spis treści - raport z diagnozy
„kłobuck - kulturalne miasto marzeń”
w ramach realizacji projektu Kuźnia lokalnych pomysłów
przez Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku

jako benificjent programu nck dk+inicjatywy lokalne 2021

I część – WSTĘPNY RAPORT
1.

Wprowadzenie .................................................................................................................................3

2.

Wnioski ogólne po spotkaniach z młodzieżą……………………………………………………………………………....5

3.

Wnioski ogólne po spotkaniach i rozmowach z osobami niepełnosprawnymi..………………………..14

4.

Wnioski ogólne z ankiet wypełnionych przez dorosłych 35+ ...………………………………………………….19

5.

Inicjatywy lokalne - Konkurs na pomysły kulturalne ................………………………………………………….27

II część – RAPORT Z BADAŃ - DIAGNOZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
1.

Zainteresowania kulturalne, pasje, hobby mieszkańców ..............................................................29

2.

Możliwość realizacji pasji w Kłobucku ........................................................................................... 31

3.

Mieszkańcy a MOK w Kłobucku ..................................................................................................... 33

4.

3.1.

Sytuacja MOK w Kłobucku ....................................................................................................33

3.2.

Potrzeby MOK w Kłobucku ................................................................................................... 36

3.3.

Korzystanie z oferty MOK w Kłobucku i jej ocena .................................................................38

3.4.

Przyczyny niekorzystania z ofert MOK ..................................................................................39

3.5.

Źródła informacji o ofercie MOK ...........................................................................................41

3.6.
3.7.

Motywacje do korzystania z ofert MOK
.....................................................................................
w Kłobucku
42
Potrzeby i postulaty dotyczące MOK..................................................................................... 43

Kłobuck – kulturalne miasto marzeń .............................................................................................. 46

5. Działania, przedsięwzięcia, inicjatywy, które sami mieszkańcy chcieliby zorganizować wspólnie z
MOK ........................................................................................................................................................ 48
6.

7.

Wnioski i rekomendacje ................................................................................................................. 50
6.1.

Pasje, hobby, czas wolny ........................................................................................................ 50

6.2.

Mieszkańcy a MOK w Kłobucku .............................................................................................. 50

6.3.

Kłobuck – kulturalne miasto marzeń ...................................................................................... 52

6.4.

Rekomendacje ........................................................................................................................ 52

Aneks – charakterystyka badanych grup ........................................................................................ 53
7.1.

Dorośli .................................................................................................................................... 53

7.2.

Młodzież ................................................................................................................................. 54

7.3.

Osoby ze szczególnymi potrzebami ........................................................................................ 56

Galeria zdjęć ..........................................................................................................................................57
Zakończenie............................................................................................................................................66

1

część i - wstępny raport z diagnozy
„kłobuck - kulturalne miasto marzeń”
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część i - wstępny raport z diagnozy
„kłobuck - kulturalne miasto marzeń”
w ramach realizacji projektu Kuźnia lokalnych pomysłów
przez Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku

jako benificjent programu nck dk+inicjatywy lokalne 2021

1. WPROWADZENIE
Celem strategicznym programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne
Narodowego Centrum jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu
zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i
rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych
zasobów społeczności. Program składa się z dwóch części: cz. I opracowanie
diagnozy zakończonej niniejszym raportem oraz ogłoszenie konkursu inicjatyw
lokalnych na najfajniejsze pomysły kulturalne zgłaszane przez mieszkańców
Kłobucka. Cz. II

to wspólna realizacja od 3 do 7 pomysłów kulturalnych

wyłonionych w czasie konkursu.
Raport został napisany przez pracowników i instruktorów MOK Kłobuck.
W naszym zamyśle nie ma to być długi i niezrozumiały raport, którego nikt nie
przeczyta, a dokument stworzony przez lokalny zespół z domu kultury. Dlatego
wnioski z diagnozy przedstawiamy w graﬁcznym obrazie komiksowym, który
opracowała również nasza koleżanka z zespołu. Chcieliśmy być jak najbardziej
zaangażowani w proces badawczy, by jeszcze lepiej poznać lokalne zasoby i
oczekiwania mieszkańców. Przy badaniu młodzieży w szkołach wspomagała nas
animatorka NCK, przy opracowaniu ankiety i konsultowaniu wniosków do
raportu końcowego wspierał nas ekspert tzw. „trzecie oko”.
Badania również przeprowadziliśmy samodzielnie jako zespół badaczek w
działaniu, żeńska kadra pracownicza MOK Kłobuck, w okresie od 19 kwietnia
2021 r. do 01 czerwca 2021 r.
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Celem naszego badania było poznanie pasji, form spędzania czasu
wolnego, potrzeb kulturalnych, oczekiwań wobec oferty MOK Kłobuck,
pomysłów na inicjatywy lokalne mieszkańców Kłobucka skierowanych do
wybranych trzech grup odbiorczych (młodzież w wieku 14-19 lat, osób ze
szczególnymi potrzebami w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz dorośli w
wieku 35-65 lat).
Ponieważ początek naszych badań przypadł na czas podwyższonego
reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią Covid-19, (zamknięty nasz dom
kultury dla uczestników zajęć i wydarzeń, zamknięte szkoły, nauka zdalna,
zamknięte restauracje, urzędy itp.), oprac owaliśmy ankietę online jako
podstawowe narzędzie badań i łącznie zebraliśmy 111 ankiet, w tym:
- 42 ankiet z osobami dorosłymi w wieku 35-65 lat;
- 61 ankiet z młodzieżą w wieku 14-19 lat;
- 8 ankiet wśród osób ze szczególnymi potrzebami;
Od maja, dzięki zmniejszającej się liczbie zachorowań na koronawirusa,
zaczęły być luzowane rygorystyczne obostrzenia, dzięki czemu swoje drzwi
zaczęły otwierać instytucje kultury i szkoły, ludzie zaczęli wychodzić z domów,
dlatego postanowiliśmy poszerzyć nasze działani a badawcze

o spotkania

bezpośrednie z przedstawicielami badanych przez nas grup odbiorczych:
- w dniu 18 maja 2021r. pojechałyśmy na wywiad grupowy (spotkanie) z
osobami niepełnosprawnymi przebywającymi

w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Krzepicach (7 osób), a w dniu 27 maja 2021r. w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Hutce.
-w dniu 21 maja 2021r. do południa przeprowadziliśmy 3 wywiady
grupowe w szkołach (2 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku
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– 18 i 22 osoby; 1 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 27 osób);
- w dniu 21 maja 2021r. po południu zorganizowałyśmy spotkanie z
młodzieżą w wieku 14-19 lat zgromadzoną pod sklepem Żabka zapraszając ich na
taras przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku – 42 osoby;
- w dniu 26 maja i 1 czerwca 2021r. przeprowadziliśmy 2 wywiady
indywidualne z 2 osobami z niepełnosprawnością;

2. Wnioski ogólne po spotkaniach z młodzieżą
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młodzież 14 - 19 lat

„Chcemy przychodzić do MOK-u
po południu, posiedzieć w miejscu
typu świetlica, żeby spotkać innych,
posiedzieć i pogadać
np. wspólnie obejrzeć jakiś film
i o nim porozmawiać, taki dyskusyjny
klub filmowy, żeby był dorosły z nami,
np. instruktor i zagajał rozmowę,
zadawał pytania dotyczące
tematyki filmu.”

„takie miejsce, żeby przyjść
i odpocząć po prostu, takie
spotkania z ludźmi w moim wieku,
wolna przestrzeń do spotkań,
koła rozmowne, dyskusyjne
nic specjalnego.
Ja i tak chcę przyjść,
ale teraz wszystko było zamknięte.”
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młodzież 14 - 19 lat
„mógłbym nagrywać audycje
o życiu młodzieży, najpierw kurs
i szkolenie w mok-u z instruktorem,
potem działałbym sam. szkolenie
jak nagrywać na youtube, jak
tworzyć podcast, warsztaty jak
nagrywać filmy lub konkurs
filmowy.”

„żeby było kilka stanowisk
z grami komputerowymi,
spotkanie graczy komputerowych,
festiwal gier komputerowych.”

„zajęcia z programowania,
bo mamy zainteresowania
informatyczne, mogą być płatne,
nie ma z tym problemu, byle
takie jakie nas interesują.”
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młodzież 14 - 19 lat
„interesuję się grafiką
komputerową, lubię majsterkować
i sprawy elektroniczne, naprawiam
telefony, sam zrobiłem głośnik
bluetooth z pudełka po butach,
lubię zajęcia ruchowe, gimnastyczne,
przyszedłbym na ściankę wspinaczkową i żeby była taka sala, żeby się
wyszaleć, coś o majsterkowaniu,
konstruktorskie warsztaty.”

