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Wprowadzenie do badania

Badanie potrzeb kulturalnych gminy Zapolice odbyło się w ramach projektu Ożyw Samego Siebie dofinansowanego
przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu zaprosił do współpracy Fundację Rokoko. Wspólnie określiliśmy cele badania i stworzyliśmy jego szkielet, aby
jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom GOKiS.
Badanie odbyło się w czerwcu 2014 roku. Składało się z dwóch części:
1. ankiety, którą wypełniło 149 mieszkańców gminy Zapolice,
2. spotkań grup fokusowych, w których wzięło udział 47 osób.
Mieszkańcy wypowiadali się na temat swoich potrzeb, oczekiwań, a także obecnych nawyków i preferencji dotyczących zagospodarowania czasu wolnego. Mieli okazję projektować idealny dom kultury – zarówno pod kątem jego oferty,
jak i infrastruktury.
Choć wiele odpowiedzi dotyczyło sfery marzeń, to udało się przekuć je na realne działania, które mogą być podjęte
przez GOKiS już wkrótce – i często niewielkim nakładem kosztów. Mimo iż grupy badanych osób były zróżnicowane,
to często odpowiedzi są podobne. To także sprawia, że wybór zmian w ofercie i wyglądzie samego ośrodka może być
łatwiejszy.
Na pewno propozycje badanych grup stanowią ciekawą bazę, z której można wybierać wiele pomysłów i modyfikować
je zgodnie ze zmianami potrzeb mieszkańców. Są dobrą inspiracją dla kierunku zmian – aby dom kultury był centrum
aktywności lokalnej mieszkańców.

Metodologia badania

Celem badania było wnikliwe i szczegółowe zdiagnozowanie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy
Zapolice.
Badanie dotyczące oferty GOKiS w Zapolicach zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszym było przeprowadzenie
ankiety w grupie celowej (149 osób), drugim badania fokusowe w sześciu grupach badawczych.
Szczegóły dotyczące metodologii każdego etapu znajdują się odpowiednio na stronach 5 i 14.
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Badanie ankietowe

Badanie ankietowe pt. Jaka oferta kulturalna skłoniłaby Pana/Panią do odwiedzin GOKiS w Zapolicach zostało przeprowadzone w grupie 149 mieszkańców gminy Zapolice. Sposób doboru próby był celowy, nazywany próbą ekspercką.
Jednostki zostały dobrane w sposób subiektywny tak, by były najbardziej użyteczne lub reprezentatywne. Założenia były
następujące:
• wszyscy ankietowani są mieszkańcami gminy Zapolice;
• minimum 30 % respondentów to kobiety;
• minimum 30 % respondentów to mężczyźni;
• minimum 20 % to osoby poniżej 20 roku życia;
• minimum 20 % to młode osoby dorosłe (21-35);
• minimum 20 % to osoby dorosłe, w tym seniorzy;
• minimum 20 % osób ankietowanych posiada dzieci.
Ankieta składała się z 8 pytań zamkniętych z kafeterią odpowiedzi. W większości pytań, aby zwiększyć efektywność
badania, oprócz listy odpowiedzi została wprowadzona opcja: inne, jakie? Dało to możliwość samodzielnego, autorskiego wypowiadania się uczestników badania.
Oprócz zasadniczych pytań w ankiecie znajdowała się metryczka pozwalająca ocenić, czy grupa respondentów spełnia
założone w badaniu kryteria.
Ankieta została przeprowadzona w czerwcu 2014 roku w gminie Zapolice. Ankiety znajdowały się w GOKiS, w Urzędzie Gminy i Zespole Szkół Ogólnokształcących. Dodatkowo ankiety rozdawali wolontariusze i pracownicy GOKiS
podczas imprez plenerowych (Dzień Dziecka, podsumowanie zajęć w GOKiS) oraz podczas wydarzeń związanych z projektem Ożyw Samego Siebie (Dzień Otwarty GOKiS oraz rowerowe rajdy diagnostyczne wolontariuszy i pracowników,
podczas których odwiedzono każdą miejscowość gminy Zapolice).

Raport z ankiety

W badaniu wzięło udział 149 osób – 55 mężczyzn (36,91%) i 94 kobiety (63,09%). 25,50 % były to osoby od 16 do 20
lat, 14,77 % osoby w wieku 21-25 lat, 26,17% w wieku 26-35lat, 10,74% - osoby 36-45 lat, 15,44% - 46-60 lat oraz
7,36% osoby 60+.
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Wzór ankiety

Jak spędza Pan/i wolny czas? (proszę zaznaczyć 3 najważniejsze)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

praca dodatkowa;
udzielanie się w domach kultury, ośrodkach kultury;
uczenie się, doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
działalność społeczna;
taniec, śpiew, gra w zespole muzycznym lub przynależność do grupy teatralnej;
przynależność do drużyny sportowej;
tworzenie sztuki poprzez malarstwo, rzeźbę, rysunek, fotografię;
tworzenie sztuki użytkowej (np. decoupage, filcowanie);
praca w ogrodzie;
działalność w parafii;
przed telewizorem/komputerem;
na wydarzeniach kulturalnych (kino, teatr, koncert itp.);
inne: jakie?

Jak często uczestniczy Pan/i w poniższych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych?
1 raz w roku

Kilka razy
w roku

Kilkanaście
razy w roku

Kilka razy
w miesiącu

Nigdy

Spektakle teatralne
Wystawy, muzea
Koncerty, festiwale
Seanse filmowe
Filharmonia
Opera
Imprezy plenerowe
Wieczorki literackie
Inne
Gdzie najczęściej uczestniczy Pan/i w imprezach kulturalnych? (można wybrać 2 miejsca)
1.
2.
3.
4.
5.

Zapolice;
Łódź;
Zduńska Wola;
Warszawa;
Inne: jakie?
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Co utrudnia Pani/u dostęp do wydarzeń kulturalnych? (proszę wymienić 3 najważniejsze)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

odległość;
trudności z dojazdem;
brak funduszy na bilety;
brak czasu;
nie mam co w tym czasie zrobić z dziećmi;
nie lubię uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych;
inne: jakie?

Co Pana/i zdaniem powinno się dziać w Domu Kultury, aby jego oferta była atrakcyjna dla
Pana/i?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

kino;
teatr;
wystawy sztuki;
zajęcia dla dzieci;
nauka języków;
sztuka użytkowa;
spotkania okolicznościowe;
koncerty;
warsztaty edukacyjne;
wieczory poezji;
zajęcia i sekcje sportowe;
inne: jakie?

Jakie działania dla dzieci i młodzieży powinny się odbywać w Domu Kultury w Zapolicach?
(proszę zaznaczyć wszystkie, które Pana/i zdaniem są ważne)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

projekcje filmowe;
koncerty;
przedstawienia teatralne;
zajęcia teatralne;
zajęcia plastyczne (malarstwo, rzeźba);
zajęcia taneczne;
zajęcia muzyczne (gra na instrumentach, śpiew);
zajęcia komputerowe (grafika, budowanie stron internetowych);
zajęcia językowe;
warsztaty naukowe (fizyka, biologia, chemia, robotyka);
warsztaty pisarskie;
zajęcia sportowe;
korepetycje;
świetlica z możliwością odrabiania lekcji;
inne: jakie?

Co powinien zrobić GOKiS w Zapolicach, żeby przyciągnąć Panią/a na organizowane
wydarzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

bezpłatne wydarzenia;
wydarzenia w weekendy;
wydarzenia popołudniowe;
wydarzenia poranne;
wydarzenia na świeżym powietrzu;
możliwość zjedzenia przez dzieci ciepłego posiłku w niskiej cenie;
bogata oferta dla dzieci;
opieka nad dziećmi w czasie wydarzenia;
inne: jakie?
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Ile miesięcznie jest Pan/i skłonny/a wydać na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych?
1.
2.
3.
4.
5.

10-30 zł;
31-50 zł;
51-100 zł;
więcej niż 100 zł;
w ogóle nie chcę wydawać pieniędzy na kulturę.

Metryczka
1. Płeć: kobieta / mężczyzna.
2. Czy posiada Pan/i dzieci w wieku do 15 lat: tak / nie.
Wiek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

16-20
21-25
26-35
36-45
46-60
60+

Wyniki badania ankietowego

Jak spędza Pan/i wolny czas? (3 najważniejsze)
Jak spędza Pan/i wolny czas

Wyniki w %

Praca dodatkowa

34,90

Udzielanie się w domach kultury, ośrodkach kultury

22,82

Uczenie się, doskonalenie kwalifikacji zawodowych

28,86

Działalność społeczna

20,81

Taniec, śpiew, gra w zespole muzycznym lub przynależność do grupy teatralnej

18,12

Przynależność do drużyny sportowej

14,09

Tworzenie sztuki poprzez malarstwo, rzeźbę, rysunek, fotografię

5,37

Tworzenie sztuki użytkowej (np. decoupage, filcowanie)

5,37

Praca w ogrodzie

44,30

Działalność w parafii

6,71
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Przed telewizorem/komputerem

47,65

Inne: jakie?

29,53

Tabela 1: Jak spędza Pan/i wolny czas?
Na pytanie Jak spędza Pan/i wolny czas? respondenci odpowiadali aż w 47,65 %, że przed telewizorem lub komputerem, w pracy dodatkowej (34,90%) lub ogrodzie (44,30%). Są to aktywności niezwiązane z kulturą i życiem społecznym
gminy.
Respondenci deklarowali także spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi, uprawiając sport (rower, siatkówka, aerobik).
Część z tych aktywności można wykorzystać do zainteresowania ludzi ofertą domu kultury. Na początku organizując
zajęcia, które mieszkańcy i tak wybierają. Wspólne wycieczki rowerowe, rozgrywki sportowe mogą być punktem wyjścia
do innych form spędzania czasu, przyzwyczajenia mieszkańców do korzystania z oferty ośrodka kultury.
28,86% mieszkańców deklaruje naukę i rozwój kwalifikacji zawodowych w wolnym czasie. To również jest pole
do przedstawienia odpowiedniej oferty w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkoleniowe.
Choć z jednej strony niepokojące może być, że prawie 50 % mieszkańców większość swojego czasu wolnego spędza
przed telewizorem, to z drugiej strony jest to znaczny odsetek osób do zagospodarowania. Fakt, że duża grupa badanych
nie spędza czasu aktywnie stanowi szansę, że przy przedstawieniu odpowiedniej oferty mieszkańcy mogą zaangażować
się w nowe działania.
Wśród osób do 20. roku życia 47,37% deklaruje spędzanie wolnego czasu przed komputerem, 23,68% pracę w ogrodzie, a 21,05% w pracy dodatkowej. Ważne jest zatem przedstawienie odpowiedniej oferty dla młodzieży, aby oderwać
ją od komputera, albo pogłębić zainteresowanie nowoczesnymi technologiami i, wykorzystując naturalną aktywność nastolatków, zaproponować zajęcia związane z komputerami. To może być dobry początek współpracy z młodymi ludźmi.
Jak często uczestniczy Pan/i w poniższych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych?
1 raz w roku

Kilka razy
w roku

Kilkanaście
razy w roku

Kilka razy
w miesiącu

Nigdy

Spektakle teatralne

42,28%

14,58%

4,70%

2,20%

36,24%

Wystawy, muzea

46,00%

19,47%

7,00%

1,01%

64,00%

Koncerty, festiwale

18,12%

38,61%

14,77%

3,00%

25,00%

Seanse filmowe

18,12%

34.00%

18,79%

5,60%

23,49%

Filharmonia

8,72%

6,71%

0,00%

0,00%

84,56%

Opera

8,72%

6,71%

0,00%

0,00%

84,56%

Imprezy plenerowe

8,72%

53,02%

27,52%

0,00%

10,74%

Wieczorki literackie

19,46%

12,00%

0,00%

0,00%

72,48%

Inne

8,05%

28,86%

8,05%

0,00%

55,03%

Tabela 2: Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych mieszkańców Zapolic.
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Większość mieszkańców Zapolic korzysta z poszczególnych kategorii wydarzeń kulturalnych raz w roku lub rzadziej.
Dlatego dużym wyzwaniem jest przyzwyczajenie ludzi do uczestnictwa w kulturze. Zaproponowanie na tyle adekwatnej
do potrzeb i atrakcyjnej oferty, żeby wytworzyć w nich potrzebę i nauczyć, że wydarzenia kulturalne dają szereg korzyści. Zaspokajają potrzeby, o których mówią ankietowani: spotkania z przyjaciółmi i znajomymi, czy uczenia się nowych
rzeczy.
Gdzie najczęściej uczestniczy Pan/i w imprezach kulturalnych? (2 miejsca)
Miejsce

Wyniki w %

Zapolice

81,88

Łódź

28,86

Zduńska Wola

77,18

Warszawa

2,86

Tabela 3: Miejsca, w których mieszkańcy Zapolic biorą udział w wydarzeniach kulturalnych.
Odpowiedzi pokazują, że mieszkańcy Zapolic najchętniej korzystają z kultury w okolicy najbliższej miejsca swojego
zamieszkania. Przy czym ludzie młodzi do 20 roku życia rzadziej deklarują korzystanie z kultury w Zapolicach. Więcej
z nich wybiera Łódź i Zduńską Wolę. Niemniej istotne jest wskazanie, że stosunkowo niewielki procent ankietowanych
wybiera odległe instytucje kultury (Łódź czy Warszawa), zatem dużym wyzwaniem jest zaproponowanie interesującej
i inspirującej oferty na miejscu, bez konieczności dojeżdżania.
Co utrudnia Pani/u dostęp do wydarzeń kulturalnych? (3 najważniejsze)
Utrudnienie

Wyniki w %

Odległość

70,47

Trudność z dojazdem

62,43

Brak funduszy na bilety

54,56

Brak czasu

64,43

Nie mam co w tym czasie zrobić z dziećmi

12,75

Nie lubię uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych

4,70

Tabela 4: Czynniki utrudniające mieszkańcom Zapolic dostęp do wydarzeń kulturalnych.
Jako inne powody respondenci podawali lenistwo, godziny pracy. Jak widać w tabeli, głównym podawanym przez
ankietowanych powodem są trudności komunikacyjne i brak czasu. Tutaj znów potwierdza się, że aby nakłonić ankietowanych do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych należy organizować je jak najbliżej miejsca ich zamiesz-
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kania. To jest duża szansa dla ośrodka kultury w Zapolicach. Warto również pomyśleć o organizowaniu dojazdów
na ważniejsze wydarzenia kulturalne, jako że trudności komunikacyjne i odległość pojawiają się jako istotny argument
przeciwko uczestniczeniu w kulturze.
Co Pana/i zdaniem powinno się dziać w Domu Kultury, aby jego oferta była atrakcyjna dla
Pana/i?
Aktywność

