wcześniej	kryteria.	
	 Wnioski	 konkursowe	 w	 ko-
lejnym	 etapie	 projektu	 „Kultura 
na	Zakręcie”	zostaną	poddane	ocenie	merytorycznej	w	oparciu	o	kryteria,	które	
otrzymały	największą	liczbę	punktów:	integracja,	trwałość	projektu,	zaspokojenie	
potrzeb,	zasięg	terytorialny	oraz	liczba	odbiorców.

Lista	wypracowanych	kryteriów:

• INTEGRACJA - (10 pkt)
• TRWAŁOŚĆ - (8 pkt)
• ZASPOKAJANIE POTRZEB 
 - (8 pkt)
• ZASIĘG TERYTORIALNY 
 - (5 pkt)
• LICZBA ODBIORCÓW 
 - (5 pkt) 
•	 WYKORZYSTANIE
	 ZASOBÓW	LOKALNYCH	-	(4	pkt)	
•	 INNOWACYJNOŚĆ	-	(2	pkt)
•	 POSZERZENIE	KOMPETENCJI	-	(1	pkt)
•	 PROMOCJA-	(1	pkt)
•	 ZAANGAŻOWANIE	LOKALNEJ	SPOŁECZNOŚCI-	(1	pkt)
•	 RACJONALNOŚĆ	BUDŻETU	-	(1	pkt)
•	 ZAANGAŻOWANIE	SPOŁECZNOŚCI	LOKLANEJ	-	(1	pkt)
•	 UCZĘSZCZANIE	NA	WARSZTATY	„KULTURA	NA	ZAKRĘCIE”	-	(1	pkt)
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I.IV. Rekomendacje i sugerowane kierunki działań

Rekomendacja 1.
Rekomendujemy	 uzupełnienie	 wspar-
cia	 o	 działania	 animacyjne	 w	 terenie.	
Wsparcie	 skierowane	 powinno	 być	 do	
grup	zgłaszających	chęć	przygotowania	
inicjatywy.	
W	 naszym	 przekonaniu	 warto	 rozwa-
żyć	 uruchomienie	 funkcji	 animatorów	
lokalnych	–	opiekujących	się	procesem	
inkubowania,	 kreowania	 i	 wdrażania	
inicjatyw	lokalnych.

Rekomendacja 2.
Rekomendujemy	 zorganizowanie	 spo-
tkania	 roboczego	dla	 liderów	grup	 ini-
cjatywnych	 w	 połowie	 okresu	 naboru	
wniosków.	 Spotkanie	 miałoby	 na	 celu	
przedyskutowanie	pomysłów	na	 inicja-
tywy	oraz	byłoby	okazją	do	rozważenia	
współpracy	przy	realizacji	przedsięwzięć	
lokalnych.	

Rekomendacja 3.
Rekomendujemy	 zorganizowanie	
dedykowanych	 spotkań	 roboczych 
dot.	 tworzonych	 inicjatyw	 lokalnych	
–	zawężonych	do	określonych	grup	do-
celowych	–	seniorów,	młodzieży,	dzieci	
itd.	 Podczas	 spotkań	 można	 dokonać	
prezentacji	 „dobrych	 praktyk”	 –	 przy-
kładów	realizowanych	przedsięwzięć.	

Rekomendacja 4.
Rekomendujemy	 rozważenie	 możliwo-
ści	 wspólnej	 prezentacji	 pomysłów	 na	
inicjatywy	 przed	 ich	 ostatecznym	 wy-
łonieniem	 przez	 komisje	 konkursowe.	
Stworzy	 to	 możliwość	 włączenia	 do	
realizacji	 szerszego	grona	potencjalnie	
zainteresowanych	mieszkańców.	

Rekomendacja 5.
W	 związku	 z	 pojawiającymi	 się	 wie-
lokrotnie	 wskazaniami	 dotyczącymi	
świetlic	wiejskich,	 rekomendujemy	zo-
bowiązać	realizatorów	inicjatyw	do	wy-
korzystania	infrastruktury	świetlicowej.	
Ponadto	 zasadnym	 wydaje	 się	 stwo-
rzenie	 gminnego	 programu	 rozwoju	
świetlic	 –	 ukierunkowanego	 na	 rozwój	
kompetencji	 osób	 odpowiedzialnych	
za	 ich	 prowadzenie	 oraz	 stworzenie	
programów	odpowiadających	różnorod-
nym	 potrzebom	 poszczególnych	 grup	
mieszkańców.	

Rekomendacja 6.
Rekomendujemy	 określenie	 prioryte-
tów,	w	ramach	których	będą	realizowa-
ne	przedsięwzięcia	lokalne.

Rekomendacja 7.
Rekomendujemy	 organizowanie	 cy-
klicznych	 spotkań	 dla	 mieszkańców	
służących	 zacieśnianiu	 więzi	 lokalnych	
poprzez	 opracowywanie	 wspólnych	
inicjatyw	 kulturalnych.	 Zasadnym	
może	 okazać	 się	 również	 rozszerzenie	
konsultacji	dotyczących	oferty	Ośrodka	
Kultury	w	danym	roku.	