„lubię malować, tańczyć,
przychodziłabym do mok-u
na spotkania z innymi,
na zajęcia z instruktorem,
ja się wstydzę, ale
przełamałbym ten wstyd,
bo poznałbym innych ludzi.”
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pytanie
młodzież
14 - 19nrlat1
wszystko mi odpowiada,
ale fajnie by było, abyście mieli
więcej dostępnych siedzeń na
zewnątrz w okresie letnim
i dostępne darmowe wi-fi

kino na świeżym powietrzu,
noc filmowa na dworze - godz.
22.00 - 3.00 - miejsce - targowica gatunek filmowy: horrory

konkurs fotograficzny
„pokaż swoje akwarium”,
koło akwarystów
fryzjerskie, dotyczące urody,
pokaz mody, dotyczące zdrowego
stylu życia, warsztaty kulinarne,
szkoła nie uczy nas zdrowego
stylu życia: jak mamy się odżywiać
zdrowo, żeby nie tyć, żeby nie być
ciągle na diecie, warsztat z wizażystą

zajęcia historyczne, wykłady
z mitologii słowiAńskiej

warsztaty teatralne i spotkania
z ciekawymi ludźmi, np. spotkanie
z bogusławem wołoszańskim.
spotkanie z osobami z biznesu
(”jak zarobić pierwszy milion?”)
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pytanie
młodzież
14 - 19nrlat1
gra miejska, ogrodowanie
(zajęcia z ogrodnictwa)

warsztaty naukowe (związane
z chemią i fizyką)

koncert ekipy i darmowe lody

koncert rap z udziałem popularnych
raperów i innych muzyków w polsce
„to wymaga głębszego przemyślenia
sprawy, a teraZ tak myślę na szybko”
(pro8l3m, Dawida podsiadło)

galeria handlowa (miałaby pełnić
funkcję wystawienniczą), mcdonald
(miałyby być organizowane w restauracji
typu fast food wystawy i koncerty), empik

festiwal kolorów (koncerty,
konkursy, bary, food trucki,
dmuchańce, trampoliny),
muzeum dinozaurów, dzień
gofra
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młodzież 14 - 19 lat
„mok nie jest miejscem, w którym
przebywamy po zajęciach szkolnych,
ale jest wiele naszych aktywności,
które moglibyśmy organizować w
mok-u”

„przychodzimy do mok-u w kłobucku,
uczestniczymy głównie w projekcjach
filmowych, spektaklach teatralnych,
wykładach i koncertach, ale najczęściej
organizowanych w ramach lekcji,
szkolnego wyjścia do ośrodka kultury
z okazji obchodów świąt i rocznic”

„nie oglądamy w ogóle telewizji, to nas
nie interesuje, znajdziecie nas na youtube
(do słuchania muzyki, oglądania youtuberów,
poradników, pomocy szkolnej), facebook
(do komunikacji, pozyskiwania informacji),
iNstagram (do dodawania zdjęć, oglądania
iNstatories, igtv), spotify (do słuchania muzyki,
podcastów), tik tok (oglądanie filmików jako
formy rozrywki, dodaje własnej treści),
messenger, discord, whatsup (do komunikacji),
pinterest (do inspirowania się tematyką
dekoracji wnętrz, wizażu, sztuki tatuażu,
rysunku), netflix (do oglądania seriali).”
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młodzież 14 - 19 lat

TARGOWISKO

PARK

ZALEW
ZAKRZEW

RYNEK
IM.JANA PAWŁA ii

MIEJSCA, W KTÓRYCH
LUBISZ SPĘDZAĆ CZAS
BOISKO
PRZY SZKOLE

PLAC ZABAW

LAS

STADION, OSIR
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Młodzież

aktywnie

współdziałała

z

nami

podczas

warsztatu

wydobywczego. Chętnie dzieliła się swoimi pasjami, ulubionymi miejscami,
opowiedziała nam o mediach społecznościowych. Niektóre z ich zainteresowań
są możliwe do realizowania w naszym Domu Kultury (nauka gry na instrumencie,
rękodzieło, wieczory ﬁlmowe, nauka śpiewu, koncerty, taniec). Wszyscy byli w
Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku, głównie brali udział w wydarzeniach w
trakcie godzin lekcyjnych, w obecności nauczycieli. Tylko jedna osoba wymieniła
naszą instytucję jako miejsce, w którym spędza swój czas wolny.
Kwes a kultury nie była jednoznacznie określana przez młodzież. Często
wymieniali wydarzenia sportowe jako propozycję do wpro wadzenia do oferty
MOK- u, co oczywiście nie jest związane z naszą działalnością. W trakcie
omawiania ich pomysłów, wyłonił nam się wspólny obraz kultury. Po wszystkich
zadaniach warsztatowych przedstawiliśmy młodzieży drugą część projektu DK +.
W trakcie rozmowy o inicjatywach lokalnych możliwych do zrealizowania we
współpracy z MOK w Kłobucku pojawiły się dodatkowe pytania, które przy
warsztacie z uczniami ze szkoły podstawowej nie wyłoniły się. Młodzież z liceum
i technikum nie krępowała się w trakcie rozmowy, dopytywała i wyraziła chęć
zapoznania się z regulaminem na inicjatywy lokalne. Oprócz pomysłu i swojej
kreatywności nie wyłoniły się dodatkowe narzędzia, którymi mogliby
dysponować w trakcie realizacji projektu.
Młodzież kłobucka zna MOK i przychodzi do MOK w czasie lekcji
szkolnych, grupowych wyjść zorganizowanych przez szkołę, najczęściej na ﬁlmy,
wykłady z historii miasta, spektakle teatralne i uważa, że o to chodzi w MOK -u,
że jest otwarty tylko rano tak jak szkoła.
Chcieliby przychodzić wtedy, kiedy im pasuje, ale w wyznaczone dni i
godziny także by przyszli na ciekawe zajęcia prowadzone przez instruktora,
dorosłego. Chcieliby się nauczyć czegoś nowego a potem działać samodzielnie
np. robić podkasty, audycje o życiu młodzieży.
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Młodzież zgromadzona pod sklepem Żabka bardzo chętnie opowiadała
o sobie, rozmawiałyśmy z każdym z osobna, nie w grupie, więc się nie popisywali,
nie czuli presji rówieśników, żeby dobrze wypaść i nie być wyśmianym. Byli dzięki
temu szczerzy, prawdziwi, b ardzo mili i kulturalni. Młodzież potrzebuje swobody,
ale też zorganizowanego czasu.
Lecz nikt nie zdecydowałby się na złożenie inicjatywy. Woleliby wziąć
udział w wydarzeniu, zajęciach organizowanych przez MOK, a nie samemu się
angażować. Niechęć ta u osób badanych spowodowana jest głównie zmianą
szkoły, część młodzieży wyjeżdża do częstochowskich liceów.

3. Wnioski ogólne po spotkaniach i rozmowach
z osobami niepełnosprawnymi
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integrujące
społeczność

bez uprzedzeń
konsultowanie zmian
w przestrzeni publicznej

otwarte dla wszystkich
bezpieczne

posiadające
dostępne środki transportu

użytkowe

bez barier
architektonicznych

bez
wykluczeń

platforma
rozmów
i współdziałania

kłobuck - kulturalne
miasto marzeń
nastawione na
bezpośredni kontakt
traktowanie wszystkich na równi

bez podziałów
na osoby niepełnosprawne
i resztę społeczeństwa

zwracanie się do osób z niepełnosprawnością jak do ludzi dorosłych
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słuchanie
muzyki

układanki
rysowanie

śpiewanie

jakie masz pasje
kino

gry
planszowe
aktorstwo

kabaret

taniec
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Po rozmowach z rodzicami i opiekunami osób ze szczególnymi potrzebami
jesteśmy przekonani o konieczności dostosowan ia naszej oferty do ich potrzeb i
zainteresowań. Do tej pory korzystali z typowych, ogólnodostępnych wydarzeń
kulturalnych, często organizowanych w trakcie chodzenia do szkół ich dzieci.
Obecnie jako dorośli oprócz dziennych zajęć w domach pomocy nie mają
większego wyboru wydarzeń czy warsztatów w powiecie. Dodatkowe
wydarzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami mogą stać się ciekawą formą
spędzenia wolnego czasu. Muszą zostać na pewno skonsultowane z ich
rodzinami, opiekunami. Po naszym spotkaniu wiemy, j ak ważną rolę odgrywa
zwykła, szczera rozmowa i jaką wartość niosą ze sobą wszelkie uwagi oraz rady
osób, które żyją i pracują z osobami niepełnosprawnymi.
Rodzice wyrażają swoje poparcie i chęć uczestnictwa w życiu kulturalnym
MOK Kłobuck. Podstawą według badanych ma być rozmowa, otwartość,
wrażliwość na słowa, zwroty bezpośrednie oraz unikanie budowania podziałów i
barier. Najważniejsze jest zrozumienie, zmiana mentalności i budowanie mostów
dla wszystkich, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w życiu kult uralnym powiatu.
Wielu rodziców i opiekunów chętnie podzieli się z nami swoimi doświadczeniami,
radami. Mogą stać się dla nas szkoleniowcami, którzy w teorii i praktyce
przekażą nam jak bez oporów i stereotypów rozmawiać, tworzyć i spędzać czas
z osobami z niepełnosprawnościami. Sami zauważamy taką potrzebę, dlatego
chętnie będziemy kontynuować nasze relacje z rodzicami, opiekunami i osobami
ze szczególnymi potrzebami.
Oczywiście ważną kwes ą jest zmiana przestarzałej architektury, która
wymaga generalnego remontu.
Dostosowanie przestrzeni na zewnątrz i wewnątrz Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kłobucku.
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Obecne udogodnienia także nie są odpowiednie dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Bardzo cenne są dla nas uwagi rodziców, opiekunów, którzy byli w
naszej instytucji i uczestniczyli w różnych aktywnościach kulturalnych. Zgodnie
zwrócili nam uwagę na problem z dojazdem, parkingiem, wjazdem, nadmiarem
schodów i wysokich progów. To dla nas bardzo cenna ekspertyza, przedstawiona
nam z jak najlepszego źródła.