Wyniki w %

Kino

57,05

Teatr

21,48

Wystawy sztuki

13,42

Zajęcia dla dzieci

38,93

Nauka języków

40,27

Sztuka użytkowa

14,77

Spotkania okolicznościowe

32,89

Koncerty

53,69

Warsztaty edukacyjne

36,91

Wieczory poezji

12,75

Zajęcia i sekcje sportowe

40,94

Tabela 5: Zainteresowanie różnymi typami oferty instytucji kultury.
Kino i koncerty oraz warsztaty edukacyjne, w tym językowe to najczęściej wskazywane aktywności, które powinny
się znaleźć w ofercie domu kultury. W drugiej kolejności wymieniane są zajęcia i sekcje sportowe. Jako inne aktywności
respondenci zaproponowali zajęcia komputerowe dla seniorów.
Jakie działania dla dzieci i młodzieży powinny się odbywać w Domu Kultury w Zapolicach?
(wszystkie, które są ważne)
Działanie

Wyniki w %

Projekcje filmowe

44,97

Koncerty

55,03

Przedstawienia teatralne

31,54
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Zajęcia teatralne

18,02

Zajęcia plastyczne (malarstwo, rzeźba)

45,64

Zajęcia taneczne

67,11

Zajęcia muzyczne (gra na instrumentach, śpiew)

56,38

Zajęcia komputerowe (grafika, budowanie stron internetowych)

41,61

Zajęcia językowe

61,07

Warsztaty naukowe (fizyka, biologia, chemia, robotyka)

32,21

Warsztaty pisarskie

15,44

Zajęcia sportowe

65,10

Korepetycje

38,26

Świetlica z możliwością odrabiania

38,26

Tabela 6: Zainteresowanie działaniami dla dzieci i młodzieży.
W innych propozycjach respondenci wskazali konkursy i turnieje.
Najwięcej respondentów wskazuje, że najciekawsze aktywności dla dzieci i młodzieży to zajęcia taneczne, zajęcia
sportowe i językowe. Zainteresowanie różnorodnymi formami aktywności dla dzieci i młodzieży jest bardzo duże. Nacisk powinien zostać położony na bogatą, atrakcyjną ofertę zajęć dla dzieci. To może być też szansa na przyciągnięcie
rodziców, organizując w tym samym czasie kiedy dzieci mają zajęcia, spotkania dla opiekunów. To może być dobra forma przyzwyczajania całych rodzin do korzystania z oferty ośrodka kultury. W tym samym czasie zajęcia mają młodsze
i starsze dzieci oraz rodzice.
Co powinien zrobić GOKiS w Zapolicach, żeby przyciągnąć Panią/a na organizowane
wydarzenia:
Działanie

Wyniki w %

Bezpłatne wydarzenia

57,72

Wydarzenia w weekendy

62,42

Wydarzenia popołudniowe

39,60

Wydarzenia poranne

5,37

Wydarzenia na świeżym powietrzu

57,72

Możliwość zjedzenia przez dzieci ciepłego posiłku w niskiej cenie

29,53
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Bogata oferta dla dzieci

42,28

Opieka nad dziećmi w czasie wydarzenia

25,50

Tabela 7: Rozwiązania zwiększające atrakcyjność GOKiS w Zapolicach.
Respondenci mówią o potrzebie organizowania bezpłatnych imprez kulturalnych. Drugą ważną kwestią, na jaką
wskazują ankietowani, jest organizowanie wydarzeń w weekendy, kiedy badani mają więcej czasu. Szczególnie chętnie
ankietowani wzięliby udział w wydarzeniach na świeżym powietrzu.
Tutaj znowu pojawia się wskazanie (42,28% ankietowanych) na bogatą ofertę dla dzieci. Jest to wyraźnie istotny,
pojawiający się w różnych odpowiedziach element.
Ile miesięcznie jest Pan/i skłonna wydać na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych?
Kwota jaką respondent jest w stanie przeznaczyć na kulturę

Wyniki w %

10-30 zł

44,30

31-50 zł

36,24

51-100 zł

8,08

Więcej niż 100 zł

6,71

W ogóle nie chcę wydawać pieniędzy na kulturze

4,70

Tabela 8: Skłonność do wydawania pieniędzy na kulturę.
Znacząca większość mieszkańców Zapolic jest skłonna do przeznaczania na kulturę nakładów finansowych. 44,30%
respondentów wskazuje, że jest w stanie wydać do 30 zł, 36,24% do 50 zł. Jedynie 4,70 % ankietowanych deklaruje,
że nie poniesie na kulturę żadnych wydatków.
Biorąc pod uwagę, że większość respondentów jako wartość wskazuje bezpłatny dostęp do kultury, należy myśleć
o tym, aby organizować również wydarzenia nieodpłatne, włączające mniej zasobną część mieszkańców Zapolic
do uczestnictwa w kulturze.
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Rekomendacje

Z ankiety wynika, że mieszkańcy oczekują nowoczesnego domu kultury z kinem, koncertami, bogatą ofertą edukacyjną.
Należy odejść stanowczo od stereotypowego postrzegania Gminnego Ośrodka Kultury jako miejsca imprez okolicznościowych, spotkań kół gospodyń czy imprez dla dzieci. Sztuką użytkową było zainteresowanych jedynie 14,77 % respondentów. Natomiast główny nacisk badani kładli na kino, koncert, zajęcia językowe czy sportowe. Duże zainteresowania
budzą również różnego typu działania edukacyjne, wyspecjalizowane (komputer, języki, plastyka, muzyka). Ankietowani
oczekują różnorodności i nowoczesności.
Podstawowym problemem w dostępności do domu kultury, jaki deklarują ankietowani, są problemy z komunikacją, odległość, brak środków transportu. Pomysłem wartym przemyślenia jest zorganizowaniu przez gminę dowozu
na większe wydarzenia dziejące się Gminnym Ośrodku Kultury, na zajęcia dodatkowe czy do świetlicy do odrabiania lekcji.
Na potrzebę zorganizowania ostatniego z miejsc także wskazują ankietowani. Taka relacja między GOKiS a szkołą mogłaby zaoowocować użyczeniem autobusu szkolnego na potrzeby uczniów dojeżdżających do świetlicy.
Ważną kwestią, na którą wskazuje znacząca część (62%) ankietowanych rodziców, jest opieka nad dzieckiem w czasie
trwania zajęć dla dorosłych. To szczególnie matkom może nie tylko ułatwić, ale wręcz umożliwić korzystanie z oferty
ośrodka.
Oferta dla dzieci i młodzieży też jest bardzo podkreślanym walorem dobrego domu kultury.
Należy również pomyśleć o dotacjach i dofinansowaniach różnych aktywności (rozwiązaniem może być również
współpraca z III sektorem) jako, że 44,30 % osób jest skłonna wydać do 30 zł miesięcznie na udział w kulturze a 57,72%
wskazuje, że dużym atutem byłyby zajęcia nieodpłatne.
Sugeruje się również rozwinięcie oferty weekendowej i plenerowej, gdyż na jej atrakcyjność wskazuje 62,42 % mieszkańców.
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Badanie fokusowe

Wywiady fokusowe, czyli moderowane dyskusje, zostały przeprowadzone w 6 grupach badawczych. Uczestnicy zostali
podzieleni w następujący sposób: gimnazjaliści (9 osób), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (8 osób), dwie grupy dorosłych przed 60 rokiem życia, w tym dorośli posiadający dzieci (odpowiednio 8 osób i 4 osoby), grupa seniorów (9 osób)
oraz grupa samorządowców (9 osób). Zatem badaniem fokusowym zostało w sumie objętych 47 osób.
Cały wywiad był nagrywany na dyktafon. Spisywane były również uwagi na bieżąco przez badacza-obserwatora.
Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o nagrywaniu badania i wyrazili na nie zgodę.

Etapy badania fokusowego

1. Zebranie grup w GOKiS w Zapolicach.
2. Przedstawienie moderatora oraz zespołu badawczego, przedstawienie założeń projektu. Podanie informacji, że wywiad zostanie nagrany.
3. Zadanie przez moderatora pytań i przedstawienie zadań.
4. Dyskusja.
5. Transkrypcja i opracowanie wywiadu.

Rola moderatora

W badaniu rola moderatora sprowadzała się nie tylko do zadania pytania, a potem uważnego słuchania odpowiedzi,
ewentualnie zażegnywania sporów i wyznaczania dyskutantów, dopytywania, kiedy rozmowa zamiera, ale również
zachęcenia do dyskusji, prowokowania uczestników. Moderator zachęcał do wypowiedzi, dbał, aby każdy uczestnik
badania mógł wyrazić swoją opinię i przedstawić pomysły. Zależało nam na tym, aby moderator prowokował do wypowiedzi, podpowiadał rozwiązania, dociekał.
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Scenariusz badania fokusowego

Informacja o badaniu
Przedstawienie uczestników spotkania
Spędzanie czasu wolnego
•

Dyskusja oraz rysunek „idealne popołudnie”.

Zajęcia w GOKiS
•
•

Jakie zajęcia w ośrodku kultury skłoniłyby Was do uczestniczenia w nich? W czym chcielibyście brać udział?
Jakie zajęcia praktyczne byłyby przydatne? Gra na instrumentach? Śpiew w chórze? Lekcje szydełkowania/szycia/
robienia na drutach? Lekcje majsterkowania/prac domowych?
• W jakich zajęciach teoretycznych chcielibyście brać udział? Kółko filmowe/literackie? Kółko chemiczne/fizyczne/
matematyczne/geograficzne?
• Jakie projekty kulturalne byłyby dla Was interesujące? Wieczorki poetyckie? Koncerty? Zorganizowane wyjazdy
na wydarzenia kulturalne do Zduńskiej Woli albo do Łodzi? Spotkania z podróżnikami?
• Chcielibyście/moglibyście włączyć się w przygotowanie oferty zajęć, z których chcielibyście korzystać? W jaki sposób?
Omówienie zaproponowanych zagadnień i dyskusja.
Świętowanie
•

Jakie Święta obchodzicie w swojej gminie? W jaki sposób odbywają się ich obchody? Proszę, aby każdy opowiedział
o swoim ulubionym święcie.
• Czy włączacie się w organizację świąt? W jaki sposób? Jak często? Dlaczego? A jak chcielibyście się włączać?
• Co chcielibyście zmienić w obchodach tych świąt, jak je dostosować do potrzeb społeczności? Co zrobić, żeby były
ciekawsze?
Omówienie zaproponowanych zagadnień i dyskusja.
Idealny dom kultury – zagadnienia praktyczne
•
•

Co powinno znajdować się w domu kultury, abyście mogli uznać go za ciekawe miejsce do spędzania czasu?
Może ważne byłoby zagospodarowanie terenu wokół domu kultury? Co powinno się na nim znajdować? Piaskownica? Ognisko? Scena? Rośliny do pielęgnacji?
• Jakiej infrastruktury, przestrzeni na jakie aktywności potrzeba?
• Jeśli moglibyście zmienić tylko 1 rzecz w obecnym domu kultury - co by to było?
• Stworzenie mapy idealnego domu kultury.
Omówienie zaproponowanych zagadnień i dyskusja.
Zakończenie
• Co jest dobre, a co należy zmienić w domu kultury w Zapolicach?
Dyskusja i podsumowanie.
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Wyniki badania fokusowego gimnazjalistów
mieszkających w gminie Zapolice

Korzystanie z oferty GOKiS
Gimnazjaliści korzystają obecnie raczej z infrastruktury GOKiS niż z jego oferty. Najczęściej wykorzystują boiska (zarówno chłopcy, jak i dziewczęta), na których grają w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Traktują te spotkania głównie
jako towarzyskie, a niekoniecznie doskonalące ich umiejętności sportowe. Poza boiskiem chętnie spędzają czas w klubie
w piwnicy GOKiS, gdzie mogą towarzysko pograć w bilard i spotkać się ze znajomymi (w Zapolicach i miejscowościach
ościennych brak jest klubów, kawiarni czy świetlic, w których mogliby spędzać czas).
Jedynym zorganizowanym przez GOKiS działaniem, które wymieniali jako to, w którym biorą udział (i robią to
chętnie) jest wolontariat podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza tym nie biorą udziału w zajęciach
GOKiS, gdyż nie znajdują w nim oferty dla siebie albo nie uważają nauczycieli za takich, którzy mogliby ich zainteresować przedmiotem zajęć.
Dodatkowo korzystają z biblioteki, która znajduje się w tym samym budynku, co GOKiS. Nie postrzegają jej jako
odrębnego miejsca, tylko jako część GOKiS.
Spędzanie czasu wolnego
Spędzanie czasu „po lekcjach” i weekendy można podzielić na 3 grupy:
1. zadania, które wykonywane są w domu,
2. spędzanie czasu na świeżym powietrzu – w pojedynkę lub w grupie,
3. spotkania ze znajomymi – umawianie się w celu wspólnego spędzenia czasu.
Sposoby spędzania czasu wolnego
Zadania w domu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomoc w obowiązkach
domowych,
sprzątanie pokoju,
Internet,
Facebook,
gry komputerowe,
telewizja,
seriale,
czytanie książek,
gra na gitarze,
słuchanie muzyki,
rysowanie,
zakupy,
odpoczynek, leżenie.

Działania na świeżym powietrzu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ćwiczenia fizyczne,
sport,
rower,
jazda na rolkach,
gra w siatkówkę,
piłka nożna,
bieganie,
spacery,
zabawa z psem.

Spędzanie czasu ze znajomymi
•
•
•
•
•
•
•

spotkania ze znajomymi na
Elpromie,
spotkania na ławce w parku,
odwiedziny znajomych
w domach,
spotkania ze znajomymi
nad rzeką,
spotkania ze znajomymi
w parku,
ogniska,
imprezy ze znajomymi.