Rekomendacja 8.
Rekomendujemy,	aby	inicjatywy	lokalne	
objęły	 wsparciem	 grupy	 preferowane 
tj.	młodzież	oraz	osoby	50+.

II.I. Ankieta badająca potrzeby kulturalne mieszkańców
        gminy Wisznia Mała

	 W	 okresie	 od	 8.04.2015r.	 do	
12.05.2015r.	 przeprowadzona	 została	
ankieta,	której	celem	było	poznanie	po-
trzeb	kulturalnych	mieszkańców	gminy	
Wisznia	Mała	oraz	osób,	które	uczestni-
czą	 lub	 chcą	uczestniczyć	w	 lokalnych	
wydarzeniach	 kulturalnych.	 Formularz	
dostępny	 był	 w	 wersji	 elektronicznej	
na	 platformie	 (www.oksir.wiszniamala.
pl)	oraz	w	wersji	papierowej	w	budynku	
Ośrodka	Kultury	oraz	w	czasie	imprezy	
plenerowej	organizowanej	przez	OKSiR	
w	 Szymanowie	 w	 dniu	 09.05.2015r.	
Respondenci	 zachęcani	 byli	 także	 do	
wypełnienia	 ankiety	 poprzez	 media	
społecznościowe	 (fanpage	 „Kultura 
na	Zakręcie”	oraz	OKSiR).
	 	 Ankieta	 udostępniona	
w	 wersji	 on-line	 została	 wypełniona	
przez	 26	 mieszkańców,	 wersja	 papie-
rowa	 przez	 13	 respondentów.	 Łącznie	
zebrano	odpowiedzi	od	39	osób.	
	 Jednak	 ze	 wstępnej	 analizy	
ankiet	 wynika,	 że	 z	 oferty	 OKSiR	 ko-
rzystają	 nie	 tylko	 mieszkańcy	 gminy	
Wisznia	Mała.

	 Ankieta	 składała	 się	 z	 3	 głów-
nych	 części:	 pytań	 o	 dotychczasową	
ofertę	kulturalną	OKSiR,	pytań	dotyczą-
cych	planowanych	działań	przez	OKSiR 
i	pomysłów	respondentów	oraz	metrycz-
ki	 określającej	 profil	 respondentów.	
Łącznie	ankieta	zawierała	11	pytań.	
	 Do	 badania	 przystąpiło	 39	
osób,	 z	 czego	 prawie	 85%	 to	 miesz-
kańcy	gminy	Wisznia	Mała.	 Ponad	po-
łowa	 respondentów	 (67%)	 to	 kobiety,	
co	 potwierdza	 zaobserwowany	 trend:	
większość	 uczestników	 wydarzeń	 kul-
turalnych	w	Gminie	Wisznia	Mała	 sta-

nowią	kobiety.	Wśród	odpowiadających	
znaleźli	 się	 przedstawiciele	 wszystkich	
grup	 wiekowych.	 Jednak	 najwięcej	
osób,	 które	 zdecydowały	 się	 na	 wy-
pełnienie	formularza	to	osoby	w	wieku	
26-35	lat	(36%)	oraz	36-45	lat	(21%).	
Ponad	 połowa	 (51%)	 respondentów	
to	 osoby	 z	 wyższym	 wykształceniem. 
Z	 odpowiedzi	 wyraźnie	 widać	 domi-
nujący	 charakter	 uczestników	 kultury 
z	 wykształceniem	 wyższym,	 co	 jest	
związane	 częściowo	 z	 wysokim	 udzia-
łem	 ludzi	 o	 wykształceniu	 wyższym	
wśród	 mieszkańców	 gminy	 Wisznia	
Mała.	 64%	ankietowanych	 uczestniczy	
w	wydarzeniach	organizowanych	przez	
OKSiR	Wisznia	Mała	co	najmniej	„kilka	
razy	w	 roku”,	10%	„kilka	 razy	w	mie-
siącu”	 i	 tyle	 samo	 osób	 „raz	 w	 roku”.	
Jednokrotnie	 zostały	 wskazane	 odpo-
wiedzi:	 “raz	 w	 miesiącu”,	 “kilka	 razy 
w	tygodniu”,	“Nie	biorę	udziału	w	wyda-
rzeniach	kulturalnych	odbywających	się	
na	terenie	gminy	Wisznia	Mała”.	

	 Najpopularniejszym	źródłem	in-
formacji	o	wydarzeniach	odbywających	
się	w	Ośrodku	Kultury	Sportu	 i	Rekre-
acji	w	Wiszni	Małej	są	znajomi,	media	
społecznościowe	(Facebook),	strona	in-
ternetowa	Ośrodka	Kultury	oraz	tablice	
informacyjne	na	terenie	gminy	Wisznia	
Mała.	 Jako	 “inne”	 źródło	 informacji	
została	 jednokrotnie	 wskazana	 gazeta	
powiatowa	“Nowa”.	