Wnioski

ogólne

po

spotkaniach

i

rozmowach

z

osobami

4. Wnioski ogólne z ankiet wypełnionych przez dorosłych 35+
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dorośli 35+
podróże
rękodzieło

muzyka

seriale

co lubimy
film

taniec

teatr
książki
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dorośli 35+
oglądam
telewizję

przeglądam internet
czytam
książki
biegam

gram
w gry
komputerowe

czytam
gazety

spotykam
się ze
znajomymi

odpoczywam

słucham muzyki

pracuję
na działce,
w ogrodzie

jak spędzamy czas
chodzę na
spacery

tworzenie sztuki

chodzę
do restauracji

jeżdżę na rowerze
piszę wiersze

rajdy rowerowe,
nordic walking

oglądam filmy
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kawiarenka
z muzyką i tańcem

więcej
współdziałania
kulturalnego

dorośli 35+
mała scena
na kłobuckim
rynku

koncerty
wystawy na świeżym powietrzu
imprezy
integracyjne
przedstawienia teatralne
filmowe wieczory
imprezy plenerowe

kłobuck - kulturalne miasto
marzeń / marzymy
spędzanie czasu
wolnego z kulturą

występy artystów,
grup amatorskich

współdziałanie lokalnej społeczności
miejsce realizacji pasji i zainteresowań
wieczorki muzyczne z różnymi gatunkami, rodzajami muzyki
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więcej zajęć
dla 30 - latków

nowe koła zainteresowań
oraz nowe zespoły teatralne
i muzyczne
chciałabym, aby więcej
osób angażowało się
w wydarzenia kulturalne
infrastruktura - budynek
nadaje się do remontu

dorośli 35+
przydałyby się zajęcia
taneczno - ruchowe nie
dla par, chętnie wezmę udział

więcej atrakcji na
świeżym powietrzu

więcej warsztatów
dla dorosłych

więcej filmów,
kabaretów, recitali

niedzielne koncerty
w plenerze

co chcielibyśmy

więcej
plenerowych
wydarzeń

bardziej ambitni
wykonawcy na
koncertach

remont
sali
widowiskowej

bardzo chciałabym, żeby
była możliwość zorganizowania
dyskotek lub wieczorków
tanecznych dla osób
w tej grupie wiekowej

większa kreatywność zachęcania
więcej wydarzeń kulturalnych
mieszkańców, aby nie siedzieli
w domach, mieszkaniach, blokach promujących kulturę przez duże „K”
- Jazz, muzyka klasyczna, ambitny
profesjonalny teatr, spotkania
z ludźmi kultury
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Badanie grupy odbiorczej osoby dorosłe 35 + odbyło się w wersji
online, poprzez uzupełnianie ankiet internetowych, anonimowych. Przez
pandemię i obowiązujące obostrzenia nie mogliśmy zorga nizować spotkań, na
których planowaliśmy przeprowadzić rozmowy oraz warsztaty wydobywcze.
Poznanie oczekiwań i pomysłów osób dorosłych było utrudnione przez COVID –
19, nasi odbiorcy zajęci pracą, często zdalną i obowiązkami domowymi nie mieli
czasu oraz możliwości na rozmowę czy wywiad. Dlatego forma ankiety, z
większością pytań zamkniętych, była dla nas najlepszym rozwiązaniem.
Dostarczone odpowiedzi skłoniły nas do opracowania następujących wniosków.
Ankietowani najchętniej brali udział w seansach kinowych, koncertach,
dniach miasta, wystawach i imprezach okolicznościowych, patriotycznych.
Głównymi powodami, przez które nie brali udziału w wydarzeniach kulturalnych
był brak czasu oraz nieznajomość oferty MOK Kłobuck. Osoby, które biorą udział
w życiu kulturalnym miasta, dowiadują się o działaniach

MOK ze strony

internetowej mokklobuck.pl, proﬁlu facebookowego MOK Kłobuck, plakatów,
banerów i gazety lokalnej oraz od znajomych. Najczęściej uczestniczą w
wydarzeniach i zajęciach kilka razy do roku. Naj częstszą motywacją do udziału
dla ankietowanych było samo ich zainteresowanie tematyką imprezy/zajęć,
występ znanego artysty oraz możliwość spędzenia czasu ze swoimi najbliższymi
w ciekawej formie.
Osoby dorosłe badane przez z nas poprzez ankietę onl ine oczekują, że
w naszej ofercie pojawi się więcej zajęć skierowanych tylko do ich grupy
wiekowej. Liczą na nowe koła zainteresowań oraz utworzenie nowych zespołów,
m.in. tanecznych i muzycznych. W odpowiedziach ankietowych pojawiały się
także komentarze dotyczące doboru artystów występujących w naszym mieście.
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Chcieliby, aby występowali znani, cenieni wykonawcy, wykonujący różne
gatunki muzyczne. Dorośli chcieliby także, aby wydarzenia kulturalne odbywały
się częściej, przynajmniej raz w tygodniu (wymieniali najczęściej seanse ﬁlmowe,
przedstawienia teatralne, kabarety, stand upy, koncerty, wieczorki taneczne).
Mieszkańcy oczekują, że większość wydarzeń będzie odbywać się w plenerze,
szczególnie latem. Pojawiły się także opinie, że działalność MOK Kłobuck jest
bardzo ciekawa i wystarczająca. Wielu ankietowanych jest zadowolona z życia
kulturalnego w naszym mieście i nie mają nic dodatkowego do zaproponowania.
Ankietowani często wspominali o przestarzałej infrastrukturze
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. W pytaniu, w którym chcieliśmy poznać
oczekiwania i proponowane zmiany dorośli odpowiadali, że nasza sala
widowiskowa wymaga remontu. Uważają, że to miejsce ma niesamowity
potencjał, ale niestety ciągle nie została dostosowana do wymagań
współczesnego odbiorcy wydarzeń kulturalnych. Ich zdaniem najważniejsza jest
zmiana sceny, oświetlenia, siedzeń oraz zakup nowego ekranu do wyświetlania
ﬁlmów.
Odpowiedzi ankietowe uzyskane od dorosłych 35+ dostarczyły nam
wielu ciekawych i istotnych informacji. Najważniejszym dla nas jest dostrzeganie
i docenianie przez grupę odbiorczą dotychczasowych działań MOK Kłobuck,
aktywne uczestniczenie w różnych wydarzeniach, zajęciach i chęć udziału w
nowych przedsięwzięciach kulturalnych. Zaproponowane działania kultur owe są
możliwe do zrealizowania, także przy współudziale mieszkańców jako
inicjatorów własnych pomysłów. Wymienione oczekiwania i ewentualne zmiany
mogą realnie wpłynąć na poprawę i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w naszym
mieście.
W tym miejscu bardzo dziękujemy uczestnikom/czkom naszych badań,
spotkań i ankiet za poświęcony czas i zaangażowanie. Obiecujemy, że nie pójdą
na marne.
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5. INICJATYWY LOKALNE - KONKURS NA POMYSŁY KULTURALNE
Koniec diagnozy jest początkiem konkursu na inicjatywy. Mamy 23 200 zł
na pomysły kulturalne zgłoszone przez Was - mieszkańców. Sﬁnansujemy od 3
do 7 Waszych pomysłów w terminie od 30 lipca do 13 listopada 2021r. Wystarczy
wypełnić prostą kartę zgłoszenia (do 24.06.2021r.) i otrzymać realną szansę na
zrealizowanie swojego pomysłu. Można zgłaszać pomysły opisane w niniejszym
raporcie, można się nimi tylko inspirować, zmieniać lub tworzyć coś zupełnie
innego.

Sfinansujemy go!
otrzymasz
od 3 do 7 tysięcy!

zgłoś się do mok-u
7 - 24 czerwca
(do godz. 15.00)
czekamy na ciebie!!!

zrealizuj swój pomysł!
złóż wniosek już dziś!

24 czerwca (godz. 18.00)
razem wybieramy
wasze najlepsze
pomysły!

twój pomysł musi zostać
zrealizowany
od 30 lipca do 13 listopada 2021.
Macie pytania? Piszcie, szukajcie: www.mokklobuck.pl, Facebook
mokklobuck, email: biuro2@mokklobuck.pl, tel.34 317-29-91.
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Pomożemy Wam, bo od tego jesteśmy. Nawet jeśli nie da się sﬁnansować
każdego pomysłu, to i tak będziemy starali się włączać je w naszą ofertę działania
i wspólnie je realizować. Zgłaszanie pomysłów kulturalnych jest sposobem
zakomunikowania, że ludzie chcą, aby Kłobuck był kulturalnym miastem marzeń,
że te marzenia można spełniać poprzez coraz to lepsze sposoby ﬁnansowania.
Zdajemy sobie sprawę, że nasza diagnoza nie ujawnia całego potencjału
kulturalnego, który drzemie w społeczności lokalnej Kłobucka. Na tym badaniu
nie poprzestaniemy. Będziemy mieli cały czas oczy i uszy otwarte. Dopiero się
uczymy jak Was pytać, szukać inspiracji, bo chcemy być domem kultury, o którym
mówicie „nasz dom kultury” czyli taki, który działa z ludźmi, a nie dla ludzi.
Zapraszamy również do rozmowy na co dzień.
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część iI - raport Z BADAŃ

DIAGNOZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
„kłobuck - kulturalne miasto marzeń”
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część iI - raport Z BADAŃ

DIAGNOZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
„kłobuck - kulturalne miasto marzeń”
w ramach realizacji projektu Kuźnia lokalnych pomysłów
przez Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku

jako benificjent programu nck dk+inicjatywy lokalne 2021

1. Zainteresowania kulturalne, pasje, hobby mieszkańców
Respondentów badania zapytano o ich zainteresowania kulturalne, pasje i
hobby. Jak się okazuje, zainteresowania te są bardzo zróżnicowane. Najczęściej
deklarowane hobby mieszkańców Kłobucka to literatura i książki (wskazało tak
12 osób na 42, czyli 29% badanych), ﬁlm (26%) oraz teatr (24%). Szczegółowe
dane przedstawia poniższy wykres.
Wykres 1. Najczęstsze zainteresowania dorosłych mieszkańców Kłobucka
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Literatura, książki

29%

Film

26%

Teatr

24%

Muzyka

19%

Sport

14%

Malarstwo

12%

Taniec

10%

Spacery

7%

Podróże, turystyka

7%

Szycie, szydełkowanie, makrama

7%

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=42

Ponadto po 2 osoby wskazały zainteresowania takie jak: poezja, sztuka ogółem,
gotowanie, fotograﬁa, historia, ogrodnictwo, graﬁka, kolekcjonerstwo, a po 1
osobie: kaligraﬁa, makijaż, poezja, gry planszowe i rękodzieło.
Inne zainteresowania wskazywała młodzież – w tej grupie dominował sport
(siatkówka, koszykówka, piłka nożna, jazda na rowerze, jazda na rolkach), motoryzacja oraz gry komputerowe/e-sport.
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Wykres 2. Najczęstsze zainteresowania młodych mieszkańców Kłobucka
0%

10%

20%

30%

Sport

50%
46%

Motoryzacja

16%

Gry komputerowe, e-sport

15%

Rysowanie, malowanie

11%

Muzyka

10%

Taniec

8%

Śpiew
Harcerstwo

40%

8%
7%

Filmy i seriale

5%

Gra na instrumencie

5%

Jazda konna

5%

Zwierzęta

5%

Źródło: ankieta z młodymi mieszkańcami, n=61

Pojedyncze osoby młode wskazywały ponadto na: rękodzieło, wizaż/kosmetologia, aktorstwo, gotowanie, pisanie, ratownictwo medyczne . Z kolei podczas spotkania z uczniami w 7. klasie wskazywano najczęściej: gry komputerowe, zabawy
z psem, spotkania ze znajomymi i sport.
Jak wskazały badania jakościowe (spotkania w szkole) młodzi ludzie mają sprecyzowane pasje i umieją je określić. Część z nich pokrywa się z ofertą kultu ralną,
którą można realizować w Miejskim Ośrodku Kultury (taniec, ﬁlm, muzyka, plastyka). Wszyscy posiadają konta w mediach społecznościowych, korzystają z nich
głównie biernie – do komunikacji, oglądania ﬁlmów, słuchania muzyki i jako rodzaj rozrywki – najczęściej używają pla orm takich jak Facebook (do komunikacji, pozyskiwania informacji), Instagram (do dodawania zdjęć, oglądania instastories, ﬁlmów IGTV), Ne lix (do oglądania seriali) oraz Discord, Messenger i
WhatsApp (do komunikacji).
Młodzi wymienili wiele podobnych miejsc, w których spędzają czas wolny (Rynek, Skatepark, Park, Zalew Zakrzew). Nie należy do nich MOK .
Przeprowadzono także ankietę wśród osób ze szczególnymi potrzebami. Wskazywały one bardzo różnorodne zainteresowania/pasje/hobby, m.in.: literatura,
sztuka, sport, podróże, kolekcjonerstwo i mul media, malarstwo, repujado, poezja, ﬁlm itp. W realizacji pasji przeszkadza im jednak negatywny stosunek społeczeństwa, traktowanie ich jako osób roszczeniowych lub jak dzieci, brak empa i i wiedzy.
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Podsumowując, istnieją wyraźne różnice i podobieństwa między grupami młodzieży i dorosłych: młodzież jest dużo częściej zainteresowana sportem oraz
wskazuje na dwa zainteresowania, na której nie wskazywały pozostałe gr upy:
gry komputerowe (i, szerzej, działania online) oraz motoryzacja. Młodzi natomiast nie są zainteresowani literaturą. To, co łączy wszystkie grupy , to zainteresowanie muzyką i kinem, i między innymi w tych obszarach (a także częściowo
w obszarze sportu) można realizować wspólne działania.

2. Możliwość realizacji pasji w Kłobucku
Badanych zapytano, czy mają możliwość realizacji swoich pasji w Kłobucku.
Wykres 3. Opinie o możliwości realizacji własnych pasji w Kłobucku
100%

0,0%

1,7%
10,0%

90%

12,5%

30,8%
15,0%

80%

25,0%

70%
60%
25,6%

12,5%

50%
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40%
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30,8%

20%
25,0%

10%
12,8%

12,5%

0%
dorośli
zdecydowanie tak

młodzież
raczej tak

trudno powiedzieć

osoby ze szczególnymi
potrzebami
raczej nie

zdecydowanie nie

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61 i z osobami ze szczególnymi
potrzebami, n=8

Jak wskazuje powyższy wykres, najbardziej optymistyczną grupą co do możliwości realizacji własnych pasji w Kłobucku są młodzi, a najmniej optymistyczną –
osoby ze szczególnymi potrzebami.
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W ramach spotkania z osobami z niepełnosprawnościami oraz z ich rodzicami
wskazano szereg barier, które stoją na przeszkodzie w realizacji pasji przez osoby
z niepełnosprawnościami. Do barier tych należą:
• bariery architektoniczne w instytucjach kultury i innych instytucjach, które
mogłyby pomóc w realizacji pasji (więcej na ten temat w rozdziale dot.
MOK Kłobuck)
• bariery mentalne/społeczne:
o Traktowanie wszystkich niepełnosprawnych jak dzieci
o Brak wiedzy merytorycznej oraz praktyki w zakresie pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami
o Brak aktywności dostosowanych do ich potrzeb
o Brak rozmowy z rodzicami, opiekunami
o Brak wrażliwości, empa i
o Podział społeczności
o Zadawanie niewłaściwych pytań, bez efektywnego działania
o Brak poczucia bezpieczeństwa
o Niedostrzeganie potrzeby pierwszeństwa
o Niezauważanie potrzeby poczucia celu w życiu osób niepełnosprawnych
o Zwracanie się tylko do opiekunów/rodziców, traktowanie osób ze
szczególnymi potrzebami jako jednostki bez własnego zdania
o Brak asystentów rodzinnych
o Brak terapeutów, doświadczonej kadry
Jednocześnie rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami są bardzo zainteresowani umożliwieniem im realizacji pasji. Byli wdzięczni za możliwość rozmowy, podzielenia się swoją codziennością i historiami ich bliskich. Najbardziej
zależy im, żeby po skończonej edukacji szkolnej była możliwość spędzania rekreacyjnie i rozwojowo czasu dla ich najbliższych.
Same osoby ze szczególnymi potrzebami wskazywały, że brakuje im wyjazdów i
kontaktu z innymi osobami. Uczestnicy WTZ wskazywali, że pomimo zajęć od
poniedziałku do piątku, chętnie wzięliby udział w dodatkowych aktywnościach.
Istnieje zatem duże pole do popisu dla MOK w tym zakresie.
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3. Mieszkańcy a MOK w Kłobucku
3.1. Sytuacja MOK w Kłobucku
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku działa od 1972 r.,
wcześniej jako Powiatowy i Miejski Dom Kultury. Jego misja przedstawiona na
stronie internetowej jest następująca: „Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława
Sebyły w Kłobucku od ponad 45 lat prowadzi zajęcia edukacyjne, animacyjne,
organizuje imprezy kulturalne o różnym charakterze, jednakże naszą domeną są
zajęcia warsztatowe. Ewaluowały one na przestrzeni tych lat, zmieniały się warunki, czasy, ludzie, instruktorzy, narzędzia działania. Mamy wypracowaną grupę
odbiorców i ciągle budujemy nową, bo wiemy, że dom kultury musi być otwarty
na potrzeby mieszkańców i zapraszać wszystkich do współpracy, wcielać w życie
oddolne inicjatywy kulturotwórcze, samodzielne inicjatywy mieszkańców.
MOK w Kłobucku poszerza co roku swoją działalność kulturalną, odpowiadając
na wyrażane przez mieszkańców zapotrzebowanie. Aktywna społeczność gwarantuje prawidłowy rozwój lokalny. Jedną z form ruchu społecznego, który powoduje, że ludzie gromadzą się i zrzeszają są wspólne działania, które pobudzają
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy kulturalne mieszkańców i
wyłaniają liderów. Podejmujemy wszelkie inicjatywy, aby móc ulepszać swoją
dotychczasową ofertę i dostosowywać ją do wyrażanych potrzeb lokalnej społeczności i wszystkich grup wiekowych”.
Jak wskazują pracownicy MOK, ośrodek przeszedł kilka istotnych remontów, jednak przy dzisiejszym postępie technologicznym, ich efekty szybko się zużyły i nadal brakuje nowoczesnych rozwiązań mogących poprawić jego funkcjonalność.
Budynek i jego wnętrze nie przypomina współczesnych miejsc życia kulturalnego. Instytucja przez lata była zaniedbywana i niedoﬁnansowana w tym względzie.
3.2. Potrzeby MOK w Kłobucku
Wskazano następujące ważne potrzeby:
1) Remont sali widowiskowej i dostosowanie Ośrodka do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
Kluczowym problemem w Miejskim Ośrodku Kultury jest stan techniczny sali
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widowiskowej (347 miejsc). Została wybudowana starą technologią z lat siedemdziesiątych i nie można już podłączyć współczesnego sprzętu. Jest przestarzała i zniszczona oraz niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Stara, wadliwa instalacja elektryczna i kiepskie oświetlenie oraz nagłośnienie powoduje, że pracownicy muszą działać sposobem chałupniczym, gdyż
nie produkuje się już dzisiaj żarówek pasujących do tamtejszych lamp .
W ramach dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami skazano na
potrzeby następujących zakupów: tabliczki i mapa tyﬂograﬁczna, linie naprowadzające, nakładki na poręcze, terminal informacyjny z napisami alfabetem Braille'a i dźwiękowym urządzeniem elektronicznym.
2) Wzmocnienie kadr
Drugą poruszaną przez pracowników kwes ą są kadry. Jak wskazują badani pracownicy MOK, kadry sektora kultury to wciąż grupa zawodowa najgorzej wynagradzana za pracę, a oczekiwania wciąż rosną: od pracowników sektora kultury
w dzisiejszych czasach wymaga się nieustającej dyspozycyjności i elastyczności,
otwartości na zawodowe wyzwania, poszerzania wiedzy z wielu obszarów naraz,
posiadania szerokiego wachlarza twardych i miękkich umiejętności. Powszechna
wielozadaniowość oraz wynikające z niedostatków kadrowych wysokie obciążenie codziennymi zadaniami wpływa na obniżenie wydajności pracowników, a
ciągłe „przełączanie się” pomiędzy zadaniami powoduje chaos w pracy codziennej.
Wskazano na następujące potrzeby:
Zatrudnienie i powołanie koordynatora dostępności i nowych instruktorów.
Obecnie pracownicy instytucji kultury muszą także pamiętać o tym, aby projektowane wydarzenia, dokumenty, działania promocyjne były dostępne dla osób
ze szczególnymi potrzebami. Wiąże się to z koniecznością powołania koordynatora dostępności, szkolenia go, sporządzenia planu dział ania wdrażającego dostępność, sporządzenia sprawozdania, a w dalszej kolejności stworzenia oferty
kulturalno-artystycznej włączającej osoby ze szczególnymi potrzebami w działania MOK, a co za tym idzie – pozyskanie osób, które będą umiały poprowadzić
wyspecjalizowane zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami, rozwój niektórych
pracowników w zakresie prowadzenia zajęć integracyjnych, kształcenie kierowników, którzy będą sobie dobrze radzili w zarządzaniu większym zespołem. Ale
przede wszystkim dostosowanie obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami
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Przestrzeń mul medialna ma być także dostępna dla mieszkańców, aby usłyszeć
ich głos - w sprawie zmian w ofercie kulturalnej, przygotowaniu ciekawych projektów, przestrzeni do dyskusji i poznania potrzeb kulturalnych.
Wskazano w tym zakresie na następujące potrzeby :
a) brak wiedzy, doświadczenia i szkoleń z obsługi programów do montażu,
szkoleń z obsługi sprzętu nagrywającego, szkoleń z zakresu obsługi programów graﬁcznych,
b) zakup nowego sprzętu nagrywającego (kamer, mikrofonów, dyktafonów,
mikserów),
c) zakup sprzętu i oprogramowania do montowania (laptopy, tablety, oprogramowanie do montowania dźwięku i ﬁlmów, sprzęt i oprogramowania
do obróbki graﬁcznej.
3.3. Korzystanie z oferty MOK w Kłobucku i jej ocena
Z oferty MOK w Kłobucku korzystało w ciągu ostatnich trzech lat około ¼ badanych w każdej z grup. Wśród młodzieży i dorosłych deklarujący stanowili około
23% badanej grupy. Wśród osób ze szczególnymi potrzebam i pytanie sformułowano inaczej – „Czy był/a Pan/i kiedyś w MOK w Kłobucku”. Pozytywnie odpowiedziało 25% badanych.
Wykres 4. Korzystanie z oferty MOK w Kłobucku w ciągu ostatnich trzech lat
120,0%