Tabela 9: Sposoby spędzania wolnego czasu przez gimnazjalistów.
Najczęściej wymienianą grupą zadań były spotkania ze znajomymi. Zostały wskazane niezależnie od innych aktywności, które wykonuje się w grupie (jak uprawianie sportu). Różnią się one od nich celem. Młodzież traktuje je jako
oddzielną grupę działań, które służą wspólnemu spędzaniu czasu, niezależnie od innych okoliczności.
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Drugą w kolejności grupą działań, które młodzież podejmuje najczęściej, jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Zaliczają się do nich zarówno czynności wykonywane samodzielnie (jak zabawa z psem czy ćwiczenia fizyczne), jak i grupowo (sporty, wspólne wycieczki rowerowe i piesze). W sytuacji, gdy pogoda im nie sprzyja, przenoszone są do domów
lub zamieniane na spotkania z przyjaciółmi.
Ostatnia grupa to zadania wykonywane w domu. Choć jest to grupa zawierająca najwięcej czynności, to młodzież poświęca im jak najmniej czasu. Wykonuje obowiązki, a pozostały czas dzieli na przyjemności i spotkania z przyjaciółmi –
ze zdecydowaną przewagą tych ostatnich.
Możliwość wspólnego spędzania czasu to najważniejszy czynnik stanowiący o wyborze zadań, których młodzież się
podejmuje. Przewyższają go jedynie obowiązki oraz niesprzyjające spotkaniom warunki (jak choroba, zła pogoda czy
gorsze samopoczucie).
Dlaczego młodzież wybiera powyżej omówione formy spędzania czasu?
Z jednej strony młodzież wskazała, dlaczego osoby w ich wieku czasem decydują się spędzić czas w domu zamiast wyjść
na dwór lub spotkać się ze znajomymi. Są to:
• brak znajomych,
• brak interesującej oferty poza domem,
• cechy charakteru – samotnik,
• uzależnienie od Internetu, telewizji, gier komputerowych,
• Facebook – „mogę być cały czas w kontakcie ze znajomymi, a nie muszę wychodzić z domu”.
Z drugiej strony gimnazjaliści zastanawiali się, co dokładnie skłania ich do wyjścia z domu:
• możliwość spotkania ze znajomymi – „razem jest weselej”, „zawsze wymyśli się coś do roboty”,
• dbanie o siebie poprzez sport,
• walka z nudą w domu,
• dbanie o kontakty towarzyskie – wyciąganie ludzi z domu, „by wspólnie coś porobić”.
Według młodzieży to, co decyduje o chęci pozostania w domu to czynniki dotyczące jednostki – jej cechy charakteru,
inne zainteresowania czy problemy. Spędzanie czasu poza domem to korzystanie z pomysłów grupy, a nie tylko swoich,
to przede wszystkim działanie kolektywne. To także dbanie o siebie nawzajem, aby spędzać czas z każdym w okolicy
i nie wykluczać znajomych.
Co robić, aby GOKiS był miejscem, w którym gimnazjaliści chcieliby spędzać czas? Założeniem
jest brak ograniczeń logistycznych, finansowych i innych
Dla młodzieży ważna jest nie tylko oferta GOKiS, ale także otoczenie, w jakim spędza czas.
Wśród zajęć, które motywowałyby gimnazjalistów do korzystania z oferty, wymieniane są:
• zajęcia fitness – zumba, taniec nowoczesny – mogą być w grupach mieszanych wiekowo, jeśli są interesujące,
• siłownia – dla rzeźbienia sylwetki, sala z lustrami i trener, który pomoże opracować odpowiednią technikę ćwiczeń,
• zajęcia z samoobrony,
• turnieje siatkarskie – międzygminne, międzypowiatowe,
• możliwość częstszego korzystania z nowego stadionu,
• warsztaty dla kobiet – moda, wizaż, projektowanie wnętrz, budowanie mebli z palet i innych dostępnych surowców,
• nauka o zdrowiu – zdrowym stylu życia, zdrowym gotowaniu,
• szukanie możliwości rozwoju – inspiracja dla przyszłej pracy, np. kurs fotografii, zajęcia elektroniczne, kurs wizażu,
• pokazy filmów i spektakli teatralnych w GOKiS,
• maratony filmowe,
• kino pod chmurką w lecie,
• imprezy taneczne z młodzieżową muzyką: „nie disco polo, tylko nasza muzyka” (wśród młodzieży są DJe, którzy
mogliby takie imprezy prowadzić),
• ogniska z muzyką gitarową organizowane samodzielnie przez młodzież,
• nauka gry na instrumentach (pianino, skrzypce, gitara, śpiew – lekcje indywidualne),
• zajęcia ze sztuk plastycznych, doświadczenia chemiczne i fizyczne – aby do teorii ze szkoły dodać praktykę,
• nowe książki w bibliotece – bardziej młodzieżowe tytuły. Obecnie młodzież sama wymienia się swoimi zasobami.
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Interesują ich książki przygodowe, romantyczne, fantastyka, science-fiction – np. Zmierzch (chociaż biblioteka nie
jest to formalnie częścią GOKiS, to młodzież postrzega te instytucje jako jedność).
Jako komentarz do wymarzonych zajęć młodzież dodaje, że ważne jest dla nich, aby lekcje były prowadzone przez
fajnych i interesujących nauczycieli, którzy „mogliby nas porwać i zmotywować. Tego teraz brakuje”. Według młodzieży
obecne „zajęcia są tylko dla seniorów – brakuje czegoś dla naszej grupy wiekowej”.
Oprócz zajęć codziennych gimnazjaliści wskazali wymarzone duże projekty, które mogłyby odbywać się w Zapolicach lub być przygotowane jako wyjazdy zorganizowane dla nich:
• wycieczki rowerowe – nad jezioro, na ognisko, na biwak,
• wycieczki – w ciekawe miejsca, nad morze,
• wyjazdy do kina, teatru,
• tor rolkowy i park dla rolkarzy,
• lodowisko,
• ścianka wspinaczkowa,
• wyjazd do parku linowego,
• wyjazdy na paint ball,
• kontakt z wodą – wyjazd nad morze, na basen, termy w Uniejowie, Fala w Łodzi – wyjazdy rekreacyjne,
• koncerty sławnych osób – reggae, raperów, techno, elektroniczna, np. Kamil Bednarek, 52 Dębiec, AC/DC,
Linkin Park, DJ Adik,
• zorganizowane wyjazdy na koncerty dużych gwiazd.
Kiedy gimnazjaliści opowiadają o wymarzonych dużych działaniach i wycieczkach, to podkreślają, że powinno to
„być coś super”, co będą długo wspominać, co będzie wyjątkowe, dopasowane do ich oczekiwań i marzeń i na co chętnie
przeznaczą pieniądze.
Oprócz wydarzeń i zajęć gimnazjaliści podkreślają to, że na ich chęć brania udziału w zajęciach organizowanych przez
GOKiS ogromny wspływ ma infrastruktura i wystrój. Chcą, by samo miejsce przyciągało ich do spędzania wolnego
czasu. Ich marzenia to:
• nowoczesny wystrój – czysto i ładnie, dużo kolorów na ścianach i we wnętrzach, dużo światła, drewno, eko-meble
z palet,
• sala z lustrami,
• ściana wolności – gdzie każdy może zrobić graffiti i rysować po niej,
• muzyka na terenie ośrodka, puszczana podczas przerw w zajęciach, na boisku,
• zadbane boiska – piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
• ogród z ławkami i parasolami, w którym można spędzać czas, ale nie jest potrzebna kawiarenka – młodzież sama
zapewni oprawę gastronomiczną,
• konsola do gier zamiast komputerów – komputery gimnazjaliści mają w domu, a w GOKiS chcieliby mieć takie
rzeczy, których w domu nie mają,
• dostępny sprzęt fotograficzny – do nauki fotografowania,
• instrumenty muzyczne do lekcji (gitara, skrzypce, pianino).
Młodzież gimnazjalna wymienia przede wszystkim takie wydarzenia i zajęcia, podczas których może wspólnie spędzać czas. Do tego potrzebuje sprzyjających warunków zarówno estetycznych wokół siebie, odpowiedniej infrastruktury,
jak i oferty. Chce korzystać z zajęć „super”, czyli takich, które są wyjątkowe, popularne w dużych miastach województwa,
nietypowe, które będą fascynować.
Koszty wydarzeń
Młodzież określiła, jakie koszty wydarzeń i zajęć byłyby dopuszczalne:
• 30 zł na wyjazd na dzień,
• 10 zł miesięcznie za zajęcia cykliczne.
Wyjazdy i zajęcia dodatkowe młodzieży gimnazjalnej finansowane są przede wszystkim przez ich rodziców. Wydarzenia, za które skłonni byliby zapłacić z własnego kieszonkowego (przy zachowaniu powyższych stawek) to:
• wyjazd do parku linowego,
• wyjazd na basen,
• zumba,
• zajęcia sportowe.
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Jeśli młodzież jest skłonna finansować powyższe zajęcia i wyjazdy, to prawdopodobnie są one przez nich najbardziej
pożądane.
Zaangażowanie w zmiany w GOKiS
Młodzież zadeklarowała, że chętnie angażowałaby się w zmiany wprowadzane w GOKiS, jeśli miałyby one sprawiać, że
przestrzeń staje się bardziej przyjazna gimnazjalistom. To, czemu skłonni byliby poświęcić czas to:
• odnawianie mebli ogrodowych (np. budowanie eko-mebli), zadbanie o teren wokół GOKiSu,
• przygotowanie ogrodu,
• odnawianie wnętrz ośrodka (np. malowanie).
Zadeklarowany czas, który mogliby przeznaczyć na takie prace w wakacje to 1 dzień w tygodniu.
Świętowanie
Młodzież pytana o to, jakie święta obchodzone są w Zapolicach wymienia bez potrzeby podsuwania sugestii:
• rekonstrukcje historyczne,
• dożynki.
To, co podoba im się w świętowaniu i sprawia, że chętnie uczestniczą w świętach, to wieczorna impreza, podczas
której można potańczyć. To dla nich główny punkt programu każdych obchodów świąt.
Święta, które chcieliby dodać do kalendarza zapolickiego to:
• Noc Świętojańska – puszczanie wianków,
• Halloween – pochód przebierańców i przebierana impreza. Ponieważ to może być kontrowersyjne, to zamiennikiem mógłby być ostatkowy bal przebierańców albo imprezy tematyczne – np. western.
Niezależnie od święta najważniejsza jest możliwość tańczenia wieczorem.
Projektowanie domu kultury
Młodzież wskazała zmiany, które chciałaby wprowadzić w idealnym domu kultury – tak, aby dopasować go do swoich
potrzeb i oczekiwań. To, co by się w nim znalazło to:
• klub w piwnicy – gdzie można posiedzieć, pograć na konsoli, obejrzeć film, pograć w bilard, odpocząć; powinien
być otwarty dłużej (do 21) i w weekendy – żeby można było z niego korzystać,
• sala do nauki muzyki, komponowania, obróbki muzyki,
• sala z lustrami do ćwiczeń fitness, siłownia – miejsca do dbania o siebie,
• przesuwane ściany w sali na piętrze, które pozwolą na wykorzystanie przestrzeni do różnych celów – warsztatów,
ćwiczeń fitness, zajęć muzycznych,
• dużo kolorów, światła,
• ważna jest szatnia dla zajęć fitness i tanecznych – żeby było gdzie się przebrać,
• remont łazienki – by była czysta i ładnie pachnąca, z dużym lustrem dla dziewczyn, z papierem toaletowym,
• dostęp w weekendy do zieleni – boisk, ogrodu, placu zabaw,
• wyrównanie boisk, aby można było ćwiczyć bardziej profesjonalnie i bez przeszkód odbywać mecze,
• ogród na zewnątrz z ławkami, parasolami, stołami, drzewkami, krzakami, miejscem na ognisko – by było gdzie
spędzać w lecie czas,
• dobre byłoby miejsce, w którym młodzież może spotkać się sama, nie mieszać się z innymi – np. oddalony ogród
albo miejsce na ognisko,
• filmy na tarasie,
• wystawy zdjęć na korytarzu z tego, co się dzieje w GOKiS – projektowane przez młodzież.
Przestrzeń powinna zachęcać do wspólnego spędzania czasu. Gimnazjaliści podkreślali, jak ważne dla nich jest, by
w całym GOKiS puszczana była muzyka tworząca przyjemny nastrój .
Ważne, by zajęcia odbywały się popołudniu po szkole (po 16), w wakacje po obiedzie (po 14), a także w sobotnie
popołudnia. Niedziela to raczej czas przeznaczony dla rodziny, „chyba, że działoby się coś wyjątkowego”.
Co jest dobrego w obecnym GOKiS?
Młodzież docenia organizację imprez sportowych – turnieje sportów drużynowych na bardzo wysokim poziomie.
Bardzo podoba im się również nastawienie obecnej dyrekcji: „czujemy, że dyrektor chce robić rzeczy dla nas”.
Informacje o ofercie GOKiS młodzież czerpie z Facebooka i tablicy informacyjnej w GOKiS. Takie formy komunikacji bardzo im odpowiadają.
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Co w GOKiS powinno zmienić się jako pierwsze?
Spośród zgłoszonych pomysłów młodzież wybrała te, które powinny zostać zrealizowane jako pierwsze, aby chętniej
uczestniczyli w działaniach ośrodka:
• dobre zajęcia (dopasowane do ich zainteresowań, np. zumba) we właściwych godzinach,
• remont klubu w piwnicy,
• wyrównanie boisk,
• remont – kolory i światło.
Podsumowanie
Dla młodzieży najważniejsze jest spędzanie czasu w grupie, najchętniej poza domem. Spotkania ze znajomymi motywują
ich do szukania zajęć, w których mogliby brać udział wspólnie. Jednak to nie rodzaj zajęć, a otoczenie, w którym się one
odbywają, ma dla nich największe znaczenie – powinno tworzyć dobrą atmosferę dla spotkań.
Gimnazjaliści deklarują, że chętnie włączą się w tworzenie zmian w ośrodku – jeśli będą miały na celu dopasowanie
go do ich potrzeb i oczekiwań. Szczególnie w okresie wakacyjnym chętnie pomogą w pracach.
Aby brać udział w zajęciach muszą czuć, że zostały przygotowane dla nich, być „super” – a nie dla grup najmłodszych
lub seniorów (obecnie czują, że te grupy otrzymują najwięcej, a oni są pomijani). Ważna jest także kwestia autorytetu –
osoba prowadząca zajęcia musi ich „porwać”, by chcieli się zaangażować.
Deklarują również, że chętnie braliby udział w wyjazdach zorganizowanych specjalnie dla niech, gdzie mogliby realizować swoje marzenia i pasje (jak wyjazdy nad wodę, do parku linowego czy na paint ball). Ale nawet wtedy fakt, że
mogą spędzać czas w grupie wydaje się najważniejszy.