	 Spośród	 wydarzeń,	 na	 które	
najczęściej	 uczęszczają	 respondenci	
badania,	 wskazano	 przede	 wszyst-
kim	 “Festyny”	 (30	 odpowiedzi)	 	 oraz	
“Koncerty”	 (24	 odpowiedzi)	 a	 zatem	

Część II
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największą	 uwagę	 skupiły	 wydarzenia	
charakterystyczne	 dla	 tradycyjne-
go	 modelu	 funkcjonowania	 Ośrodka	
Kultury.	 Nieco	 mniejszą	 popularno-
ścią	 cieszą	 się	 imprezy	 patriotyczne 
(11	 odpowiedzi),	 wernisaże/wystawy	
(9	 odpowiedzi).	 Pozostałe,	 mniej	 tra-
dycyjne	 formy	 działania-wskazywane	
były	odpowiednio	rzadziej,	co	związane	
jest	 z	 ich	 charakterem	 i	dostępnością.	
Ankietowani	mogli	także	zaproponować	
własne	 odpowiedzi	 i	 wskazali	 imprezę	
ludową	 pn.	 “Gminna	 Folkloriada”	 oraz	
“wydarzenia	sportowe”.

	 Ważną	częścią	ankiety	było	py-
tanie	dotyczące	wizji	 rozwoju	Ośrodka	
Kultury	 Sportu	 i	 Rekreacji	 w	 Wiszni	
Małej	 i	 pomysłów	 własnych	 na	 nowe	
wydarzenia	kulturalne,	których	brakuje	
w	 Gminie	 Wisznia	 Mała.	 Respondenci	
mogli	 zaznaczyć	 więcej	 niż	 jedną	 od-
powiedź	 oraz	 podać	 własne	 pomysły.	
Udzielone	w	tej	części	odpowiedzi	będą	
stanowić	podstawę	do	refleksji	nad	roz-
szerzeniem	działalności	o	brakujące	po-
zycje	w	dotychczasowej	ofercie	OKSiR.

Często	wskazywane	odpowiedzi:
•	 Spotkania	z	ciekawymi	ludźmi		
	 (16)
•	 Pokazy	filmowe	(16)
•	 Koncerty	(15)
•	 Imprezy	integracyjne	(14)
•	 Warsztaty	(14)
•	 Przedstawienia	teatralne	(12)

	 Pojawiły	 się	 pomysły	 na	 nowe	
projekty,	 nieobecne	w	 aktualnym	pro-
gramie	OKSiR,	zarówno	w	formie	warsz-
tatów	np.	warsztaty	kulinarne	dla	mło-
dych	mam,	nauka	 tańca	dla	dorosłych	
jak	i	innych	form	np.	plenerowe	pokazy	
filmowe,	 „wietrzenie	 szaf”,	 festiwal	
piwa,	 orkiestra	 dęta,	 sekcja	 rowerowa	

dla	 seniorów,	 pokaz	 konsol	 do	 grania 
i	komputerów	z	dawnych	czasów.
	 Często	 jednak	 odpowiadający	
wskazywali	zajęcia	dla	dzieci	i	młodzie-
ży,	które	funkcjonują	w	ofercie	OKSiR,	
np.	 zajęcia	 taneczne,	 zajęcie	 eduka-
cyjne,	kursy	językowe	dla	dzieci	i	mło-
dzieży,	 co	wskazuje	 na	 słabą	 niekiedy	
znajomość	oferty	OKSiR.

Zbiorcze zestawienie odpowiedzi 
z ankiet:
1.	 Jest	 Pan/Pani	 mieszkańcem	 gminy 
Wisznia	Mała?

•	 Nie	-	6	osób
•	 Tak	-	33	osoby

2.	 Jak	 często	 bierze	 Pan/Pani	 udział 
w	wydarzeniach	 kulturalnych	 odbywa-
jących	 się	 na	 terenie	 gminy	 Wisznia	
Mała?

•	 Raz	w	roku	–	3
•	 Kilka	razy	w	roku	–	25
•	 Raz	w	miesiącu	–	1
•	 Kilka	razy	w	miesiącu	–	4
•	 Raz	w	tygodniu	–	4
•	 Kilka	razy	w	tygodniu	–	1
•	 Nie	biorę	udziału	w	wydarze	
	 niach	kulturalnych	odbywają	
	 cych	 się	 na	 terenie	 gminy 
	 Wisznia	Mała	–	1

3.	W	jaki	sposób	dowiaduje	się	Pan/Pani	
o	wydarzeniach	kulturalnych	na	terenie	
gminy	Wisznia	Mała	(można	zaznaczyć	
więcej	niż	jedną	odpowiedź)

•	 Z	tablic	informacyjnych	–	15	
•	 Ze	strony	internetowej	Ośrodka	 
	 Kultury	Sportu	i	Rekreacji	-	17
•	 Z	mediów	społecznościowych		
	 (Facebook)	-	22
•	 Z	mediów	prowadzonych	przez		
	 Sołectwa	–	4	
•	 Od	znajomych	-	23
•	 Inne	–„Gazeta	Nowa”	–	1	

4.	 W	 jakich	 wydarzeniach	 kultural-
nych	 na	 terenie	 gminy	 Wisznia	 Mała	
bierze	 Pan/Pani	 najczęściej	 udział? 
*(można	 zaznaczyć	 więcej	 niż	 jedną	
odpowiedź)