100,0%

80,0%

60,0%

76,9%

76,7%

23,1%

23,3%

dorośli

młodzież

40,0%

20,0%

0,0%
tak

nie

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61
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w tym niepełnosprawnych, usuwanie barier architektonicznych, informatycznych, informacyjno- komunikacyjnych opisanych w deklaracji dostępności MOK.
Potrzeba szkoleń kadry. Coraz więcej nowych zadań, wyzwań, wymagań stawia
się pracownikom domów kultury. Powoduje to konieczność ciągłego szkolenia,
rozwijania się, nabywania coraz to szerszych kompetencji np. cyfrowych, aby dołączyć do trendu. Nowoczesne technologie fascynują i nigdy się nie zatrzymują,
ciężko je dogonić, dlatego ciągle się szkolimy, aby działać coraz sprawniej, nowocześniej i ciekawiej.
3) Stworzenie pracowni mul medialnych/kulturalnej pla ormy interaktywnej
Pracownicy MOK wskazali na potrzebę stworzenia sal - pracowni mul medialnych dostępnych i wyposażonych w sprzęt, który da możliwość realizacji przeróżnych zainteresowań, np.:
„Młodzież szukająca sposobu wyrażenia siebie poprzez rap,
stand-up) znajdzie u nas miejsce na nagranie piosenki/występu”
„Próbujesz sił jako lektor, nagrywasz podcasty (lub chciałbyś a
nie wiesz jak? próbujesz sił na YouTube? Pomożemy ci”
Sale zostaną oddane do użytku mieszkańcom, opracowany zostanie regulamin
ich funkcjonowania i użytkowania.
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi MOK będzie mógł nagrywać wszystkie spektakle teatralne lub w czasie premiery na scenie prowadzić równocześnie transmisję na żywo, aby mogło je obejrzeć jak najwięcej osób, nie ograniczając się do
ilości miejsc na sali widowiskowej.
W czasie pandemii okazało się, że MOK nie miał takiego zasobu do udostępniania. Korzystano więc z uprzejmości rodziców lub innych widzów, którzy mając
lepszy sprzęt od nas, jako pasjonaci nagrywali wydarzenia MOK i na prośbę
Ośrodka udostępniali je mu.
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Osoby dorosłe najczęściej deklarowały, że korzystają z zajęć MOK kilka razy w
roku (56,7%) lub rzadziej niż raz w roku (10%). Co dziesiąty badany w tej grupie
wskazywał, że korzysta z zajęć częściej niż raz w tygodniu. Podobne wyniki wystąpiły w grupie młodzieży (kilka razy w roku – 52,2%; rzadziej niż raz w roku –
13%; raz na tydzień – 13%). Osoby ze szczególnymi potrzebami, które
zadeklarowały korzystanie z oferty MOK dzielą się na trzy grupy: uczestniczące
w zajęciach kilka razy w roku – 66,7%, kilka razy w miesiącu – 16,7% oraz raz na
tydzień – 16,7%.

Wykres 5. Elementy oferty MOK w Kłobucku, z których korzystała młodzież i dorośli
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Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61

Najbardziej popularne elementy oferty MOK to projekcje ﬁlmowe (Kino MOK,
Czwartkowe Kino MOK), konc erty, Dni Kłobucka i inne imprezy okolicznościowe,
wystawy i spektakle teatralne. Zarysowały się w tym obszarze pewne różnice
między młodzieżą a dorosłymi:
• młodzież częściej niż dorośli zainteresowana jest warsztatami, fes walami i konkursami, czyli „czynnym” uczestnictwem w kulturze;
• dorośli częściej niż młodzież interesują się imprezami okolicznościowymi,
koncertami i kabaretami, czyli „biernym” uczestnict wem.
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Osoby ze szczególnymi potrzebami najczęściej wskazywały na uczestnictwo w
spektaklach teatralnych (5 osób na 8), projekcjach ﬁlmowych, koncertach i wystawach (po 4 osoby) oraz kołach zainteresowań (3 osoby). Podczas spotkania w
ŚDS w Krzepicach osoby z niepełnosprawnościami wskazywały, że ich uczestnictwo w ofercie MOK najczęściej polegało na zorganizowanych przez szkoły wyjazdach do kina. Podobnie wskazywały osoby z WTZ w Hutce.
Dorośli respondenci ocenili zadowolenie z uczestnictwa w działaniach MOK w
Kłobucku pozytywnie. Najwyżej oceniono koncerty i wystawy. Stosunkowo najwięcej słabych i przeciętnych ocen wystąpiło w przypadku Dni Kłobucka.