Wyniki badania fokusowego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych mieszkających w gminie Zapolice

Korzystanie z oferty GOKiS
Młodzież ponadgimnazjalna często przychodzi do GOKiS zarówno w celu skorzystania z oferty, jak i spotkania ze znajomymi i spędzenia wolnego czasu. Młodzież przychodzi „jak nie mamy co robić, przychodzimy tak, o”, „bo się nudzę”,
„bo myślę, że warto”. Spotkania towarzyskie odbywają się „na ławeczkach” na terenie za budynkiem albo w „klubie”
w piwnicy, gdzie można grać w ping ponga. Miejsce to spełnia również funkcję świetlicy, gdzie można poczekać na powrót rodziców z pracy. Instytucja udostępnia sprzęt potrzebny do spędzania wolnego czasu: piłki, komputer podłączony
do Internetu. W sali na piętrze odbywają się także imprezy osiemnastkowe.
Młodzież korzysta z oferty kulturalnej (m.in. zajęcia wokalne), jak i sportowej (gra w piłkę na boisku). Działania sportowe organizowane są ad hoc (wypożyczenie piłki i gra w zebranej grupie osób), mają też charakter zawodów. Młodzież
pojawia się w GOKiS, aby dowiedzieć się, czy są planowane turnieje albo wyjazdy. Informacje otrzymują bezpośrednio
od pracowników, najczęściej od instruktora sportowego, Tomasza Woźniaka. To on organizuje przedsięwzięcia dla młodych odbiorców, ci także czasem zgłaszają swoje propozycje.
Ważnym obszarem aktywności młodzieży ponadgimnazjalnej jest również wolontariat, przede wszystkim akcyjny,
związany z organizacją imprez masowych (turniejów piłki nożnej, Dni Gminy, Dnia Dziecka, biegów, rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zbiórek śmieci, pikników). Wolontariat polega na pomocy w ustawianiu i pilnowaniu
sprzętów, obsłudze nagłośnienia, promocji, rozwieszania plakatów.
Informacji na temat wydarzeń organizowanych przez GOKiS młodzież ponadgimnazjalna szuka na stronie Facebooka oraz na tablicach informacyjnych w gminie.
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Sposoby spędzania czasu wolnego
Obowiązki i odpoczynek w domu
•
•
•
•
•

•
•

sprzątanie,
spanie,
oglądanie telewizji,
nauka,
gry komputerowe
(na komputerach
stacjonarnych),
oglądanie filmów i seriali
(na komputerze),
jedzenie.

Rozrywka w towarzystwie
•

•
•

•

•
•

•

kino (w Łodzi lub Sieradzu,
najczęściej większą grupą,
chętnie oglądają horrory),
gry multiplayer (np. FIFA),
jedzenie (burgery oraz
kuchnia orientalna
dostępne w Zduńskiej
Woli, hot dogi na stacji
benzynowej),
spotkania w parku
(w Strońsku), nad rzeką,
tam, gdzie są ławki,
organizowanie ognisk,
słuchanie muzyki (hip hop,
rock, metal; podczas imprez
„ktoś ją organizuje, nie
my”),
wyjazdy do Łodzi
w odwiedziny do
znajomych, do
Manufaktury (na zakupy,
do restauracji).

Sport i hobby
•
•
•
•
•
•
•
•

piłka nożna,
piłka siatkowa,
szachy,
warcaby,
oglądanie meczów,
przerabianie samochodów,
rozwiązywanie sudoku,
wolontariat w GOKiS.

Tabela 10: Sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Z perspektywy uczniów szkół ponadgimnazjalnych najważniejsze sposoby spędzania wolnego czasu wiążą się z byciem w grupie rówieśniczej. Zadania wykonywane w domu (przede wszystkim odpoczynek) były często wskazywane,
ale nie miały znaczenia emocjonalnego. Pozostałe aktywności, związane z rozrywką uprawianiem sportu i hobby, podejmowane są najczęściej w towarzystwie kolegów i koleżanek. Są to zarówno aktywności na wolnym powietrzu (ogniska,
spacery), w lokalach (kino, zakupy, jedzenie), jak i w domu (odwiedziny znajomych, gry przez Internet). Charakter indywidualny mają niektóre typy hobby, które wykonuje się samemu (np. sudoku) lub w bardzo małej grupie (np. przeróbki
samochodów).
Dlaczego młodzież ponadgimnazjalna wybiera powyżej omówione formy spędzania czasu?
Wybór rodzaju podejmowanej aktywności przez młodzież w mniejszym stopniu zależy od miejsca, a w większym
od tego, czy jest indywidualna czy w grupie.
Czas w samotności spędzany jest „jak pogoda nie sprzyja, nie ma z kim wyjść”, „gdy trzeba robić lekcje”, „gdy chce
się być samemu”. Często motywacją (lub powodem jej braku) jest lenistwo, zmęczenie. Aby pobyć samemu nie trzeba
pozostawać w domu, preferowane są spacery, pójście na spacer czy na rower. Jazda na łyżworolkach byłaby atrakcyjna, ale
nie ma miejsc do bezpiecznej jazdy, a główna ulica jest zbyt ruchliwa.
Spotkania w towarzystwie mają postać odwiedzin w domu, przesiadywania w samochodzie, na stacji benzynowej,
w amatorskiej siłowni zorganizowanej w wiejskiej świetlicy. Młodzież odwiedza się w domach, żeby wspólnie oglądać
mecze sportowe, gdyż w gminie nie ma miejsca, gdzie można by to zrobić poza domem.
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Spotkania ze znajomymi odbywają się również przez Internet. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chętnie grają
w gry on-line komunikując się z innymi graczami przez programy Skype lub Teamspeak. Organizują też wirtualne spotkania ze znajomymi, którzy mieszkają daleko.
Impulsem do wyjścia z domu często jest „uniezależnianie się od rodziny”, oprócz samotnych spacerów lub przejażdżek rowerem, celem zawsze jest towarzystwo. Poza domem istnieją zaledwie 4 miejsca, w których można spokojnie
i bezpiecznie spędzić czas: rzeka, park, stacja benzynowa Elprom oraz GOKiS. Aby się umówić na wspólne wyjście
ponadgimnazjaliści wykorzystują telefon oraz Facebooka. Komunikatory internetowe służą raczej do umawiania się niż
do regularnych kontaktów, gdyż preferowane są osobiste spotkania.
Co robić, aby GOKiS był miejscem, w którym młodzież ponadgimnazjalna chciałaby spędzać
czas? Założeniem jest brak ograniczeń logistycznych, finansowych i innych.
Najwięcej angażujących pomysłów ponadgimnazjalistów dotyczyło dwóch sfer: sportu oraz wspólnych spotkań.
W dziedzinie sportu młodzież najbardziej interesuje organizacja:
• nawet prostego, ale zadbanego boiska (Orlika): „bez kęp”, z dobrą nawierzchnią, przyrządami do treningu, możliwością korzystania w różnych godzinach,
• turniejów piłki nożnej,
• kortu tenisowego,
• parku linowego,
• skate parku,
• ścianki wspinaczkowej,
• treningów sztuk walki,
• spływów kajakowych,
• siłowni (dostępnej w różnych godzinach, wyposażonej w podstawowy sprzęt „atlas”, szatnię, prysznic).
Młodzieży zależy na wykorzystaniu istniejącego już zaplecza technicznego, uzupełnienie go o nowy sprzęt, zrobienie
ewentualnych remontów, a przede wszystkim udostępnienie w bardziej elastycznych godzinach. Z perspektywy ponadgimnazjalistów swobodny dostęp do infrastruktury mają zapewnione kluby sportowe – w pewien sposób na wyłączność.
Od strony kadrowej zależy im na trenerze, który zaproponuje „popróbowanie różnych dyscyplin sportu”, a także doradzi na temat technik gry oraz doboru sprzętu. Potrzebne są też profesjonalne porady dietetyczne. Młodzież rekomenduje
zakup bardzo podstawowego sprzętu do tych dyscyplin – jeżeli dana dyscyplina okaże się atrakcyjna, gracze będą kupować bardziej profesjonalny sprzęt we własnym zakresie.
Podsumowaniem zapotrzebowania na działania sportowe była propozycja założenia klubu sportowego (jako stowarzyszenia sportowego lub sekcji w ramach GOKiS). Dzięki niemu można by organizować miesięczną składkę (po 10
zł), za którą otrzymywałoby się identyfikator uprawniający do dostępu do sal. Klub prowadziłby współpracę ze szkołą
(wynajem sali gimnastycznej). Za zebrane fundusze kupowano by sprzęt, stroje, pokrywano koszty wynajmu. Inicjatywa
wymaga koordynacji ze strony osoby dorosłej. Młodzież deklaruje zaangażowanie oraz pracę na rzecz powstania i działania takiego klubu.
Drugim najważniejszym wątkiem było zorganizowanie przestrzeni do spotkań. Propozycje dotyczyły zagospodarowania ogrodu:
• wyposażenia go w meble ogrodowe: ławki, parasole,
• wygospodarowania „miejsca na ognisko albo duży grill”,
• zaaranżowanie „ogrodu z owocami” z krzewami i drzewami.
Sprzęty powinny być „ekologiczne” i „z charakterem”. Mogłyby zostać wykonane w ramach warsztatów wykonywania
recyklingowych mebli, młodzież zadeklarowała chęć uczestnictwa w takiej inicjatywie. Tak stworzona przestrzeń byłaby
używana w dzień oraz wczesnym wieczorem – po wieczornym grillu odbywałoby się „afterparty we własnych miejscach”.
Ponadgimnazjaliści chcą także spędzać czas w budynku GOKiS, w wyremontowanym w tym celu pomieszczeniu piwnicznym. Znajdowałby się tam „klub do posiedzenia ze znajomymi” wyposażony w stół bilardowy, stół do ping ponga oraz
konsole. Sprzęt do gier (zwł. sportowych) powinien być wyposażony w min. 2 pady (kontrolery) oraz możliwość grania poprzez ruch (np. Kinect), ponieważ ważna jest zabawa grupowa, a nie indywidualna. Ważna z perspektywy spędzenia czasu
w GOKiS jest możliwość zjedzenia niedużego posiłku (ciastka, hamburgera, hot doga) oraz napicia się czegoś ciepłego.
Młodzieży wystarczy oddany do ich dyspozycji czajnik, we własnym zakresie zaopatrzyliby się w kubki jednorazowe,
kawę oraz herbatę.
Kolejną dziedziną proponowanych aktywności w GOKiS są zajęcia, w przypadku których ujawniły się bardziej indywidualne potrzeby. Zaproponowano zajęcia dotyczące:
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•
•
•
•
•
•
•
•