•	 Koncerty – 26
•	 Festyny - 30
•	 Wernisaże/wystawy	-	10
•	 Warsztaty/wykłady	-	6
•	 Uroczystości patriotyczne  
 (3 Maja, 11 Listopada) - 12
•	 Zajęcia	(plastyczne,	teatralne,		
	 taneczne	etc.)	-	8
•	 Nie	biorę	udziału	w	żadnych		
	 wydarzeniach	kulturalnych	na		
	 terenie	gminy	Wisznia	Mała	-	1
•	 Inne:	Folkloriada	–	1, 
	 Imprezy	sportowe	-	1

5.	 Jakich	 wydarzeń	 kultural-
nych	 na	 terenie	 gminy	 Wisznia	
Mała	 Pana/Pani	 zdaniem	 brakuje? 
*(można	 zaznaczyć	 więcej	 niż	 jedną	
odpowiedź)

•	 Festyny	-	9
•	 Koncerty - 15
•	 Zabawy	taneczne	-	11
•	 Przedstawienia	teatralne	-	12
•	 Wystawy	 malarstwa,	 rzeźby 
	 –	3	
•	 Warsztaty - 14 
•	 Spotkania z ciekawymi 
 ludźmi - 16
•	 Pokazy filmów – 16
•	 Wieczorki	poetyckie, 
	 recytatorskie	-	9
•	 Imprezy integracyjne – 14
•	 Inne,	wieczory	tematyczne	–	1,	 
	 zawody	sportowe	–	1	

6.	 Czy	 ma	 Pan/Pani	 pomysł 
na	 własne	 działanie	 kulturalne	 na	 te-
renie	 gminy	 Wisznia	 Mała?	 (jeśli	 tak,	
proszę	opisać	swój	pomysł	inicjatywy)
Tak	–	18	osób,	są	to	następujące	pomy-

sły	na	działania:	
•	 Koncerty	-	mogą	to	być	także		
	 koncerty	płatne;
•	 Zajęcia	taneczne	dla	dzieci	-		
	 poznawanie	obyczajów	i	kultury	 
	 tańca;
•	 Nauka	tańca	dla	dorosłych
	 (np.	salsa)	oraz	zajęcia	tanecz-	
	 ne	(typu	hip-hop,	taniec	nowo-	
	 czesny)	dla	dzieci	i	młodzieży;
•	 Zajęcia	taneczne
•	 Utworzenie	grupy	rowerowej		
	 dla	 seniorów	 -	 organizowanie	 
	 wycieczek,	poznawanie	cieka-	
	 wych	miejsc,	zabytków,	przyro- 
	 dy,	ciekawych	ludzi	i	zdarzeń;
•	 Festiwal	piwa;
•	 Orkiestra	dęta;
•	 Warsztaty	kulinarne 
	 dla	młodych	mam;
•	 Kursy	językowe 
	 dla	dzieci/młodzieży;
•	 Pikniki	rodzinne;
•	 „Wietrzenie	szaf”;
•	 Pokaz	konsol	do	grania	i	kom-	
	 puterów	 z	 dawnych	 czasów 
	 (Atari,	Commodore,	Amiga,		
	 Nintendo,	Sega,	Playstation);
•	 Festiwal	filmowy;
•	 Plenerowe	pokazy	filmowe;
•	 Spotkania	z	ciekawymi	ludźmi;
•	 Spotkania	autorskie,	literackie;
•	 Zwrócenie	 uwagi	 na	 mamy, 
	 które	chcą	się	rozwijać	i	praco-	
	 wać	 mimo	 wychowywania 
	 dzieci;
•	 Organizacja	zajęć	edukacyjnych 
	 dla	dzieci	i	młodzieży.

7.	 Czy	 ma	 Pan/Pani	 jakieś	 uwagi	
dotyczące	 wydarzeń	 kulturalnych 
w	gminie	Wisznia	Mała?	(jeśli	tak,	pro-
szę	powiedzieć	jakie)

•	 Większość	 wydarzeń	 odbywa	
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się	 w	Wiszni	 Małej,	 brakuje	 wydarzeń 
w	innych	miejscowościach;
•	 O	 wydarzeniach	 dowiaduję	 się	
głównie	od	 znajomych,	 jeśli	mam	 tro-
chę	szczęścia;
•	 Nie	o	wszystkich	wydarzeniach		
kulturalnych	 organizowanych	 na	 tere-
nie	 gminy	Wisznia	 Mała	 informuje	 się 
w	mediach	społecznościowych;
•	 Mieszkańcy	 wiosek	 po-
peegierowskich	 mają	 utrudniony	 
dostęp	 do	wydarzeń	 kulturalnych	 oraz	
brak	jest	w	tych	miejscowościach	odpo-
wiedniej	infrastruktury	do	prowadzenia	
zajęć	dla	dzieci	i	młodzieży;
•	 Oferta	zajęć	dla	dorosłych,	po-
winna	odbywać	się	w	późniejszych	go-
dzinach	tj.	18:00	–	19:00	(z	uwagi	na	
powroty	do	domu,	w	dużej	części	osób	
pracujących	we	Wrocławiu);
•	 Należy	 zwrócić	 uwagę	 na	 oso-
by,	które	angażują	się	w	przygotowanie	
wszelkich	 imprez	 kulturalnych	 (należy	
wyróżniać	takie	osoby);
•	 Zbyt	mała	ilość	atrakcji	podczas	
organizowanych	 wydarzeń	 kultural-
nych,	która	mogłaby	przyciągnąć	osoby 
w	wieku	16-20	lat	(zwykle	są	to	dmu-
chane	zamki	dla	dzieci	do	lat	8	i	tańce	
dla	osób	40+);
•	 Zbyt	mało	lub	nic	się	nie	dzieje	
w	wiejskich	świetlicach.	Życie	kultural-
ne	toczy	się	tylko	w	OKSiR;
•	 Za	mało	udziału	w	wydarzeniach	
kulturalnych	bierze	lokalna	młodzież;
•	 Za	mało	wydarzeń	dla	młodzie-
ży.	Większość	 działań	 skierowana	 jest	
do	 małych	 dzieci	 lub	 dla	 osób	 doro-
słych;
•	 Zbyt	 mała	 liczba	 osób	 bierze	
udział	w	imprezach	plenerowych;
•	 Wyjście	 z	 ofertą	 do	 małych	
świetlic	 wiejskich	 znajdujących	 się	 na	
terenie	gminy	Wisznia	Mała;
•	 Większa	 ilość	 warsztatów,	