3.4. Przyczyny niekorzystania z oferty MOK
Poniższa tabela przedstawia przyczyny niekorzystania z oferty MOK wskazywane
w każdej z grup.
Tabela 1. Najczęstsze przyczyny niekorzystania z oferty MOK

Dorośli
•
•
•

brak wiedzy o wydarzeniach (67%)
brak czasu (44%)
brak pieniędzy, brak
możliwości dojazdu, nieinteresująca oferta – pojedyncze odpowiedzi

Młodzież
•
•
•
•

brak wiedzy o wydarzeniach (50%)
brak czasu (43%)
nieinteresująca oferta
(21%)
brak pieniędzy – pojedyncza odpowiedź

Osoby ze szczególnymi potrzebami
•
•

stan zdrowia nie pozwala
nieinteresująca oferta

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61 i z osobami ze szczególnymi
potrzebami, n=8

Jak wskazuje powyższa tabela, ważną przyczyną niekorzystania z oferty MOK jest
brak wystarczającej wiedzy o tym, co się dzieje w ośrodku. Należy więc podjąć
reﬂeksję nad możliwym usprawnieniem promocji i dystrybucji informacji o wydarzeniach MOK.
Jedynie 50% osób z niepełnosprawnościami wskazało, że MOK jest dostosowany
do ich potrzeb. Wskazano na barie ry architektoniczne. Podjazd, który znajduje
się od ul. 11 Listopada jest niedostosowany do wprowadzania wózków – zwrócono uwagę, że jest pokryty farbą, która podczas deszczu/śniegu/mrozu staję się
śliski i nie można samodzielnie dostać się na taras MOK Kłobuck.
Jedną z większych przeszkód jest brak windy w budynkach. Powinny być one
duże, przestronne z możliwością obrotu oraz z płaskim podjazdem.
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Nawet najmniejszy próg staje się barierą architektoniczną. Osoby ze szczególnymi potrzebami potrzebują także odpowiednich, dostosowanych toalet, z których będą mogły swobodnie korzystać.
Dla osób ze szczególnymi potrzebami najważniejszą barierą jest brak odpowiedniego, bezpiecznego transportu. Nie wszyscy rodzice/opiekunowie mają możliwość przywiezienia swoich dzieci do innego miasta niż to, które zamieszkują. Rodzice i opiekunowie najlepsze rozwiązanie widzą w specjalnym autokarze, który
swojej konstrukcji, przestrzeni i zabezpieczeniom mógłby stać się transportem
dla ich dzieci. Brakuje na terenie MOK Kłobuck parkingu z możliwością wysiadania z pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową. Podczas wysiadania potrzebna jest duża przestrzeń i pomoc dodatkowej osoby dorosłej.
3.5. Źródła informacji o ofercie MOK
Poniższy wykres przedstawia źródła informacji o ofercie MOK, z jakich korzystają
dorośli i młodzież.
Wykres 6. Źródła informacji o ofercie MOK
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Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61

39

MOK Kłobuck - diagnoza potrzeb mieszkańców

Najczęstsze źródła informacji to facebook, strona MOK, plakaty oraz znajomi/rodzina. Powyższe dane wskazują na różnice między młodzieżą a dorosłymi:
• dla młodych internet to przede wszystkim media społecznościowe, rzadko
odwiedzają oni stronę internetową samego MOK – jeśli nie dowiedzą się o
kolejnych działaniach z mediów społecznościowych, nie będą o nich wiedzieć.
Należy rozważyć wykorzystanie youtuberów w promocji, wejście na platformę TikTok, której popularność rośnie znacząco , a także intensyﬁkację
działań na instagramie.
NAJPOPULARNIEJSZE WŚRÓD MŁODZIEŻY
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I KOMUNIKATORY
SZKOŁA PODSTAWOWA (razem 40 osób):
•
•
•

•
•
•
•

Facebook – 40
Messenger – 40
YouTube – 39 (kanały: Ekipa Friza, Dream SMP (Minecra ), Gimper , Ekipa Rapy,
PLKD (FIFA), ReZigiusz, Intruder, Blok Ekipa, Rafał Pacześ, Kaluch, Team X, Klocuch, NekRuss, Mateusz Socha, DeeJayPallaside, Projekt Cross Enduro,
Budda.TV, Dejvid, Japczan, Xayoo, The NitroZyniak, POPO, Holak, Robalini, AKI)
Tik Tok – 33
Discord – 30
Instagram - 22
Pinterest – 15

LICEUM, TECHNIKUM (27 osób):
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook – 27 odpowiedzi (do komunikacji, pozyskiwania informacji)
Instagram – 27 (do dodawania zdjęć, oglądania instastories, IGTV)
Messenger – 27 (do komunikacji)
Discord – 27 (do komunikacji)
WhatsApp – 27 (do komunikacji)
Spo fy – 20 (do słuchania muzyki, podcastów)
Tik Tok – 13 (oglądanie ﬁlmików jako formy rozrywki), 1 (dodaje własne treści)
Pinterest – 9 (do inspirowania się tematyką dekoracji wnętrz, wizażu, sztuki tatuażu, rysunku)
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• dla młodzieży dużo ważniejszym niż dla dorosłych źródłem informacji są znajomi – należy więc popracować nad tzw. marke ngiem szeptanym i sieciowym (np. nagrody dla młodych, którzy przyprowadzą jak najwięcej znajomych na dane wydarzenie).
3.6. Motywacje do korzystania z oferty MOK w Kłobucku
Najważniejszymi motywacjami do skorzystania z działań realizowanych przez
MOK są: zainteresowanie danym wydarzeniem/zajęciami, możliwość spotkania ze znajomymi, miła atmosfera i brak opłat za wstęp. W tym zakresie występują pewne różnice między dorosłymi a młodzieżą. U młodzieży części ej występują motywacje „społecznościowe” – możliwość spotkania ze znajomymi, zaproszenie przez znajomych etc., zaś u dorosłych – motywacje „merytoryczne”,
związane z treścią danego wydarzenia (np. występuje ktoś znany lub wydarzenie
jest interesujące). To wskazuje na dwa modele uczestnictwa w kulturze: dla młodzieży jest ono w dużej mierze formą uczestnictwa w życiu społecznym, zaś dla
dorosłych – formą hobby.
Podczas spotkań w szkołach podstawowych okazało się, że młodzi w Miejskim
Ośrodku Kultury w Kłobucku bywają rzadko, głównie podczas wyjść klasowych
na projekcje ﬁlmowe, wydarzenia okolicznościowe. Nie określili przestrzeni MOK
jako atrakcyjnej do przebywania, nie śledzą oferty zajęć i wydarzeń MOK.
Dane na temat motywacji przedstawia poniższy wykres. Ze względu na niewielką
próbę dane dot. osób ze szczególnymi potrzebami przeanalizowano osobno. Dla
tej grupy najważniejsza była darmowość wydarzenia, miła atmosfera i atrakcyjność wydarzenia/zajęć.
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Wykres 7. Motywacje do korzystania z oferty MOK Kłobuck
0%

10%

20%

30%

40%

Zainteresowało mnie to wydarzenie/zajęcia

52%

30%
34%
30%
30%

Wydarzenie było darmowe
Występował ktoś znany

47%

10%
7%

Zachęciły mnie posty w mediach społecznościowych
MOK Kłobuck

46%
33%

13%
23%
22%

Zachęcił mnie plakat

Wydarzenie było w dobrej cenie

17%
10%

Zajęcia prowadził/a fajny/a instruktor/ka
Ja zaprosiłem znajomych

Dorośli

80%

37%
41%

Miła atmosfera

Zachęciła mnie reklama

70%

70%

33%

Udział bliskiej osoby/znajomego

Chęć poznania nowych ludzi

60%

39%

Spotkanie ze znajomymi

Zaprosili mnie znajomi

50%

9%

23%

20%

13%

4%

17%

10%
7%

Młodzież

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61

3.7. Potrzeby i postulaty dotyczące MOK
Poniżej wskazane są najczęściej zgłaszane postulaty poszczególnych grup respondentów dotyczące MOK i jego oferty.
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Rysunek 1. Postulaty zgłaszane najczęściej przez dorosłych

Remont sali widowiskowej
(oświetlenie, scena)

Więcej wydarzeń ogółem

Więcej imprez teatralnych,
ﬁlmowych, koncertów

Bardziej ambitna oferta
kulturalna (jazz, muzyka
klasyczna)

Lepsza promocja, zwłaszcza
wobec osób spoza Kłobucka;
informacja z większym
wyprzedzeniem

Organizacja zajęć tanecznoruchowych

Więcej zajęć w plenerze

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61
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Rysunek 2. Postulaty wobec MOK zgłaszane najczęściej przez młodzież

Remont sali widowiskowej
(oświetlenie, scena)

Propozycje zajęć: fotograﬁa, noc
ﬁlmowa w parku, warsztaty
makijażu, warsztaty kulinarne,
zajęcia aktorskie

Więcej wydarzeń i zajęć ogółem,
koncertów i ﬁlmów

Zajęcia na powietrzu

MOK Kłobuck jako miejsce
spotkań

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61

Zarówno młodzi, jak i dorośli postulują remont sali widowiskowej. Jedni i drudzy
chcieliby, żeby wydarzeń i zajęć było więcej. Dorośli wskazali na niedostatek informacji i promocji, zaś młodzi – na społecznościowy aspekt MOK („więcej miejsc
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do siedzenia ze znajomymi lub takie miejsca, żeby spokojnie usiąść i porozmawiać”; „więcej festynów oraz różnego rodzaju posiadówek dla nastolatków i dorosłych”).
Osoby ze szczególnymi potrzebami wskazały następujące postulaty:
- Brak barier architektonicznych, windy/podjazdy umożliwiające korzystanie z
pełnej infrastruktury ośrodka
- Większy udział organizacji pozarządowych w prowadzeniu ośrodka.
Poniższa tabela wskazuje, w jakich zajęciach chcieliby uczestniczyć badani.
Tabela 2. Zajęcia, w jakich chcieliby uczestniczyć badani (najczęstsze wskazania)

Młodzież

Dorośli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taneczne (26%)
ﬁlmowe (26%)
rękodzieło (26%)
literackie (23%)
fotograﬁczne (23%)
aktorskie (20%)
podcastowe (18%)
informatyczne (15%)
inne: graﬁczne, youtuberskie, plenerowe, o
grach planszowych, historyczne, kluby dyskusyjne, coachingowe, malowanie murali

•
•
•
•
•
•
•

youtuberskie (37%)
graﬁczne (33,3%)
o grach komputerowych (28%)
informatyczne (25%)
fotograﬁczne (20%)
plastyczne (20%)
inne: aktorskie, rękodzieło, ﬁlmowe, muzyczne, DJ-skie, kluby
dyskusyjne