gry na gitarze,
śpiewu,
programowania na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od bardzo podstawowego,
języków od podstaw, w szczególności angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz fińskiego,
przygotowania do certyfikatu z języka angielskiego (FCE), a także rozmówek oraz języka biznesowego,
tworzenia eko mebli, gdzie byłyby zapewnione materiały,
działania samochodów i własnoręcznego dokonywania napraw ,
projektowania modyfikacji w samochodach w programach komputerowych oraz prezentowania ciekawych praktyk z innych krajów,
• organizacji laboratorium i warsztatów, w trakcie których można by było ćwiczyć przedmioty ścisłe w praktyce,
• gotowania, w szczególności oryginalnych potraw.
W nauce języków młodzież preferuje zajęcia grupowe aniżeli formułę korepetycji. Proponuje organizację grup
w różnym stopniu zaawansowania. Przy doborze języków (ale i pozostałych zajęć) ponadgimnazjaliści kierują się już
możliwością pracy oraz zbieraniem doświadczenia do CV.
Laboratorium miałoby być uzupełnieniem wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole. W klasach brakuje sprzętu
laboratoryjnego lub nauczyciele nie potrafią go wykorzystać, przez co na lekcjach nie przeprowadza się eksperymentów,
a znajomość ich wyników (np. barwy odczynników) jest wymagana na maturze.
Warsztaty kulinarne oprócz edukacyjnego mają jeszcze aspekt finansowy. Młodzież zadeklarowała gotowość zebrania
składki na produkty do gotowania, ale chciałaby potem zorganizować kiermasz, na którym można by sprzedawać dania
i przeznaczyć przychód na dalsze działania sekcji sportowej.
Przy ustalaniu szczegółów zajęć w GOKiS młodzież podkreślała, że potrzebuje nauki dostosowanej do ich poziomu,
czyli w podziale na grupy zaawansowania, a najchętniej od poziomu podstawowego (nawet w przypadku języka angielskiego, którego uczy się w szkole).
Kolejnym obszarem zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach oferty GOKiS jest animacja różnego rodzaju eventów:
• „kina pod gwiazdami/pod chmurką”,
• pokazów i nauki driftu samochodowego,
• rajdów samochodowych,
• spotkań miłośników modyfikacji w samochodach,
• kiermaszów, pozwalających zebrać finanse na działania młodzieżowe,
• koncertów zespołów i DJ-ów (zespoły znane i nieznane, ważne „żeby było pogo”),
• zorganizowanie spotkania „z kimś z pośredniaka, żeby przedstawił oferty pracy”.
Kino powinno mieć charakter telebimu lub rzutnika multimedialnego z ekranem/ścianą do wyświetlania filmów.
Na takie wydarzenie powinny zostać sprowadzone foodtrucki z przekąskami, maszyna do popcornu. Repertuar filmowy
byłby wybierany przez Facebooka drogą głosowania, dodatkowo wyświetlane byłyby mecze sportowe.
Ostatnia grupa interesujących działań w ramach projektowanej oferty GOKiS to różnego rodzaju wyjazdy do:
• wesołego miasteczka,
• kręgielni,
• parku linowego,
• na koncerty,
• na lodowisko.
Większość wyjazdów młodzież organizuje sobie sama. Argumentem za skorzystaniem z pomocy GOKiS jest organizacja dłuższego wyjazdu z bardziej złożonym programem, wspólny wynajem większego busa, mniejsze koszty zorganizowanej wycieczki. Istotne jest, że interesujące są tylko wyjazdy z „górnej półki”, do „fajnego miejsca” i z „dobrym
programem”.
Koszty wydarzeń
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych określili przybliżone koszty oferty GOKiS, które byliby chętni pokryć:
• 10 zł od grupy za 2 godziny wynajmu sali sportowej lub orlika (żeby wspierać jego utrzymanie, rozwój, zakup
sprzętów),
• 30-50 zł miesięcznie za udział w zajęciach,
• 50-70 zł dziennie za udział w „dobrej, fajnej wycieczce”.
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Młodzież jest gotowa sama obciążyć się kosztami (składka klubowa, opłata za wynajem boiska), kiedy widzi, że jest to
inwestycja w dalszy rozwój miejsca i jego oferty.
Część oferty, szczególnie wycieczkowej, powinna przewidywać zniżki dla wolontariuszy, motywujący jest też udział
w konkursach, w których można wygrać darmowe uczestnictwo (np. spływ).
Finanse młodych ludzi w dużej mierze uzależnione są od rodziców, często zależą też od wyników w nauce. Korzystanie z oferty edukacyjnej byłoby dla nich dodatkowym argumentem i zwiększałoby szansę na udział. Istotny jest także
pozanaukowy cel uczestnictwa w zajęciach: społeczno-towarzyski.
Młodzież jest też gotowa wydać własne pieniądze na te działania, które uważają za najbardziej pasjonujące i stanowiące inwestycję w siebie: klub sportowy, siłownię, naukę języków, orlik, sztuki walki, odpoczynek („z hamburgerami”,
parasolami) oraz filmy (propozycja ceny 5 zł za porcję popcornu).
Zaangażowanie w zmiany w GOKiS
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zadeklarowali się, że mogą się włączyć w działania na rzecz GOKiS zwłaszcza
w obszarze spędzania wolnego czasu (robienie mebli ogrodowych, pomoc w remoncie piwnicy, malowanie „ściany wolności”), sportu (aktywne uczestnictwo i płacenie składek na klub sportowy) oraz nauki języków (aby rozwijać kompetencje
potrzebne podczas starania się o pracę oraz przy wykonywaniu zawodu).
Świętowanie
Młodzież chętnie bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez GOKiS, zarówno w charakterze wolontariuszy,
jak i uczestników. Najważniejszy jest społeczny i integracyjny charakter spotkań w grupie równieśniczej, co dotyczy
szczególnie dożynek, zbiórki śmieci (za drzewko), rekonstrukcji historycznych oraz „fantówki” (imprezy, podczas której
zbierane są we wsiach żywe zwierzęta jako fanty, które można później wygrać; na zakończenie jest „potańcówka”). Wydarzeniem, które mocniej integruje pomiędzy pokoleniamijest wspólne obchodzenie Wigilii Bożego Narodzenia, czemu
towarzyszy gotowanie potraw (warsztaty kulinarne dofinansowane ze środków unijnych) oraz wspólne śpiewanie kolęd.
Projektowanie domu kultury
Wśród pomysłów dotyczących konkretnych zmian w siedzibie GOKiS i dostosowania jej do potrzeby młodzieży wymieniono: stworzenie sali klubowo-muzycznej w części piwnicznej, powinien być tam stół bilardowy („nowy lub wyremontowany, dobre kije, kreda, bile”), konsola do gier, telewizor, tor kręglowy, stół do ping ponga, miejsce do grania,
instrumenty muzyczne (zwł. gitara), głośniki, kanapa. Jedna ze ścian mogłaby być przeznaczona pod „ścianę wolności”,
zagospodarowaną pod autorskie graffiti młodzieży. Mógłby się tu również znajdować rzutnik multimedialny oraz ekran/
płachta do wyświetlania filmów w pomieszczeniu (np. gdy nie można zorganizować kina w ogrodzie ze względu na pogodę/porę roku).
Sala na piętrze powinna spełniać dwojaką funkcję: miejsca do organizowania imprez (np. osiemnastki) oraz zajęć
(fitness). Powinna być utrzymana w stylu angielskim, z pastelowymi ścianami, nowym parkietem oraz lustrami na jednej
ze ścian (do fitnessu oraz powiększenia optycznego sali balowej). Stoły powinny być duże, nadające się i do jedzenia,
i do organizowania przy nich prac warsztatowych. Potrzebna jest także scena dla muzyków, balkon oraz wyremontowana
kuchnia.
Ostatnim obszarem, dla którego zaproponowano zmiany, jest ogród, w którym powinny pojawić się sad, park linowy,
hamaki, ławeczki, parasole w okresie letnim, boiska i kort tenisowy z możliwością zawieszania różnych siatek. Do tego
potrzebne jest oprzyrządowanie: sprzęt sportowy do wypożyczania, dystrybutor z wodą lub lemoniadą, a także przenośny
grill.
Młodzież chciałaby też mieć możliwość wejścia i posiedzenia w godzinach wieczornych (od 18.00), kiedy realnie
ma po szkole i odrabianiu lekcji czas na rozrywkę i spotkania ze znajomymi. Najlepszy czas na zajęcia jest od wtorku
do czwartku po godz. 17.00 lub wcześnie rano. Imprezy powinny być organizowane wieczorami.
Co jest dobrego w obecnym GOKiS?
Młodzież zauważa i docenia zmiany w GOKiS: „fajnie, że są nowe sprzęty w końcu, nagłośnienie”, „że są ławki, że
można w kosza pograć”, że jest „wyposażenie toalet”. Ważne jest także organizowanie różnorodnej aktywności fizycznej:
turniejów sportowych, wyjazdów, spływów oraz rajdów rowerowych (wspomniany był jeden, a „mogłoby być więcej”).
GOKiS w ostatnich latach stał się żywym miejscem, który przyciąga ludzi i o którym się mówi: „ale się słyszy bardzo
wiele o GOK-u, bardzo się wiele słyszy, wcześniej to nic, ale teraz… naprawdę fajnie. Mówi się, że „coś się dzieje”, a to
jakaś impreza, a to tańce dla dzieci.”
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Co w GOKiS powinno zmienić się jako pierwsze?
Młodzież ponadgimnazjalna rekomenduje jako najpilniejsze zmiany do wprowadzenia:
• remont piwnicy: zmiana posadzki, malowanie ścian, wstawienie nowych okien, zlikwidowanie grzyba,
• remont „jest ważniejszy od sprzętu”,
• wynajem piwnicy za pieniądze, żeby zebrać fundusze na remont,
• zorganizowanie kursu nauki języka angielskiego,
• powołanie klubu sportowego.
Podsumowanie
Przy projektowaniu oferty dla młodzieży ponadgimnazjalnej należy pamiętać, że osoby w tym wieku podejmują inicjatywy o wyraźnym towarzyskim charakterze (wspólna nauka, sport drużynowy, integrujące wyjazdy). Problemem jest
konflikt pomiędzy bardzo społecznym trybem życia a brakiem przestrzeni do prowadzenia go w takiej formie. Cztery
przestrzenie do spotkań do park, teren nad rzeką, GOKiS oraz mała stacja Elprom. Największą ofertę ciekawych działań
oferuje GOKiS. Jednakże nie odbywają się one wieczorem (bądź brakuje informacji o tym), kiedy młodzież ma zwyczaj
spotykać się towarzysko i mogłaby połączyć udział w zajęciach ze wspólnym spędzaniem czasu. Wtedy wybór pada na
pozostałe miejsca, które charakteryzuje brak nadzoru osób dorosłych.
Istotne jest, że młodzież widzi sens w proponowanych zmianach, wierzy, że GOKiS może być lepszym, wygodniejszym, ciekawszym i bezpieczniejszym miejscem. Chce się też zaangażować wolontariacko, a czasem nawet finansowo,
w realizację tej misji.

Wyniki badania fokusowego dorosłych
mieszkających w gminie Zapolice

Korzystanie z oferty GOKiS
Dorośli korzystają przede wszystkim z dużych imprez i zorganizowanych wyjazdów będących w ofercie GOKiS. Najchętniej wybierają duże koncerty i turnieje sportowe (które nie tylko oglądają, ale także w nich uczestniczą). Aktywnie
biorą udział w cyklicznych wyjazdach do term do Uniejowa oraz spływach kajakowych. Cenią je za to, że są „inne niż
dotychczasowa oferta GOKiS”.
Dodatkowo, niektórzy dorośli chętnie realizują swoje pasje poprzez to, co oferuje ośrodek. Udzielają się w finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, korzystają z dostępnych instrumentów muzycznych (nie biorą lekcji, a jedynie
wspólnie ze znajomymi muzykują).
GOKiS to miejsce rozwijania się i korzystania z ciekawej rozrywki, a nie przestrzeń spotkań ze znajomymi.
Spędzanie czasu wolnego
Spędzanie czasu „po pracy” i weekendy można podzielić na 3 grupy:
1. obowiązki, które trzeba wykonać,
2. domowe hobby i przyjemności,
3. spędzanie czasu poza domem (indywidualnie i w grupie).
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Sposoby spędzania czasu wolnego
Obowiązki
•
•
•
•
•

praca na działce,
gotowanie,
nauka,
sprzątanie,
zakupy.

Domowe hobby i przyjemności
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gra na instrumentach,
majsterkowanie,
spotkania ze znajomymi,
pieczenie ciast,
komputer,
Internet,
oglądanie filmów,
oglądanie seriali,
słuchanie muzyki,
czytanie,
nauka języków,
rozwój osobisty,
spanie,
medytacja.

Spędzanie czasu poza domem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piesze wędrówki,
spacery z psem,
sporty zespołowe,
aerobik,
bieganie,
jazda na rolkach,
rower,
zdjęcia,
spotkania ze znajomymi,
wędkarstwo,
wolontariat,
imprezy.

Tabela 11: Sposoby spędzania wolnego czasu przez dorosłych.
Choć lista obowiązków, które trzeba wykonać po pracy nie jest długa, to zajmuje dorosłym dużo czasu. Praca zawodowa i obowiązki sprawiają, że dorośli częściej wybierają spędzanie wolnego czasu w domu (ze względu na zmęczenie).
Wtedy uczą się, realizują hobby. Także w domach odwiedzają i goszczą przyjaciół.
Jeśli decydują się na wyjście z domu, to są to wydarzenia weekendowe lub wieczorne. Muszą być dopasowane do ich
oczekiwań i realizować pasje lub rozwijać ich. Chętnie spędzają czas aktywnie i robią to, czego w domu zrobić nie mogą.
Dlaczego dorośli wybierają powyżej omówione formy spędzania czasu?
Z jednej strony, dorośli wskazali, dlaczego osoby w ich grupie wiekowej decydują się spędzić czas w domu, a nie poza
nim. Są to:
• lenistwo,
• zmęczenie,
• brak ciekawszej oferty,
• Internet i telewizor zastępują wyjścia – jako współczesne źródło informacji,
• utrzymywanie kontaktu ze znajomymi poprzez Internet i telefon,
• brak znajomych,
• bycie samotnikiem,
• bycie domatorem,
• uzależnienie od Internetu, telewizji.
Z drugiej strony dorośli zastanawiali się, co skłania ich do wyjścia z domu:
• charakter – niektórzy lubią spędzać czas poza domem,
• dobra informacja, która zaciekawi odbiorcę,
• ładna pogoda,
• ciekawe wydarzenia,
• dobre towarzystwo,
• chęć zadbania o siebie.
Do pozostania w domu najczęściej motywuje brak energii, chęć odpoczynku. Zadania wykonywane poza domem to
te, które są najbardziej ciekawe i których promocja jest na tyle dobra, że nie tylko zaciekawi odbiorcę, ale również sprawi,
że będzie o nich pamiętał.
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Co robić, aby GOKiS był miejscem, w którym dorośli chcieliby spędzać czas? Założeniem jest
brak ograniczeń logistycznych, finansowych i innych.
Dorośli poszukiwaliby w GOKiS zarówno możliwości realizowania swoich pasji, jak i brania udziału w organizowanych
dużych wydarzeniach.
Zajęcia, w których chcieliby brać udział i zaplecze, z którego chcieliby korzystać to:
• możliwość rozwoju dla lokalnych muzyków,
• możliwość wspólnego muzykowania z innymi mieszkańcami okolicy,
• zespół ludowy,
• scena na zewnątrz dla zespołów,
• spotkania ze znanymi artystami,
• koncerty – poezja śpiewana, szanty, muzyka elektroniczna,
• zajęcia plastyczne dla dorosłych – różne techniki, a także rękodzieło,
• spotkania z podróżnikami lub klub podróżnika,
• warsztaty rozwoju osobistego,
• warsztaty kulinarne – próbowanie nietypowych kuchni,
• zawody gier komputerowych.
Czas, który mogliby przeznaczać na zajęcia w GOKiS to dni tygodnia po godz. 18. W weekend nie chcieliby korzystać
z zajęć, tylko z wydarzeń specjalnych i wyjazdów.
Infrastruktura wymieniona przez uczestników badania, która byłaby pożądana to:
• kino pod chmurką,
• altany w Zapolicach i okolicznych miejscowościach i wioskach – jako miejsce spotkań,
• plac zabaw dla dzieci,
• studio nagrań, w którym można bawić się muzyką,
• kort tenisowy,
• sporty ekstremalne – spróbowanie skoku na bungee, skoku ze spadochronem,
• jazda konna.
Jeśli byłaby taka potrzeba, dorośli chętnie włączyliby się w pomoc w przygotowaniu infrastruktury potrzebnej
do realizowania ich pasji. Jednakże nie chcieliby włączać się w pomoc cykliczną (brak czasu), tylko spotkać się jednorazowo i przygotować potrzebne elementy.
Wydarzenia specjalne, w których chcieliby brać udział to:
• wspólny wyjazd na Przystanek Woodstock,
• wyjazdy na koncerty szant i piosenki turystycznej (Keja, Zapiecek, Bukowina),
• imprezy z DJami, którzy pokażą nowe gatunki muzyki – którzy też rozmawialiby z uczestnikami o tym, jak
można tworzyć taką muzykę,
• festiwal i warsztaty muzyki elektronicznej – Zapolice jak jazzowa Chodzież.
Dorośli skupiają się przede wszystkim na próbowaniu nowych rzeczy – których jeszcze nie ma w Zapolicach (stąd
pomysły na różne ekstremalne sporty).
Dorośli chcieliby, aby Zapolice zagospodarowały muzyczną niszę, aby zaistniały na mapie Polski jako istotne muzycznie miejsce. Najczęściej pojawiającym się pomysłem były festiwale, warsztaty muzyki elektronicznej. Marzeniem jest, aby
na tydzień lub dwa Zapolice stawały się centrum fascynatów takiej muzyki. Temu gatunkowi muzyki kibicowały również
osoby, które jej nie słuchają i nie jest ona dla nich interesująca – dla nich istotne było, że Zapolice stałyby się ważnym
ośrodkiem znanym z ciekawego i niepowtarzalnego festiwalu.
Koszty wydarzeń
Dorośli określili, jakie koszty wydarzeń byłyby dla nich możliwe do zaakceptowania:
• max. 50 zł na wyjazd do teatru lub na inne wydarzenie kulturalne poza Zapolicami,
• 30-40 zł na wyjazd sportowy – jak spływ kajakowy,
• raz na pół roku mogliby wydać większą kwotę (około 100zł) na wyjątkowe wydarzenie (np. wyjazd na wymarzony koncert).
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Świętowanie
Dorośli jako święta obchodzone w Zapolicach wymieniają dożynki, Dzień Dziecka i Dni Zapolic. Uważają, że bardzo
dobrze, że takie święta są obchodzone i dostrzegają, że duża liczba osób (szczególnie dzieci) dobrze się na nich bawi. Jednakże dla badanych dorosłych nie jest to atrakcyjny sposób świętowania: „co roku to samo”, „fajnie, że coś się dzieje, ale
szkoda, że nic nas nie zaskakuje”. Najbardziej negatywnie oceniają muzykę i koncerty, w których mogą brać udział: „to
nie jest dobra muzyka”, „trudno się przy niej bawić”.
Najbardziej pozytywnie ze wszystkich wydarzeń cyklicznych oceniane są: Dzień Dziecka i finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Dorośli nie uważają, że w kalendarzu rocznym powinny pojawić się jakiekolwiek inne wydarzenia. Natomiast chcieliby, aby te, które już funkcjonują były lepiej zorganizowane – by każda z grup wiekowych mogła znaleźć podczas nich
coś dla siebie.
Projektowanie domu kultury
Dorośli wskazywali zmiany, które chcieliby wprowadzić, aby uczynić GOKiS idealnym. To, co by się w nim znalazło, to:
• podzielne przestrzenie, aby można było je dopasować do potrzeb różnych wydarzeń,
• wymiana mebli na nowe, aby było bardziej nowocześnie,
• oświetlenie sceny,
• kolory jasne, pastelowe, dużo światła,
• odnowienie toalet,
• piwnica – jasna, kanapy, to miejsce odpoczynku,
• w piwnicy komputery i konsole – żeby można było realizować zajęcia, do których są one potrzebne,
• siłownia – sprzęt sportowy,
• studio nagrań, tworzenia muzyki,
• możliwość wypożyczania sprzętu sportowego – piłek itp.
Dla dorosłych ważniejsza jest sama oferta niż wnętrze GOKiS. Dostrzegają potrzebę odnowienia przestrzeni, ale nie
jest ona dla nich paląca. Ważniejsza jest funkcjonalność i takie wyposażenie, które pozwoli na realizowanie ich pasji.
Co jest dobrego w obecnym GOKiS?
Dorośli doceniają to, że w GOKiS „coraz więcej się dzieje”. To nie jest już martwe miejsce. Nawet jeśli nie wszystkie imprezy im się podobają, to i tak cieszą się, że są przygotowywane. Dorośli widzą, że „poruszenie domu kultury jest zasługą
nowego dyrektora”. Oceniają jego pracę bardzo pozytywnie.
Co w GOKiS powinno zmienić się jako pierwsze?
Spośród zgłoszonych pomysłów dorośli wybrali te, które powinny zostać zrealizowane jak najszybciej, aby chętniej
uczestniczyli w działaniach ośrodka:
• dodanie zajęć, które będą atrakcyjne dla dorosłych,
• lepsza informacja o wydarzeniach – np. przypomnienie SMS-em,
• imprezy, które odbywają się w weekendy.
Podsumowanie
Dorośli widzą GOKiS jako miejsce realizowania pasji i brania udziału w wydarzeniach, których sami nie mogą, nie
umieją lub nie chcą przygotowywać. Doceniają to, że realizowane są jakiekolwiek wydarzenia, ale udział biorą tylko
w tych, które odpowiadają ich oczekiwaniom. Poprzez dom kultury chcieliby próbować nowych rzeczy – także włączając
do współpracy okolicznych mieszkańców i organizacje (np. do latania paralotnią, skoków na spadochronie, jazdy konnej).
Dorośli chcieliby, aby Zapolice zaistniały na muzycznej mapie Polski. Ich pomysłem jest festiwal muzyki elektronicznej, który połączony byłby również z możliwością rozwoju lokalnych muzyków. Tak naprawdę nie ma znaczenia temat
festiwalu, ważne, by pomagał budować zaplecze oraz sprawił, że Zapolice będą odwiedzane przez turystów.
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Wyniki badania fokusowego dorosłych
posiadających dzieci mieszkających w gminie Zapolice