szkoleń,	które	mogłyby	 rozwijać	pasje	
mieszkańców	gminy	Wisznia	Mała;
•	 Mało	 informacji	 na	 terenie	
Gminy	Długołęka	(jesteśmy	sąsiadami)	
brak	plakatów	informacyjnych	o	impre-
zach	organizowanych	w	gminie	Wisznia	
Mała.

8.	Czy	w	swoim	środowisku	dostrzegasz	
osoby,	które	same	organizują	działania	
artystyczne	i	kulturalne,	a	które	powin-
ny	zostać	wsparte	przez	instutucje?
	 6	respondentów	(15%)	wskaza-
ło	osoby	lub	Stowarzyszenia	działające	
na	terenie	Gminy	Wisznia	Mała.
Odpowiedzi:	Ewa	Korgól,	Paulina	Szczu-
plak,	Bogna	Kozera-Radomska,	Lokanle	
Stowarzyszenie	 Grupy	 Odnowy	 Wsi,	
Makatki,	 Jerzy	 Szczerbik,	 Zespół	 Głos	
Rozsądku.

9.	Płeć	:
•	 Kobieta – 26
•	 Mężczyzna	-	13

10.	Wiek:
•	 poniżej	18	–	2	osoby
•	 18-	25	–	4	osoby
•	 26 – 35 – 14 osób 
•	 36 – 45 – 8 osób 
•	 46	–	55	–	4	osoby	
•	 powyżej	55	–	5	osób

(dwie	 osoby	 nie	 udzieliły	 odpowiedzi 
na	niniejsze	pytanie).

11.	Wykształcenie:
•	 Podstawowe	-	2
•	 Zasadnicze	zawodowe	-	2
•	 Średnie - 7
•	 Pomaturalne	-	6	
•	 Wyższe – 20

(dwie	 osoby	 nie	 udzieliły	 odpowiedzi 
na	niniejsze	pytanie).

II.II. Analiza potrzeb kulturalnych gminy Wisznia Mała 
 z wykorzystaniem „Tablicy pomysłów”

 „Tablica pomysłów”	to	
kolejne	narzędzie,	 które	 zostało	
wykorzystane	do	przeprowadze-
nia	analizy	potrzeb	kulturalnych	
naszego	Ośrodka	Kultury.	Tablica	
pomysłów	 została	 usytuowana	
w	 holu	 OKSiR,	 w	 takim	 miej-
scu,	 aby	 zapewnić	 każdej	 oso-
bie	 łatwy	dostęp	oraz	umożliwić	
anonimowość	odpowiedzi.	 Tabli-
ca	 okazała	 się	 przyjaznym	 na-
rzędziem	 diagnostycznym	 oraz	
cennym	 źródłem	 informacji	 na	
potrzeby	 niniejszej	 analizy.	 Na	
podstawie	 analizy	 zamieszczo-
nych	 odpowiedzi,	 można	 stwierdzić,	
że	 z	 tej	 formy	 badawczej	 w	 większo-
ści	skorzystały	osoby	młode	a	poniższe	
odpowiedzi	 dotyczą	potrzeb	grupy	od-
biorców,	do	których	najtrudniej	dotrzeć 
z	ofertą	kulturalną.