Osoby ze szczególnymi potrzebami
• zajęcia: plastyczne, ﬁlmowe, fotograﬁczne,
komputerowe

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61 i z osobami ze szczególnymi
potrzebami, n=8

Powyższa tabela wskazuje, że w każdej grupie zainteresowania są inne: dorośli
zainteresowani są najczęściej tradycyjnymi zajęciami, a młodzi – związanymi z
nowymi technologiami.
Poniżej przedstawione są imprezy i wydarzenia, w jakich chcieliby uczestniczyć
badani.
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Tabela 3. Imprezy i wydarzenia, w jakich chcieliby uczestniczyć badani (najczęstsze wskazania)
Młodzież

Dorośli
•
•
•
•
•

imprezy integrujące różne
grupy mieszkańców
pokazy i przeglądy ﬁlmowe
spektakle teatralne
koncerty muzyczne
występy kabaretów

•

•
•
•
•

imprezy
integrujące
różne grupy mieszkańców
występy kabaretów
koncerty muzyczne
pokazy i przeglądy ﬁlmowe
spotkania z ciekawymi
ludźmi

Osoby ze szczególnymi potrzebami
•
•
•
•
•
•
•

kino
teatr
festyn
fes wal
koncert
dni miasta
kabaret

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61 i z osobami ze szczególnymi
potrzebami, n=8

Zarówno dorośli, jak i młodzież zainteresowani są imprezami integrującymi
różne grupy mieszkańców. Koncertami i pokaz ami ﬁlmowymi zainteresowane są
wszystkie grupy.

4. Kłobuck – kulturalne miasto marzeń
Zapytani o możliwości wspólnych działań, zarówno młodzi jak i dorośli wskazali
na zainteresowanie większą ilością imprez i wydarzeń na świeżym powietrzu (np.
pokazy ﬁlmowe w parku). Podobnie jak wskazują to poprzednie rozdziały, młodzi
są przede wszystkim zainteresowani działaniami sportowymi i społecznościowymi (możliwość spotkań, wspólnego posiedzenia, rozmowy), a dorośli – konkretną ofertą kulturalną.
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Tabela 4. Co można wspólnie zrobić w Kłobucku?

Dorośli
•
•
•
•
•
•

Więcej imprez integrujących mieszkańców
Więcej wydarzeń kulturalnych, w tym
plenerowych
Więcej pokazów ﬁlmowych, zwłaszcza w
plenerze
Zaproszenie ciekawych ludzi
Współpraca MOK z Biblioteką
Wystawa na tarasie MOK od strony zachodniej

•
•
•
•
•
•
•
•

Młodzież
Powiększenie skateparku
Więcej ścieżek rowerowych
Stworzenie pumptracku
Więcej koncertów (w tym otwartych
na Rynku)
Więcej miejsc spotkań
Więcej imprez na wolnym powietrzu
Wybudowanie galerii handlowej, aquaparku
Fes wal Kolorów

Źródło: ankieta z dorosłymi mieszkańcami, n=-42; z młodymi mieszkańcami, n=61 i z osobami ze szczególnymi
potrzebami, n=8

Ponadto w ramach warsztatów w szkołach młodzi wypracowali pomysły na wydarzenia kulturalne:
Szkoła podstawowa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Muzeum Dinozaurów
Fes wal Kolorów
Dzień Gofra
Noc ﬁlmowa na dworze – godz. 22:00-3:00 – miejsce targowica – gatunek
ﬁlmowy: horrory
Koncert Ekipy i darmowe lody
Rajd rowerowy z udziałem całego miasta (wydarzenie sportowe)
Odwzorowanie Jumanjii w lesie na Zakrzewie
Skok na bungee z wieży kościelnej (bez powiązania z kulturą)

Liceum/technikum:
1) Fes wal kolorów (koncerty, konkursy, bary, food trucki, dmuchańce,
trampoliny)
2) Paintball (konkursy, tory przeszkód, bez powiązania z kulturą)
3) Kręgielnia, salon gier (imprezy okolicznościowe, miejsce na wer nisaże,
koncerty)
4) Koncert (z udziałem popularnych raperów w Polsce lub koncert PRO8L3M
i Dawida Podsiadły)
5) Zlot motoryzacyjny (duża pula nagród, za najgłośniejszy wydech itp., zwycięzca otrzymuje samochód, bez określenia wartości kulturalnych wydarzenia motoryzacyjnego)
6) Kino na świeżym powietrzu
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5. Działania, przedsięwzięcia, inicjatywy, które sami mieszkańcy
chcieliby zorganizować wspólnie z MOK
Każda z grup wskazała działania i przedsięwzięcia, w których realizacji/organizacji mogłaby uczestniczyć wspólnie z MOK w Kłobucku. Dorośli wskazywali następujące inicjatywy:
1) Wieczory poetyckie, Salon Poezji, spotkania literackie
2) Spotkania z twórcami w różnych dziedzinach
3) Warsztaty muzyczne
4) Zajęcia na świetlicy w Gruszewni
5) Konkursy plastyczne o tematyce historycznej, regionalnej
6) Wydarzenia sportowe
7) Pokazy pasji przeciętnych ludzi
8) Przegląd amatorskich grup teatralnych
9) Wystawa fotograﬁi "Kłobuck dawniej i dziś"
10) Półkolonie dla dzieci
Wśród inicjatyw wskazanych przez młodych w ankiec ie znalazły się:
1)
2)
3)
4)
5)

Warsztaty kulinarne
Malowanie muru wokół MOK
Wykład z mitologii słowiańskiej
Zajęcia z programowania
Zajęcia fotograﬁczne, taneczne, teatralne.

Wizerunek młodzieży wyłaniający się z badań jakościowych jest bardzo zróżnicowany. Z jednej strony podczas spotkań w szkołach podstawowych i średnich
widoczny był brak zainteresowania kulturą w ogólnym jej rozumieni u. W jednej
ze szkół młodzi nie potraﬁli wymienić, jakie wydarzenia są związane z kulturą.
Najczęściej do tej grupy aktywności zaliczali zawody sportowe, otwarcie miejsca
z posiłkami typu fast food. Podsumowującym komentarzem jednego z uczestników spotkań było zdziwienie, że nie rozumie, po co przeznaczać na kulturę dużą
sumę pieniędzy. Pojawiała się więc negatywna reakcja na propozycje możliwości
działania w kulturze, szczególnie w sposób czynny. Młodzież ze szkół podstawowych nie potraﬁła sprawnie pracować w grupie, więcej czasu poświęcili na rozmowy niż na pracę kreatywną
W szkołach średnich zainteresowanie było nieco większe, uczniowie zadawali
więcej pytań i wyrazili chęć zapoznania się z regulaminem konkursu na inicjatywy lokalne.
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Z drugiej strony, bardzo ciekawych informacji dostarczyło spotkanie z młodzieżą
zgromadzoną pod sklepem „Żabka”. Jak się okazuje, młodzież ta ma wiele bardzo
twórczych zainteresowań:
„Interesuję się graﬁką komputerową, lubię majsterkować i