Korzystanie z oferty GOKiS
Dorośli korzystają z oferty GOKiS na dwa sposoby: osobiście oraz pośrednio, kiedy posyłają na różne wydarzenia i zajęcia swoje dzieci. Sami od początku 2014 roku uczestniczyli w niektórych imprezach (piknik rodzinny w Pstrokoniach),
pomagają w organizacji szkółki piłkarskiej (działania związanego z aktywnością ich dzieci), jako Stowarzyszenie „Zapoliczanki” angażują się we współorganizację imprez. Oprócz tego przywołali dwa wydarzenia z poprzedniego roku: wystawę
w Strońsku oraz wycieczkę.
Najczęściej wymieniają aktywności, na które wysłali swoje dzieci:
• korzystanie z boiska,
• szkółka piłkarska,
• zajęcia dla dzieci,
• wyjazdy na basen, termy, wystawy,
• uczestnictwo w przyjęciach teatralnych.
W zaangażowaniu dorosłych i dzieci pomaga także współpraca GOKiS z przedszkolem, dzięki której odbyły się:
• wydarzenia dla przedszkolaków w salach GOKiS,
• pomoc w organizowaniu Wilekiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
• wydarzenia związane z Dniami Seniorów oraz Andrzejki.
Spędzanie czasu wolnego

Sposoby spędzania czasu wolnego

Aktywności
indywidualne
•
•

•

•
•

•

praca w ogrodzie,
szkolenia w centrum doskonalenia nauczycieli,
szkoła, nauka,czytanie książek z
biblioteki,
robótki ręczne,
rękodzieło,
korzystanie z
Internetu: komunikacja, wyszukowanie informacji, gry, newsy
(zamiast gazet),
florystyka.

Aktywności
w towarzystwie
•
•
•
•
•
•

Sport

zakupy w Sieradzu i Łodzi,
spotkania na rynku i w piekarni ,
piknik na działce,
spotkania na świetlicy wiejskiej,
spotkania towarzyskie,
ploteczki: w domu
lub podczas spacerów.

•
•
•
•
•
•

spacery,
pływanie,
bieganie,
sport,
rower,
nordic walking.

Aktywności z dziećmi
•

•
•

wycieczki: do 200
km, żeby można
było wrócić tego
samego dnia– ze
względu na dzieci,
zabawa z dziećmi,
wychodzenie
na place zabaw
między blokami,
w przedszkolu,
w innych miejscowościach.

Tabela 12: Sposoby spędzania wolnego czasu przez osoby dorosłe posiadające dzieci.
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Dorośli odczuwają brak miejsca, w którym mogliby się spotkać w wolnym czasie nie tylko w domach lub podczas
spacerów.
Przy uprawianiu hobby – rękodzieło – przeszkadza brak grup hobbistycznych, brak warsztatów i szkoleń.
Biblioteka jest traktowana jako część GOKiS, brakuje w niej nowości (lub jest ich za mało) oraz literatury fachowej
(zwł. z dziedziny pedagogiki).
Miejscami wymiany informacji sąsiedzkiej są targ w Zduńskiej Woli oraz piekarnia.
Dlaczego dorośli wybierają powyżej omówione formy spędzania czasu?
Motywacją do zostania w domu (lub brakiem motywacji do wyjścia) są:
• pogoda,
• brak siły,
• zmęczenie po pracy,
• pora roku,
• samopoczucie,
• obowiązki domowe i zawodowe.
Kiedy brak motywacji zostanie przełamany i dorośli przychodzą do GOKiS, jest to wizyta bardzo satysfakcjonująca:
„chyba że już się wyjdzie, wtedy jest super”, „potrzebny jest impuls”. Impuls może wynikać albo z dokładnego i wcześniejszego zaplanowania wyjścia, ale jednorazowej informacji przed wydarzeniem. Sposobem na zorganizowanie tego
drugiego może być wysłanie przez GOKiS wiadomości SMS przypominającej i zapraszającej na inicjatywę.
Istotna z perspektywy rodziców jest możliwość zostawienia dziecka pod opieką na terenie Ośrodka w trakcie wydarzenia.
Co robić, aby GOKiS był miejscem, w którym dorośli chcieliby spędzać czas? Założeniem jest
brak ograniczeń logistycznych, finansowych i innych.
Dorośli zaproponowali poszerzenie oferty zajęć o tematy:
• szkolenia i warsztaty pedagogiczne,
• warsztaty rękodzielnicze,
• warsztaty kulinarne (także dla młodszego pokolenia),
• zajęcia z zumby, aerobiku i jogi z instruktorem,
• sztuki walki, samoobrona.
Dorośli chcieliby wyjeżdżać na wycieczki, na które mogą zabierać także swoje dzieci:
• wycieczki, jedno- i kilkudniowe: ważny konkretny program i ciekawe miejsce (np. Wieliczka),
• sobotnie wycieczki rowerowe, grzybobranie,
• kończenie wycieczek integrującym grillem lub ogniskiem.
Potrzebne jest także stworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji:
• klubu, żeby „usiąść, wypić kawę”, „zagrać w planszówkę”,
• ogródka z meblami ogrodowymi, pergolą, z dala od ulicy, z muzyką,
• skate parku,
• pola do mini golfa,
• figloraju z animatorem.
Potrzebna jest możliwość kupienia kawy i herbaty w cenie ok. 3 zł.
Dla rodziców atrakcyjna byłaby możliwość wysłania dzieci na dwutygodniowe półkolonie.
Dorośli sformułowali zapotrzebowanie na imprezy:
• kino pod gwiazdami/pod chmurką,
• spotkania z podróżnikami, (np. Martyną Wojciechowską), sportowcami (atrakcyjni i dla panów i dla pań,
a i „dzieciaki mają swoich idoli”) zakończone wspólnym piknikiem,
• zapraszanie gwiazd: od disco polo, poprzez folk, na kabaretach kończąc.
Przy organizacji wydarzeń ważne jest skierowanie oferty równolegle do różnych grup wiekowych, np. żeby móc gdzieś
zostawić dzieci. Potrzebne byłoby zatrudnienie animatora dla dzieci na czas takich imprez.
Dorośli zauważyli, że GOKiS wymaga także remontów:
• kuchni: chłodnia, rozplanowanie przestrzeni,
• toalet na górze i na partnerze,
• uporządkowania pomieszczeń gospodarczych i schowków,
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• odmalowania pomieszczeń,
• rozwiązanie problemu z dostępem dla osób starszych i z niepełnosprawnością.
Potrzebne są nowe meble: funkcjonalne i proste. Wnętrza powinny być odmalowane w kolorach pastelowych, ewentualnie z delikatnymi motywami ludowymi. Potrzebne jest także wyposażenie do prowadzenia warsztatów ruchowych:
lustra, sprzęt nagłaśniający z mikrofonem.
Koszty wydarzeń
Dorośli określili akceptowalne koszty wydarzeń:
• 30 zł za bilet do teatru,
• 50 zł na jednodniową wycieczkę,
• 10 zł dziennie za dwutygodniowe półkolonie (9.00-16.00),
• 3 zł za kawę lub herbatę na miejscu w GOKiS.
Zaangażowanie w zmiany w GOKiS
Aktywne zaangażowanie dorosłych w rozwój GOKiS najbardziej wiąże się ze współorganizacją działań dla ich dzieci.
Istnieje również potencjał współpracy z instytucjami oświatowymi.
Świętowanie
Najchętniej świętowane wydarzenia w gminie to:
• dożynki,
• Dzień Dziecka,
• święto rodziny,
• spotkania opłatkowe,
• zabawy sylwestrowe (angażujące szkoły, przedszkole, Stowarzyszenie „Zapoliczanki”),
• „biały weekend” (organizowany niegdyś),
• mammobus,
• spotkania profilaktyczne.
W kalendarzu świąt i wydarzeń brakuje:
• zabawy ostatkowej,
• zabawy sobótkowej,
• kiermaszów, wymienialni, pchlego targu, wyprzedaży garażowych,
• imprez z kiermaszami we współpracy z OSP i „Zapoliczankami”.
Z perspektywy osób chcących spędzić czas z rodziną i dziećmi po pracy, ważna jest możliwość, żeby coś zjeść, napić
się, pobawić i spotkać znajomych z całej gminy.
Projektowanie domu kultury
Najchętniej wybieranymi przez dorosłych porami korzystania z GOKiS są:
• weekendy od 15.00 do 18.00,
• piątek od 17.00 lub 18.00.
Co jest dobrego w obecnym GOKiS?
Dorośli zauważają zmiany programowe oraz nowy styl zarządzania instytucją:
• „doceniamy, że dzieje się wiele imprez dla dzieci i plenerowych”,
• otwartość dyrektora: „łatwo załatwiać różne sprawy”, „brak problemów”.
Co w GOKiS powinno zmienić się jako pierwsze?
Priorytetowe zmiany w GOKiS to:
• remont pomieszczeń, szczególnie toalet,
• remont w piwnicy,
• otwarcie w soboty, szczególnie dla młodzieży – kosztem zamknięcia w jeden dzień z tygodnia,
• zainstalowanie siatki do gry w siatkówkę,
• spotkania ze specjalistami od profilaktyki: „biały weekend”, „różowy weekend”,
• dalsze rozwinięcie istniejącej oferty,
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•

stworzenie klubu lub kawiarenki w taki sposób, żeby była dla wszystkich, a nie zawłaszczona przez jedną grupę
wiekową.