Potrzeby kulturalne, które zostały 
zamieszczone na „Tablicy pomy-
słów”:

•	 Festiwal	teatru	ulicznego;
•	 Wypożyczalnia	rowerów;
•	 Wypożyczania	sprzętu 
	 sportowego;
•	 Stworzenie	 infrastruktury 
	 sieciowej	do	odbioru	internetu		
	 (np.	drogą	radiową)	na	terenie		
	 gminy;
•	 Zajęcia,	imprezy	itp. 
	 dla	młodzieży;
•	 Zajęcia	z	tańca	towarzyskiego;
•	 Zajęcia	teatralne 
	 dla	dorosłych;
•	 Warsztaty	zawodowe 
	 dla	młodzieży;
•	 Większa	ilość	imprez	gminnych		
	 w	okresie	wakacji;
•	 Cykl	wycieczek	po	zabytkach		
	 Dolnego	Śląska;
•	 Mama	w	domu 

	 –	stwórzmy	możliwość	do	roz-	
	 woju	(może	nawet	pracy) 
	 dla	mam	wychowujących	dzieci		
	 na	codzień;
•	 Założenie	grupy	koszykarskiej		
	 (dziewcząt	i	chłopców);
•	 Założenie	grupy	siatkarskiej 
	 (dziewcząt	i	chłopców) 
	 w	Wiszni	Małej;
•	 Zajęcia	z	piłki	nożnej 
	 dla	chłopców;
•	 Rozwój	sportu	gminnego.

 
	 Znaczące	 miejsce	 na	 „Tablicy	
pomysłów”	stanowiły	propozycje	 infra-
strukturalne,	 dotyczące	 poprawy	 lub	
budowy	 nowej,	 głównie	 bazy	 sporto-
wej.	Młodzież	 zwróciła	 uwagę	 na	 brak	
odpowiedniej	 infrastruktury	 do	 upra-
wiania	niektórych	sportów.	Szczególnie	
przydatna	byłaby	gminna	hala	sportowa	
oraz	boisko	do	piłki	siatkowej.	Kolejnym	
ważnym	obszarem	przestrzeni	publicz-
nej	do	 zagospodarowania,	wskazanym	
wielokrotnie	jest	budowa	zewnętrznych	
siłowni	 w	 różnych	 miejscowościach	
gminy	Wisznia	Mała.

Potrzeby	 infrastrukturalne,	 które	 zo-
stały	 zamieszczone	 na	 „Tablicy	 pomy-
słów”:
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•	 Boisko	do	siatkówki
	 w	Wiszni	Małej;
•	 Kort	tenisowy;
•	 Świetlica	w	Wiszni	Małej;
•	 Nowa	 funkcjonalna	 świetlica 
	 w	Ligocie	Pięknej;
•	 Siłownia	na	wolnym	powietrzu		
	 w	Ligocie	Pięknej;
•	 Siłownia	na	wolnym	powietrzu		
	 w	Szewcach;
•	 Siłownia	na	wolnym	powietrzu		

	 w	Wiszni	Małej;
•	 Profesjonalna	siłownia;
•	 Ścieżka	do	biegania 
	 na	trasie	Wisznia	Mała 
	 -	Pierwoszów	-	Ligota	Piękna;
•	 Hala	 sportowa	 na	 terenie 
	 gminy	Wisznia	Mała;
•	 Renowacja	kąpieliska 
	 w	Wiszni	Małej.

II.III. Analiza potrzeb kulturalnych gminy Wisznia Mała 
 z wykorzystaniem metody badawczej „Wiszące pytanie”

Ostatnim	 narzędziem,	 któ-
re	 wykorzystano	 w	 proce-
sie	 tworzenia	 diagnozy	 było 
„Wiszące pytanie”,	 które	
zadaliśmy	 uczestnikom	 im-
prezy	 folklorystycznej	 w	 dniu	
9.05.2015r.	 w	 Szymanowie.	
Publiczność	8.	Folkloriady	mo-
gła	 na	 kolorowych	 kartkach	
zapisywać	 swoje	 pomysły	 na	
wydarzenia	 kulturalne,	 które	
następnie	 zostały	 zawieszone	
na	 sznurku.	 W	 opisywanym	
badaniu	wzięło	udział	11	osób.
Poniżej	przedstawiamy	odpowiedzi 
na	pytanie	„Twój pomysł na kulturę w naszej gminie”:

•	 Filmoteka	plenerowa;
•	 Filia	biblioteki;
•	 Kino;
•	 Festiwal	teatru	(nie	tylko	dla	dzieci);
•	 Dziecięcy	zespół	ludowy;
•	 Warsztaty	kulinarne;
•	 Opera;
•	 Warsztaty	teatralne;
•	 Kabaret	-	założenie	młodzieżowej	grupy	kabaretowej;
•	 Warsztaty	filmowe;
•	 Spotkania	autorskie.

II.IV. Rekomendacje i sugerowane kierunki działań

Rekomendacja 1. 
Należy	 podjąć	 działania	 nakierowane	
na	rozbudzenie	zainteresowań	młodych	
mieszkańców	gminy	poprzez	współpra-
cę	 z	 gminnymi	 szkołami,	 co	 pozwoli 
na	 faktyczne	 określenie	 tej	 grupy	 od-
biorców.	Być	może	należy	w	 tym	 celu	
przeprowadzić	 jeszcze	 pogłębione	 ba-
dania	oczekiwań	w	grupie	młodzieży.

Rekomendacja 2.
Należy	 zastosować	 innowacyjne	 formy	
promocji	oferty	OKSiR,	tak	aby	dotrzeć	
do	 młodzieży	 ze	 szkół	 gimnazjalnych 
i	ponadgimnazjalnych,	ponieważ	jest	to	
grupa	o	dużym	potencjale	kulturotwór-
czym.