sprawy elektroniczne, naprawiam telefony, sam zrobiłem głośnik bluetooth z pudełka po butach” (Mateusz, lat 16)
Przy współpracy ze strony MOK-u mogłaby te zainteresowania rozwijać – np. w
formie:
• dyskusyjnego klubu ﬁlmowego, podczas którego osoba dorosła prowadziłaby rozmowę i zadawała pytania dotyczące ﬁlmu;
• warsztatów dziennikarskich
„Mógłbym nagrywać audycje o życiu młodzieży, najpierw kurs i szkolenie w
MOK-u z instruktorem, potem działałbym sam” (Kuba, 8 klasa)
• zajęć z programowania;
„(Interesują nas) zajęcia z programowania, bo mamy zainteresowania informatyczne, mogą być płatne, nie ma z tym problemu, byle takie jakie nas interesują” (Oliwer i Adrian, lat 15)
Czasami wśród młodzieży barierą w bardziej aktywnym korzystaniu z działań kulturalnych jest wstyd i nieśmiałość, zwłaszcza wśród dziewcząt. Na przyczyny takiego stanu rzeczy światło rzuca doświadczenie warszta tu wydobywczego z młodzieżą (chłopcy nie byli zainteresowani warsztatem, rozmawiali, nie słuchali, nie
wyrażali zainteresowania zadaniami i pytaniami; dziewczęta były wycofane, nie
proponowały własnych rozwiązań, trudno było im się wypowiedzieć przez hałas
powodowany rozmowami i śmiechami chłopców). Istnieje tu duże pole do działań dla MOK:
„Lubię malować, tańczyć, zajęcia z instruktorem, przychodziłabym do MOK-u na spotkania z innymi, ja się wstydzę, ale przełamałabym ten wstyd, bo poznałabym innych ludzi”
(Martyna lat 14)
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6. Wnioski i rekomendacje
6.1. Pasje, hobby, czas wolny
1) Najczęściej deklarowane hobby dorosłych mieszkańców Kłobucka to literatura i książki, ﬁlm oraz teatr.
2) Wśród zainteresowań młodzieży dominują sport (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, jazda na rowerze, jazda na rolkach), motoryzacja
oraz gry komputerowe/e-sport. Młodzi natomiast nie są zainteresowani
literaturą.
3) Młodzi posiadają konta w mediach społecznościowych, korzystają z nich
głównie biernie – do komunikacji, oglądania ﬁlmów, słuchania muzyki i
jako rodzaj rozrywki – najczęściej używają pla orm takich jak Facebook
(do komunikacji, pozyskiwania informacji), Instagram (do dodawania
zdjęć, oglądania instastories, ﬁlmów IGTV), Ne lix (do oglądania seriali)
oraz Discord, Messenger i WhatsApp (do komunikacji).
4) Czas wolny młodzi najczęściej spędzają w miejscach takich jak Rynek,
Skatepark, Park, Zalew Zakrzew. Rzadko bywają w MOK (najczęściej w ramach zajęć szkolnych)
5) Osoby ze szczególnymi potrzebami wskazywały one bardzo różnorodne
zainteresowania/pasje/hobby, m.in.: literatura, sztuka, sport, podróże,
kolekcjonerstwo i mul media, malarstwo, repujado, poezja, ﬁlm itp.
6) To, co łączy wszystkie grupy, to zainteresowanie muzyką i kinem.
7) Najbardziej optymistyczną grupą co do możliwości realizacji własnych
pasji w Kłobucku są młodzi, a najmniej optymistyczną – osoby ze szczególnymi potrzebami. W realizacji pasji przeszkadza im negatywny stosunek społeczeństwa, traktowanie ich jako osób roszczeniowych lub jak
dzieci, brak empa i i wiedzy dotyczącej pracy z tymi osobami oraz bariery architektoniczne.
8) Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami są bardzo zainteresowani umożliwieniem im realizacji pasji.
6.2. Mieszkańcy a MOK w Kłobucku
1) W MOK był mniej więcej co czwarty badany z każdej z grup.
2) Osoby dorosłe najczęściej deklarowały, że korzystają z zajęć MOK kilka
razy w roku lub rzadziej niż raz w roku. Co dziesiąty badany w tej grupie
wskazywał, że korzysta z zajęć częściej niż raz w tygodniu. Podobne wyniki wystąpiły w grupie młodzieży.
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3) Młodzież częściej niż dorośli zainteresowana jest warsztatami, fes walami i konkursami, czyli „czynnym” uczestnictwem w kulturze;
4) Dorośli częściej niż młodzież interesują się imprezami okolicznościowymi,
koncertami i kabaretami, czyli „biernym” uczestnictwem.
5) Najważniejsze przyczyny niekorzystania z oferty MOK to:
a. brak wiedzy o wydarzeniach
b. brak czasu
6) Dla osób ze szczególnymi potrzebami barierą są ograniczenia architektoniczne (brak windy, brak dostosowanych toalet, śli ski podjazd)
7) Najczęstsze źródła informacji o ofercie MOK to facebook, strona MOK
(zwł. dorośli), plakaty oraz znajomi/rodzina (zwł. młodzi).
8) Dla młodych internet to przede wszystkim media społecznościowe: jeśli
nie dowiedzą się o kolejnych działaniach z mediów społecznościowych,
nie będą o nich wiedzieć.
9) Najważniejszymi motywacjami do skorzystania z działań realizowanych
przez MOK są: zainteresowanie danym wydarzeniem/zajęciami,
możliwość spotkania ze znajomymi, miła atmosfera i brak opłat za
wstęp.
10) U młodzieży częściej występują motywacje „społecznościowe” –
możliwość spotkania ze znajomymi, zaproszenie przez znajomych etc.,
zaś u dorosłych – motywacje „merytoryczne”, związane z treścią danego
wydarzenia (np. występuje ktoś znany lub wydarzenie jest interesujące).
11) Dla osób ze szczególnymi potrzebami najważniejszymi motywatorami
były: darmowość wydarzenia, miła atmosfera i atrakcyjność wydarzenia/
zajęć.
12) Zarówno młodzi, jak i dorośli postulują remont sali widowiskowej.
Jedni i drudzy chcieliby, żeby wydarz eń i zajęć było więcej. Dorośli wskazali na niedostatek informacji i promocji, zaś młodzi – na społecznościowy aspekt MOK (miejsce spotkań.
13) Osoby ze szczególnymi potrzebami wskazały następujące postulaty:
brak barier architektonicznych, windy/podjazdy umożliwiające korzystanie z pełnej infrastruktury ośrodka, większy udział organizacji pozarządowych w prowadzeniu ośrodka.
14) Dorośli zainteresowani są najczęściej tradycyjnymi zajęciami, a młodzi –
związanymi z nowymi technologiami.
15) Zarówno młodzi, jak i dorośli zainteresowani są imprezami integrującymi
różne grupy mieszkańców.
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16) Uczestnicy WTZ wskazywali, że pomimo zajęć od poniedziałku do piątku,
chętnie wzięliby udział w dodatkowych aktywnościach. Istnieje zatem
duże pole do popisu dla MOK w tym zakresie.
6.3. Kłobuck – kulturalne miasto marzeń
1) Młodzi są przede wszystkim zainteresowani działaniami sportowymi i
społecznościowymi (możliwość spotkań, wspólnego posiedzenia, rozmowy), a dorośli – konkretną ofertą kulturalną
2) Dorośli najczęściej przedstawiali następujące postulaty:
a. Więcej imprez integrujących mieszkańców
b. Więcej wydarzeń kulturalnych, w tym plenerowych
c. Więcej pokazów ﬁlmowych, zwłaszcza w plenerze
3) Młodzi najczęściej przedstawiali następujące postulaty:
a. Powiększenie skateparku
b. Więcej ścieżek rowerowych
c. Stworzenie pumptracku
d. Więcej koncertów (w tym otwartych na Rynku)
e. Więcej miejsc spotkań
4) Uczniowie szkół podstawowych wykazywali brak zainteresowania kulturą
i umiejętności kreatywnej pracy, jednak sytuacja była lepsza wśród
uczniów technikum i liceum.
5) Część młodzieży mogłaby współorganizować np. zajęcia związane z nowymi technologiami.
6) Czasami wśród młodzieży barierą w bardziej aktywnym korzystaniu z
działań kulturalnych jest wstyd i nieśmiałość, zwłaszcza wśród dziewcząt.

6.4. Rekomendacje
1) Remont sali widowiskowej
2) Dostosowanie Ośrodka do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(podjazdy, windy, toalety, zakupy wskazane w rozdziale 3.2)
3) Zakup infrastruktury potrzebnej do stworzenia sal mul medialnych i prowadzenia działalności kulturalnej w internecie.
4) Organizacja imprez plenerowych, integrujących różne grupy mieszkańców.
kańców.
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5) Łączenie kultury ze sportem i ruchem, zwłaszcza w ramach oferty dla
osób młodych.
6) Zaangażowanie młodych we współorganizację działań.
7) Poprawa dostępności architektonicznej MOK (podjazd, windy, toalety).
8) Wykorzystanie youtuberów w promocji.
9) Wejście na pla ormę TikTok.
10) Intensyﬁkacja działań na instagramie.
11) Praca nad tzw. marke ngiem szeptanym i sieciowym (np. nagrody dla
młodych, którzy przyprowadzą jak najwięcej znajomych na dane wydarzenie).

7. Aneks – charakterystyka badanych grup
7.1.

Dorośli

7.1.1. Wiek

Największą podgrupę badanych stanowiły osoby w wieku 35-44.
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7.1.2. Płeć

Większą podgrupę badanych stanowiły kobiety.

7.1.3. Miejsce zamieszkania

Największą podgrupę badanych stanowili mieszkańcy samego miasta Kłobucka.

7.2. Młodzież
7.2.1. Wiek

Największą podgrupę badanych stanowiły osoby w wieku 14-15.
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7.2.2. Płeć

Większą podgrupę badanych stanowili mężczyźni/chłopcy. Jedna osoba wskazała na niebinarność.

7.2.3. Miejsce zamieszkania

Zdecydowanie największą podgrupę młodych badanych stanowili mieszkańcy
samego miasta Kłobucka.
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7.3. Osoby ze szczególnymi potrzebami
7.3.1. Płeć

Większą podgrupę badanych stanowiły kobiety.

7.3.2. Miejsce zamieszkania

Czterech badanych w tej grupie mieszkało w Kłobucku, 2 osoby – poza gminą i
dwie w innej miejscowości w gminie.
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GALERIA ZDJĘĆ

Spotkanie z młodzieżą - „Żabka”
21 maja 2021
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Spotkanie z młodzieżą
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, kl. VIIa
21 maja 2021
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Spotkanie z młodzieżą
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, kl. VIIa
21 maja 2021
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Spotkanie z młodzieżą
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, kl. VIIa
21 maja 2021
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Spotkanie z młodzieżą
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, kl. VIIa
21 maja 2021
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Spotkanie z młodzieżą
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, kl. VIIb
21 maja 2021
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Spotkanie z młodzieżą
Zespół Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku, kl. III TMB i I mundurowa
21 maja 2021
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Spotkanie z młodzieżą
Zespół Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku, kl. III TMB i I mundurowa
21 maja 2021
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Spotkanie z młodzieżą
Zespół Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku, kl. III TMB i I mundurowa
21 maja 2021
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ZAKOŃCZENIE
Realizatorki badań: Olga Skwara, Anna Szczepanik, Agata Sobczak, Zuzanna
Rataj, Wanda Grzybowska (zespół badaczek w działaniu, samodzielnie,
pracownice MOK Kłobuck).
Koordynatorka projektu MOK Kłobuck: Anna Szczepanik
Opracowanie raportu zbiorczego i końcowego: Agata Sobczak i Anna Szczepanik
Konsultacja koncepcji badania i konsultowanie wniosków: Jarema Piekutowski
Opracowanie graﬁczne raportu: Renata Włóka
Animatorka z NCK: Agata Lisowicz-Wala
Realizator projektu: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w
Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Lipiec 2021

bądźcie z nami, bo razem tworzymy kulturę!
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