Podsumowanie
Zaangażowanie badanych osób dorosłych w działania GOKiS w dużym stopniu zależy od uczestnictwa ich dzieci. Stanowi to zarówno szansę, jak i zagrożenie. Szansę, bo dzięki włączaniu rodziców w organizowanie i realizację inicjatyw
można ich pozyskać także do innych akcji. Zagrożeniem zaś jest odrzucanie tych działań, które nie przewidują uczestnictwa dzieci. Odpowiedzią na tę sytuację jest tworzenie oferty, która ma równolegle opcje dla obu grup, nie tylko w postaci angażowania dorosłych w imprezy dziecięce, ale także zapewniając opiekę i wsparcie animacyjne dla dzieci podczas
wydarzeń skierowanych do dorosłych.
Dużą szansą dla GOKiS jest działalność lokalnych organizacji pozarządowych, czego przykładem jest Stowarzyszenie
„Zapoliczanki”. Angażuje się ono w różne inicjatywy i koncentruje aktywne kobiety z terenu gminy. Jego członkinie
mocno utożsamiają się z organizacją. Rozwój tej współpracy lub wsparcie dla powstawania podobnych inicjatyw o uzupełniającym charakterze może stworzyć środowisko ponadsektorowej współpracy na rzecz rozwoju gminy.

Wyniki badania fokusowego seniorek
mieszkających w gminie Zapolice

Korzystanie z oferty GOKIS
Seniorki biorące udział w badaniu intensywnie uczestniczą w życiu GOKiS odkąd pojawiła się oferta skierowana do nich
jako do wyodrębnionej grupy wiekowej. Od początku 2014 roku wzięły udział w:
• wieczorze tanecznym dla seniorów – impreza była bardzo wysoko oceniana, pojawiło się bardzo dużo osób
(w tym niespodziewanych), „kapela podwórkowa” idealnie trafiła w gusta uczestników, zabawa została przedłużona z 22.00 do 24.00,
• Dniu Babci i Dniu Dziadka,
• Dniu Kobiet,
• jasełkach,
• działaniach w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Zapoliczanki”, podczas pokazów gotowania,
• działaniach biblioteki – choć jest osobną instytucją, jest traktowana jako całość z GOKiS.
Spędzanie czasu wolnego
Wbrew obiegowej opinii na temat dysponowania dużą ilością czasu na emeryturze, seniorki są bardzo zajętymi osobami.
Dużą część ich dziennych zadań pochłaniają prace domowe oraz ogrodnicze i rolnicze, przede wszystkim: zajmowanie się
rodziną (w tym niepełnosprawną), sprzątanie i gotowanie, zajmowanie się domem, ogrodem i działką.
Wolny czas dzielony jest pomiędzy hobby domowe, sport oraz spotkania towarzyskie – przy czym aktywność sportowa często jest podejmowana w grupie.
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Sposoby spędzania czasu wolnego
Hobby w domu
•
•
•

•
•
•

Sport

czytanie książek,
czytanie dzienników,
czytanie poradników
(porady medyczne,
profilaktyka),
robienie na drutach, na
szydełku,
malowanie,
przeglądanie Internetu
(tematyka kulinarna i
podróżnicza).

•
•
•
•

spacery,
jazda na rowerze,
nordic walking,
chodzenie na grzyby.

Spotkania towarzyskie
•
•
•

spotkania w lesie,
okazywanie sobie wsparcia,
rozmowy na temat polityki,
zdrowia, medycyny.

Tabela 13: Sposoby spędzania wolnego czasu przez seniorki.

Dlaczego seniorki wybierają powyżej omówione formy spędzania czasu?
Miejscami spotkań seniorek są ich domy, las oraz GOKiS. Instytucja jest jedynym miejscem, które przygotowuje coś pod
kątem ich potrzeb i zainteresowań. Ze względu na ograniczenia czasowe, zdrowotne i techniczne panie są bardzo otwarte
na propozycje animacyjne.
Dużo większy jest problem z zaangażowaniem panów. W dużej mierze z przyczyn społeczno-kulturowych są mniej
aktywni, uważają się za bardziej chorych, zaś kobiety zachowują większą sprawność i motywację, bo się od nich tego
wymaga. Częstokroć argumentem do wyjścia z domu jest wykupienie przez panie podwójnego biletu, bo kiedy jest zapłacony, to partner chętniej idzie, żeby nie zmarnować pieniędzy.
Co robić, aby GOKiS był miejscem, w którym seniorki chciałyby spędzać czas? Założeniem jest
brak ograniczeń logistycznych, finansowych i innych.
Najbardziej interesującą aktywnością dla pań są wyjazdy oraz spotkania. Wyjazdy powinny mieć charakter kulturalny
bądź turystyczny, do:
• teatru,
• opery,
• operetki,
• do term,
• do uzdrowiska (Ciechocinek),
• interesujące lokalne wydarzenie (Targ Dominikański),
• miejsc historycznych oraz kultu religijnego,
• na grzybobranie.
W toku dyskusji powstała konkretna propozycja wycieczki do Rzymu na 12-15 dni samego zwiedzania, z podróżą samolotem, płatną około 1200-1500 zł od osoby. Wycieczka mogłaby się odbyć wiosną 2015 roku, co pozwoliłoby
na odłożenie potrzebnej kwoty.
Z kolei spotkania powinny być kontynuacją wcześniejszej imprezy „biała niedziela”, powinni być na nie zapraszani:
• lekarze różnych specjalizacji,
• dietetycy,
• osoby uczące profilaktyki,
• lekarze wykonujący podstawowe badania (lub informujący o nich: na ciśnienie, krew, jelito grube),
• osoby zajmujące się zielarstwem i ziołolecznictwem (z możliwością zakupu sadzonek),
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• eksperci od oczyszczania organizmu,
• urzędnicy i samorządowcy.
Panie zgłosiły problem w komunikacji z urzędnikami. Nie rozumieją pewnych procedur, nie są im one tłumaczone
w przystępny sposób, są traktowane jak petentki, bez szacunku, przedmiotowo. Potrzebują spotkań z osobami reprezentującymi urzędy, aby móc zasięgnąć informacji, skonsultować problemy, zadawać pytania.
Seniorki zgłosiły potrzebę rozszerzenia oferty zajęciowej o:
• naukę języka angielskiego na podstawowym poziomie,
• warsztat robienia na drutach i szycia (z młodymi osobami),
• szkolenia o korzystaniu z Internetu, a zwłaszcza o bezpieczeństwie w sieci,
• taniec towarzyski, z opcją tańca bez partnera (np. salsa), od podstaw,
• warsztaty z malowania na jedwabiu,
• różne formy aktywności ruchowej, zwłaszcza te dostosowane do osób chorujących, z niepełnosprawnością, najlepiej poprzedzone pokazami (np. tai chi dla seniorów).
Warsztaty z robótek ręcznych mają być miejscem prowadzenia dialogu z młodszym pokoleniem. Kiedyś takie umiejętności trenowane były w szkołach, obecnie tego nie ma. Panie chciałyby przekazać wiedzę pokoleniu swoich wnuków
i kultywować tradycje.
Ważne dla pań jest także to, żeby zajęcia były na podstawowym poziomie. Ich tematyka wynika z pasji, a nie umiejętności profesjonalnych. Stopień trudności uczestnictwa powinien być zachęcający dla osób, które do tej pory nie miały
styczności z danym tematem (np. językiem angielskim).
Seniorki wracały również do tematu wieczoru tanecznego, który im się bardzo spodobał. Z jednej strony wyraziły
potrzebę powtarzania takich imprez, z drugiej zgłosiły, że brakuje im w ogóle spotkań muzycznych, na których mogłyby
się spotkać z muzyką odpowiadającą ich gustom. Zaproszony wcześniej zespół podwórkowy „to była kapela dla nas”, ale
panie zainteresowane są także muzyką ludową, sentymentalną, międzywojenną, balladami, stylami lat 50.-70. (m.in.
Marylą Rodowicz, Czerwonymi Gitarami).
Panie podkreśliły również brak dostępnego dla nich miejsca, gdzie można się spotkać poza domem i porozmawiać
przy ciastku i kawie.
Przy podejmowaniu decyzji o wyjściu do GOKiS pomaga nie tylko informacja o wydarzeniu przekazana telefonicznie
(sposób praktykowany i w pełni aprobowany), lecz także informacja o tym, kto jeszcze przyjdzie. Towarzyski wymiar
spotkań jest bardzo istotny dla seniorek, więc informacja, że pojawią się koleżanki będzie silnym argumentem, żeby się
wybrać.
Koszty wydarzeń
Najważniejszym aspektem kosztów wydarzeń jest informowanie o wyższych opłatach z wyprzedzeniem, żeby mieć szansę
na odłożenie kwoty. Przy ustalaniu cen wycieczek należy brać pod uwagę jedzenie i podawać kwotę całościową (oraz
organizować wspólne posiłki; istotne również ze względu na stosowanie diet). Opłaty za udział w inicjatywach powinny
być równe dla wszystkich osób bez względu na indywidualną sytuację życiową czy status finansowy – aby wyeliminować
problem zazdrości i negatywnych opinii.
Ceny za ofertę GOKiS, proponowane przez seniorki, kształtują się następująco:
• 20 zł za zajęcia,
• 30 zł z wycieczkę do opery, teatru,
• 90-160 zł za większy wyjazd w Polsce, np. Kazimierz, Ciechocinek,
• 1200-1500 zł wyjazd zagraniczny 8-14-dniowy (zwiedzanie) + podróż (czas liczony osobno), podróż samolotem.
Zaangażowanie w zmiany w GOKiS
Seniorki są raczej odbiorczyniami działań GOKiS. Czynnie angażują się panie zrzeszone w Stowarzyszeniu „Zapoliczanki", które organizuje obchody różnych świąt. Angażują się też babcie, których wnuki biorą udział w imprezach.
Świętowanie
Do świąt, które w gminie mają szczególną oprawę, seniorki zaliczyły:
• Dni Zapolic,
• dożynki,
• rekonstrukcje historyczne,
• imprezę „śmieci za drzewko”,
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• Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
• akcję poboru krwi,
• huczne obchodzenie ślubów przy wsparciu klubu motocyklowego Semper Fidelis.
Paniom brakuje świętowania karnawału, który jest dobrą okazją do zorganizowania wieczoru tanecznego z przebieraniem się w stroje.
Projektowanie domu kultury
Przy wprowadzaniu zmian w GOKiS z perspektywy seniorek należy wziąć pod uwagę sytuację osób chorych, szczególnie
z niepełnosprawnością ruchową. Brakuje możliwości zjazdu nawet do parterowych pomieszczeń, a tym bardziej do sali
na piętrze. Kontakt telefoniczny, który jest nawiązywany to bardzo dobry pomysł. W kwestii informowania problematyczna jest tablica informacyjna, która stoi zbyt daleko od ulicy – jeśli przejeżdża się samochodem, trudno jest przeczytać
ogłoszenia. Dobrym miejscem zamieszczania informacji jest lokalny sklep.
Problematyczne przy świętowaniu w GOKiS różnych okazji jest fakt, że bardzo często zjeżdża się wtedy rodzina.
Pomysłem mogłoby być informowanie o planowanych wydarzeniach wcześniej, żeby móc odmówić wizyty rodzinie –
albo organizowanie ich w terminie „obok”, żeby pogodzić je z odwiedzinami dzieci i wnuków. Inną opcją jest stworzenie
oferty otwartej na wszystkie grupy wiekowe.
Najbardziej atrakcyjnym terminem do angażowania się w działania jest sobota lub godziny wieczorne (od 17.00)
w ciągu tygodnia. Południa weekendowe są najczęściej czasem dla rodziny. Wyjątkowe są piątki, kiedy nie ma tylu rodzinnych zobowiązań i już od 16.00 można wygospodarować czas.
Co jest dobrego w obecnym GOKiS?
Seniorki doceniają, że coś „już się dzieje” oraz że „już zaczyna się coś dziać”. Ważna jest dla nich dostępność dyrektora,
z którym można porozmawiać. Cieszą się także z rozbudowanej oferty dla dzieci i młodzieży. Doceniają możliwość obchodzenia w GOKiS rodzinnych świąt, np. wesel. Ich uwagę przyciągnęły także zajęcia plastyczne (malowanie), dostęp
do komputerów oraz możliwość skorzystania z biblioteki (choć to inna instytucja niż GOKiS).
Co w GOKiS powinno zmienić się jako pierwsze?
Najważniejszymi dla seniorek inicjatywami są:
• wyjazd do teatru, opery lub operetki,
• spotkanie z lekarzami specjalistami i profilaktykami,
• możliwość nauki języka angielskiego,
• wyjazd do Rzymu na wiosnę.
Podsumowanie
Seniorki są dość zajętą grupą społeczną, a jednocześnie bardzo zaangażowaną emocjonalnie we wspólne działania
z innymi osobami przy GOKiS. Podczas proponowania im różnych aktywności należy brać pod uwagę ich możliwości
zdrowotne oraz rodzinne (które są społecznym zobowiązaniem generującym najwięcej pracy). Wśród pań jest bardzo
niskie zaufanie do urzędników oraz lekarzy. Potrzebują opieki i pokierowania przez meandry przepisów czy profilaktyki. Jest to grupa odznaczająca się dużym nastawieniem na planowanie wydatków pomimo dysponowania niedużymi
funduszami. Panie również są mocno zorientowane na inne osoby, zależy im bardzo na ofercie, która będzie angażująca
dla pokolenia ich wnucząt. Dzięki doświadczeniu i wiedzy stanowią duży potencjał do wykorzystania w ramach działań
społeczno-kulturalnych GOKiS.
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Wyniki badania fokusowego samorządowców
mieszkających w gminie Zapolice

Korzystanie z oferty GOKIS
Samorządowcy najczęściej korzystają z oferty GOKiS zawodowo: albo współorganizując wydarzenia, albo odpowiadając
na potrzeby ośrodka. Wymieniane inicjatywy to akcja „drzewko za odpad”, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
turniej rycerski w Strońsku, debata o bezpieczeństwie. Bardzo doceniana jest również możliwość wypożyczania sprzętu
muzycznego podczas wszelkich wydarzeń organizowanych przez samorządowców.
Dużo rzadziej samorządowcy korzystają z wydarzeń prywatnie. Jeśli to czynią, to jest to powiązane z rodzinnymi
świętami ( Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka), wyjazdami (termy w Uniejowie) albo rozgrywkami sportowymi (np. tenis stołowy). Dodatkowo wykorzystują sprzęt, który dzięki GOKiS pojawił się w lokalnych świetlicach.
GOKiS to raczej instytucja, z którą można podejmować współpracę w ramach ich zawodowych i pozazawodowych
obowiązków, a mniej miejsce pomagające w realizacji prywatnych pasji.
Spędzanie czasu wolnego
Spędzanie czasu “po pracy” i weekendy można podzielić na 3 grupy:
• czas spędzany w domu na przyjemnościach i wykonywaniu obowiązków domowych,
• dodatkowe zajęcia i praca,
• czas spędzany poza domem.
Sposoby spędzania czasu wolnego
W domu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodatkowe zajęcia i praca

odpoczywanie,
słuchanie muzyki,
czytanie,
malowanie,
telewizja (wiadomości),
Internet,
seriale,
spotkania ze znajomymi,
opieka nad dziećmi,
rozmowy z dziećmi,
gotowanie,
kosmetyczka,
praca w ogrodzie,
majsterkowanie.