Rekomendacja 3.
Należy	 zatrudnić	 animatorów,	 których	
zadaniem	 będzie	 rozbudzenie	 potrzeb	
kulturalnych	 młodzieży,	 ukierunkowa-
nie	tych	działań	i	pomoc	w	realizacji	ich	
pasji	i	zainteresowań.

Rekomendacja 4.
Należy	 kontynuować	 wsparcie	 grupy	
osób	dorosłych	zaangażowanych	w	ży-
cie	kulturalne	gminy	poszerzając	ofertę	
zgodną	z	ich	oczekiwaniami.	Warto	wy-
korzystać	 ich	 potencjał	 kulturotwórczy	
w	planowaniu	oferty	OKSiR.	

Rekomendacja 5.
Należy	poszerzyć	ofertę	OKSiR	o	zaję-
cia	 adresowane	 do	 całych	 rodzin	 oraz	
skoncentrować	 się	 na	 ich	 organizacji 
w	świetlicach	wiejskich.

Rekomendacja 6.
Należy	 poprawić	 stan	 infrastruktury	

sportowo-rekreacyjnej,	w	tym:	budowa	
hali	sportowej	oraz	boisk	do	piłki	siat-
kowej,	 zagospodarowanie	 przestrzeni	
publicznej	 poprzez	 budowę	 zewnętrz-
nych	siłowni.

Rekomendacja 7.
Należy	wprowadzić	nowe	formy	promo-
cji	pozwalające	dotrzeć	nam	z	ofertą	do	
wszystkich	mieszkańców	gminy	Wisznia	
Mała,	a	szczególnie	do	osób	o	wysokim	
potencjale	 kulturotwórczym,	 jak	 rów-
nież	do	rodzin	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	środowisk	zagrożonych	wyklu-
czeniem	społecznym.

Rekomendacja 8.
Należy	 wnioskować	 do	 Władz	 Gminy	
Wisznia	Mała	o	uruchomienie	dodatko-
wych	połączeń	komunikacji	gminnej	dla	
mieszkańców	 ościennych	miejscowości	
w	 celu	 umożliwienia	 im	 uczestnictwa	
zarówno	 w	 stałych	 formach	 działań	
OKSiR	 oraz	 w	 	 imprezach	 i	 wydarze-
niach	 kulturalnych	 organizowanych 
w	weekendy.

Rekomendacja 9.
Realizując	 nowe	 projekty	 społeczne,	
skierowane	do	 grup	mniej	widocznych	
czy	 mających	 trudniejszy	 dostęp	 do	
kultury	nie	należy	 zapomnieć	o	 trady-
cyjnych	 formach	 działań	 kulturalnych.	
W	 tym	 celu	 należy	 zapewnić	 bogat-
szy	 program	 działań	 artystycznych 
(np.	 koncerty)	 oraz	 dostosować	 pro-
gram	 stałych	 zajęć	 artystycznych 
(np.	 zajęcia	 taneczne)	 do	 oczekiwań	
mieszkańców	 (inny	 rodzaj	 tańca,	 inne	
godziny	zajęć).	
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	 Jak	 wynika	 z	 przeprowadzo-
nych	 badań,	większość	 osób	 uczestni-
czących	w	imprezach	i	 innych	formach	
działalności	 OKSiR	 to	 kobiety	 i	 osoby 
w	średnim	wieku,	które	są	aktywne	za-
wodowo	a	grupą	najmniej	zorientowaną	
w	programie	OKSiR	 i	najmniej	usatys-
fakcjonowaną	pozostaje	młodzież.
	 Z	przeprowadzonych	badań	oraz	
z	doświadczeń	pracowników	OKSiR	wy-
nika,	że	szczególnym	wsparciem	należy	
objąć	 młodzież,	 która	 jest	 nieobecna 
w	 dotychczasowych	 działaniach.	 Ofer-
ta	przygotowana	dla	tej	grupy	powinna	
opierać	się	głównie	na	ich	uczestnictwie	
grupowym	z	wykorzystanie	bazy	spor-
towej	gminy	Wisznia	Mała.	Szczególne	
wsparcie	należy	skierować	do	młodzie-
ży,	zwłaszcza	wychowującej	się	w	śro-
dowisku	 zagrożonym	 „wykluczeniem	
społecznym”.
	 Aby	wykorzystać	potencjał	kul-
turotwórczy	 młodzieży	 należy	 podjąć	
działania	 nakierowane	 na	 rozbudzenie	
zainteresowań	 młodych	 mieszkańców	
gminy	Wisznia	Mała	poprzez	planowanie	
oferty	OKSiR	we	współpracy	ze	szkoła-
mi.	Takie	rozwiązanie	pozwoli	lepiej	od-
powiadać	na	faktyczne	potrzeby	odbior-
ców.	 Potrzebni	 są	 animatorzy,	 których	
zadaniem	 będzie	 rozbudzenie	 potrzeb	
kulturalnych	 młodzieży,	 ukierunkowa-
nie	 działań	 i	 pomoc	w	 zorganizowaniu	
się	 przy	 ich	 realizacji.	 Należy	 również	
zmienić	narzędzia	promocji	oferty	skie-
rowanej	do	tej	grupy	odbiorców	działań	
kulturalnych.	
	 Grupą,	 która	 powinna	 być	
bardziej	 obecna	 w	 działaniach	 OKSiR	
(wskazywana	 podczas	 spotkań	 warsz-
tatowych)	 jest	 rodzina,	 a	 zwłaszcza	

rodziny	ze	środowisk	zagrożonych	wy-
kluczeniem	 społecznym.	 W	 działalno-
ści	 OKSiR	 konieczna	 jest	 komplekso-
wa	 oferta,	 która	 skierowana	 zostanie 
do	 rodzin.	 Zajęcia	 oraz	 spotkania	
dla	 dzieci	 i	 ich	 opiekunów	 powin-
ny	 	 odbywać	 się	 z	 wykorzystaniem	
bazy	 lokalowej	 świetlic	 gminnych 
a	 nie	 jak	 dotychczas	 przede	 wszyst-
kim	 w	 budynku	 Ośrodka	 Kultury 
w	Wisznia	Małej.	
	 Z	 przeprowadzonych	 badań	
wynika,	 że	 konieczne	 jest	 wspieranie	
grupy	osób	dorosłych	zaangażowanych	
w	życie	kulturalne	gminy,	poprzez	kon-
tynuowanie	 rozpoczętych	 działań	 oraz	
poszerzenie	oferty	zgodnie	z	ich	oczeki-
waniami.	Warto	wykorzystać	ich	poten-
cjał	kulturotwórczy	w	planowaniu	oferty	
OKSiR.	
	 W	nowej	formule	funkcjonowa-
nia	OKSiR	nie	może	zabraknąć	miejsca	
dla	grupy	osób	będących	członkami	Uni-
wersytetu	 Dorosłego	 Człowieka,	 który	
działa	 przy	Ośrodku	 Kultury	 i	 jest	 za-
interesowany	kontynuowaniem	dotych-
czasowych	 działań	 i	 podejmowaniem	
nowych	 we	 współpracy	 z	 młodymi	 na	
zasadzie	łączenia	pokoleń.	Z	pewnością	
miałoby	 to	 również	 korzystny	 wpływ	
na	 podwyższenie	 ich	 poczucia	własnej	
wartości	oraz	wzbogaciłby	ofertę	OKSiR	
o	nowe	formy	działalności.
	 Należy	 również	 przemyśleć	
strategię	 komunikacji	 z	 mieszkańcami	
tak,	aby	trafić	do	większego	grona	od-
biorców,	co	przyczyni	się	do	większego	
uczestnictwa	mieszkańców	gminy	Wisz-
nia	Mała	w	wydarzeniach	 organizowa-
nych	przez	OKSiR.	
	 Należy	 kontynuować	 partycy-

Podsumowanie
pacyjny	model	uczestnictwa	w	kulturze-	
poprzez	 stworzenie	 budżetu	 obywa-
telskiego	 na	 konkursy	mikrograntowe,	
które	 integrują	 społeczność	 lokalną	
wokół	Ośrodka	Kultury	i	przynoszą	wy-
mierne	 korzyści	 mieszkańcom,	 popra-
wiając	jednocześnie	jakość	działań	na-
szej	instytucji.	
	 Nowa	 forma	 funkcjonowania	
OKSiR	 powinna	 być	 prowadzona	 po-
przez	 udział	 społeczności	 lokalnej.	
Istotną	 misją	 powinno	 być	 zrzeszanie	
przedstawicieli	różnych	grup	i	środowisk	
wokół	 wspólnych	 przedsięwzięć	 kultu-
ralnych.	 Mając	 powyższe	 na	 uwadze	
oferta	OKSiR	 powinna	 być	 poszerzana 
o	 nowatorskie	 rozwiązania	 zgodnie 

z	 monitorowanymi	 na	 bieżąco	 potrze-
bami	 i	 oczekiwaniami	 mieszkańców.	
Konieczne	 jest	 także	 zwiększenie	mo-
bilności	działań	kulturalnych	na	terenie	
całej	 gminy,	 poprzez	 wyjście	 z	 ofertą	
działań	 kulturalnych	 do	 świetlic	 wiej-
skich	 oraz	 organizację	wydarzeń	 i	 im-
prez	 kulturalnych	 odbywających	 się	
poza	siedzibą	OKSiR.
	 Ważne	 jest	 także,	 aby	 podej-
mowane	przez	OKSiR	działania	angażo-
wały	jak	największą	liczbę	uczestników 
w	różnym	wieku.	Wybór	przyszłych	pro-
jektów,	 które	 będą	 realizowane	 przez	
OKSiR,	powinien	mieć	na	celu	integra-
cję	międzypokoleniową.	
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Podziękowania:

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
pragnie podziękować wszystkim osobom, 

które zechciały wziąć udział w naszej diagnozie 
oraz systematycznie uczestniczyły

w warsztatach animacyjno-diagnostycznych.

	 Zachęcamy	także	do	śledzenia	naszej	strony	internetowej, 
na	której	ukaże	się	regulamin	oraz	wniosek	konkursowy. 
Życzymy	powodzenia	w	realizacji	własnych	pomysłów 
i	czekamy	na	Państwa	projekty	inicjatyw	lokalnych 

do 15.06.2015r.
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