•
•
•

dodatkowa praca,
załatwianie spraw
społecznych,
koła zainteresowań.

Poza domem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spacery z psem,
uprawianie sportu,
wyjścia ze znajomymi,
imprezy,
bieganie,
gra w tenisa stołowego,
pływanie na basenie,
jazda rowerem,
odwiedzanie rodziny,
wyjazdy na wycieczki ze
znajomymi,
ogniska,
wyjazdy do kina.

Tabela 14: Sposoby spędzania wolnego czasu przez samorządowców.
Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, samorządowcy najwięcej czasu poświęcają zajęciom dodatkowym i pracy
w domu (po oficjalnych godzinach pracy). Z tego względu hobby i rzeczy przyjemne najczęściej wykonują w domu – brakuje czasu na wyjście. Zaś jeśli decydują się na wyjście z domu, to chcą minimalizować obowiązki i wykorzystywać ten
czas do spotkań towarzyskich z bliskimi i znajomymi.
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Dlaczego samorządowcy wybierają powyżej omówione formy spędzania czasu?
Samorządowcy zastanawiali się nad takimi, a nie innymi formami czasu. Skupili się na tym, dlaczego wybierają zadania
domowe:
• „dużo czasu spędza się poza domem i wtedy każdą wolną chwilę chcemy spędzić w domu”,
• za dużo obowiązków (brak czasu),
• brak energii,
• chęć spędzania czasu w ciszy i spokoju, bez obecności innych osób,
• brak więzi z sąsiadami – każdy zajmuje się tylko swoimi sprawami,
• zła pogoda (przy braku pogody trudno korzystać z oferty „pod chmurką”),
• brak odpowiedniej informacji – nie wiadomo o niektórych wydarzeniach (plakaty to nie jest wystarczająca forma
promocji; w niektórych wsiach dobrze działa kurenda).
Tryb pracy ma największe znaczenie dla tego, jaki rodzaj aktywności pozazawodowej może być wybierany.
Co robić, aby GOKiS był miejscem, w którym dorośli chcieliby spędzać czas? Założeniem jest
brak ograniczeń logistycznych, finansowych i innych.
Samorządowcy skupiali się zarówno na takich wydarzenia, które interesowałyby ich osobiście, ale także zastanawiali nad
udogodnieniami dla mieszkańców swoich wiosek. Omawiali zarówno konkretne zajęcia, jak i udoskonalenia infrastrukturalne.
Najbardziej pożądane wydarzenia to:
• występy kabaretów,
• basen,
• spotkania z podróżnikami,
• kino pod chmurką („byle bez komarów”),
• organizowane wyjazdy na wczasy – z posiłkami, aby nie trzeba było podczas nich wykonywać obowiązków domowych (jak gotowanie, zmywanie) – nad morzem,
• 3-dniowe wycieczki integracyjne po Polsce,
• lot balonem,
• koncerty różnych zespołów,
• wycieczki do kina i teatru (raz na 2 miesiące),
• kuligi,
• koncerty kapel,
• strzelnica.
Najbardziej pożądane udogodnienia infrastrukturalne:
• autobus, który będzie dowoził na zajęcia w GOKiS – GOKiBUS,
• plaża strzeżona – miejsce codziennego relaksu,
• miejsce, w którym można pozostawić dzieci pod opieką animatorów, aby dorośli mogli korzystać ze swoich wydarzeń i wykonywać swoje obowiązki,
• plac zabaw,
• dobre boiska dla dzieci – nie tylko w Zapolicach, ale także w okolicznych wioskach,
• scena objazdowa, która mogłaby przemieszczać się między wioskami.
Największym problemem podkreślanym przez badanych samorządowców jest dojazd do GOKiS na różnego rodzaju
wydarzenia. Wioski nie są ze sobą skomunikowanie, więc nawet jeśli coś ciekawego się dzieje, to mieszkańcom trudno
jest dotrzeć do Ośrodka.
Największym marzeniem jest budowa zapolickiego basenu – a przedtem wyjazdy na basen i nad wodę.
Koszty wyjazdów
Analizując możliwe do poniesienia koszty różnych wydarzeń samorządowcy skupiali się nie tylko na sobie, ale także
na możliwościach finansowych mieszkańców. Uznali, że:
• wyjazd na koncert, do teatru (jednodniowa wycieczka) powinien kosztować maksymalnie 30zł,
• wyjazd dziecka na 1 dzień to kwota 10zł,
• zajęcia w GOKiS (kino letnie, opieka nad dzieckiem) to 10-20zł.
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Projektowanie domu kultury
Samorządowcy wskazywali zmiany, które chcieliby wprowadzić, aby uczynić GOKiS idealnym. To, co by się w nim
znalazło to:
• bus dowożący dzieci i dorosłych na zajęcia,
• miejsca, gdzie mogą przebywać dzieci pod opieką animatorów popołudniami,
• basen w Zapolicach – „żeby był blisko” i „żeby można z niego było korzystać często”.
Co jest dobrego w obecnym GOKiS?
Samorządowcy doceniają organizację imprez sportowych – zarówno jako uczestnicy, jak i współorganizatorzy. Bardzo
cenią dyrektora – osobę, która nie odmawia pomocy, z którą dobrze się współpracuje. Dzięki temu zyskują także ich
lokalne świetlice – małe ośrodki otrzymują niezbędną pomoc (np. przekazanie piłek, paletek, wypożyczanie sprzętu).
Co w GOKiS powinno zmienić się jako pierwsze?
Spośród zgłoszonych pomysłów dorośli wybrali te, które powinny zostać zrealizowane jako pierwsze:
• bus dowożący mieszkańców z okolicznych wiosek do GOKiS,
• scena z zadaszeniem,
• basen.
Podsumowanie
Dla samorządowców największym problemem jest dostęp do oferty GOKiS. Pojawiają się trudności w organizacji transportu. Bardzo ważne jest dla nich to, aby lokalne społeczności mogły wykorzystywać jak najlepiej ofertę – stąd pomysły
lepszego funkcjonowania lokalnych świetlic, busa dowożącego dzieci i dorosłych na zajęcia, objazdowych scen.
Ważne jest także rozwiązywanie problemów, które ograniczają korzystanie z oferty GOKiS: brak informacji, brak
zadaszenia itp. Wszystkie te problemy są priorytetowe względem samej oferty i wyposażenia samego GOKiS.

Rekomendacje

Dla najmłodszej grupy badanych mieszkańców podstawą jest spędzanie czasu w gronie rówieśników. Poszukują miejsc,
w których mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas w przyjemnym otoczeniu. Oferta, z której chcieliby korzystać powinna być wyjątkowa, ciekawa. Musi także wyraźnie wskazywać, że została przygotowana specjalnie dla nich – a takiej
obecnie według badanych w GOKiS nie ma.
Dorośli widzą GOKiS jako miejsce realizowania pasji i brania udziału w wydarzeniach, których sami nie mogą, nie
umieją lub nie chcą przygotowywać. Jeśli mają dzieci, to ich uczestnictwo w wydarzeniach jest w zdecydowanym stopniu
uzależnione od nich – czy są przygotowane atrakcje specjalnie dla nich lub czy mają je gdzie zostawić. Zapewnienie takiej
oferty może spawić, że chętniej będą korzystali z oferty GOKiS.
Seniorki cieszą się, że w domu kultury dużo się dzieje, chętnie posyłają tam swoje wnuki, ale same spędzają czas wolny
głównie na wykonywaniu obowiązków rodzinnych. Cieszy je możliwość brania udziału w wydarzeniach specjalnych i organizowanych z myślą o nich – jak Dzień Babci i Dziadka czy potańcówki. Jednakże zawsze zobowiązania rodzinne będą
przedkładane ponad ofertę GOKiS. Dlatego zarówno oferta, jak i terminy powinny być dopasowane do ich możliwości.
Dla samorządowców największym problemem jest dostęp do oferty GOKiS. Pojawiają się trudności w organizacji
transportu. Bardzo ważne jest dla nich to, aby lokalne społeczności mogły wykorzystywać jak najlepiej ofertę, dlatego
organizacja transportu na wydarzenia jest według nich najlepszą zachętą do korzystania z oferty GOKiS przez okolicznych mieszkańców.
Wszystkie badane grupy deklarują duże zainteresowanie wyjazdami na ciekawe wydarzenia. Ich przekrój jest ogromny: począwszy od kilkugodzinnych wycieczek (jak organizowane już przez GOKiS wyjazdy do Uniejowa na basen)
po 2-tygodniowe wczasy. Prawdopodobnie obecnie mieszkańcom brakuje bodźca, by takie wyjazdy organizować
we własnym zakresie. Dom kultury mógłby być dobrym i pożądanym centrum dla tego typu inicjatyw.
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Dla zdecydowanej większości grup duże znaczenie ma estetyka GOKiS. Chcą przebywać w czystych, zadbanych
i nowoczesnych wnętrzach, spędzać czas w miejscu, które jest przyjemne.
Ostatnim elementem, który pojawiał się w rozmowach, to uczynienie z Zapolic znanej w Polsce marki – za sprawą
wyjątkowego wydarzenia, które odbywałoby się cyklicznie (jak Dzień Truskawki w Buczku czy międzynarodowe warsztaty jazzowe w Chodzieży „Cho-jazz”) albo ciekawego miejsca (jak ośrodek wypoczynkowy). Mieszkańcom zależy, by
Zapolice przyciągały turystów.
Aby korzystać z oferty GOKiS, mieszkańcy muszą widzieć, że oferta jest przygotowywana z myślą o nich. Dzięki temu
wierzą, że zajęcia odbywać się będą w dobrej atmosferze i nie będą czuli się skrępowani. Interesują ich również nietypowe
wydarzenia, rozrywki, próbowanie takich działań, które nie są standardowe i o które trudno we własnym zakresie.
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Zespół badawczy Obserwatorium Kultury

Daria Kubiak – doktorantka na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego w Instytucie Kultury Współczesnej
w zakresie zarządzania kulturą, wykładowczyni, specjalistka
ds. PR i promocji, managerka kultury, kulturoznawczyni,
teatrolożka. Współpracuje z łódzkimi instytucjami kultury
i organizacjami pozarządowymi. Wiceprezeska Fundacji
Rokoko.
e-mail: daria.kubiak@rokoko.org.pl

Aleksandra Dulas – socjolożka i edukatorka seksualna.
Prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK, redaktorka naczelna miesięcznika “Miasto Ł”. W latach 19982000 redaktorka programowa w Studenckim Radiu „Żak”
Politechniki Łódzkiej. W latach 2000-2001 stypendystka
w Wyższej Szkole Pracy Socjalnej w Danii. Autorka licznych
projektów edukacyjnych promujących aktywność społeczną
i obywatelską. Członkini Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Autorka programu edukacji seksualnej dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
ola.dulas@spunk.pl

Julian Czurko – doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Instytucie Kultury Współczesnej
w zakresie antropologii literatury. Z wykształcenia historyk
sztuki, kulturoznawca, manager ekonomii społecznej. Trener, coach, wykładowca akademicki, kordynator projektów
kulturalno-społecznych, dziennikarz, projektant DTP. Prezes Fundacji Rokoko, Sekretarz Stowarzyszenia Literackiego
im. K.K. Baczyńskiego.
e-mail: julian.czurko@rokoko.org.pl
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach to
wiodąca instytucja kultury i sportu na terenie Gminy
Zapolice.
Ośrodek realizuje zadania wykorzystując
do tego celu swoją bazę oraz istniejące na terenie
gminy świetlice wiejskie, sale zebrań i boiska
sportowe. Jest instytucją, która wciąż się rozwija,
bazując nie tylko na doświadczeniu, ale także
na nowinkach technicznych.
W odróżnieniu od miejskich ośrodków, które
skupiają mieszkańców w rozbudowanych placówkach
kultury, ze swoją ofertą kulturalną i sportową
wychodzi do konkretnych mieszkańców wsi gminy
wiejskiej Zapolice.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach
współpracuje ze szkołami, Klubami Sportowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Radami
Sołeckimi poszczególnych wsi oraz ich mieszkańcami, z instytucjami kultury powiatu
zduńskowolskiego.

ul. Główna 14
98-161 Zapolice
tel/fax: (43) 823 19 86

gokis.zapolice@onet.eu

www.facebook.com/ GOKiSZapolice

www.twitter.com/gokisZapolice
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Misją Fundacji Rokoko jest inicjowanie i wspieranie działań
na rzecz rozwoju twórczości, społeczeństwa wiedzy i kultury partycypacji. Dążymy do osiągnięcia tych celów poprzez: edukację,
organizację, animację, badania oraz marketing. Obszary te objęliśmy trzema programami: Laboratorium, Obserwatorium i Eksperymentarium Kultury, w których łączymy wiedzę z zakresu humanistyki z nowoczesnymi i odpowiedzialnymi formami edukacji,
zarządzania oraz marketingu.
Nasze działania kierujemy do NGO, instytucji kultury, studentów, badaczy, wolontariuszy oraz liderów społecznych. Poprzez
szkolenia, doradztwo i coaching wspieramy studentów, zwłaszcza
z kierunków humanistycznych. Chcemy im pomóc wykorzystać
wiedzę i potencjał do realizowania się w zawodach związanych
z ich pasjami i kwalifikacjami. Działamy także na rzecz wolontariuszy i liderów społecznych realizujących swoje działania w ramach
różnych organizacji, a także w sposób oddolny i nieformalny. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami kultury,
udzielając im wsparcia merytorycznego, szkoleniowego, coachingowego oraz realizując dla nich badania. Towarzyszymy
im i pomagamy na wszystkich etapach wprowadzania zmian organizacyjnych i programowych.

Wesprzyj naszą działalność:
Volkswagen Bank Polska S.A.
93 2130 0004 2001 0609 6218 0002

fundacja@rokoko.org.pl

www.facebook.com/Fundacja.Rokoko

www.twitter.com/FundacjaRokoko
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